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الشكر

بسم اهللا الرحمن الرحیم

، سیدنا محمد وعلى آل بیته سید المرسالین، والصالة والسالم على اإل باهللا العزیز القدیروما توفیقي 

:وبعداجمعین

فــــــــي انهــــــــاء اهللا وفقنــــــــيبعــــــــد انعــــــــن التعبیــــــــر عــــــــن مــــــــدى ســــــــعادتي لیعجــــــــزاللســــــــانإن 

أن أتقــــدم بــــوافر الشــــكر وُجــــل التقــــدیر لمــــن كــــان لهــــموٕانــــه لمــــن دواعــــي ســــروري , موضــــوع دراســــتي

الفضــــــل العظــــــیم فــــــي إتمــــــام هــــــذا العمــــــل وترجمتــــــه فالشــــــكر كــــــل الشــــــكر ألســــــاتذتي الكــــــرام وأخــــــص 

ـــــذكر  ـــــدكتور بال ـــــدال ـــــىإســـــعود المحامی ـــــى إشـــــرافه عل ـــــه هـــــذه الرســـــالةعل ـــــى ســـــعة صـــــدره ومتابعت وعل

التوفیــــــق لنــــــا أســــــأل اهللاو كــــــذلك أقــــــدم جزیــــــل الشـــــكر لكــــــل مــــــن ســــــاعدني مــــــن زمالئـــــي هــــــذا الحثیثـــــه

.جمیعاً 

.علیكم ورحمة اهللا وبركاتهوالسالم 



ه

اإلهداء

كل شعرة شیب في , محمد صایل الزعبيالطبیب المخضرم أبي العزیزإلى من أحمل إسمه مفتخراً 

فخر ان ... نت صادقه وخالصه لنااحكي تفاصیل تضحیه كت.  سه تروي قصص كفاح وطموح وٕانجازرأ

... احاذي اسمه الى األبد

....في تربیتي وتشجیعيالكبیرالفضلصاحبةها اهللارحمروح والدتي الغالیهلى إ

...سندي وملجأي دائمانالى اخواتي واخي كانوا وسیبقو 

...أسأل اهللا لكم التوفیقاوالدي وبناتيالى 

خلدون الزعبي
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الوقت  تاج فيناإلوالتزویدلممارساتالدور الوسیطإختبارالىالدراسههذههدفت

تكنولوجیاوالمنظمهموارد تخطیطنظم تكاملالقه  ما   بین العالمحدد في

االردنیهاألدویهشركات فيمیدانیهدراسه خاللمن الذكيوالتصنیعاإللكترونیهاألعمال

ه  من   وتمثلت  عینة   الدراس,عینه   عشوائیه   من   مجتمع   الدراسهاختیارتمحیثفي االردن

)JAPM(نقابة مصنعي األدویهفي دویة المدرجة ألشركات اورؤوساء األقسام العاملین فيالمدیرین

وبعد الفرز ، نهاباست) 70(، وتم استرجاع إستبانة) 130(، حیث تم توزیع شركة) 13(عددها والبالغ 

كبیر من لوجود عدد نظرًا لعدم صالحیتها ألغراض التحلیل االحصائيإستبانات) 10(تم استبعاد 

من ) 46%(، والتي تمثل ما نسبتهإستبانة) 60(، فتمثلت عینة الدراسة النهائیة بـ االسئلة غیر المجابة

وجود أثر إیجابي مباشر :برزهاأمن الى عدد من النتائجتوصلت الدراسهو , التي تم توزیعهاستباناتاإل

األعمالتخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا تكامل نظم ل) (0.05ذو داللة إحصائیة عند مستوى 

) (0.05وجود أثر إیجابي مباشر ذو داللة إحصائیة عند مستوى ,اإللكترونیة في التصنیع الذكي

وجود ,ونیة في التزوید في الوقت المحدداإللكتر األعماللتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

لتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة )(0.05د مستوى أثر إیجابي مباشر ذو داللة إحصائیة عن

وجود أثر إیجابي مباشر ذو داللة ,تاج في الوقت المحددناإللكترونیة في اإلاألعمالوتكنولوجیا 

في تاجنلإلوجود أثر ,ي الوقت المحدد في التصنیع الذكيللتزوید ف)(0.05إحصائیة عند مستوى 

عند للتزوید في الوقت المحدد ذو داللة إحصائیة وجود دور عدم,قت المحدد في التصنیع الذكيالو 

اإللكترونیة في األعمالفي أثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا )(0.05داللةمستوى



ن

داللةعند مستوىفي الوقت المحدد تاجنلإلذو داللة إحصائیة عدم وجود دور ,التصنیع الذكي

اإللكترونیة في التصنیع األعمالیط موارد المنظمة وتكنولوجیا في أثر تكامل نظم تخط)(0.05

تاج في الوقت المحدد یتطلب من مدیري شركات األدویة تطبیق التزوید ناإلإناوصت االدراسه.الذكي

األعمالفي الوقت المحدد والمحافظة على التكامل بین نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

لزیادة قدرة شركات األدویة على استشعار التغیرات الحاصلة في بیئة العمل هإن,فضال عن, اإللكترونیة

البد من تحسین قدرتها على التزوید في الوقت) التصنیع الذكي(واالستجابة لها في الوقت الحقیقي

.المحدد
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Abstract

The  aim of this study is to examine the mediating role of supply and

production JIT practices in the relationship between ERP(Enterpise resource

planning) and E-business technology integration and agile manufacturing in

Jordanian pharmaceutical companies.The study population consisted of all

managers and heads of divisions in Jordanian pharmaceutical companies at at

(JAPM) the Jordanian association of pharmacetical manufacturers., which were

(13) companies, out of(130) questionnaire were distributed to  the research

sample,only (70) questionnaire were retrieved and (10) were excluded due to

the large percentage of missing data, so the final sample consisted of (60)

questionnaire which represent (46%) from the distributed questionnaire.

The study arrived to a set of results such as: There is statistical

significant impact for the integration of ERP and E-business technology on the

agile manufacturing, there is statistical significant impact for the integration of

ERP and E-business technology on just in time supply, there is statistical

significant impact for the integration of ERP and E-business technology on



ع

just in time production,there is statistical significant impact for the just in time

supply on agile manufacturing,there is statistical significant impact for the just

in time production on agile manufacturing,there is no statistical significant

impact for just in time supply on the relationship between the integration of

ERP and E-business technology and agile manufacturing,there is no statistical

significant impact for just in time production on the relationship between the

integration of ERP and E-business technology and agile manufacturing. The

study recommended that the just in time production requires from the

managers to implement it while using the integration of ERP and E-business

technology, and recommended that in order to increase the capability of the

company in sensing the changes at the work environment and response to it

rapidly at the right time (agile manufacturing), the company must increase the

use of just in time production.
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1):التمهید – 1)

تطلعاتهـــــــا أجـــــــلداء مـــــــن أدومـــــــا الـــــــى الوصـــــــول الـــــــى افضـــــــل الشـــــــركات الصـــــــناعیة تهـــــــدف

زیــــــــادةالمخــــــــزون التــــــــي تهــــــــدف الــــــــى تخفــــــــیض الكلفــــــــة او إدارةقتصــــــــادیة المختلفــــــــة مــــــــن خــــــــالل إلا

ـــــاح ألا ـــــة او خو نظـــــرا لســـــرعة التطـــــور فـــــي مجـــــال قطـــــاع الصـــــناعة و اســـــت, رب دام التجـــــاره االلكترونی

, یـــــة و زیـــــادة تعـــــدد رغبـــــات المســـــتهلكین تاجناإلقـــــوة المنافســـــة بـــــین الشـــــركات و , تـــــاجناإلتكنولوجیـــــا 

ــــى الوصــــول لمنتجــــات بجــــوده عالیــــه و باقــــل كلفــــه  اصــــبحت الشــــركات تســــعى الیجــــاد نظــــام یــــؤدي ال

ة الـــــــى تخفیضـــــــو الســـــــیطرة علیـــــــة الـــــــى تســـــــعىالمخـــــــزونإدارةإنو مـــــــن الجـــــــدیر بالـــــــذكر ,ممكنـــــــة

ـــــاجناإلممـــــا ادى الـــــى فكـــــرة,يبـــــالمخزون الصـــــفر مـــــا یســـــمى ي أالصـــــفر  فـــــي الوقـــــت المحـــــددت

(Overby, et al.,2006).

التنــــــافس العــــــالمي و التطــــــور فــــــي نظــــــم المعلومــــــات جعــــــل الحاجــــــة ملحــــــه الــــــى اســــــتخدام إن

و والتكامــــــل بیــــــنهم االلكترونیــــــة األعمــــــالمثــــــل نظــــــم تخطــــــیط مــــــوارد المنظمــــــه و تكنولوجیــــــا أنظمــــــة

ــــاجناإل ــــدت ــــت المحــــددوالتزوی ــــذكي ممــــا وفي الوق ــــى طــــرح موضــــوع أالتصــــنیع ال ــــه دى ال دراســــه العالق

التعامـــــــل مـــــــع االســـــــواق ومتطلبـــــــات الزبـــــــائن الســـــــالفة الـــــــذكر و ذلـــــــك مـــــــن أجـــــــلنظمـــــــةاألمـــــــا بـــــــین 

إحــــــدى اإللكترونیــــــةاألعمــــــالمــــــع تكنولوجیـــــا هالمنظمــــــمــــــواردیعتبــــــر تكامــــــل نظــــــم تخطـــــیط .الجدیـــــده

.بهاالمتنبئالبیئة المتغیرة وغیر لنجاح المنظمات في ظل ظروفةساسیاإلالمتطلبات 
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تكامــــــل نظــــــم المعلومــــــات الموجــــــودة داخـــــــل المنظمــــــة كنظــــــام تخطــــــیط مــــــوارد المنظمـــــــة إن

ــــــا  ــــــةاألعمــــــالمــــــع تكنولوجی ــــــة أصــــــبح ضــــــرورة اإللكترونی ــــــربط المنظمــــــة مــــــع بیئتهــــــا الخارجی التــــــي ت

ـــــة العمـــــل  ـــــرات الحاصـــــلة فـــــي بیئ ـــــى استشـــــعار التغی ـــــك المنظمـــــات عل واالســـــتجابة لهـــــا لزیـــــادة قـــــدرة تل

، جــــاءت هــــذه الدراســــة إللقــــاء مزیــــد مــــن الضــــوء علــــى أثــــر التكامــــل بــــین ولــــذلكفــــي الوقــــت المناســــب

فـــــي والتزویـــــدتـــــاجناإلومـــــن خـــــاللاإللكترونیـــــةاألعمـــــالنظـــــم تخطـــــیط مـــــوارد المنظمـــــة وتكنولوجیـــــا 

)التصنیع الذكيعلى الوقت المحدد Bala, 2012)..

)(2 – تهاواسئلمشكلة الدراسة :1

لـــــــم تعـــــــد منظمـــــــات القـــــــرن الحـــــــادي والعشـــــــرون تعمـــــــل كوحـــــــدة مســـــــتقلة عـــــــن بـــــــاقي شـــــــركاء 

وبینهــــا وبـــــین عمالئهـــــا ممـــــا اســــتدعى وجـــــود تـــــرابط وثیــــق بینهـــــا وبـــــین موردیهــــا مـــــن جهـــــة . األعمــــال

عـــــــالوة علـــــــى ضـــــــرورة تفاعلهـــــــا المســـــــتمر مـــــــع بیئـــــــة عملهـــــــا لكـــــــي تـــــــتمكن مـــــــن ,مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى

نانقـــــل میـــــدوهـــــذا ,المنافســـــین والعمـــــالء علـــــى حـــــد ســـــواءســـــلوكاالســـــتجابة للتغیـــــرات الحاصـــــلة فـــــي

وبكلمــــات أخــــرى، سلســــلة . المنافســــة مــــن شــــركة مقابــــل شــــركة إلــــى سلســــلة توریــــد مقابــــل سلســــلة توریــــد

. تحتــــوى علــــى أكثــــر مــــن سلســــلة توریــــدنأسلســــلة القیمــــة یمكــــن نأقیمــــة مقابــــل سلســــلة قیمــــة حیــــث 

ــــــة  ــــــة العمــــــل الحالی ــــــالتغیر الظــــــرف بیئ ــــــر المســــــبوق تتصــــــف ب ــــــعمســــــتمر وغی ــــــد مــــــن ممــــــا دف بالعدی

تكامـــــــل عملیاتهـــــــا ضـــــــمانلدویـــــــة األردنیـــــــة إلـــــــى تبنـــــــي نظـــــــم تخطـــــــیط مـــــــوارد المنظمـــــــة ألشـــــــركات ا

ــــــة ــــــك البیئ ــــــع كفائتهــــــا لمواجهــــــة ظــــــروف تل ــــــة ورف ــــــى إنكمــــــا . الداخلی الحاجــــــة الماســــــة للحصــــــول عل

األعمــــــــالتكنولوجیــــــــا تطلــــــــب منهــــــــا ضــــــــرورة اســــــــتخدامتــــــــاجناإلالمــــــــواد األولیــــــــه الالزمــــــــة لعملیــــــــات 

تــــــاجناإلمعظــــــم مــــــدخالت ٕانتواصــــــلها مــــــع موردیهــــــا بشــــــكل مســــــتمر خاصــــــة و ضــــــمانلاإللكترونیــــــة 
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ونتیجـــــة للتقلبـــــات والتذبـــــذبات الحاصـــــلة فـــــي . التـــــي تســـــتخدمها یـــــتم اســـــتیرادها مـــــن مـــــوردین خـــــارجیین

لفتهـــــا بكمیـــــات أو دفعـــــات ســـــوف یـــــؤدي إلـــــى تـــــراكم المنتجـــــات وزیـــــادة تكتـــــاجناإلإنســـــوق الطلـــــب فـــــ

ولكـــــن حتــــــى هـــــذه اللحظــــــة، تســــــعى . فــــــي الوقـــــت المحــــــددتــــــاجناإلممـــــا دفعهــــــا إلـــــى اســــــتخدام نظـــــام 

ــــا ألشــــركات ا ــــة اســــتخدام نظــــم تخطــــیط مــــوارد المنظمــــة، وتكنولوجی ــــى فعالی ــــة للتعــــرف عل ــــة األردنی دوی

ــــة، و اإللاألعمــــال ــــدتــــاجناإلكترونی ــــىفــــي الوقــــت المحــــددوالتزوی ــــه. الــــذكيالتصــــنیععل یمكــــن وعلی

:ثیل مشكلة الدراسة في االسئلة التالیةتم

 ــــــــر ــــــــا لامــــــــا هــــــــو أث ــــــــین نظــــــــم تخطــــــــیط مــــــــوارد المنظمــــــــة وتكنولوجی األعمــــــــالتكامــــــــل ب

؟في التزوید في الوقت المحدداإللكترونیة

 ــــــــر مــــــــا ــــــــا لاهــــــــو أث ــــــــین نظــــــــم تخطــــــــیط مــــــــوارد المنظمــــــــة وتكنولوجی األعمــــــــالتكامــــــــل ب

؟في الوقت المحددتاجناإلفي اإللكترونیة

 ــــــــر مــــــــا هــــــــو ــــــــا لاأث ــــــــین نظــــــــم تخطــــــــیط مــــــــوارد المنظمــــــــة وتكنولوجی األعمــــــــالتكامــــــــل ب

؟في التصنیع الذكياإللكترونیة

 ؟ التزوید في الوقت المحدد في التصنیع الذكيأثرما هو

 ؟في الوقت المحدد في التصنیع الذكيتاجناإلأثرما هو

تخطــــیط مـــــوارد تكامـــــل نظــــم ي العالقــــه بــــین فــــالتزویـــــد فــــي الوقــــت المحـــــددمــــا هــــو أثــــر

؟مع التصنیع الذكياإللكترونیةاألعمالالمنظمة وتكنولوجیا 

تكامــــل نظــــم تخطــــیط مــــوارد ي العالقــــه بــــین فــــتــــاج فــــي الوقــــت المحــــدد ناإلمــــا هــــو أثــــر

؟مع التصنیع الذكياإللكترونیةاألعمالالمنظمة وتكنولوجیا 
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)(3 – فرضیات الدراسة: 1

ـــــاء ـــــى مراجعـــــة اً بن ـــــات الدراســـــة أعل ـــــي قـــــادت إلوادبی ـــــك الدراســـــات الت ـــــواردة فـــــي تل قتراحـــــات ال

:، یمكن صیاغة الفرضیات التالیة)1(نموذج الدراسة الوارد في الشكل رقم إإلى تكوین 

تكامـــــــل بــــــین نظـــــــم تخطــــــیط مـــــــوارد للذو داللـــــــة إحصــــــائیةالیوجـــــــد أثــــــر:H01ولـــــــى الفرضــــــیة األ 

عنــــــد مســــــتوى داللــــــةالوقــــــت المحــــــدد علــــــى التزویــــــد فــــــي اإللكترونیــــــةاألعمــــــالالمنظمــــــة وتكنولوجیــــــا 

0.05≤α.

تكامــــــل بـــــــین نظــــــم تخطــــــیط مـــــــوارد للذو داللـــــــة إحصــــــائیةالیوجــــــد أثــــــر:H02ة الثانیـــــــالفرضــــــیة 

عنــــــد مســــــتوى داللــــــةتــــــاج علــــــى الوقــــــت المحـــــدد نفـــــي اإلاإللكترونیــــــةاألعمــــــالالمنظمـــــة وتكنولوجیــــــا 

0.05≤α.

تكامـــــــل بــــــین نظـــــــم تخطـــــــیط مـــــــوارد للئیةذو داللـــــــة إحصـــــــاالیوجـــــــد أثــــــر:H03ثالثـــــــه الفرضـــــــیة ال

.α≥0.05عند مستوى داللةاإللكترونیةعلى التصنیع الذكي األعمالالمنظمة وتكنولوجیا 

ذو داللــــــــة إحصــــــــائیة للتزویــــــــد فــــــــي الوقــــــــت المحــــــــددعلى الیوجــــــــد أثــــــــر:H04رابعــــــــة الفرضــــــــیة ال

.α≥0.05عند مستوى داللةالتصنیع الذكي 

فـــــــي الوقـــــــت المحـــــــددعلى تـــــــاجنلإلذو داللـــــــة إحصـــــــائیة ر وجـــــــد أثـــــــالی:H05خامســـــــة الفرضـــــــیة ال

.α≥0.05عند مستوى داللةالتصنیع الذكي 
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ــــــي الوقــــــت المحــــــددر الیوجــــــد أثــــــ:H06سادســــــة الفرضــــــیة ال ــــــة إحصــــــائیة للتزویــــــد ف ي فــــــذو دالل

مـــــع التصـــــنیع اإللكترونیـــــةاألعمـــــالتكامـــــل نظـــــم تخطـــــیط مـــــوارد المنظمـــــة وتكنولوجیـــــا العالقـــــه بـــــین 

.α≥0.05عند مستوى داللةكي الذ

ي العالقه بین ففي الوقت المحدد تاجنلإلذو داللة إحصائیة الیوجد أثر:H07سابعة الفرضیة ال

ى مستو عندالذكي مع التصنیع اإللكترونیةاألعمالتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

.α≥0.05داللة

)(4 – الدراسةإنموذج:1

الدراسةإنموذج) 1(الشكل 

التكامل بین نظم 
تخطیط موارد 
المنظمة 
وتكنولوجیا 
األعمال 
اإللكترونیة

التزوید في 
الوقت 
المحدد

تاج في ناإل
الوقت 
المحدد

التصنیع 
الذكي

H01

H06

H02

H04

H05

H03

H07

لتابعالمتغیر االمتغیرات المستقلة الوسیطھالمتغیرات 
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باالعتمادتم قیاسه الذيو تابع الذكي كمتغیرالتصنیعبالمتمثله الدراسه اتمتغیر ) 1(یبین الشكل رقم 

Inman,etدراسةعلى al.,(2011), اإلنتاج بالوقت المحدد،التزوید : ومقیاسي المتغیرات الوسیطة

التكامل بین نظم تخطیط الموارد وتكنولوجیا وDenese,et al.,(2011(بالوقت المحدد باالعتماد على

.Hus,2013)(باالعتماد على األعمال اإللكترونیة الذي یمثل المتغیر المستقل 

)(5 – أهداف الدراسة:1

:ما یليعلى هذه الدراسة في محاولة التعرفاف هدتتبلور أ

اإللكترونیـــــــة فـــــــي األعمـــــــالكنولوجیـــــــا التكامـــــــل بـــــــین نظـــــــم تخطـــــــیط مـــــــوارد المنظمـــــــة وتأثـــــــر.1

.التزوید في الوقت المحدد

اإللكترونیـــــــة فـــــــي األعمـــــــالالتكامـــــــل بـــــــین نظـــــــم تخطـــــــیط مـــــــوارد المنظمـــــــة وتكنولوجیـــــــا أثـــــــر .2

.في الوقت المحددتاجناإل

اإللكترونیـــــــة فـــــــي األعمـــــــالالتكامـــــــل بـــــــین نظـــــــم تخطـــــــیط مـــــــوارد المنظمـــــــة وتكنولوجیـــــــا أثـــــــر .3

.التصنیع الذكي

.في الوقت المحدد في التصنیع الذكيأثر التزوید.4

.في الوقت المحدد في التصنیع الذكيتاجناإلأثر.5

ـــــر.6 ـــــت المحـــــددأث ـــــد فـــــي الوق ـــــالتزوی ـــــین ف ـــــه ب تكامـــــل نظـــــم تخطـــــیط مـــــوارد المنظمـــــة ي العالق

.اإللكترونیة مع التصنیع الذكياألعمالوتكنولوجیا 

تخطــــــیط مــــــوارد المنظمــــــة تكامـــــل نظــــــمي العالقــــــه بــــــین فــــــتــــــاج فــــــي الوقــــــت المحـــــدد ناإلأثـــــر.7

.اإللكترونیة مع التصنیع الذكياألعمالوتكنولوجیا 
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)(6 – أهمیة الدراسة:1

:یأتيفیماأهمیة الدراسة الحالیة جوانب یمكن تحدید 

:العلمیةاألهمیة-1

دراسة بین مجموعة من المتغیرات لم یتم ربطها والتعرف على أهمیـة ذلـك ربطت هذه ال.أ

تناولــت ،Kallunki,et al.,(2011)الســابقةمعظــم الدراســات ف. الــذكيع التصــنیالــربط فــي 

اإللكترونیة وتكاملها لكنها لـم تبـین دورهـا فـي األعمالتكنولوجیا تخطیط الموارد و بالبحث نظام

ها لم تبـین أثرهـا نأكما . والعالقه بینهمفي الوقت المحددوالتزویدتاجناإلتعزیز وتسهیل تطبیق 

وشــركات ,كاء فــي عملیـات التصــنیع الــذي یعتبـر العنصــر األهــم فـي عملیــات المنافســةعلـى الــذ

ه الیوجـد دراسـة إنـفوعلى حـد علـم الباحـث. دویة هي بأمس الحاجة إلیه من أي وقت مضىألا

دویـة واحدة ربطت بین متغیـرات الدراسـة الحالیـة فـي البیئـة العربیـة بشـكل عـام وبیئـة شـركات األ

.بشكل خاصردنیةاأل

ھ(الســـــــــابقةغالبیـــــــــة الدراســـــــــات . ب مختلفـــــــــة مـــــــــن جوانـــــــــب تناولـــــــــت ،),2013الحلت

إنولـــــــیس بالضــــــــرورة وثقافیــــــــًا،بیئـــــــات عمــــــــل مختلفـــــــة سیاســــــــیًا واجتماعیـــــــًا الدراسة الحالیة في 

ـــــــة األتكون نتائجها قابلة  ـــــــى البیئ ـــــــة اآلوشـــــــركات اردنیـــــــة بشـــــــكل عـــــــام للتطبیـــــــق عل ـــــــة ألدوی ردنی

.بشكل خاص

حیـــــث تفتقـــــر المكتبـــــة العربیـــــة الدراســـــة الحالیـــــة إلـــــى موضـــــوع حـــــدیث جـــــدا،تتطـــــرق .ج

.النوع من المواضیع على حد علم الباحثلمثل هذا 
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عهـــــا، اســــــتخدام وانأاخـــــتالف علـــــى المنظمـــــات علـــــى بیئـــــة العمـــــل الحالیـــــة فرضـــــت. د

عملیاتهـــــــا الداخلیـــــــة وربطهـــــــا مـــــــع عملیـــــــات موردیهـــــــا ةنظـــــــم تكنولوجیـــــــة حدیثـــــــة لرفـــــــع كفـــــــاء

ـــــب دفـــــع المنظمـــــات نأكمـــــا . تنافســـــیتها وبقائهـــــاضـــــمانل ـــــر المســـــبوقة فـــــي الطل ـــــات غی التقلب

ــــــى  ــــــات ممــــــا إإل ــــــك التقلب ــــــة لمواجهــــــة تل ــــــاع اســــــتراتجیات تصــــــنیعیة مختلف ــــــر أتب ــــــى تغیی دى إل

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمانلفلسفتها التقلیدیة في الحصول على المواد األولیه للشراء في الوقت المحدد 

وهــــــذا یســــــتدعى بحــــــث العالقــــــات المتشــــــابكة بــــــین الــــــنظم . یعیةالــــــذكاء فــــــي عملیاتهــــــا التصــــــن

ــــــة المســــــتخدمة و  ــــــة األعمــــــالســــــتراتجیات إ التكنولوجی ــــــى المــــــواد األولی ــــــة بالحصــــــول عل المتعلق

.والذكاء المطلوب في عملیات التصنیع المختلفة

:العملیةاألهمیة-2

ن خـــــــالل تقـــــــدیم دویـــــــة األردنیـــــــة مـــــــألشـــــــركات اتفیـــــــد نتـــــــائج هـــــــذه الدراســـــــة إنمتوقـــــــع مـــــــن ال

فـــــي والتزویــــدتـــــاجناإلتـــــم التوصــــل إلیهــــا لتعزیـــــز فاعلیــــة علــــى النتـــــائج التــــي اً بنـــــاءهت عملیــــتوصــــیا

ذكـــــاء عملیـــــات التصـــــنیع ضـــــمانمـــــن خـــــالل اســـــتخدام الـــــنظم التكنولوجیـــــه الحدیثـــــه و الوقـــــت المحـــــدد

.فترة ممكنةألطولعلیها لتحقیق میزة تنافسیة والمحافظة

)(7 – :جرائیة لمصطلحات الدراسةالتعریفات اإل:1

غیــــــرات الدراســــــة لكــــــي یــــــتمكن الباحــــــث مــــــن تحقیــــــق أهــــــداف الدراســــــة، ال بــــــد مــــــن تعریــــــف مت

تمكن مــــــن قیاســــــها بدقــــــة،ولغایات هــــــذه الدراســــــة یمكــــــن تعریــــــف متغیراتهــــــا إجرائیــــــًا نــــــلتعریفــــــًا إجرائیــــــًا 

:وكما یأتي
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Erp&E-business)اإللكترونیةاألعمالنظم تخطیط الموارد وتكنولوجیا تكامل. أ

integration):

ـــــــــة تكامـــــــــل نظـــــــــم تخطـــــــــیط مـــــــــوارد األعمـــــــــالوتكنولوجیـــــــــا المنظمـــــــــه یمكـــــــــن تعریـــــــــف عملی

ضـــــمن الفرعیـــــة لـــــنظم تخطـــــیط مـــــوارد المنظمـــــةنظمـــــةاألهـــــا عملیـــــة الـــــدمج بـــــین إناإللكترونیـــــة علـــــى 

ــــــا  ــــــك مــــــن خــــــالل اإلاألعمــــــالالمنظمــــــه نفســــــها،وتطبیقات تكنولوجی ــــــه وذل ــــــة المختلف ــــــت ناإللكترونی ترن

حیـــــــــث ســــــــتكون اســـــــــتجابتها اســـــــــرع , وشــــــــبكات الكومبیـــــــــوتر ممــــــــا یعـــــــــود بالفائــــــــده علـــــــــى المنظمــــــــه 

ـــــائن  ـــــات الزب ـــــائن او الشـــــراء مـــــن المـــــوردین واداره افضـــــل ,لمتطلب ـــــع للزب ـــــي البی الغـــــاء دور الوســـــطاء ف

.في العالقات مع الزبائن

:(Just in time production)تاج في الوقت المحددننظام اإل .ب

ـــــي الوقـــــت المحـــــددنمـــــا یعـــــرف بنظـــــام اإلهـــــو  ـــــاج ف ـــــؤدي الـــــى الغـــــاء المخـــــزون فـــــي ,ت فهـــــو ی

یتمیزهــــذا .مــــن تكــــالیف عالیــــه تتحملهــــا المنظمــــه نتیجــــة تخــــزین المــــوادیترتــــب علیــــهالمــــكافــــة مراحلــــه 

بدایــــة مــــن وصــــول المــــواد االولیــــه مــــن مــــوردیین موثــــوقین ملــــزمین بعقــــود تســــلیم وذلــــكالنظــــام بالدقــــه

تـــــاج والتصـــــنیع بدقـــــه وجـــــوده عالیـــــه وصـــــوال الـــــى تســـــلیم الطلبـــــات ند وعملیـــــات اإلالمـــــواد بوقـــــت محـــــد

.للزبائن في الوقت المحدد وبأقل كلفه ممكنه 

: (Just in time supply)التزوید في الوقت المحدد.ج

هـــــــو مـــــــا یعـــــــرف بنظـــــــام التزویـــــــد بالوقـــــــت المحـــــــدد بمعنـــــــى الحصـــــــول علـــــــى المـــــــواد االولیـــــــه 

وبالســــــرعه المطلوبــــــه ویــــــتم ذلــــــك مــــــن خــــــالل اختیــــــار مــــــوردین قــــــریبین الالزمــــــه عنــــــد الحاجــــــه الیهــــــا
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ــــــرات  ــــــي االســــــتجابه ألي تغیی ــــــه ف ــــــاءه والمرون ــــــادة الكف ــــــل والتخــــــزین كــــــذلك زی ــــــه  النق ــــــل كلف یحیــــــث تق

. مفاجئه في طلبات االسواق

:(Agile manufacturing)التصنیع الذكي. ه

حاجـــــات الزبـــــائن مـــــع المحافظـــــه تصـــــنیع الـــــذي یقـــــوم بـــــالتركیز علـــــى تلبیـــــة الهـــــو عبـــــارة عـــــن 

ــــة إل ــــت نفســــه علــــى الجــــوده العالیــــة و الــــتحكم بالكلف تــــاج منــــتج معــــین و خاصــــة فــــي الشــــركات نبالوق

ـــــث  ـــــة حی ـــــة تنافســـــیه عالی ـــــي تعمـــــل ضـــــمن بیئ ـــــالت ـــــي االداء و تســـــلیم إن ـــــر بســـــیط ف ه مـــــن خـــــالل تغیی

البعیـــــد فـــــي یـــــؤدي ذلـــــك الـــــى فـــــرق كبیـــــر علـــــى المـــــدى نأقصـــــر الـــــى الزبـــــائن یمكـــــن أالمنـــــتج بوقـــــت 

التصـــــنیع الــــــذكي بإســـــتخدامالشـــــركات التــــــي تقـــــوم إن.الزبـــــائن ذهـــــانأســـــمعة و بقـــــاء المنظمـــــة فــــــي 

تاجیــــة نشــــبكات قویــــة مــــع المــــوردین و الشــــركاء و هــــذا یعنــــي بالتــــالي القــــدرة علــــى زیــــادة اإلایكــــون لهــــ

ــــــى الســــــو  ــــــى اعــــــادة تصــــــمیم المنتجــــــات باالســــــتجابة ال ــــــدرة عل ــــــائن كــــــذلك الق ــــــات الزب ق حســــــب متطلب

.المفتوح 

)8 – . حدود الدراسة:)1

:الىتنقسم حدود الدراسة 

ـــــــى بحـــــــث آراء :البشـــــــریةالحـــــــدود .1 ورؤســـــــاء جمیـــــــع المـــــــدیرینتقتصـــــــر هـــــــذه الدراســـــــة عل

.في االردناالردنیهاألدویهشركات فيالرئیسیةدارةاإلفي العاملین قسام األ

هـــــذه الدراســـــة مـــــن الســــــنة جــــــازنفصـــــلین دراســـــین إلســـــتغرقتإنیتوقــــــع :یـــــةإنالزمالحـــــدود .2

2014/2015.
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ـــــــةكانالمالحـــــــدود .3 األدویـــــــهلشـــــــركات الرئیســـــــیةدارةســـــــیتم إجـــــــراء هـــــــذه الدراســـــــة فـــــــي اإل:ی

.في االردن االردنیه

اعتمــــدت الدراســــة الحالیــــة فــــي تحدیــــد متغیــــرات الدراســــة علــــى الدراســـــات :العلمیــــةالحــــدود . 4

حیــــــــث والمقــــــــاییس المســــــــتخدمة،المتغیــــــــرات الســــــــابقة ذات العالقــــــــة بموضــــــــوع الدراســــــــة مــــــــن حیــــــــث 

ـــــــي تـــــــم اســـــــتخدامها ـــــــرات الت ـــــــلتقتعـــــــددت المتغی ـــــــةیمی ـــــــنظمالنســـــــبیةاألهمی مواردالمنظمـــــــةتخطـــــــیطل

ــــا  ــــقتم فیــــوالتكامــــل بینهمــــاإللكترونیــــةااألعمــــالوتكنولوجی تــــاجناإلمــــن خــــالل التصــــنیع الــــذكيتحقی

.بالوقت المحددوالتزوید

)(9 – محددات الدراسة: 1

هنــــــــــأحیــــــــــث ,دویــــــــــهأشــــــــــركات ) 10(هــــــــــذه الدراســــــــــة علــــــــــى آراء العــــــــــاملین فــــــــــي تصــــــــــرت قإ.1

ــــذرت هــــذه الدراســــة بحجــــة نهایــــة الســــنة وٕاجــــراء عملیــــات الجــــرديشــــركات عــــن المســــاهمة فــــ) 3(اعت

.واعداد الموازنة

وهـــــي ال تخلـــــو مـــــن التحیـــــز ،اتلبیانـــــاكـــــأداة لجمـــــع ســـــتبانةاإلاعتمـــــدت هـــــذه الدراســـــة علـــــى .2

.ستبانةاإلفي فترة توزیع المبحثینآراءوتعكس 

إمـــــا الموزعـــــة،ســـــتباناتاإلحتمـــــال الحصـــــول علـــــى نســـــبة اســـــترجاع منخفضـــــة مقارنـــــة بعـــــدد إ.3

.أو لعدم فهم موضوع الدراسة،)نهایة السنه(الكافيلعدم توفر الوقت 

ـــــي شـــــملتها الدراســـــة .4 ـــــرات الت األعمـــــالتكنولوجیا و ،المنظمـــــةمـــــواردنظـــــم تخطـــــیط هـــــي المتغی

تاجناإلإللكترونیــــــة،و ااألعمـــــالوتكنولوجیـــــا نظـــــم تخطـــــیط مــــــوارد المنظمـــــة كامل بـــــینوالت،اإللكترونیـــــة

ــــــذكيوالتزویــــــد فــــــي الوقــــــت المحــــــدد فــــــي الوقــــــت المحــــــدد ــــــى متغیــــــرات والتصــــــنیع ال ــــــم تتطــــــرق إل ول
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الدراســـــــة كحجـــــــم الشـــــــركة، والصـــــــناعة، ومـــــــزودي نظـــــــم إنمـــــــوذجمعدلـــــــة للعالقـــــــات المفترضـــــــة فـــــــي 

.تخطیط موارد المنظمة
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الثانيفصل ال

اإلطار النظري والدراسات السابقة

مقدمه):2-1(

للدراسةاإلطار النظري ):2-2(

الدراسات السابقة):2-3(

السابقةما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات :)4- 2(
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مقدمه): 2-1(

ى لعویشتمل ,العالقه النظري ویعرض الدراسات السابقّه ذاتیبحث هذا الفصل اإلطار 

نظم تخطیط الموارد و التكامل بین نظم تخطیط اإللكترونیةواألعمالموضوعات تتعلق تكنولوجیا 

تاج في الوقت المحدد و التزوید في الوقت المحدد و ناإللكترونیة واإلاألعمالالموارد وتكنولوجیا 

.التصنیع الذكي

ةللدراساإلطار النظري :)2-1(

ــــــة إن ــــــد مــــــن تطبیتكامــــــلعملی ــــــات العدی ــــــا ق ــــــةاألعمــــــالتكنولوجی ــــــي مجموعــــــات اإللكترونی ف

ــــــتم تطبیــــــق المشــــــاریع  ــــــر ت ــــــات العمــــــالء، ٕادارةو ،المنظمــــــاتتخطــــــیط مــــــوارد :مثــــــلوظــــــائف عب عالق

باعتبارهـــــا منظمـــــةالدماج إنـــــز ابـــــر إ و ،القـــــراربیـــــع أو دعـــــم اتخـــــاذ سلســـــلةٕادارةو سلســـــلة التوریـــــد، ٕادارةو 

لتـــــــــــي تســـــــــــعى للحفـــــــــــاظ علـــــــــــى اعـــــــــــات اقضـــــــــــیة حاســـــــــــمة بالنســـــــــــبة للمنظمـــــــــــات فـــــــــــي جمیـــــــــــع القط

ألي وجعلهـــــــا متاحـــــــةالمعلومـــــــاتلمنظمـــــــة لنشـــــــرانجـــــــاحهـــــــو مفتـــــــاح التكامـــــــلٕانو .التنافســـــــیةتهامیز 

.)(Zota, 2002وفي أي وقتكانفي أي ممستخدم 

ــــــك  ــــــد مــــــن المنظمــــــاتهنال ــــــيالعدی ــــــوم الت ــــــا بإتق اإلتصــــــاالتو المعلومــــــاتســــــتخدم تكنولوجی

ــــيدة الوظــــائفویر نظــــم المؤسســــات متعــــدلتطــــالیــــوم ــــر الحــــدود مــــن وظــــائف العمــــل والتنظــــیم الت تعب

إعــــــادة :هــــــومــــــن هــــــذا التكتیــــــك الهــــــدف الرئیســــــيو ).أو المالیــــــة،والمحاســــــبة،التسویقمثــــــل (التقلیدیــــــة 

،الوظــــــــائفمتعــــــــددة منظمــــــــةالأنحــــــــاءالحیویــــــــة فــــــــي جمیــــــــع هندســــــــة وتحســــــــین العملیــــــــات التجاریــــــــة
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ـــــــا إلكوســـــــیلة اســـــــتراتیجیة  ـــــــادل اإلتصـــــــاالتو ،لومـــــــاتالمعســـــــتخدام تكنولوجی ،والموارد،المعلومـــــــاتلتب

,Hus)وفعالیة العملیات التجاریة،كفاءةوتحسین  2007).

اإللكترونیةاألعمالتكنولوجیا :اوال

ظهــــــــرالحدیثــــــــة،حیثیمالمفــــــــاهمــــــــنیعتبــــــــراإللكترونیــــــــةاألعمــــــــالتكنولوجیــــــــا وممفهــــــــإن

ـــــــــيمـــــــــرةولإل ـــــــــث )1997(ســـــــــنةف ـــــــــدائر حی ـــــــــيه التســـــــــویقیهقامـــــــــت ال بإســـــــــتخدام)IBM(شـــــــــركة ف

عـــــــناإللكترونیـــــــةاألعمـــــــالتكنولوجیـــــــا أنشـــــــطةلتمییـــــــزالمكثـــــــفســـــــعیهاإطـــــــارفـــــــيهذاالمصـــــــطلح

اإللكترونیـــــــةاألعمـــــــالتكنولوجیـــــــا تعریـــــــف ب) IBM(قامـــــــت شـــــــركة االلكترونیة،وقـــــــدالتجـــــــارةأنشـــــــطة

بالعملیــــاتنظمالــــربــــطخــــاللنمــــالممیــــزةاألعمــــالقیمــــةلتوزیــــعومــــرنلمتكامــــمــــدخلهــــا إنعلــــى 

تكنولوجیــــــابإســـــتخدامو ومرنـــــةمبســـــطةبطریقـــــةالجوهریـــــةاألعمـــــالأنشـــــطةخاللهـــــامـــــنتُنفـــــذالتـــــي

.(Chorafas,2001)ترنتناإل

شـبكات تمكـین عبـارة عـن اإللكترونیـةاألعمالتكنولوجیا نأSharma,et al.,(2011)یرى و 

بحیـث المعلومـات ، سـتقبال و نشـرإعمـل علـى بالاألعمـاللتقوم مؤسسـات ,للعمل الكترونیااإلتصاالت

یـة ، و رفـع مسـتوى  تاجناإلتقدم طرق عدة لتطویر العمل ، و تحسین اإللكترونیةاألعمالتكنولوجیا نأ

و تعزز القـدرة التنافسـیة , المعلومات و المنتجات و نشرتكالیف عملیة جمع أخفضخدمة العمالء، و

من و ضـ,وسعترونیا قادرة على المنافسة بشكل أتقوم بأعمالها الكبحیث تكون المنظمات التي منظمةلل

اإللكترونیـةاألعمـالتكنولوجیـا اسـتخدام نأباإلضـافة إلـى , مثیالتهـاأكثر من و ,كبرقطاعات سوقیة أ

.و خدمة زبائن وغیرها ,و شراء,من بیعمنظمةیعمل على تبسیط العملیات التجاریة لل
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تكـــــون وســـــیلة فعالــــــة نأیمكــــــن اإللكترونیـــــةاألعمـــــالكنولوجیــــــاتنأ)2012(المحامیـــــدیـــــرى 

الــــــنظم ربمــــــا اســــــتخدام هــــــذهنإلأفضــــــل،فــــــاعالت بشــــــریة داخــــــل المنظمــــــة تقــــــود إلــــــى أداء لتحقیـــــق ت

األعمـــــــالأنشـــــــطةأو تغییـــــــر جـــــــوهري فـــــــي عملیـــــــات جدیـــــــدة،و خدمـــــــة أمنتجـــــــات،لـــــــى خلـــــــق یقـــــــود إ

هنــــــاك و .اإللكترونیــــــةاألعمــــــالتكنولوجیــــــا زمــــــة الســــــتخداممختلفــــــة فــــــي حــــــال تــــــوفرت المهــــــارات الالال

عبــــــر اإللكترونیـــــةاألعمـــــالتكنولوجیـــــا طـــــار تطبـــــق مجموعـــــة مـــــن الـــــنظم الخاصـــــة فـــــي إمؤسســـــات

ــــــــــــــــت ناســــــــــــــــتخدام اإل ــــــــــــــــك اإلتصــــــــــــــــاالتوشــــــــــــــــبكات ترن ــــــــــــــــربط عملیاتهــــــــــــــــاوذل بسالســــــــــــــــة مــــــــــــــــع ل

ــــد ,فمــــثال .عمالئهــــا،والموردین ــــیــــهــــذا النظــــام إنفــــ, عنــــد اســــتخدام نظــــام سلســــة التزوی ــــدیل ؤدي ال ى تب

ـــــه بالكامـــــل ـــــد او التوریـــــد التقلیدی ـــــد المخـــــزون تل,عملیـــــات التزوی ـــــث یقـــــوم المـــــورد بعملیـــــة تزوی ـــــا قبحی ائی

إنفـــــذلـــــكعـــــالوة علـــــى,فـــــي المنظمـــــه) المخـــــزون(تبنـــــاءا علـــــى المعلومـــــات الـــــوارده مـــــن المســـــتودعا

ــــى العمــــالء إدارةنظــــام اســــتخدام  ــــده ال ــــدیم خــــدمات جدی ــــى تق ــــؤدي ال ــــائن ربمــــا ی ــــات الزب ــــدره ,عالق كالق

ولكـــــن تبقـــــى قـــــدرة المنظمـــــه علـــــى تحویـــــل اســـــتثماراتها فـــــي نظـــــم .علـــــى تتبـــــع اوامـــــر الشـــــراء الكترونیـــــا

هـــــارات میعتمـــــد بشـــــكل اساســـــي علـــــى تـــــوافر ال,الـــــى ابـــــداعات وابتكـــــارات جدیـــــدهاإللكترونیـــــهاألعمـــــال

فـــــــي بقهامـــــــتالك المنظمـــــــه لتجـــــــارب ســـــــإ و ,والخبـــــــرات الفنیـــــــه,ومعـــــــرفتهم بهـــــــا,داریـــــــه لـــــــدى العـــــــاملینإلا

. ستثمارات مماثلهإ

:اإللكترونیةاألعمالتكنولوجیا الفوائد المستمدة من تطبیقات 

العمیلاحتیاجاتوتلبيتتوقعنأیمكنالعمالءالتيعنالمعلوماتجمع.
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العمالءعالقاتإدارةعلىالتركیزخاللمن العمالءوالءزیادة(CRM)

managment relationshipcustomerبواسطة الحقیقيالوقتتمثلتقنیه ستخدامإ

.ترنتنشبكات اإل

السوقفيحصتهاوتوسیعالشراءتكالیفتخفیض.

أو عمیل بشكل كبیرتجاريشریكمعصفقةإلتمامتستغرقهالذيالوقتضیخفت.

ـــــــى ممـــــــاالشـــــــركاءالتجاریین،مـــــــعالمعلومـــــــاتتبـــــــادلســـــــهولة عملیـــــــات جـــــــرد اقـــــــل یـــــــؤدي ال

.للمخزون

,ZOTA)(یرى  :شتمل على ما یليتاألعمالنظام تكنولوجیا إن2002

سلسلة التوریدإدارة.

عالقات الزبائنإدارة.

لكترونيإلام الجرد اظن.

 اإللكترونیهنظام التجاره.

.ERP(Enterpise resource planning)نظم تخطیط الموارد:ثانیا

ففــي ســبقته،نظمــةكتطــور ألمنظمــةالمــوارد للفقــد نشــأ نظــام تخطــیط نــي للتطبیقــاتللتطــور التقنتیجــه 

ERPنظام نأتؤكد على Rowbotham,et al.,(2007(،والعملیات تاجناإلالمعلومات،و أدبیات نظم 

Material Requirementsهـــو تطـــور لنظـــام تخطـــیط االحتیاجـــات مـــن المـــوارد Planning

(MRP)الموارد الصناعیة ،ونظام تخطیطMRP II.
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واالحتفــاظ بنظــرةللحصــول هــو طریقــة ERPنظــام نأوآخــرون Zielsdorff,et al.,(2010)یــرى 

للســلع ،والتطویر،والمبیعــات،وٕاجراء اإلصــالحاتتاجناإلمــن)إجمالیــةنظــرة(عامــة لكــل جــزء مــن العمــال 

النظـام هـو نأون الـىالباحثخلصذ إاألهداف،والغایات،ككل للمساهمة في تحقیق والخدمات لتنسیقها

.منظمةالطرة على جمیع وظائف طریقة للسی

Aroraیبین  :ERPالمنافع المباشرة لنظام (2004)

ـــــي حالـــــة نظـــــام:األعمـــــالتكامـــــل .1 ـــــERPف لك ذوكـــــ،األعمـــــالتـــــرتبط بوظـــــائف اتلبیانـــــاإنف

.التعامالتإجراء التحدیث في وقت إجراء 

تعامـــــــــل یـــــــــتم النأیمكـــــــــن ... س المحاســـــــــبیة یالمقـــــــــایو اللغات،والعمالت،اخـــــــــتالف :المرونـــــــــة.2

ــــــي نظــــــام  ــــــف األمــــــاكن للمنظمــــــة بواســــــطة حزمــــــة دارةإلواحــــــد،ووظائف شــــــاملةمعــــــه ف مختل

.وبطریقة مؤتمتةواحدة 

.ة مثل النظم المفتوحة،وتكنولوجیا خدمة الزبائن،وشبكات االتصالنااستعمال التق.3

اإللكترونیةاألعمالالتكامل بین نظم تخطیط الموارد وتكنولوجیا :ثالثا 

یمكــن تعریــف عملیــة تكامــل نظــم تخطــیط الموارد،وتكنولوجیــا بأنــهZOTA,et al.,(2002)یــرى

ــــــــــدمج بــــــــــین نأاإللكترونیــــــــــة علــــــــــى األعمــــــــــال ــــــــــنظم تخطــــــــــیط نظمــــــــــةاألهــــــــــا عملیــــــــــة ال الفرعیــــــــــة ل

.خلق قیمة تجاریة للمنظمهأجلاإللكترونیةوذلك من األعمالمواردالمنظمة،وتطبیقات تكنولوجیا 
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تعمــل بشــكل منفصــل تكانــبدایــة نظــم تخطــیط مواردالمنظمــة Himanshu,et al.,(2011(یــرى و 

وببطئ الخ .....,تاجناإلتخطیط ,الموارد البشریه,التصنیع,تحتوي على نماذج مثل المالیهتكانحیث 

SupplyالتزویـدسلسـةإدارةSCMمثـلتكنولوجیـاتبـدأت chain managment,إدارة

Product life managmentتجحیاة المنإدارةCRMعالقات الزبائن PLM,... الخ تتداخل مع نظـم

یــــزه التنافســــیه مفــــي التعامــــل مــــع الزبــــائن والتحســــین الفاعلیــــةأجــــلتخطــــیط مواردالمنظمــــة وذلــــك مــــن 

.للمنظمه

بشـــــكل مالئــــــم اإللكترونیـــــهاألعمــــــالوتكنولوجیـــــا عنـــــدما یتكامـــــل نظـــــم تخطــــــیط المـــــوارد مـــــع 

التجاریــــه ممــــا یــــؤدي الــــى تســــهیل تــــدفق األعمــــالع تكامــــل التجاریــــه للشــــركه مــــاألعمــــالدعــــم ســــیتم 

ثــــر مكمــــل حســــب مــــا تــــم اقتراحــــه مــــن قبــــل أممــــا یكــــون لــــه المــــواد والمعلومــــات فــــي سلســــله التوریــــد

العدیـــــــد مـــــــن البـــــــاحثین فـــــــي نظـــــــم المعلومـــــــات وبالتـــــــالي االســـــــتفاده الكاملـــــــه مـــــــن قیمـــــــه تكنولوجیـــــــا 

.(Bhatti, 2005)المعلومات 

األدلـــــــه التجریبـــــــه لألثـــــــر التكمیلـــــــي ووجـــــــود نظـــــــم تخطـــــــیط المـــــــوارد أنهـــــــذه الدراســـــــه تفســـــــر

ـــــا  ـــــهاألعمـــــالوتكنولوجی ـــــى قیمـــــه اإللكترونی ـــــر ایجـــــابي ومباشـــــر عل هـــــم إنبمعنـــــى األعمـــــاللهـــــا اث

ویعتمـــــد االثـــــر التكمیلـــــي , األخـــــر زیـــــفلبعضـــــهم الـــــبعض ووجـــــود مـــــورد واحـــــد ســـــیقوم بتحنالمكمـــــ

نظــــم تــــم التعامــــل مــــعهنــــألــــومنیســــاهم اكثــــر حیــــثیاســــتغالل المــــوردین فــــي الشــــركه یــــة فكیعلــــى 

األعمـــــــالقیمـــــــه كـــــــل علـــــــى حـــــــدا فـــــــي حلقـــــــةاإللكترونیـــــــهاألعمـــــــالوتكنولوجیـــــــا تخطـــــــیط المـــــــوارد

.وبالتالي ستساعد على خلق میزه تنافسیه
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.(Just in time production)في الوقت المحددتاجناإل : رابعا

تصـــــــنیع المنـــــــتج فـــــــي افضـــــــل وقـــــــت ىإلـــــــتـــــــاج فـــــــي الوقـــــــت المحـــــــدد تهـــــــدفنعملیـــــــة اإلإن

ه مــــن خــــالل االرتبــــاط مــــع الســــوق والزبــــون بشــــبكة معلومــــات الكترونیــــه إنــــبمعنــــى , للمنظمــــه وللزبــــون

ــــــم المنظمــــــه بالطلــــــب علــــــى المنــــــتج وایمكــــــن الحصــــــول علــــــى تغذیــــــه راجعــــــه تع تغییــــــرات یطلبهــــــا يل

ــــــون  ــــــه مــــــع عملیــــــات اإلعلــــــى التــــــالي قــــــدرة المنظمــــــه بو ,الزب بحیــــــث ال یكــــــون , تــــــاجنالتعامــــــل بمرون

تـــــاج فـــــي الوقـــــت نارتبـــــاط اإلإنلـــــذلك فـــــ,هنالـــــك تـــــالف او فـــــائض فـــــي المنـــــتج وتقلیـــــل كلفـــــة التخـــــزین 

ســـــــیمكن المنظمـــــــه مـــــــن اإللكترونیـــــــهاألعمـــــــالالمحـــــــدد بتكامـــــــل نظـــــــم تخطـــــــیط المـــــــوارد وتكنولوجیـــــــا 

.(Denese,et al.,2011)تحقیق ارباح افضل ومیزه تنافسیه اقوى بین المتنافسین

:مایليتاج في الوقت المحددنفوائد اإل ائد من فو 

لدقـــــــه فـــــــي عملیـــــــات االنتـــــــاج والتعامـــــــل مـــــــع المـــــــواد وحســـــــب االتقلیـــــــل مـــــــن التـــــــالف نتیجـــــــه .1

.البرنامج

.وذلك من خالل اإلستخدام االفضل للمواد وبكلفه اقلزیاده في الكفاءه.2

عافضـــــل والتعامـــــل مـــــنتیجـــــه النســـــیاب مـــــواد التصـــــنع بطریـــــقتـــــاجنســـــراع فـــــي عملیـــــة اإلإلا.3

.هذه المواد بطریقه افضل 

حیــــث انــــه ســــیتم االنتهــــاء مــــن تصــــنیع المنــــتج حســــب البرنــــامج التســــلیمعملیــــات داء أزیــــادة .4

.وتسلیمه للزبائن بالوقت المحدد
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ضــــــروریة، فــــــي الوقــــــت منتجــــــات فــــــي الوقــــــت المحــــــدد بشــــــكل مختصــــــر یعنــــــيتــــــاجناإلإن

قل حركة المواد، أقـل أمعدات أقل، أقل ،بشري وسیلة لبذل جهد هانیوفركما.المطلوبهكمیة ،الالالزم

,Ravet)لعمالءحاجات ورغبات اتلبیةالوقتوبنفس وقت ومساحة أقل  2011)..

:)Ziff,2012(مبادئتاج في الوقت المحدد على اربعة نیعتمد اإل 

.مخلفات مواد التصنیعتقلیل -1

.الجودهالتركیز على -2

.رونهتاج تتمیز بالمإنخطوط -3

.بشكل مستمرعلى المنتجاجراء التحسینات-4

:  )Ziff,2012(تاج في الوقت المحددنآلیات تطبیق اإل

.فویض المسؤولیة للعاملین في المستویات األقلت.1

.یتم تدریب الموظفین بشكل صحیح ومنظم نأ. 2

.نظم المعلوماتلعاملین بالمعلومات االزمه لعملیة التصنیع من خاللایتم تزوید نأ. 3

.تاج في الوقت المحددنالمرونه في عملیات التصنیع مهمة لتحقیق اإل.4

.تاج في الوقت المحددناإلدارةالتحكم البصریه تعد عنصرا هاما إلأنظمة.5

.تاجناالستقرار في عملیات اإل. 6
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.(Just in time supply)تزوید في الوقت المحددال:خامسا

ــــــة التإن ــــــى عملی ــــــي الوقــــــت المناســــــب تعن ــــــد ف ــــــوم المنظمــــــه بشــــــراء المــــــواد االولیــــــه إنزوی تق

خــــالل شــــبكه الكترونیــــه مــــا بــــین المنظمــــه والســــوق مــــن جهــــه ومــــا بــــین مــــن الالزمــــه لتصــــنیع المنــــتج 

ــــذه مــــن خــــالل تكامــــل نظــــم تخطــــیط المــــوارد ,المنظمــــه والمــــوردین مــــن جهــــه اخــــرى ــــك یمكــــن تنفی وذل

ــــا  ــــهاألعمــــالوتكنولوجی ــــث اإللكترونی ــــوم ادارتهــــا حی ــــدما تق ــــق اهــــدافها عن ســــتتمكن المنظمــــه مــــن تحقی

بالوقـــــــت المحـــــــدد مـــــــن خـــــــالل تكامـــــــل نظـــــــم المـــــــوارد تـــــــاجناإلبـــــــربط التزویـــــــد بالوقـــــــت المحـــــــدد مـــــــع 

والتــــــالي الــــــتحكم بعملیاتهــــــا التصــــــنیعیه بمرونــــــه وفاعلیــــــه وهــــــو مــــــا اإللكترونیــــــهاألعمــــــالوتكنولوجیــــــا 

.(Zelbst,et al.,2010)یعرف بالتصنیع الذكي

ه یقــــــوم بحوســـــبة المعلومــــــات المختلفــــــة للوصــــــول نــــــأمـــــن فوائــــــد التزویــــــد فــــــي الوقـــــت المحــــــدد 

تـــــــــاج المختلفـــــــــة نإلـــــــــى معلومـــــــــات حـــــــــول المـــــــــوردین وتصـــــــــنیفهم والعمـــــــــالء وتصـــــــــنیفهم ومراحـــــــــل اإل

ـــــــك مـــــــن  ـــــــیص أجـــــــلوتصـــــــنیفاتها، كـــــــل ذل تكامـــــــل النظـــــــام فـــــــي حلقـــــــات مترابطـــــــة الهـــــــدف منهـــــــا تقل

یــــة والنصــــف مصــــنعه وفــــي نفــــس الوقــــت تزویــــد العمــــالء بإحتیاجــــاتهم فــــي المخــــزون مــــن المــــواد األول

الوقـــــت المحـــــدد مـــــن خـــــالل تنظـــــیم وترتیـــــب حلقـــــات التـــــزود باإلحتیاجـــــات والتوریـــــد للعمـــــالء بتحـــــدیث 

والمعلومـــــات حـــــول األســـــواق والتغیـــــرات والتطـــــورات التـــــي تطـــــرأ علیهـــــا مـــــع األخـــــذ اتلبیانـــــامســـــتخدم 

یهـــتم التزویـــد فـــي الوقـــت المحـــدد باســـتالم .والمعلومـــاتاتلبیانـــابعـــین اإلعتبـــار الكـــم الهائـــل لتلـــك

ومـــــن الضـــــروري عنـــــد تطبیـــــق نظـــــام ,الســـــحبأنظمـــــةالطلبیـــــات مـــــن المـــــوردین بشـــــكل دوري وحســـــب 

.المكونات في مرحلة ما قبل التصنیع/التزوید في الوقت المحدد االستمرار بتدفق المواد
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ــــأثیر اإلإن ــــد فــــي الوقــــت المحــــدد نفــــس ت ــــاج قــــي الوقــــت المحــــدد نللتزوی ــــة تحســــین ت مــــن ناحی

.(Denese,et al.,2011)أداء التسلیم والكفاءه للمنظمه 

التصنیع الذكي: سادسا

تاج سلعه جدیده ناستراتیجیه إلبأنهتعریف التصنیع الذكي ه یمكننأPatel,et al.,(2014)رىی

التنافسیه التي تتغیر بشكل هة البیئه وبشكل سریع للتعامل مع االسواق المتغیره كذلك القدره على مواج

مستوى تصنیع اسراتیجي لتقدیم منتجات جدیده بسرعه وحسب بأنهالتصنیع الذكيیمكن وصف ,مستمر

التغیرات في االسواق و قدرة المنظمه على التطور في بیئه تنافسیه تتمیز بالتغیرات المستمره والغیر 

.منظوره

:مبادئ التصنیع الذكي

.ییرات في االسواق وحسب متطلبات الزبائنمواجهة التغ.1

.القدره في التأثیر على الزبائن.2

.التشجیع على المنافسه.3

.التخطیط االستراتیجي.4

.والتنویع بالسلعهتاجناإلالمرونه والسرعه في عمل التعدیالت الالزمه على عملیات .5
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:Mostafaeipour,et al.,(2010)ئز التالیهاعلى الركالتصنیع الذكيهذا ویعتمد 

.)مقاییس,ادوات(تشكیل مؤسسه افتراضیه.1

.توزیع حسي لفرق التصنیع.2

.تكوین شراكه سریعه فیما یتعلق بالمقاییس واالدوات.3

.الهندسه المتزامنه.4

.األعمالتاج و ننظم المعلومات للمنتج واإلتكامل .5

. النماذج األولیه السریعه.6

.اإللكترونیهالتجاره .7

:Mostafaeipour,et al.,(2010)الذكيومن خصائص التصنیع

.رفع قیمة الزبون.1

.زیادة مرونة الشركه في التعامل مع التغییرات في الموارد.2

.زیادة المیزه التنافسیهأجلتعاون المنظمه داخلیا ومع الشركات االخرى من .3

.اعطاء ثقافه رائده تعمل على رفع تأثیر األشخاص والمعلومات.4



26

)2 – بقة الدراسات السا): 2

الدراسات العربیه): 1- 2- 2(

قیاس أثر تطبیق بعنوان)2011(دراسة بركاتERP على العائد على االستثمار في الشركات

–دراسة تطبیقیة على الشركات الصناعیة المدرجة في بورصة السعودیة –الصناعیة السعودیة 

.القتصادیات الحدیثةملتقى دولي حول رأس المال الفكري في منظمات األعمال العربیة في ا

على الشركات الصناعیة المدرجة ERPهدفت هذه الدراسة إلى قیاس مستوى تطبیق نظام الـ

داء المتحقق فیها، وتصنیف الشركات السعودیة إلى ثالثة ألأسماؤها في السوق المالي السعودي على ا

وعینة الدراسةعوكان مجتم. ERPمن حیث مستوى تطبیق الـ ) مرتفع،متوسط،منخفض(مستویات 

یتمثل بجمیع الشركات الصناعیة المدرجة في السوق المالي السعودي نظرا لخصائص هذا القطاع من 

وتم جمع البیانات من خالل تصمیم إستبانة مكونه من .الحجم، وتوفر البیانات وتجانس المؤسسات

وهو مستوى تطبیق الـ وهو مجموعة من األسئلة تتعلق بالمتغیرالمستقل: االولالجزء.... ین ئجز 

ERP .فقد اشتمل على عدد من األسئلة تتعلق باألبعاد التي لها عالقة، وفیها تم جمع : والجزء الثاني

نها بینت الدراسة أوكانت أبرز نتائج الدراسة . ERPبیإنات عن المتغیر المستقل، مستوى تطبیق الـ 

وناته األربعة على العائد على االستثمار بمكوجود أثر لمستوى تطبیق أنظمة تخطیط موارد المنظمة

.في الشركات الصناعیة

یة تاجناإل دور متطلبات تخطیط موارد المنظمة في تعزیز بعنوان)2013(يدراسة الجلیل -

.دراسة استطالعیة الراء المدراء في الشركات العامة لصناعة االدویة والمستلزمات الطبیة
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تاجیة المنظمة إنطلبات تخطیط موارد المنظمة في تعزیز هدفت هذه الدراسة إلى تحدید دور مت

, من  خالل دراسة استطالعیة آلراء المدراء في الشركات العامة لصناعة األدویة و المستلزمات الطبیة

و قد عمدت هذه الدراسة إلى تناول هذا الموضوع ضمن إطار شمولي في محاولة لبحث العالقة و 

و قد توصلت الدراسة الى مجموعة , تاجیة المنظمةإنلمنظمة و تعزیز األثر بین نظام تخطیط موارد ا

تاجیة إنو , بین نظام تخطیط موارد المنظمةوجود عالقة ارتباط معنویة : من االستنتاجات منها 

.وجود تأثیر معنوي لنظام تخطیط موارد المنظمة قید الدراسة  و , منظمة في المنظمة قید الدراسةال

 العوامل المؤثره في نجاح نظم تخطیط موارد المنظمھبعنوان)(2013الحلتھدراسة:

).في الشركات  المتوسطه وصغیرة الحجم في االردنمیدانیهدراسه (

هدفت هذه الرساله الى التعرف على العوامل المؤثره في نجاح نظم تخطیط موارد 

ط موارد المنظمه التوافق بین عملیات نظام تخطی:وتتكون هذه العوامل من. المنظمه

ودعم ,والهندره,وكفاءة قسم تكنولوجیا المعلومات,ودعم االداره العلیا,األعمالوعملیات 

نجاح نظم تخطیط موارد الشركه إنفي حین ,بائعي نظم تخطیط موارد الشركه/موردي

االستمرار :وكانت توصیات الدراسه.جودة الخدمه,جودة المعلومات,جودة النظام:یتكون من 

على كل من جودة لما في ذلك من اثر ذو مغزىكفاءة قسم تكنولوجیا المعلوماتبتطویر

وجودة الخدمه كثالثة محاور رئیسیه لجودة نظم تخطیط موارد ,جودة المعلومات,النظام

بائعي نظم تخطیط موارد المنظمه لما في /المنظمه والى العمل على رفع سویة دعم موردي

.جوانب  جودة اللمعلومات وجودة الخدمهذلك من اثر ایجابي ذو مغزى في
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جنبیهالدراسات األ): 1- 2- 2(

 2003(دراسة(,.,et alBurnبعنوان

A strategic framework for the management of ERP enabled e-business

change.

ــــــي تمكــــــین اإلإ ترنــــــت مــــــننستعرضــــــت هــــــذه الدراســــــة نتــــــائج دراســــــة لمــــــدة ثــــــالث ســــــنوات ف

وحـــــددت الدراســـــة مراحـــــل مختلفـــــة مـــــن . العـــــالمأنحـــــاءط مـــــوارد المؤسســـــات فـــــي جمیـــــع تطبیـــــق تخطـــــی

التغییــــر أجــــلتــــم اســــتخدام إطــــار مــــن . النمــــو مــــع مجموعــــات مختلفــــة مــــن المشــــاكل فــــي كــــل مرحلــــة

. ترونیــــــة فـــــــي ســــــت منظمــــــات دولیـــــــةاإللكERPلألعمــــــال اإللكترونیــــــة لتقیــــــیم مرحلـــــــة ناضــــــجة مــــــن

ــــر  التجاریــــة األعمــــالالناجحــــة لتغییــــر دارةبق الناشــــئة إلــــى اإللدراســــة نمــــوذج مختلــــف الســــوااحتقت

ـــــــة مـــــــن أول اإللكترونیـــــــة فـــــــي بیئـــــــات تخطـــــــیط مـــــــوارد المؤسســـــــات B2Bتـــــــم فحـــــــص ودراســـــــة الحال

دیــــــل للكمبیــــــوتر وأكبــــــرمــــــع شــــــركةاإللكترونیــــــةاألعمــــــالتكامــــــل تكنولوجیــــــا )اعمــــــال الــــــى اعمــــــال (

علـــــى التكامـــــل بـــــین نظـــــم تخطـــــیط اســـــة دلـــــتوالدر . العمـــــالء مـــــن الشـــــركات فـــــي ســـــیاق هـــــذا النمـــــوذج

ـــــك ERPمـــــوارد المؤسســـــات  ـــــب، لتحســـــین سلســـــلة بإســـــتخداموغیرذل ـــــات القائمـــــة علـــــى الوی التكنولوجی

ـــــــى دور . B2Bالقیمـــــــة الشـــــــاملة  ـــــــد إدارةوركـــــــزت هـــــــذه الدراســـــــة عل التغییـــــــر واالســـــــتعداد الثقـــــــافي عن

.الحرجة للبحث في المستقبلاإللكترونیة، وتحدید المناطق األعمالاعتماد حلول تكنولوجیا 

 دراسةKerschberg,et al., بعنوان(2005)

Just- in- Time Knowledge Management (KM).
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الالزمة لمتخذي القرار، وذلك JITهدفت هذه الدراسة إلى تحدید احتیاجات المعرفة في نظام 

اإلنتاجلعمالء وتصنیفهم ومراحل بحوسبة المعلومات المختلفة للوصول إلى معلومات حول الموردین وا

تكامل النظام في حلقات مترابطة الهدف منها تقلیص المخزون أجلالمختلفة وتصنیفاتها، كل ذلك من 

من المواد األولیة والنصف مصنعه وفي نفس الوقت تزوید العمالء بإحتیاجاتهم في الوقت المحدد من 

والمعلومات البیاناتلتورید للعمالء بتحدیث مستخدم خالل تنظیم وترتیب حلقات التزود باإلحتیاجات وا

البیاناتحول األسواق والتغیرات والتطورات التي تطرأ علیها مع األخذ بعین اإلعتبار الكم الهائل لتلك 

.والمعلومات

 دراسةSpraakman(2005)بعنوان

The Impact of Enterprise Resource Planning Systems on

Management Accounting.

یتّسم بأثر تحویلي كبیر على العملیات المحاسـبیة وبمـا ERPتبّني نظمنأأوضحت الدراسة  

ومــن خــالل (أذ وجــدت الدراسـة . ینطـوي علــى تـوفیر أبعــاد معلوماتیــة تـدعم كثیــرا عملیــات أتخـاذ القــرار

غییــر لعملیــات تشــتمل علــى محركــات تERPنظــم نأ)لعــدد مــن الشــركات الكندیــةیــهمســح لعینــة بحث

حیــث . المحاســبة االداریــة مــن ناحیــة أخــرىأنشــطةأعــداد الموازنــات الراســمالیة مــن ناحیــة وعملیــات و 

جمـــع، ادخـــال، معالجـــة، تحلیـــل، وتقریـــر نشـــطةومـــن خـــالل معایرتهـــا وأتمتتهـــا أل(ERPتعمـــل نظـــم 

رأســمالیة، أعــداد علــى جعــل العملیــات المحاســبیة خصوصـا عملیــات الموازنــة، الموازنــات ال) المعلومـات

ـــر دقـــة، ذات طبیعـــة و قـــ ـــاس االداء، والمحاســـبة عـــن التكلفـــة أكث ائم المصـــاریف التشـــغیلیة، التنبـــؤء، قی

وطبقــا البعــاد العمــل والقــرار الجدیــدة والمتأتیــة كمحصــلة لتبنــي . تفصــیلیة، وبعــد تقریــري عــالي الســرعة
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ززت بأتجــاه القــدرة علــى أمــتالك القــدرة التنافســیة للشــركات عینــة البحــث تعــإنفــERPوأســتخدام نظــم 

.متطلبات العمل عالیة التغییر والتعقیدوائمردود أفعال سریعة ت

 دراسة)LeBlanc,et al.,(2008

Simulation Models for Just-in- Time Provision of Resources

in an Emergency Department.

ة كأســـــــرة والعـــــــاملین رد العالجیـــــــهـــــــدفت هـــــــذه الدراســـــــة إلـــــــى ایجـــــــاد نمـــــــوذج إلســـــــتخدام المـــــــوا

فـــــي المستشـــــفیات وأقســـــام الحـــــاالت الطارئـــــة مـــــن خـــــالل إســـــتخدام JITنظـــــام باإلعتمـــــاد علـــــى

ــــث یســــتجیب هــــذا النمــــوذج لمتطلبــــات  نمــــوذج المحاكــــاة لحــــل أي مشــــكلة تواجــــه هــــذه المؤسســــات حی

إنســـــــــة المـــــــــریض مـــــــــن األطبـــــــــاء و الممرضـــــــــات والعالجـــــــــات واألشـــــــــعة والمختبـــــــــرات، وبّینـــــــــت الدرا

ـــــف وٕاعطـــــاء المـــــریض JITاســـــتخدام نظـــــام  ـــــیض الكل ـــــى تخف ـــــة أدى إل ـــــي اســـــتغالل المـــــوارد العالجی ف

.عنایة أكثر

وتوصــــلت هــــذه الدراســــة إلــــى النمــــوذج الــــذي اقترحتــــه یعمــــل علــــى تســــهیل عمــــل أقســـــام هــــذا 

الطــــــــوارئ فــــــــي المستشــــــــفیات ویقلــــــــل مــــــــن حــــــــدة اإلزدحــــــــام علیهــــــــا وتــــــــوفیر األســــــــّرة وتقلــــــــیص وقــــــــت 

ـــــــادرة تظـــــــار و ناإل ـــــــاء والممرضـــــــات واإلســـــــتغالل األمثـــــــل للمـــــــوارد الن ـــــــالزم مـــــــن األطب تـــــــوفیر العـــــــدد ال

.نسبیاً 



31

 دراسةGarg(2010)بعنوانImpact of Enterprise Resource Planning

on Organizational Productivity in an Information Technology

Organization.

تقــــــدم تكنولوجیـــــــا متقدمـــــــة إنللشـــــــركات یمكـــــــن إنــــــه هــــــذه الدراســـــــة كیـــــــفتبــــــین مـــــــن خـــــــالل

ــــــكاألنظمــــــةلمســــــتخدمي  ــــــد ذكــــــر الباحــــــث العوامــــــل نتحســــــین اإلمــــــن أجــــــل وذل ــــــة والكفــــــاءة، وق تاجی

: األساســــیة التــــي البــــد مــــن توافرهــــا فــــي الشــــركة لتــــدعم تطبیــــق نظــــام التخطــــیط لمــــوارد المنظمــــة مثــــل

ثقافـــــــــــة المنظمـــــــــــة، تحســـــــــــین ، الهیكـــــــــــل التنظیمـــــــــــي للمنظمـــــــــــة، تشـــــــــــارك المعلومـــــــــــات، دارةدعـــــــــــم اإل

تنفیــــــذ تطبیــــــق نأوتوصــــــلت النتــــــائج إلــــــى .اإلجــــــراءات، وتحقیــــــق إشــــــباع ورضــــــا المــــــوظفین والزبــــــائن

ــــدرات و نظمــــةصــــحیح أل ــــد زادت مــــن ق ــــي إســــتثمرت ٕانتخطــــیط مــــوارد المنظمــــة ق ــــة المنظمــــات الت تاجی

ملخــــص الدراســــة ه عنــــد اإللتــــزام بالمبــــادئ أو العوامــــل المــــذكورة فــــي بدایــــة نــــأفــــي مثــــل هــــذه الــــنظم، و 

هـــــا ســـــتقدم میـــــزة إیجابیـــــة للمنظمـــــة والمـــــوظفین والزبـــــائن بســـــبب األداء العـــــالي وتعزیـــــز التعـــــاون مـــــا إنف

.األعمالتاجیة المنظمات وسلوكها من خالل األقسام الداخلیة ومجموعات إنبین 

ة ــــــــدراسDantes,et al., بعنوان(2011)

The impact of ERP System Implementation on Organization

هدفت هذه الدراسة الى استكشاف التأثیر االستراتیجي والتكتیكي الناتج عن تنفیذ تخطـیط مـوارد 

ــــــذ تخطــــــیط مــــــوارد المؤسســــــة مــــــع التــــــأثیر االســــــتراتیجي  ــــــة بــــــین نجــــــاح تنفی المؤسســــــة ومعرفــــــة العالق

بتـرول، (مجـاالت مختلفـة عینة الدراسة عبارة عن سبع شركات تم اختیارهم مـن أربعـة تكانو .والتكتیكي

تم استخدام الطـرق اآلتیـة فـي ). شركات خدمیة، شركات صناعیه، شركات اتصاالت وشركات السیارات

یــؤثر مــن ERPتــأثیر تطبیــق نظــام الإنه وجــد إنــأبــرز نتــائج الدراســة تكانــو :  التحلیــل االحصــائي
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یعــود ERPتنفیــذ نظــام الـــ إنأكــدوا %83ٕانالناحیــة الفنیــة التكتیكیــة أكثــر مــن الناحیــة االســتراتیجیة و 

یجعــل منتجــات المنظمــة بمســتوى عــالي، ERPتطبیــق نظــام إنیوافقــون علــى %5.5بالفائــدة للمنظمــة،

یوافقون على %21و.یزید من سهولة استخدام المعلوماتERPـالتطبیق نظام إنیؤكدون %16.6و

تطبیــق إنأبــدوا موافقــة علــى %50و.نیســهل التعامــل مــع العمــالء والمــوردیERPتطبیــق نظــام الإن

.یزید من التنافسیة في المنظمةERPم النظا

 دراسةKallunki,et al.,(2011)بعنوان

Impact of enterprise resource planning systems on management

control systems and firm performance.

تخطـــــیط مـــــوارد المنظمـــــة علــــــى مــــــةأنظهـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى الكشــــــف عـــــن أثـــــر تنفیـــــذ 

التـــــي تعـــــزز بـــــدورها األداء التنظیمیـــــةالقـــــدراتإلـــــىفـــــي المنظمـــــة باإلضـــــافةاألعمـــــالإســـــتراتیجیة 

والقـــــــدرات األعمـــــــالإســـــــتراتیجیة أثـــــــرإختبـــــــارالدراســـــــة إلـــــــىالمؤسســـــــي للمنظمـــــــة، كمـــــــا ســـــــعت

.المؤسسيداءتخطیط موارد المنظمة واألأنظمةالتنظیمیة على العالقة بین تنفیذ 

تخطـــــیط مـــــوارد المنظمـــــة لـــــه أثـــــرًا ایجابیـــــًا عنــــــدما أنظمـــــةتنفیـــــذ نأوتوصـــــلت الدراســـــة إلـــــى 

تســــتخدم المنظمــــة وتعمـــــل علــــى توظیــــف إســـــتراتیجیة عمــــل مكتشــــفة، إذ تفیـــــد هــــذه اإلســــتراتیجیة فـــــي 

تعزیـــــز قـــــدرة المنظمـــــة علـــــى تحقیـــــق القـــــدرات التنظیمیـــــة، كمـــــا وتتـــــیح للشـــــركة تحقیـــــق مســـــتوى أعلـــــى

ــــــى نأمــــــن األداء المــــــالي، كمــــــا توصــــــلت النتــــــائج إلــــــى  تخطــــــیط مــــــوارد المنظمــــــة ال تعمــــــل فقــــــط عل

مــــا أیضــــًا یــــدعم تصــــور المنــــتج ویعمــــل علــــى بنــــاء منتجــــات جدیــــدة ومبتكــــرة تتمتــــع ٕانضــــبط التكلفــــة و 

.بالكفاءة والفعالیة الالزمة لتعزیز العائد على األصول
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 دراسةYang(2012)بعنوان

Boosting firm performance via enterprise agility and network structure

قد ا بأنهالشركات التي لدیها بنیة الشبكة متفوقةتكاناستكشاف ما إذا هدفت هذه الدراسة الى 

هیكل الشبكة المتفوق قد كانإذا اأیض، تكون أكثر قدرة على تولید تأثیر مباشر على أداء الشركات

تم منهج المسح و الدراسة واستخدمت .أدائها، وبالتالي تعزیز شركة ذكیة أفضلشاء نشركات إلالیساعد 

) SEM(انمذجة المعادلة الهیكلیةبإستخدام.ناشركة في صناعة الزجاج في تایو 250مناتلبیاناجمع 

ومن ثم تحدید العالقة الصالحیة،مصداقیة،و لخصائص قیاس أداة المسح مثال لوالتكنولوجیا، وتحدید 

قدرة الذكاء إنالنتائج تظهر أبرز تكانو بین البنى الكامنة لدراسة اآلثار السببیة من الفرضیات السببیة 

عالوة على ذلك،بنیة الشبكة .وهیكل شبكتهاهي مصدر االستراتیجیة التنافسیة ألداء الشركة، للشركة

.على أداءالشركةالذكیة أیضا تتوسط جزءًا من تأثیر المنظمة 

 دراسةHsu(2013)عنوانب

Integrating ERP and e-business: Resource complementarity in business

value creation.

, اإللكترونیةاألعمالو تكنولوجیا ERPر التكامل بین نظام ى اظهار آثاهدفت هذه الدراسة إل

جابي الدراسات السابقة في هذا السیاق ركزت على التأثیر اإلینأو أشارت هذه الدراسة إلى 

تكانالمحاسبیة في أداء الشركات حیث اتلبیاناو مقارنة نتائج , ERPاإللكترونیة و األعماللقیمة

و من خالل األدلة التجریبیة تم , ERPشركة صناعیة امریكیة تستخدم نظام 150عینة الدراسة 
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یعزز نأه نأشو الذي من , نالمتكاماإللكترونیةاألعمالو تكنولوجیا ERPنظام  نأمالحظة 

اإللكترونیة لها أثار إیجابیة مباشرة األعمالتكنولوجیا إنو تبین أیضًا , القیمة التجاریة لكل منهما 

, الموارد في المنظمة و استخدامها بشكل صحیحإدارةنأو بینت الدراسة ایضا , األعمالعلى قیمة 

نأو هنا یمكن القول , للمنظمة أیضًا یعزز القیمة التجاریةERPالموارد إدارةیتم عن طریق نظام 

ه رفع إنیخلق تكامل من شنأاإللكترونیة و التنسیق داخل الشركة یمكن األعمالاستخدام تكنولوجیا 

.القیمة التجاریة للشركة

السابقةما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات :)2-3(

:باآلتيا صهتلخیهم ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة یمكن أإن

األعمالو ها الدراسة األولى من نوعها التي تربط بین أثر تكامل تخطیط موارد المنظمة إن

.خاصواالردن بشكل،عامفي العالم العربي بشكل صنیعيفي الذكاء التاإللكترونیة

 في الذكاء اإللكترونیةاألعمالو ،المنظمةتناولت هذه الدراسة أثر تكامل تخطیط موارد

التغییرات الحاصلة غیر متنبأ بهانأحیث بالدینامیكیة،في قطاع تتسم بیئة عمله یعيصنالت

.األمثل لتطبیق هذه الدراسةویمثل القطاع،مستمرةووغیر متوقعة
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الثالثالفصل

)الطریقة واإلجراءات(منهجیة الدراسة 

مقدمة:)3-1(

الدراسهمنهجیة :)3-2(

مجتمع الدراسة:)3-3(

المتغیرات الدیموغرافیه:)3-4(

مصادر الحصول على المعلومات:)3-5(

متغیرات الدراسة:)3-6(

التصمیم والتحلیل اإلحصائي:)3-7(

إجراءات الدراسة:)3-8(
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المقدمه:)1- 3(

.ناقش هذا الفصل منهجیة الدراسه واألدوات واألسالیب التي استخدمت لتحقیق اهداف الدراسه

الدراسةیة منهج:)2- 3(

إلىبالرجوعالنظريدباألمسحوصفیة تحلیلیة، وصفیة من خاللدراسةالدراسةتعدهذه

يناالمیدالبحثوتحلیلة من خالل ،للدراسةالنظرياإلطارلبناءالعلمیةوالدوریاتوالمصادرالمراجع

ى مجموعة من وتحلیلها للتوصل إلالدراسةأهدافلتحقیقالمالئمةوالمعلوماتاتلبیانابجمعللقیام

حول الظاهرة المدروسة ومحاولة تعمیم النتائج التي تم التوصل إلیها على أفراد مجتمع االستنتاجات

.الدراسة

وعینتهاالدراسةمجتمع:)3–3(

ورؤوساء المدیرینمن مجتمع الدراسة، فقد تمثلت عینة الدراسة من عشوائیةتم اختیار عینة 

) 13(والبالغ عددها (JAPM)نقابة مصنعي األدویهدویة المدرجة فيألاألقسام العاملین في شركات ا

، والتي تمثل مفرده) 60(منعینة الدراسة النهائیة وتكونت، ، إستبانة) 130(، حیث تم توزیع شركة

. الموزعهستباناتاإلمن ) 46%(ما نسبته 



37

المتغیرات الدیموغرافیه:)4–3(

)1:(جدول رقم 

ة الدراسة حسب متغیر العمرینعتوزیع أفراد 

(%)النسبة المئویة التكرارالعمر

26-301931.7

31-351626.7

36-401728.3

40813.3اكثر من 

%60100المجموع

ــــالدراســــة التــــي أجریــــت علــــى أفــــراد العینــــة نأ) 1(رقــــم أعــــالهنالحــــظ مــــن الجــــدول تكان

،ســــــنة35-31مــــــن تقریبــــــا ) 27(%بنســــــبةو ،ســــــنة30أقــــــل مــــــن ) 32(%تتــــــراوح أعمــــــارهم بنســــــبة 

ـــــــر مـــــــن %) 13(وبنســـــــبة ،ســـــــنة40-36مـــــــن ) 28(%نســـــــبة بو  ونالحـــــــظ . ســـــــنة40اعمـــــــارهم أكث

وهــــــذه . ســــــنة40-26مــــــن أفــــــراد عینــــــة الدراســــــة تراوحــــــت أعمــــــارهم بــــــین %) 87(نأمــــــن الجــــــدول 

هنــــــــاك تغیــــــــر واضــــــــح فــــــــي الهیكــــــــل اإلداري حیــــــــث أصــــــــبحت نأتفســــــــر علــــــــى نأالنتیجــــــــة یمكــــــــن 

علیـــــه كـــــانشـــــركات تمـــــنح فرصـــــة للعـــــاملین لتـــــولي المناصـــــب اإلداریـــــة فـــــي ســـــن مبكـــــر عكـــــس مـــــا ال
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ــــــون المراكــــــز اإلداریــــــة یجــــــب كــــــانالوضــــــع ســــــابقًا حیــــــث  تتجــــــاوز أعمــــــارهم الخمســــــین نأمــــــن یتول

اد عینة الدراسة حسب متغیر الجنسیوضح توزیع أفر ) 2(والجدول رقم .عاماً 

)2(جدول رقم 

ب متغیر الجنستوزیع أفراد العینة حس

(%)النسبة المئویة التكرارالجنس

3151.7ذكر

2948.3ثىإن

%60100المجموع

من أفراد عینة الدراسة هم من الذكور)51.7(%األكبر نسبةالإن) 2(نالحظ من الجدول رقم 

بنسب أفراد عینة الدراسة توزعوا حسب متغیر الجنس نأویتضح من الجدول . اثنلإل) 48.3(%و

قطاع الصناعات الدوائیة في األردن یمنح فرص نأتفسر على نأوهذه النتیجة یمكن . تقریبًا متساویة

المرأة نأكما تشیر هذه النتیجة إلى . اث في التوظیف وفي تولي المراكز اإلداریةنمتساویة للذكور واإل

عات األقتصادیة األخرى وهذا األردنیة تفضل العمل في شركات األدویة مقارنة مع الشركات في القطا

.یعود ربما إلى طبیعة عمل هذه الشركات الذي الیتطلب من المرأة جهد جسدي كبیر



39

)3(جدول رقم 

توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر  المستوى الدراسي

(%)النسبة المئویة التكرارالمستوى الدراسي

4168.3بكالوریوس

1525.0ماجستیر

46.7دكتوراه

%60100المجموع

ــــــم  ــــــة الدراســــــة توزعــــــوا حســــــب المســــــتوى الدراســــــة نأ) 3(نالحــــــظ مــــــن الجــــــدول رق ــــــراد عین أف

) 25(%ونســــــبة مــــــن حملــــــة البكــــــالوریوس،)68.3(%النســــــبة األكبــــــرتكانــــــ: الدراســــــي كمــــــا یلــــــي

ــــــــدكتوراه)6.7(%نســــــــبةو ،للماجســــــــتیر ــــــــى و .لل ــــــــة عتمــــــــاد إتشــــــــیر هــــــــذه النتیجــــــــة ال شــــــــركات اإلدوی

تفســــــر هــــــذه نأكمــــــا یمكــــــن . ت المؤهلــــــه فــــــي تنفیــــــذ اعمالهــــــاآعلــــــى الكفــــــاء(JAPM)درجــــــة فــــــي الم

أقلهــــا (العمــــل فــــي قطــــاع الصــــناعات الدوائیــــة یتطلــــب تــــوفر مــــؤهالت دراســــیة عالیــــةنأالنتیجــــة علــــى 

ــــــى . مقارنــــــة مــــــع بــــــاقي القطاعــــــات الصــــــناعیة األخــــــرى) بكــــــالوریوس ــــــة نأوهــــــذا یشــــــیر إل أفــــــراد عین

ـــــ ـــــادرین عل ـــــة الدراســـــة ق ـــــة البحـــــث إســـــتبانةى تعبئ ـــــدركون أهمی ـــــة وموضـــــوعیة تامـــــة وی الدراســـــة بحیادی

.العلمي بالنسبة لشركاتهم والمجتمع بشكل عام
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)4(جدول رقم 

الخبرةتوزیع أفراد العینة حسب متغیر عدد سنوات

عدد سنوات الخبرة في الموقع 

الوظیفي الحالي 

(%)النسبة المئویة التكرار 

1016.7سنوات5أقل من  

2541.7سنوات6-10

1931.7سنه15- 11

610.0سنه15اكثر من 

%60100المجموع 

الخبرة في الموقع سنواتأفراد عینة الدراسة توزعوا حسبأن) 4(نالحظ من الجدول رقم 

) 31,7(%ونسبة سنوات، 10-6من ) 41.7(%ونسبة وات،سن5أقل من ) 16.7(%نسبة :كاآلتي

أكثر أنویتضح من الجدول . سنة خبرة15للذین یمتلكون أكثر من ) 10(%ونسبة سنة،15- 11من

أفراد أنوهذه النتیجة تفسر على . سنة خبرة15-6من أفراد عینة الدراسة یمتلكون بین %) 73(من 

كون یأنبدقة وموضوعیة إذ یتوقع ستبانةاإلعینة الدراسة یمتلكون خبرة كافیة تمكنهم من إجابة فقرات 
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تاج والتزوید نلدیهم معرفة تامة بالتكامل بنظم تكنولوجیا المعلومات المستخدم في شركاتهم وبطرق اإل

.المستخدمة

)5(جدول رقم 

المسمى الوظیفيتوزیع أفراد العینة حسب 

(%)النسبة المئویة التكرارالجنس

%2440مدیر

%3660رئیس قسم

%60100المجموع

النسبة تكان: أفراد عینة الدراسة توزعوا حسب مسماهم الوظیفي كمایليأن) 5(ل رقم نالحظ من الجدو 

أفراد عینة الدراسة أنوهذا النتیجة تشیر إلى . للمدیرین) 40(%و) 60(%األكبر لرؤساء األقسام  

.یمثلون مجتمع الدراسة

المعلوماتعلىمصادرالحصول:)5- 3(

للحصولمصدرینعلىعتماداالاألمر،سیتطلبوالتطبیقیةهامنالنظریةالدراسةأهدافولتحقیق

:وهي،المعلوماتعلى
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منالباحثونأوردهماعلىاالعتمادتمفیهالذيوالسابقةوالدراساتالنظرياإلطار: ويإنالثالمصدر

.الحاليالدراسةموضوعفيمضامینوفكاروأمفاهیم

.وأهدافهاالدراسةمتغیراتتعكستيلواستبانةاإلعلىعتماداالتمالتطبیقيللجانب:األوليالمصدر

الدراسـةبموضـوعالمتعلـقالنظـريدباألإلىستنادإلباستبانةاإلتطویروبتصمیمالباحثقام

باالعتمــادقیاســهتــمالــذكيالتصــنیع.إلیهــااســتندتالتــيفرضــیاتهاوالدراســةمتغیــراتتغطــيبحیــث

تاجناإل: ومقیاسي المتغیرات الوسیطة ,یمثل المتغیر التابع الذيInman,et al.(2011)دراسةعلى

ت المحدد ت المحدد ،بالوق د بالوق ىالتزوی اد عل .Denese,et al(باالعتم التكامـل بـین نظـم و2011)

ـــــذي یمثـــــل المتغیـــــر المســـــتقل اإللكترونیـــــة األعمـــــالتخطـــــیط المـــــوارد وتكنولوجیـــــا  ىال اد عل باالعتم

)(Hus,2013.

صدق وثبات أداة الدراسة 

صدق أداة الدراسة

الجامعات فيالمحكمین من أعضاء هیئة التدریس) عدد من(على ستبانةاإللقد تم عرض 

ووضوحها، وسالمة لغتها للتحقق من مدى صدق فقراتها،)الحكومیة منها والخاصة(األردنیة

ألخذ بآرائهم، وٕاعادة صیاغة بعض الفقرات، تم اوقد. ومضمونها، وقدرتها على قیاس متغیرات الدراسة

قد و في فقراتها، ستبانةاإلبین مضامین وٕاجراء التعدیالت المطلوبة، على نحو دقیق یحقق التوازن 

.عن رغبتهم في التفاعل مع فقراتها، مما یؤكد صدق األداةأیضاً عّبروا
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ثبات أداة الدراسة 

إختباربإستخدامطریقة معادلة االتساق الداخلي ستخدامبإولحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحث 

بشكل عام أعلى من ستبانةقیم كرونباخ ألفا لجمیع متغیرات الدراسة ولإلتكانحیث )α(كرونباخ ألفا

اإلجتماعیة التي تعتمد على آراء العنصر مقبولة في البحوث والدراساتتعد وهي نسبة %) 70(

Hair etالبشري اعتمادًا على  al. (2006) یوضح ذلك) 6(، والجدول.

)6(الجدول 

كرونباخ ألفاإختباربإستخدامقیم معامالت االتساق الداخلي 

قیم معامالت االتساق الداخلي

)α(معامل الثباتالفقراتالمحور

األعمالتكامل نظام تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

اإللكترونیة
1 -6%71

77%9-7محددالتزوید في الوقت ال

72%16-10تاج في الوقت المحددناإل

94%26-17التصنیع الذكي

89%26-1ككلستبانةاإل
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الدراسةمتغیرات:)6- 3(

: المتغیراتمنواعإنثالثة منالدراسةهذهتتألف

األعمالتكنولوجیا معالمنظمةمواردتخطیطنظممواردتكاملوهيالمستقلةالمتغیرات

والمتغیرالتزوید في الوقت المحددو في الوقت المحددتاجناإلبالمتمثلههالوسیطاتوالمتغیر ،رونیةاإللكت

. تصنیعيالبالذكاءالمتمثلالتابع

االحصائیةالمعالجة:)7- 3(

ترمیزهاتمالدراسة،متغیراتحولالالزمةوالمعلوماتاتلبیاناجمععملیةتهاء من ناإلبعد

االحصائیةباألسالیبةإناالستعتمحیثاإلحصائیة،النتائجالستخراجاآلليحاسبالإلىوٕادخالها

Statistical package for socialاالجتماعیةللعلوماإلحصائیةالحزمةضمن science SPSS) (

للعینةیةإنالمیدالدراسةخاللعلیهامنالحصولتمالتياتلبیانامعالجةإلىلیصار

:اآلتیةاإلحصائیةاألسالیبستخدماالباحثإنفید،وبالتحدهالمبحوث

المجتمعلخصائصتمثیلهاومدىالدراسةعینةخصائصعلىللتعرف: اإلحصاءالوصفي.1

.منهسحبهاتمالذي

التوزیعتتبعاتلبیاناأنمنللتأكدوذلك:)Scenes(االلتواءمعاملإختبار.2

هذاإجراءبعدالطبیعيالتوزیعتتبعالهانأتبینحالوفي)Normal Distribution(الطبیعي

Non-parametric(معلمیهالالاإلحصائیةاتختبار اإلستخداماإلىیلجأسوفالباحثإنفختباراإل

test.(
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.التابعوالمتغیرالمستقلالمتغیرإبعادبینالعالقةختبارإلسیبرماناالرتباطمعامل.3

ناوبیالدراسةإنموذجصالحیةختبارإل: )Multiple Regression(المتعددحدارناإلتحلیل.4

.التابعالمتغیرفيالمختلفةبعادهبأأثرالمتغیرالمستقل

المتغیربعادأمنبعدكلأثرختبارإل: )Simple Regression(البسیطحدارناإلتحلیل.5

.التابعالمتغیرفيالمستقل

الدراسةإجراءات:)8- 3(

جوانب الكافةلتغطیةالمالئمبالتوسعالسابقةوالدراساتظريالناإلطاربتناولالباحثقام.1

.ةتتناولها الدراسسوفالتيالدراسةبمتغیراتالمتعلقة

فيالواردةالمتغیراتقیاسطرقعلىالدراسة متغیراتوقیاستحدیدفيالباحثاعتمد.2

.وموثوقیتهاهامصداقیتت ثبتوالتيالدراسةبموضوعالعالقةذاتالسابقةالدراسات

المبحوثینعلىتوزیعهاحیث تمالمختصینقبلمنالدراسةإستبانةتحكیمعلىالباحثل عم.3

.النهائیةبصورتها

ترمیزهاوالىلیصارستباناتاإلهذهمنماوزعكافةجمعثمالمبحوثینعلىستبانةاإلتوزیع.4

.المناسباإلحصائيالبرنامجضمنتفریغها

.تحلیلهاعملیةفيللشروعستباناتاإلوترمیزدخالإعلىالعمل.5

.الدراسةفرضیاتختبار إلاإلحصائيجراءالتحلیلإ.6

قابلةتنفیذلیاتآضمنه المبحوثوالشركاتالدراسةتخدمالتيالتوصیاتوكتابةمناقشةالنتائج.7

.للتطبیق
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الفصل الرابع

)الفرضیاتٕاختبارنتائج التحلیل و (نتائج الدراسة 

قدمةم):4-1(

تحلیل نتائج الدراسة):4-2(

فرضیات الدراسةإختبار):4-3(
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المقدمه):4-1(

تم استخدام أسالیب اإلحصاء الوصفي والتحلیلي فرضیاتهإاختبارو لإلجابة عن أسئلة الدراسة

SPSS)الرزمة اإلحصائیة بإستخداموذلك  Structuralوالذي یعتمد منهج SmartPLS V.3و(17

Equation Modeling (SEM). التكرارات والنسب اإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدامأجلومن

كرونباخ ألفا للتأكد من إختباراستخدم تمحرافات المعیاریة، وكذلكنالمتوسطات الحسابیة واإلالمئویة و 

.الدراسةفرضیاتختبارإلالمسارٕاختبار و ٕاختبارحدار البسیط و ناإلٕاختبارثبات أداة الدراسة، و 

الدراسةتحلیل نتائج):4-2(

ات والتي تشمل المتوسطات الحسابیة لبیانتم االعتماد على نتائج التحلیل اإلحصائي الوصفي ل

أنحرافات المعیاریة لجمیع محاور الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور، وقد تم مراعاة نواإل

: المستخدم في الدراسة كما یلي(Likert-type Scale)یتدرج مقیاس لیكرت

ال أوافق بشدةال أوافقمحایدأوافقأوافق بشدة

54321

قیم المتوسطات الحسابیة التي توصلت إلیها الدراسة سیتم التعامل معها على إنواعتمادًا على ما تقدم ف

وفقًا ). فضمنخ: فما دون 2.33(، )متوسط: 3.67- 2.34(، )مرتفع: 5–3.68: (النحو اآلتي

: القیمة الدنیا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستویات، أي –القیمة العلیا :للمعادلة التالیة
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.وهذه القیمة تساوي طول الفئة1.33= 34/= )1- 5(3/

:وبذلك یكون

 أو أقل2.33= 1.33+ 1المستوى المنخفض من.

 3.67الى 2.34أي من 3.67= 1.33+ 2.34ویكون المستوى المتوسط من

 5الى3.68ویكون المستوى المرتفع من

حرافات المعیاریة للتعرف على استجابات أفراد عینة نتم استخراج المتوسطات الحسابیة واإل

، وفیما اإللكترونیةاألعمالتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا عن مدى ممارسة الدراسة 

حرافات نالحسابیة واإلاستخراج المتوسطاتتغیرات الدراسة اعتمادًا على عرض للتحلیل الوصفي لمیلي 

.لي عرض لهذه النتائج، وفیما یالمعیاریة

اإللكترونیةاألعمالتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا -1

)7(الجدول 

تكامل (رات متغیر حرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فقنالمتوسطات الحسابیة واإل 

.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) اإللكترونیةاألعمالنظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

حراف ناإل
المعیاري

المستوى الترتیب
حسب 

المتوسط

Q1من مواردالمنظمةتخطیطنظامإلىالوصولیمكن

الموقعخاللإلكترونیاً من األعمالشركاء  قبل

) EDI(إلكترونیاً اتلبیاناتبادلأونظاماإللكتروني

رتفعم4.220.831
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.أخرىإلكترونیةأوشبكات

Q2نظممعالشركةفيمواردالمنظمةتخطیطنظامیتكامل

).Front-end System(اإللكترونیة األمامیة األعمال
رتفعم4.070.683

Q3نظممعالشركةفيظمةمواردالمنتخطیطنظامیتكامل

.األعمالشركاءمعلومات
رتفعم3.980.775

Q4 معللتواصلإلكترونیة شبكاتالشركة تستخدم

.تاجناإلتخطیط عملیاتموردیھا في 
مرتفع4.100.802

Q5معللتواصل إلكترونیة شبكاتالشركة  تستخدم

.بھوالتنبؤ تحدید الطلب في موردیھا 
مرتفع3.880.696

Q6اجراءفي اإللكترونیة العمالء الشبكاتیستخدم

.طلباتھم
مرتفع4.040.864

مرتفع4.0480.77المتوسط العام الحسابي

للتكامل بین نظم تخطیط موارد (المتوسطات الحسابیة لـ أن) 7(یتضح من الجدول رقم 

على ، حیث حاز المتغیر) 3.88و 4.22(اوحت ما بین ، تر )اإللكترونیةاألعمالالمنظمة وتكنولوجیا 

على أعلى ) 1(، وقد حازت الفقرة رقم المرتفع، وهو من المستوى )4.048(متوسط حسابي إجمالي 

، وقد المرتفعمن  المستوى ، وهي)0.83(حراف معیاري إن، وب)4.22(متوسط حسابي حیث بلغ 

خاللإلكترونیاً من األعمالشركاء  من قبلمواردالمنظمةتخطیطنظامإلىالوصولیمكن(:ما یلينصت الفقرة على

وفي المقابل، وفي المرتبة ).أخرىإلكترونیةأوشبكات) EDI(إلكترونیاً اتلبیاناتبادلأونظاماإللكترونيالموقع

لمستوى من ا، وهي)0.69(حراف معیاري إنوب) 3.88(بمتوسط حسابي ) 5(األخیرة جاءت الفقرة رقم 

تحدید في موردیھا معللتواصل إلكترونیة شبكاتالشركة  تستخدم(:ما یلي، حیث نصت الفقرة علىالمرتفع
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نظم تخطیط موارد المنظمة متكامل بدرجة مرتفعة مع تكنولوجیا نأوهذا یفسر على ).بھوالتنبؤ الطلب 

.د عینة الدراسةاإللكترونیة في شركات األدویة من وجهة نظر أفرااألعمال

التزوید في الوقت المحدد-2

)8(الجدول 

التزوید (ن فقرات متغیرستجابات أفراد عینة الدراسة عإلحرافات المعیاریة نالمتوسطات الحسابیة واإل 

.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) في الوقت المحدد

المتوسط الفقرةالرقم

الحسابي

حراف ناإل 

المعیاري

المستوى الترتیب

حسب 

لمتوسطا

Q7 بدال من تعبئة طلبات الشراء من قبل المنظمة یقوم

إنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكانالموردین بالتورید مباشرة في حاویات 

 )Kanban containers ( في المستودعات.

مرتفع3.720.902

Q8 مرتفع3.750.791.باستالم شحنات یومیة من اغلب الموردین المنظمهتقوم

Q9   السحب      أنظمةترتبط المنظمة مع الموردین  من  خالل

.(PULL SYSTEMS)

مرتفع3.680.773

مرتفع3.720.82المتوسط العام الحسابي
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تراوحت قد) التزوید في الوقت المحدد(المتوسطات الحسابیة لـ أن) 8(یتضح من الجدول رقم 

، وهو من المستوى )3.72(على متوسط حسابي إجمالي ، حیث حاز المتغیر)3.68و 3.75(ما بین 

حراف معیاري إن، وب)3.75(على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ ) 8(، وقد حازت الفقرة رقم رتفعالم

باستالم شحنات تقوم المنظمة (:ما یلي، وقد نصت الفقرة علىرتفعمن  المستوى الم، وهي)0.79(

بمتوسط حسابي ) 9(جاءت الفقرة رقم في المقابل، وفي المرتبة األخیرة و ).لموردینیومیة من اغلب ا

:ما یلي، حیث نصت الفقرة على المرتفعمن المستوى ، وهي)0.77(حراف معیاري إنوب) 3.68(

ة دویألشركات اأنوهذا یفسر على ).(PULL SYSTEMS)السحب أنظمةترتبط المنظمة مع الموردین  من  خالل   (

تمارس التزوید في الوقت المحدد وتحصل على المواد األولویة من موردیها وفقًا للطلبیات التي تحصل 

.علیها من عمالئها من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

تاج في الوقت المحددناإل -3

)9(الجدول 

تاج ناإل (متغیرقرات حرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدراسة عن فنالمتوسطات الحسابیة واإل 

.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) في الوقت المحدد
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المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

حراف ناإل
المعیاري

المستوى الترتیب
حسب 

المتوسط

Q10 اء برنامجھا   بأنھغالبا ما تقوم المنظمھ

.الیومي حسب الخطھ المعده  مسبقا

مرتفع4.170.671

Q11  تاجناإلتوزیع  ماكنات)LAYOUT(

.افضل  طریقة   داخل   المصنع ب

مرتفع4.070.712

Q12تاجیھ بشكل نتستطیع المنظمھ زیادة طاقتھا اإل

.سریع

مرتفع3.970.664

Q13 تقوم المنظمھ بعملیات جرد مستمر للمخزون

.بشكل سریع

مرتفع4.050.573

Q14 حب للسإنبكانأنظمةبإستخدامتقوم المنظمھ

. تاجنالسیطرة على اإلأجلمن 

مرتفع3.750.706

Q15 تھیئة أجلتحتاج المنظمھ الى وقت اقصر من

.  الماكنات في المصنع

مرتفع)تكرار(3.970.584

Q16تاجیھ الصغیره من نالتركیزعلى  الحصص اإل

. اعطاء مرونة في التصنیعأجل

مرتفع3.780.675

مرتفع3.970.65المتوسط العام الحسابي

، تراوحت ما بین )تاج في الوقت المحددناإل(المتوسطات الحسابیة لـ نأ) 9(یتضح من الجدول رقم 

، وهو من المستوى )3.97(على متوسط حسابي إجمالي ، حیث حاز المتغیر)3.75و 4.17(

حراف معیاري إنوب، )4.17(على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ ) 10(، وقد حازت الفقرة رقم رتفعالم
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اء برنامجھا   بأنھغالبا ما تقوم المنظمھ (:ما یلي، وقد نصت الفقرة علىرتفعمن  المستوى المهي، و )0.67(

بمتوسط ) 14(وفي المقابل، وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم ).الیومي حسب الخطھ المعده  مسبقا

ما ، حیث نصت الفقرة على المرتفعلمستوى من ا، وهي)0.70(حراف معیاري إنوب) 3.75(حسابي 

شركات أنوهذا یفسر على ).تاجنالسیطرة على اإلأجلللسحب من نأبكانأنظمةبإستخدامتقوم المنظمھ (:یلي

وهذه النتیجة إیضًا . تاج في الوقت المحدد من وجهة نظر أفراد عینة الدراسةنتصنیع األدویة تمارس اإل

شركات األدویة تقوم بالتزوید بالمواد األولویة في الوقت أنة التي أشارت إلى متسقة مع النتیجة السابق

.تاج في الوقت المحدد مسبقًا في طلبیات العمالءنباإلءالمحدد للبد

التصنیع الذكي-4

)10(الجدول 

أفراد عینة الدراسة عن فقرات متغیرحرافات المعیاریة الستجابات نالمتوسطات الحسابیة واإل 

.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) صنیع الذكيالت(

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

حراف ناإل
المعیاري

المستوى الترتیب
حسب 

المتوسط

Q17 ھذه  المنظمھ لھا القدره على االستشعار والتوقع

.والتنبؤ بتغییرات السوق

مرتفع3.821.021

Q18تاج  في ھذه المنظمھ بالمرونھ فیما نتتمیزعملیات اإل

.تاج والتوزیعنیتعلق بنماذج اإل

متوسط3.371.095
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Q19 ھذه المنظمھ لھا القدره على التعامل مباشره مع

دمجھا في عملیات التغییرات في طلبات الزبائن و

.التصنیع 

متوسط3.331.077

Q20 ھذه المنظمھ لدیھا القدرات التكنولوجیھ الكافیھ

.لالستجابھ للتغیرات في طلبات الزبائن

متوسط3.451.033

Q21 النظرة االستراتیجیھ لھذه المنظمھ تؤكد على وجود

الحاجھ الى المرونھ و الذكاء لالستجابة لمتغیرات 

. السوق

متوسط3.301.015

Q22 كونت ھذه المنظمة عالقات تعاونیة مع الزبائن و

. الموردین

متوسط3.431.314

Q23دارةلدى مدراء ھذه المنظمة المھارات الالزمة إل

.التعامل مع التغیرات في االسواق

متوسط3.350.976

Q24 لھذه المنظمة القدرة على زیادة جودة المنتجات

.طلبات زبائنھا بناءاعلى

متوسط3.321.198

Q25 لھذه المنظمة القدرة على تسلیم المنتج الى الزبون

حسب االوقات المحددة و االستجابة السریعة 

. لمتطلبات التسلیم

متوسط)تكرار(3.370.995

Q26 تستطیع ھذه المنظمة تسلیم منتجات جدید للسوق

. بالسرعة المطلوبة

متوسط3.470.982

متوسط3.421.07المتوسط العام الحسابي
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و 3.82(، تراوحت ما بین )للتصنیع الذكي(المتوسطات الحسابیة لـ أن) 10(یتضح من الجدول رقم 

، وقد المتوسط، وهو من المستوى )3.32(على متوسط حسابي إجمالي ، حیث حاز المتغیر) 3.32

، وهي)1.02(حراف معیاري إن، وب)3.82(حیث بلغ على أعلى متوسط حسابي) 17(حازت الفقرة رقم 

ھذه  المنظمھ لھا القدره على االستشعار والتوقع والتنبؤ (:ما یلي، وقد نصت الفقرة علىالمرتفعمن  المستوى 

) 3.32(بمتوسط حسابي ) 24(وفي المقابل، وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم ).بتغییرات السوق

لھذه المنظمة (:ما یلي، حیث نصت الفقرة على المتوسطمن المستوى ، وهي)1.19(حراف معیاري إنوب

التصنیع الذكي یمارس في شركات إنوهذا یفسر على ).القدرة على زیادة جودة المنتجات بناءاعلى طلبات زبائنھا

ویة لدیها شركات األدأنویتضح من الجدول. األدویة بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

القدرة على استشعار التغیرات الحاصلة في بیئة العمل والتنبؤ بها لكنها التمتلك القدرة على االستجابة 

االستجابة تتطلب الكثیر من الموارد المالیة والبشریة التي ربما التمتلكها في الوقت أنلهذه التغیرات، إذ 

.الحاضر

حدارنت اإل لتحلیالاتلبیاناات جاهزیة وصالحیة إختبار 

حدار البسیط نیحتاج الباحث إلى تطبیق تحلیل اإللإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضیاتها

(Simple Regression Analysis) . ولكن هناك بعض الشروط التي یجب توفرها للتأكد من سالمة

:حدار و هينوصحة إجراء تحلیل اإل

(Normal Distribution)موزعة توزیعًا طبیعیًا اتلبیاناتكون إنوجوب -أ

(Multicollinearity)وجوب إستقاللیة متغیرات الدراسة وعدم التداخل فیما بینها- ب
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(Correlations)وجوب عدم وجود إرتباط عال بین المتغیرات المستقلة المتغیرات-ج

.(Non-Parametric Tests)م توفر هذه الشروط یجب أستخداموفي حال عد

(Test of Normality)عي التوزیع الطبیإختبار

زعة توزیعًا طبیعیًا، أجرى الباحث كل من فحص اإللتواء والتفلطح و البینات مأنختباروإل

(Skewness-Kurtosis)وكذلك فحصKolmogorov-Smirnov . أن)11(ویظهر الجدول رقم

ذا یدل وه2.54±ضمن المدى المقبول الذي یتراوح بین Kurtosisوقیم Skewnessجمیع قیم 

.(Hair et al., 2006)ات متغیرات الدراسة موزعة توزیعًا طبیعیاً إنجمیع بیأنعلى 

)11(الجدول 

.Skewness-Kurtosisفحص بإستخدامات لبیانالتوزیع الطبیعي لإختبار

KurtosisSkewnessمتغیرات الدراسة

األعمالتكامل نظام تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

ةاإللكترونی

-0.92-0.10

0.82-0.78التزوید في الوقت المحدد

0.22-0.34-تاج في الوقت المحددناإل

0.45-0.85-التصنیع الذكي
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وجود فروقات یأنهKolmogorov-Smirnovإختباروٕاعتمادًا على )12(وكذلك یظهر الجدول رقم 

وهذا إیضًا یشیر إلى .(p≤0.05)عند مستوى داللةذات داللة احصائیة لجمیع متغیرات الدراسة 

.بینات الدراسة التي تم الحصول علیها موزعة توزیعًا طبیعیاً 

)12(الجدول 

Kolmogorov-Smirnovفحص بإستخدامات لبیانالتوزیع الطبیعي لإختبار

.Sigمتغیرات الدراسة

.0اإللكترونیةاألعمالتكامل نظام تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا  00

0.03التزوید في الوقت المحدد

0.01تاج في الوقت المحددناإل

*0.02التصنیع الذكي

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

(Multicollinearity)إستقاللیة متغیرات الدراسةإختبار

خدم الباحث القیم إستقاللیة متغیرات الدراسة وعدم تداخلها مع بعضها البعض، فقد استختبارإل

للتأكد من إستقاللیة متغیرات الدراسة . Variance Inflation RateوToleranceاإلحصائیة ل 

,.5Hair et alأقل منVIFوقیم 0.20أكبر من Toleranceتكون قیم أنیجب  (2006) .
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ید إستقاللیة فنالحظ تأكVIFوقیم Toleranceوتحدیدًا إلى قیم )13(وبالرجوع إلى الجدول رقم 

.متغیرات الدراسة وعدم تداخلها مع بعضها البعض

)13(الجدول 

(Multicollinearity)إستقاللیة متغیرات الدراسة إختبار

VIFToleranceمتغیرات الدراسة

تكامل نظام تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

اإللكترونیةاألعمال

1.510.66

1.380.73التزوید في الوقت المحدد

1.540.65تاج في الوقت المحددناإل

(Bivariate Pearson Correlation)معامل اإلرتباط إختبار

أنذلك للتأكد من و (Bivariate Pearson Correlation)معامل اإلرتباط إختبارتم تطبیق 

المتغیرات من متغیرات الدراسة لدیه درجة إرتباط مع نفسه أعلى من أي درجة إرتباط مع أي منكل

یعزز من درجة التأكد في إستقاللیة المتغیرات ختبارهذا اإلإن. األخرى المشمولة في هذه الدراسة

حدار نات اإلٕاختبار وعدم تداخلها مع بعضها البعض وبالتالي صالحیتها وجاهزیتها لتحلیالت و 
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(Regression Analyses). ة إرتباط كل متغیر درجإننا نالحظ إنف)14(وبالرجوع إلى الجدول رقم

.Hair et al% 60مع متغیرات الدراسة األخرى اقل من  وهذا یشیر إلى استقالل متغیرات (2006)

.الدراسة عن بعضها البعض وعدم تداخلها مع بعضها البعض

)14(الجدول 

(Bivariate Pearson Correlation)معامل اإلرتباط إختبار

موارد المنظمة تكامل نظام تخطیط متغیرات الدراسة

اإللكترونیةاألعمالوتكنولوجیا 

التزوید في الوقت 

المحدد

في تاجناإل

الوقت المحدد
التصنیع 

الذكي

تكامل نظام تخطیط موارد المنظمة

اإللكترونیةاألعمالوتكنولوجیا 

1.00

1.00**0.45التزوید في الوقت المحدد

1.00**0.47**0.54تاج في الوقت المحددناإل

0.220.120.071.00التصنیع الذكي

(α≤0.01)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة **

إستخدام تحلیل نه یمكننا اإلإنالسابقة فاتلبیاناات الجاهزیة وصالحیة إختبار وٕاعتمادًا على نتائج 

.حدار لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضیاتهاناإل



60

راسة فرضیات الدإختبار):4-3(

تكامل بین نظم تخطیط موارد المنظمة للذو داللة إحصائیةالیوجد أثر:H01ولىالفرضیة األ 

.α≥0.05عند مستوى داللةعلى التزوید في الوقت المحدد اإللكترونیةاألعمالوتكنولوجیا 

بین نظم تخطیط تكامل لاأثرحدار البسیط للتعرف على ناإلإختباراألولى تم استخدام الفرضیةختبارإل

یوضح ) 15(والجدول على التزوید في الوقت المحدد اإللكترونیةاألعمالموارد المنظمة وتكنولوجیا 

.ذلك

)15(الجدول 

للفرضیة األولىحدار البسیطناإل إختبار

R

االرتباط 

Beta

اتجاه العالقة

وقوتها

R2

معامل التحدید 

)التأثیر(

Adjusted

R2

الداللة (F)قیمة 

(p)االحصائیة

0.69*0.690.470.4660,8370.000*

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

بمستوى داللة احصائیة أقل من )60,837(بلغت(F)ة قیمة االحصائیالأن) 15(یتضح من الجدول 

للتكامل بین نظم تخطیط حصائیة أثر ذات داللة إتوجد عالقة أنهإلى وهذا یشیر). 0.000(5%

إلى Betaوتشیر قیمة . اإللكترونیة على التزوید في الوقت المحدداألعمالموارد المنظمة وتكنولوجیا 
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اإللكترونیة في التزوید في الوقت المحدد األعمالنظمة وتكنولوجیا أثر تكامل نظم تخطیط موارد المأن

القدرة التفسیریة نأفAdjusted R2و إعتمادًا على قیمة . %69هو إیجابیًا وتبلغ قوة هذة العالقة 

اإللكترونیة في التزوید في األعماللتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا ) التباین(والتنبؤیة 

التغیر بمقدار وحدة واحدة في التكامل بین نظم تخطیط أنوهذا یشیر إلى . %46المحدد بلغت الوقت

من الوحدة في التزوید في %) 46(اإللكترونیة یقابله تغیر مقداره األعمالموارد المنظمة وتكنولوجیا 

لتكامل نظم وعلیه، نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل البدیلة التي تنص على وجود أثر. الوقت المحدد

وهذا یفسر على . اإللكترونیة في التزوید في الوقت المحدداألعمالتخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

اإللكترونیة مع بعضها البعض كلما األعمالكلما زادت درجة تكامل نظم تخطیط موارد وتكنولوجیا أنه

في الوقت المحدد األمر الذي یمكنها من شركات األدویة قادرة على القیام بالتزود لموادها األولیةتكان

.خلق وفر كبیر في التكالیف من خالل عدم لجؤها إلى خزن المواد األولیة لفترات معینة

تكامل بین نظم تخطیط موارد المنظمة للذو داللة إحصائیةالیوجد أثر:H02الثانيلفرضیة ا

.α≥0.05عند مستوى داللةالمحدد تاج على الوقت نفي اإل اإللكترونیةاألعمالوتكنولوجیا 

تكامل بین نظم تخطیط لاأثرحدار البسیط للتعرف على ناإلإختبارتم استخدام ةالثانیالفرضیةختبارإل

یوضح ) 16(والجدول تاج على الوقت المحدد نفي اإلاإللكترونیةاألعمالموارد المنظمة وتكنولوجیا 

.ذلك
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)16(الجدول 

ةالثانیللفرضیة ار البسیطحدناإل إختبارنتائج 

R

االرتباط 

Beta

اتجاه العالقة
وقوتھا

R2

معامل التحدید 
)التأثیر(

Adjusted
R2

الداللة (F)قیمة 
االحصائیة

(p)

0.54*0.540.290.2823,340.000*

بمستوى داللة احصائیة )23.34(بلغت(F)ة قیمة االحصائیالأن) 16(یتضح من الجدول 

للتكامل بین نظم حصائیة أثر ذات داللة إتوجد عالقة أنهإلى وهذا یشیر). 0.000(%5أقل من 

وتشیر قیمة . تاج في الوقت المحددناإللكترونیة على اإلاألعمالتخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

Beta تاج في ناإللكترونیة في اإلاألعمالأثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا أنإلى

القدرة إنفAdjusted R2و إعتمادًا على قیمة . %54الوقت المحدد هو إیجابیًا وتبلغ قوة هذة العالقة 

اإللكترونیة في األعمالنظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا لتكامل) التباین(التفسیریة والتنبؤیة 

التغیر بمقدار وحدة واحدة في التكامل بین أنوهذا یشیر إلى . %28تاج في الوقت المحدد بلغت ناإل

من الوحدة في %) 28(اإللكترونیة یقابله تغیر مقداره األعمالنظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

وعلیه، نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل البدیلة التي تنص على وجود أثر . وقت المحددتاج في الناإل

وهذا . تاج في الوقت المحددناإللكترونیة في اإلاألعماللتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

عضها اإللكترونیة مع باألعمالكلما زادت درجة تكامل نظم تخطیط موارد وتكنولوجیا أنهیفسر على 
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تاج في الوقت المحدد األمر الذي یمكنها من مقابلة نشركات األدویة قادرة على اإلتكانالبعض كلما 

.طلبات العمالء وبتكلفة فعالة

تكامل بین نظم تخطیط موارد المنظمة للذو داللة إحصائیةالیوجد أثر:H03ثالثه الفرضیة ال

الفرضیةختبارإل.α≥0.05عند مستوى داللةلذكي على التصنیع ااإللكترونیةاألعمالوتكنولوجیا 

تكامل بین نظم تخطیط موارد المنظمة لاأثرحدار البسیط للتعرف على ناإلإختبارتم استخدام الثالثه

.ذلكیوضح) 17(والجدول على التصنیع الذكي اإللكترونیةاألعمالوتكنولوجیا 

)17(الجدول 

فرضیة الثالثةحدار البسیط للناإل إختبارنتائج 

R

االرتباط 

Beta

اتجاه العالقة
وقوتھا

R2

معامل التحدید 
)التأثیر(

Adjusted
R2

الداللة (F)قیمة 
(p)االحصائیة

0.60*0.600.360.3536,0470.000

بمستوى داللة احصائیة )36,047(بلغت(F)ة قیمة االحصائیالأن) 17(یتضح من الجدول 

للتكامل بین نظم تخطیط حصائیة أثر ذو داللة إیوجدأنهإلى وهذا یشیر). 0.000(%5من أقل 

األثر أنإلى Betaر قیمة وتشی. اإللكترونیة على التصنیع الذكياألعمالموارد المنظمة وتكنولوجیا 

اإللكترونیة في التصنیع الذكي هو األعمالالذي یحدثه تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

القدرة التفسیریة والتنبؤیة إنفAdjusted R2و إعتمادًا على قیمة . %60إیجابیًا وتبلغ قوة هذة العالقة 
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اإللكترونیة في التصنیع الذكي بلغت األعمالوتكنولوجیا لتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة) التباین(

التغیر بمقدار وحدة واحدة في التكامل بین نظم تخطیط موارد المنظمة أنوهذا یشیر إلى . 35%

وعلیه، . من الوحدة في التصنیع الذكي%) 35(اإللكترونیة یقابله تغیر مقداره األعمالوتكنولوجیا 

ل البدیلة التي تنص على وجود أثر لتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة نرفض الفرضیة الصفریة ونقب

التكامل بین نظم تخطیط موارد أنوهذا یفسر على . اإللكترونیة في التصنیع الذكياألعمالوتكنولوجیا 

اإللكترونیة تمكن شركات األدویة من استشعار التغیرات الحاصلة في بیئة األعمالالمنظمة وتكنولوجیا 

.واالستجابة لها في الوقت الحقیقيالعمل

ذو داللة إحصائیة للتزوید في الوقت المحددعلى التصنیع الذكي الیوجد أثر:H04رابعة الفرضیة ال

حدار البسیط للتعرف ناإلإختبارتم استخدام الرابعةالفرضیةختبارإل.α≥0.05عند مستوى داللة

.یوضح ذلك) 18(والجدول یع الذكيلتزوید في الوقت المحددعلى التصناأثرعلى 

)18(الجدول 

للفرضیة الرابعةحدار البسیطناإل إختبارنتائج 

R

االرتباط 

Beta

اتجاه العالقة

وقوتھا

R2

معامل التحدید 

)التأثیر(

Adjusted

R2

الداللة (F)قیمة 

(p)االحصائیة

0.51*0.510.260.2521,6810.000*

بمستوى داللة احصائیة أقل من )21.681(بلغت(F)ة قیمة االحصائیالأن) 18(یتضح من الجدول 

ي الوقت المحددعلى للتزوید فحصائیة أثر ذات داللة إتوجد عالقة أنهإلى وهذا یشیر). 0.000(5%
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هو تزوید في الوقت المحددعلى التصنیع الذكيالأثر أنإلى Betaوتشیر قیمة . التصنیع الذكي

القدرة التفسیریة والتنبؤیة إنفAdjusted R2و إعتمادًا على قیمة . %51إیجابیًا وتبلغ قوة هذة العالقة 

التغیر بمقدار أنوهذا یشیر إلى . %25غت للتزوید في الوقت المحدد في التصنیع الذكي بل) التباین(

. التصنیع الذكيمن الوحدة في %) 25(یقابله تغیر مقداره لتزوید في الوقت المحدداوحدة واحدة في 

ذو داللة إحصائیة للتزوید في وعلیه، نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل البدیلة التي تنص على وجود أثر

كلما زادت قدرة شركات األدویة على التزوید أنها یفسر على وهذ. الوقت المحددعلى التصنیع الذكي

قادرة على استشعار التغیرات الحاصلة في بیئة العمل واالستجابة لها في تكانفي الوقت المحدد كلما 

.الوقت الحقیقي

في الوقت المحددعلى التصنیع تاجنلإل ذو داللة إحصائیة الیوجد أثر:H05خامسة الفرضیة ال

حدار البسیط ناإلإختبارتم استخدام الخامسةالفرضیةختبارإل.α≥0.05عند مستوى داللةالذكي 

.یوضح ذلك) 19(والجدول تاج في الوقت المحددعلى التصنیع الذكينإلاأثرللتعرف على 

)19(الجدول 

للفرضیة الخامسةحدار البسیطناإل إختبارنتائج 

R

االرتباط

Beta

اتجاه العالقة

ھاوقوت

R2

معامل التحدید 

)التأثیر(

Adjusted

R2

الداللة (F)قیمة 

(p)االحصائیة
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0.66*0.66.4300.4251.2860.000*

بمستوى داللة احصائیة )51.286(بلغت(F)ة ة االحصائیقیمالأن) 19(یتضح من الجدول 

في الوقت تاجنلإلأثرحصائیة أثر ذات داللة إتوجد عالقة أنهإلى وهذا یشیر). 0.000(%5أقل من 

في الوقت المحددعلى التصنیع تاجناإلأثر أنإلى Betaوتشیر قیمة . المحددعلى التصنیع الذكي

القدرة إنفAdjusted R2و إعتمادًا على قیمة . %66هذة العالقة هو إیجابیًا وتبلغ قوة الذكي

وهذا یشیر إلى . %42في الوقت المحدد في التصنیع الذكي بلغت تاجنلإل) التباین(التفسیریة والتنبؤیة 

من الوحدة في %) 42(یقابله تغیر مقداره في الوقت المحددتاجناإلالتغیر بمقدار وحدة واحدة في أن

ذو داللة وعلیه، نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل البدیلة التي تنص على وجود أثر. الذكيالتصنیع 

كلما زادت قدرة شركات أنهوهذا یفسر على . في الوقت المحددعلى التصنیع الذكيتاجنلإلإحصائیة 

مكنها تاج في الوقت المحدد كلما حققت مستوى متقدم من التصنیع الذكي األمر الذي یناألدویة على اإل

.من االستجابة للتغیرات الحاصلة في بیئة العمل

تكامل في أثر ذو داللة إحصائیة للتزوید في الوقت المحدددور الیوجد :H06سادسة الفرضیة ال

عند مستوى داللةفي التصنیع الذكي اإللكترونیةاألعمالنظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

0.05≤α. الوقت المحدد في أثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة دور التزوید في ولفحص

(Path Analysis)تم استخدام فحص المسار اإللكترونیة في التصنیع الذكي األعمالوتكنولوجیا 

SmartPLSبإستخدام V.3 والذي یعتمد منهجStructural Equation Modeling (SEM) .

ویمكن . ر ما في أثر متغیر مستقل في متغیر تابعالدور الوسیط لمتغیختبارإلوالذي یعد ضروریًا 
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العالقة المباشرة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع دون وجود : الدور الوسیط على مرحلتینإختبار

. المتغیر الوسیط، والعالقة غیر المباشرة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع بوجود المتغیر الوسیط

.األثر المباشر لتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة في التصنیع الذكيیوضح ) 2(والشكل رقم

وهو دال إحصائیًا عند 0.70=معامل المسار للعالقة المباشرة أن) 2(ویتضح من الشكل رقم 

اإللكترونیة قادر األعمالوالتكامل بین نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا α≥0.05داللةمستوى 

وهذا یشیر إلى وجود عالقة أثر ذات داللة إحصائیة لتكامل نظم تخطیط موارد .(R2=0.49)على تفسیر 

األثر غیر إختباریبین ) 3(والشكل رقم .اإللكترونیة في التصنیع الذكياألعمالالمنظمة وتكنولوجیا 

ي بوجود اإللكترونیة في التصنیع الذكاألعمالالمباشر لتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

عالقة األثر المباشر بین أن)3(یتضح من الشكل رقم . التزوید في الوقت المحدد كمتغیر وسیط

اإللكترونیة في التصنیع الذكي التزال ذات داللة األعمالتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

م تخطیط موارد المنظمة ومعامل المسار المباشر بین تكامل نظβ=0.62; T=3.52; P=0.000إحصائیة 

;β=0.84; T=18.26اإللكترونیة والتزوید في الوقت المحدد ذو داللة إحصائیة األعمالوتكنولوجیا 

P=0.000  ولكن معامل المسار بین التزوید في الوقت المحدد والتصنیع الذكي لیس ذو داللة إحصائیة

β=0.097; T=0.55; P=0.58 تكون أنالبد ) جزئي أو كلي( نوعهنكاولكي یكون هناك أثر وسیط أي

التكامل بین نظم 
یط موارد تخط

المنظمة وتكنولوجیا 
األعمال اإللكترونیة

التصنیع 
الذكي

R2=0.49

β=0.70; T=10.81; P=0.000

األثر المباشر للتكامل بین نظم تخطیط موارد المنظمة :)2(الشكل رقم 
وتكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في التصنیع الذكي
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تقل قیمة المسار المباشر وتصبح أنمعامالت المسارات الغیر مباشرة ذات داللة إحصائیة، كما یجب 

، نقبل الفرضیة العدمیة ونرفض البدیلة التي وعلیه. (Hair et al. 2013)لیست ذات داللة إحصائیة

دد في أثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة تنص على عدم وجود دور للتزوید في الوقت المح

.اإللكترونیة في التصنیع الذكياألعمالوتكنولوجیا 

تكامل في أثر في الوقت المحددتاجنلإل ذو داللة إحصائیة دورالیوجد :H07سابعة الفرضیة ال

عند مستوى داللةفي التصنیع الذكي رونیةاإللكتاألعمالنظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

0.05≤α. تاج في الوقت المحدد في أثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة ندور اإلولفحص

التكامل بین نظم 
تخطیط موارد 
جیا المنظمة وتكنولو

األعمال اإللكترونیة

التصنیع 
الذكي

R2=0.49

β=0.62; T=3.52; P=0.000

المباشر للتكامل بین نظم تخطیط موارد غیراألثر:)3(الشكل رقم 
المنظمة وتكنولوجیا األعمال اإللكترونیة في التصنیع الذكي

التزوید في 
الوقت المحدد

R2=0.71

β=0.84; T=18.26; P=0.000 β=0.097; T=0.55; P=0.58



69

(Path Analysis)تم استخدام فحص المسار اإللكترونیة في التصنیع الذكي األعمالوتكنولوجیا 

SmartPLSبإستخدام V.3 والذي یعتمد منهجStructural Equation Modeling (SEM).

عالقة األثر المباشر لتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة أنأعاله یتبین ) 2(بالرجوع للشكل رقم 

β=0.70; T=10.81; P=0.000اإللكترونیة في التصنیع الذكي ذات داللة إحصائیة األعمالوتكنولوجیا 

ظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا دناه یوضح األثر غیر المباشر لتكامل نأ) 4(والشكل رقم 

یتضح من . تاج في الوقت المحدد كمتغیر وسیطناإللكترونیة في التصنیع الذكي بوجود اإلاألعمال

األعمالمعامل المسار المباشر لتكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا نأ) 4(الشكل رقم 

والمسار بین تكامل نظم β=0.56; T=2.39; P=0.02ًا اإللكترونیة في التصنیع الذكي الیزال دال إحصائی

لكن β=0.93; T=38.92; P=0.000تاج في الوقت المحدد إیضًا دال إحصائیًا نتخطیط موارد المنظمة واإل

وهذا . β=0.15; T=0.65; P=0.52تاج في الوقت المحدد والتصنیع الذكي غیر دال إحصائیًا نالمسار بین اإل

في الوقت المحدد في أثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة تاجنلإلدور ر إلى عدم وجود یشی

وعلیه، نقبل الفرضیة الصفریة التي تنص على . اإللكترونیة في التصنیع الذكياألعمالوتكنولوجیا 

في الوقت المحدد في أثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا تاجنلإلعدم وجود دور 

. نیة في التصنیع الذكياإللكترو األعمال



70

)20( الفرضیات في الجدول رقم إختبارویمكن تلخیص 

)20(الجدول رقم 

الفرضیاتإختبارملخص 

النتیجةنص الفرضیةالفرضیة

ذو داللة إحصائیة للتكامل بین نظم الیوجد أثر:H01الفرضیة األولى 
األعمالجیا تخطیط موارد المنظمة وتكنولو

اإللكترونیة على التزوید في الوقت المحدد عند 
.α≥0.05مستوى داللة 

رفض وقبول البدیلة

ذو داللة إحصائیة للتكامل بین نظم الیوجد أثر:H02ة الثانیالفرضیة 
األعمالتخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

رفض وقبول البدیلة

التكامل بین نظم 
تخطیط موارد 

المنظمة وتكنولوجیا 
األعمال اإللكترونیة

التصنیع 
الذكي

R2=0.49

β=0.56; T=2.39; P=0.02

المباشر للتكامل بین نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا األعمال غیراألثر:)4(الشكل رقم 
.تاج في الوقت المحددنخالل اإلمناإللكترونیة في التصنیع الذكي

في اإلنتاج
الوقت المحدد

R2=0.86

β=0.93; T=38.92; P=0.000 β=0.15; T=0.65; P=0.52
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تاج على الوقت المحدد عند ناإللكترونیة في اإل
.α≥0.05مستوى داللة

ذو داللة إحصائیة للتكامل بین نظم الیوجد أثر:H03الفرضیة الثالثھ 
األعمالتخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

اإللكترونیة على التصنیع الذكي عند مستوى 
.α≥0.05داللة 

رفض وقبول البدیلة

للتزوید في الوقت ذو داللة إحصائیةالیوجد أثر:H04الفرضیة الرابعة 
المحددعلى التصنیع الذكي عند مستوى داللة 

0.05≤α.

رفض وقبول البدیلة

في الوقت تاجنلإلذو داللة إحصائیة الیوجد أثر:H05الفرضیة الخامسة

مستوى داللة المحددعلى التصنیع الذكي عند
0.05≤α.

رفض وقبول البدیلة

اللة إحصائیة للتزوید في الوقت ذو دالیوجد دور:H06الفرضیةالسادسة 
المحدد قي أثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة 

اإللكترونیة في التصنیع األعمالوتكنولوجیا 

.α≥0.05الذكي عند مستوى داللة 

قبول العدمیة ورفض 

البدیلة

في الوقت تاجنلإلذو داللة إحصائیة الیوجد دور:H07الفرضیة السابعة 
امل نظم تخطیط موارد المنظمة المحدد قي أثر تك

اإللكترونیة في التصنیع األعمالوتكنولوجیا 

.α≥0.05الذكي عند مستوى داللة 

قبول العدمیة ورفض 

البدیلة
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الفصـــل الخامس

النتائج والتوصیات

المقدمه ):1- 5(

الدراسهنتائج):2- 5(

استنتاجات الدراسه):5-3(
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المقدمه ):1- 5(

في ظل نتائج التحلیل س من الدراسة أهم النتائج التي توصل إلیها الباحثلفصل الخامیتناول ا

. جابات أفراد عینة الدراسةالفرضیات الواردة في الفصل الرابع وفقًا الستٕاختباراإلحصائي الوصفي و 

عملیة البناءًا علیها سوف یتم تقدیم  مجموعة من التوصیات العلمیة لتعمیق النهج العلمي للدراسة و و 

األدویة على التكیف مع بیئة العمل المتغیرة وتحسین قدرتها على شركات القابلة للتطبیق لمساعدة 

.والتوصیاتتائجالن: ین رئیسین همائ، یتكون هذا الفصل من جز لذلك. االستجابة للتغیرات المفاجئة

الدراسهنتائج):5-2(

األعمالموارد المنظمة وتكنولوجیا بالبحث أثر تكامل نظم تخطیط الدراسةهذه تناولت 

اإللكترونیة في التصنیع الذكي إحدى متطلبات المنافسة في االسواق الحالیة التي تتسم بالتغیر السریع 

األمر الذي دفع العدید من شركات األدویة األردنیة . والمفاجىء في حاجات ورغبات وتوقعات العمالء

تاج في الوقت المحدد للتغلب على تلك التغیرات وتحسین نإلى اللجؤ للتزوید في الوقت المحدد واإل

ونظرًا لعدم وجود دراسة سابقة في البیئة العربیة . قدرتها على االستجابة للتغیرات في الوقت الحقیقي

یصبح من الصعوبة على الباحث التحقق من النتائج التي توصل إلیها بالرغم من اتباعه لسلسلة من 

دنى ألدقیقة والمقیدة بحیث یكون تدخل الباحث في الظاهرة تحت الدراسة في خطوات البحث العلمي ا

سئلة الدراسة تم صیاغة مجموعة من الفرضیات التي تعكس إجابة فرضیة لكل إلجابة أو .مستوى له

تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة أثر لبیان) الفرضیة العدمیة( النفيبصیغة سئلة المثارة سؤال من األ
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اإللكترونیة في التصنیع الذكي تارة بشكل مباشر وتارة بوجود متغیرات وسیطة األعمالجیا وتكنولو 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة نتائج أسهمت . تاج في الوقت المحددنالوقت المحدد واإلكالتزوید في 

.صحة فرضیاتهإاختبارفي حل مشكلة الدراسة واإلجابة على تساؤالتها و 

م النتائج التي توصلت إلیها الدراسة بناءًا على استجابات أفراد عینة یمكن اإلشارة إلى أه

: الدراسة كاآلتي

األعمالهناك تكامل مرتفع بین نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا نأأظهرت النتائج 1-

. اإللكترونیة في الشركات عینة الدراسة

. متوسطةتكانالتصنیع الذكي قدرة الشركات عینة الدراسة على نأبینت النتائج 2-

. المحدد بدرجة مرتفعةعینة الدراسة تمارس التزوید في الوقتالشركات نأأوضحت النتائج 3-

. تاج في الوقت المحدد بدرجة مرتفعةنعینة الدراسة تقوم باإلالشركات نأتوصلت النتائج إلى - 4

تكامل نظم ل) (0.05إحصائیة عند مستوى وجود أثر إیجابي مباشر ذو داللة النتائجبینت - 5

واتفقت هذه النتیجة مع ما .اإللكترونیة في التصنیع الذكياألعمالتخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

.)(Hsu,2013توصل إلیه 

لتكامل ) (0.05وجود أثر إیجابي مباشر ذو داللة إحصائیة عند مستوى إلىأشارت النتائج 6-

واتفقت هذه . اإللكترونیة في التزوید في الوقت المحدداألعمالنظمة وتكنولوجیا نظم تخطیط موارد الم

.)(Sharma,et al.,2011إلیهالنتیجة مع ما توصل
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لتكامل نظم )(0.05وجود أثر إیجابي مباشر ذو داللة إحصائیة عند مستوى أوضحت النتائج 7-

واتفقت هذه . تاج في الوقت المحددنفي اإلاإللكترونیة األعمالتخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

.)(Sharma,et al.,2011النتیجة مع ما توصل إلیه

للتزوید )(0.05وجود أثر إیجابي مباشر ذو داللة إحصائیة عند مستوى إلىأشارت النتائج -8

)كل منواتفقت هذه النتیجة مع ما توصل إلیه. في الوقت المحدد في التصنیع الذكي Bala,2012)

.(Zelbst,et al.,2010)و

)(0.05إیجــــــــابي مباشــــــــر ذو داللــــــــة إحصــــــــائیة عنــــــــد مســــــــتوى وجــــــــود أثــــــــربینــــــــت النتــــــــائج 9-

كـــل مـــنواتفقـــت هـــذه النتیجـــة مـــع مـــا توصـــل إلیـــه. فـــي الوقـــت المحـــدد فـــي التصـــنیع الـــذكيتـــاجنلإل

(Zelbst,et al.,2010)و(Bala,2012).

عند مستوىللتزوید في الوقت المحدد ذو داللة إحصائیة أوضحت النتائج عدم وجود دور - 10

اإللكترونیة في التصنیع األعمالفي أثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا )(0.05داللة

..(Bhardwaj,2013)هذه النتیجة مع ما توصل إلیه ختلفتوا. الذكي

عند مستوىفي الوقت المحدد تاجنلإلذو داللة إحصائیةتوصلت النتائج إلى عدم وجود دور - 11

كترونیة في التصنیع اإللاألعمالفي أثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا )(0.05داللة

..(Bhardwaj,2013)هذه النتیجة مع ما توصل إلیه واختلفت. الذكي
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استنتاجات الدراسه):5-4(

ن االهتمام لزیادة قدرة شركاتهم على التصنیع الذكي مدیري شركات األدویة اعطاء مزید معلى - 1

یتحقق من خالل زیادة درجة التكامل بین نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا أنالذي یمكن 

.اإللكترونیةاألعمال

تكامل نظم ضمانسیاب تزوید المواد األولیة في الوقت المحدد، على المدیرین إنضمانل-2

.اإللكترونیةاألعمالة مع تكنولوجیا تخطیط موارد المنظم

تاج في الوقت المحدد یتطلب من مدیري شركات األدویة تطبیق التزوید في الوقت ناإلإن-3

.اإللكترونیةاألعمالالمحدد والمحافظة على التكامل بین نظم تخطیط موارد المنظمة وتكنولوجیا 

ات الحاصلة في بیئة العمل واالستجابة لها في لزیادة قدرة شركات األدویة على استشعار التغیر -4

.البد من تحسین قدرتها على التزوید في الوقت المحدد) التصنیع الذكي(الوقت الحقیقي

لزیادة قدرة شركات األدویة على استشعار التغیرات الحاصلة في بیئة العمل واالستجابة لها في -5

.تاج في الوقت المحددنقدرتها على اإلالبد من تحسین ) التصنیع الذكي(الوقت الحقیقي

الدراسة على عینة أوسع للتحقق من النتائج التي إنموذجنفس إختبارعلى الباحثین اعادة -6

.توصلت إلیها هذه الدراسة
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الدراسة على قطاعات صناعیة أخرى للتحقق من مصداقیة إنموذجلتطبیق الباحثون مدعوون-7

.النموذج

م تتمكن من إیجاد أي دور للتزوید في الوقت المحدد في أثر تكامل نظم تخطیط هذه الدراسة ل-8

لك حسب رأي الباحث بأنویفسر ذاإللكترونیة في التصنیع الذكي،األعمالموارد المنظمة وتكنولوجیا 

أنالتصنیع الذكي یمارس في شركات األدویة بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة بمعنى

كات األدویة لدیها القدرة على استشعار التغیرات الحاصلة في بیئة العمل والتنبؤ بها لكنها التمتلك شر 

االستجابة تتطلب الكثیر من الموارد المالیة والبشریة التي ربما أنالقدرة على االستجابة لهذه التغیرات، إذ 

لنتیجة من خالل استخدام أدوات جمع فالباحثون مدعوون للتحقق من هذه ا.التمتلكها في الوقت الحاضر

.ستبانةاإلات أخرى غیر نابی

في الوقت المحدد في أثر تكامل نظم تخطیط تاجنلإلهذه الدراسة لم تتمكن من إیجاد أي دور -9

اإللكترونیة في التصنیع الذكي، فالدراسات المستقبلیة مدعوة للتحقق األعمالموارد المنظمة وتكنولوجیا 

ات تغطي فترات زمنیة طویلة للتحقق من وجود الدور الوسیط نایجة من خالل جمع بیمن هذه النت

تاج في الوقت المحدد في أثر تكامل نظم تخطیط موارد المنظمة نللتزوید في الوقت المحدد واإل

.اإللكترونیة في التصنیع الذكياألعمالوتكنولوجیا 
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)1(ملحق 

مختصرات الدراسة

ERP Enterpise resource planning.

E-business Electronic Business.

JIT Just in time.

AM Agile manufacturing.

EDI Electronic Data Interchange.

JAPM The Jordanian Association of Pharmacetical

Manufacturers.
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)2(ملحق 

بحث علميإستبانة

المدیره/عطوفة المدیر

تحیة طیبة وبعد ،،،،،،،،،،

ستقطاع جزء من وقتكم للمشاركة في هذا المسح الذي هو جزء من دراسة اكادیمیة مخصصة شكرًا ال

الدور إختبار "تهدف الىحیث یقوم الباحث بدراسة . االلكترونیةاألعماللنیل درجة الماجستیر في 

وارد تاج في الوقت المحدد في العالقه ما بین تكامل نظم تخطیط المنالوسیط لممارسات التزوید و اإل 

.االردنیهاألدویهفي شركات میدانیهدراسه "والتصنیع الذكياإللكترونیهاألعمالالمنظمه وتكنولوجیا 

إجاباتكم سوف تعامل إننؤكد لكم إنونود . إجاباتكم تعتبر في غایة األهمیة لنجاح هذه الدراسةإن

ولكن ، إذا . بة جمیع األسئلةیرجى محاولة إجا. ولغایات البحث العلمي فقطللغایةسریة "ها إنعلى 

ها سوف تكون مضللة ، یرجى ترك السؤال دون إجابة إنكنت غیر متأكد من إجابة معینة ، أو تعتقد 

.شاكرین لكم حسن تعاونكم مسبقا.محددة

الباحثف                            راــــــــــــــأش

خلدون الزعبيحامیداسعود الم. د
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الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة

العمر)1(

سنة25أقل من 

سنة30–26من

سنة35–31من

سنة40–36من

سنة فأكثر40

الجنس)2(

ذكر 

ثىإن

المؤهل العلمي)3(

بكالوریوس

ماجستیر

دكتوراه
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عدد سنوات الخبرة) 4(

سنوات فأقل5

سنوات10- 6من

سنة15- 11من

سنة16أكثر من 

المسمى الوظیفي) 5(

مدیر

رئیس قسم              
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اإللكترونیهاألعمالمه وتكنولوجیا تكامل نظم تخطیط موارد المنظ: الثانيالجزء 
)Hus,2013(.

ــــــق بتكامــــــل نظــــــم تخطــــــیط مــــــوارد المنظمــــــه اتلبیانــــــاهــــــذا الجــــــزء  یهــــــدف الــــــى جمــــــع إن التــــــي تتعل

یرجــــــى قــــــراءة كــــــل فقــــــرة ووضــــــع .فــــــي الشــــــركة التــــــي تعملــــــون بهــــــااإللكترونیــــــهاألعمــــــالوتكنولوجیــــــا 

ـــــارات المتاحـــــة .  فـــــي العـــــامود المناســـــب)  ×(أشـــــارة ـــــتعنـــــي ) 1: (هـــــيوالخی ) 2(ك موافـــــق بشـــــدة، إن

ك غیــــــر إنــــــتعنــــــي ) 5(ك غیــــــر موافــــــق، إنــــــتعنــــــي ) 4(ك محایــــــد، إنــــــتعنــــــي ) 3(ك موافــــــق إنــــــتعنــــــي 

.موافق بشدة

اإللكترونیهاألعمالتكامل نظم تخطیط موارد المنظمه وتكنولوجیا 

5 4 3 2 1

منمواردالمنظمةتخطیطنظامإلىالوصولیمكن

الموقعخاللإلكترونیاً من األعمالركاءشقبل

) EDI(إلكترونیاً اتلبیاناتبادلأونظاماإللكتروني

.أخرىإلكترونیةأوشبكات

Q1

نظممعالشركةفيمواردالمنظمةتخطیطنظامیتكامل

).Front-end System(األمامیةاإللكترونیةاألعمال

Q2

نظممعالشركةفيمنظمةمواردالتخطیطنظامیتكامل

.األعمالشركاءمعلومات

Q3

معللتواصلإلكترونیةشبكاتالشركةتستخدم

.تاجناإلعملیاتتخطیطفيموردیھا

Q4
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معللتواصل إلكترونیة شبكاتالشركة  تستخدم

.بھوالتنبؤ تحدید الطلب في موردیھا 

Q5

اجراءفي اإللكترونیة اتالعمالء الشبكیستخدم

.طلباتھم

Q6

بنظام التي تتعلق اتلبیاناهذا الجزء  یهدف الى جمع إن.التزوید في الوقت المحدد: لجزء الثالث ا

).Denese,et al.,2011(التزوید في الوقت المحدد في الشركة التي تعملون بها

التزوید في الوقت المحدد

5 4 3 2 1

من تعبئة طلبات الشراء من قبل المنظمة یقوم الموردین بدال

) Kanban containers( نابكانبالتورید مباشرة في حاویات 

.في المستودعات 

Q7

.الموردیناغلبمن یومیةشحناتاستالمبالمنظمھ  تقوم Q8

السحبأنظمةخاللمنالموردین مع المنظمةترتبط 

(PULL SYSTEMS)

Q9
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التـي تتعلـق بمـدى اتلبیانـاهـذا الجـزء  یهـدف الـى جمـع إن.تاج في الوقت المحددناإل :  الرابعالجزء 

.تاج في الوقت المحدد في الشركة التي تعملون بهاناإل

).(Denese,et al.,2011

تاج في الوقت المحددناإل 
5 4 3 2 1

اء برنامجھا   الیومي حسب الخطھ المعده  بأنھالمنظمھ غالبا ما تقوم

.مسبقا

Q10

.بافضل  طریقة   داخل   المصنع)LAYOUT(تاجنتوزیع  ماكنات  اإل Q11

.تاجیھ بشكل سریعنتستطیع المنظمھ زیادة طاقتھا اإل Q12

.تقوم المنظمھ بعملیات جرد مستمر للمخزون بشكل سریع Q13

. تاجنالسیطرة على اإلأجلللسحب من إنبكانأنظمةبإستخدامتقوم المنظمھ  Q14

. تھیئة الماكنات في المصنعأجلمن وقت اقصر المنظمھ الىتحتاج Q15

. اعطاء مرونة في التصنیعأجلتاجیھ الصغیره من نالتركیزعلى  الحصص اإل Q16

ــــــ: الخــــــامسالجــــــزء  ــــــى جمــــــع إن.ذكيالتصــــــنیع ال ــــــق اتلبیانــــــاهــــــذا الجــــــزء  یهــــــدف ال التــــــي تتعل

).(Inman et al.,2011في الشركة التي تعملون بهابالتصنیع الذكي



97

غیر موافق                     موافق

بشدة                         بشدة

التصنیع الذكي

5 4 3 2 1

والتوقع والتنبؤ بتغییرات ھذه  المنظمھ لھا القدره على االستشعار 

.السوق

Q17

تاج  في ھذه المنظمھ بالمرونھ فیما یتعلق نملیات اإلعتتمیز

.تاج والتوزیعنبنماذج اإل

Q18

في ھذه المنظمھ لھا القدره على التعامل مباشره مع التغییرات 

.ودمجھا في عملیات التصنیع طلبات الزبائن 

Q19

لالستجابھ الكافیھالقدرات التكنولوجیھیھا نظمھ لدھذه الم

.للتغیرات في طلبات الزبائن

Q20

الحاجھ الى وجودعلىدكظرة االستراتیجیھ لھذه المنظمھ تؤالن

.المرونھ و الذكاء لالستجابة لمتغیرات السوق

Q21

.كونت ھذه المنظمة عالقات تعاونیة مع الزبائن و الموردین Q22

التعامل مع دارةمھارات الالزمة إلمة المدراء ھذه المنظلدى 

.في االسواقالتغیرات 

Q23

اعلى طلبات ءنظمة القدرة على زیادة جودة المنتجات بناملھذه ال

.زبائنھا 

Q24

لھذه المنظمة القدرة على تسلیم المنتج الى الزبون حسب االوقات 

.لمتطلبات التسلیمالمحددة و االستجابة السریعة 

Q25

. تستطیع ھذه المنظمة تسلیم منتجات جدید للسوق بالسرعة المطلوبة Q26
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)4(ملحق 

ستبانةاإلأسماء محكمین 

الجامعةالتخصصاإلسم#

جامعة الشرق االوسطاألعمالإدارةكامل المغربي. د.أ1

الوسطجامعة الشرق ااألعمالإدارةمحمد النعیمي. د.أ2

هامعه االردنیجالاألعمالإدارةد زعبي الزعبي.أ3

جامعة االمیره سمیهاألعمالإدارةجورج سمور.د4

الجامعه االردنیهاألعمالإدارةمعتز الدبعي.د5

جامعة الشرق االوسطاألعمالإدارةهیثم الزعبي.د6

الجامعه االردنیهاألعمالإدارةرائد بني یاسین.د7
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)5(ملحق 

التي أجریت الدراسة علیهافي االردناألدویهبمجال أسماء الشركات العاملة 

إسم الشركة#

العرب للصناعات الدوائیه1

دار الدواء للتطویر واالستثمار2

للصناعات الدوائیهالحكمه 3

للصناعات الدوائیهاالردنیه 4

للصناعات الدوائیهالمركز العربي 5

د للصناعات الدوائیهاالتحا6

للصناعات الدوائیهحیاة 7

للصناعات الدوائیهرم 8

للصناعات الدوائیهاالوسط 9

للصناعات الدوائیهاالردنیه السویدیه 10
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التقدم للصناعات للصناعات الدوائیه11

الدولیه للدواء12

للصناعات الدوائیهناعم13


