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شكر وتقدير
بسم اهلل الرحمن الـرحيم واللـا ة والسـام علـب نبيـص اللـادق األمـين فبعـد أن
ـي بكتمــام كتابــة رســالتي ا ــلة أتوجــص بكــل التقــدير وا متنــان لــب أس ــتال
مـ ّـن اهلل علـ ّ
المشرف علب الرسالة الدكتور كامـل محمـد الحـواجر ة علـب مـا بللـص مـن رعايـة وتوجيـص
وجه ــد .فق ــد ك ــان للماحم ــات القيم ــة الت ــي أب ــدااا خ ــال الد ارس ــة وأ نـ ـاء ع ــداد ا ــلة
الرس ــالة م ــن نق ــد بن ــاء دع ــم وتش ــجي وس ــعة الل ــدر لك ــل أر وفك ــر ة أكب ــر األ ــر
وأقلــب التحزيــز حتــب ألــبحت اــلة الرســالة علــب مــا اــي عليــص اليــوم .وكــللأ أتقــدم
بالشـكر وا حتـرام لــب أســاتلتي األفاءــل أعءــاء لجنــة المناقشــة الــدكتور كامــل محمــد
الحـ ـواجر ة وا س ــتال ال ــدكتور ك ـ ــامل محم ــد الم رب ــي

والـ ــدكتور محم ــد عب ــد الـ ــرحيم

المحاســنة علب ما بللوة من جهد أ ناء قراء ة الة الرسالة ومناقشتها.
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ادفت الة الدراسةُ لب قياس وتحليـل أ ـر تكنولوجيـا األعمـال ا لكترونيـة بأبعاداـا (تبنـي
األعمــال ا لكترونيــة تقنيــات الموق ـ ا لكترونــي وا تلــا ت والتــدفق ا لكترونــي للعمــل) فــي
التقليــل مــن مخــاطر سلســلة التزويــد بأبعاداــا( التكنولوجي ـةُ والم ـوارد البش ـريةُ واإلســتراتيجية) مــن
وجه ــة نم ــر الم ــديرين وروؤس ــاء ا قس ــام الع ــاملين ف ــي ش ــركات تكنولوجي ــا المعلوم ــات األردني ــة
تطوير استبانة وتم توزي ُ ا ستبانة علب جمي المديرين وروؤساء
ولتحقيق أاداف الة الدراسة تم
ُ
ـث م ــن الول ــول لهُـ ـم ف ــي فت ــر ة
األقس ــام المتواج ــدين ف ــي األردن وعل ــب رأس عملهـ ـم وتمكـ ـن الباح ـ ُ
المس ـ

ـول لــب 121
ومــن بــين ح ـوالي  171مــدير ورئــيس قســم فــي اــلة المنممــات تــم الولـ ُ

منهم بنسبة  %81من مجموع العينة وتم استعاد ةُ ( )98استبانة بنسبة 81.6%من ا سـتبانات
ستخدام ( )87استبانة بنسبة88.7%
الموزعة وبعد تدقيق لاحية ا ستبانات للتحليل تم ا
ُ

ُـم

ـتخدام الحزم ــة اإلحل ــائية للعل ــوم ا جتماعي ــة ( )SPSS V.18إليج ــاد ق ــيم المتوس ــطات
تــم اس ـ ُ
المتعدد وتوللت الدراسةُ لب نتائج أامها:
الحسابية وا نحرافات المعيارية وتحليل ا نحدار ُ
-1

أن ُمستوى تكنولوجيا األعمال ا لكترونية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية

كان متوسط ا وكان انالأ تباين بسيط في أراء المستجيبين حول أامية أبعادة.

م

-2

أن ُمستوى مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية كان

تيبها
متوسط ا وكان اناأ تباين بسيط بين أراء المستجيبين حول أبعاد الا المت ير وجاء تر ُ
علب النحو التالي :المخاطر التكنولوجية م المخاطر اإلستراتيجيةُ وأخي ار مخاطر الموارد
البشرية.
-3

المختلزة في التقليل من مخاطر
ن اناأ أ ار لتكنولوجيا ا عمال ا لكترونية بأبعاداا ُ
سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية .

ن
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Abstract
This study aimed to measure and analyzes the impact e-business technology
(e-business adoption, electronic web technique, communication and electronic
workflow) on Supply chain Risk Minimizing in Jordanian IT Companies (technology
risk, human resources risk, strategic risk) from the perspective of managers and Head
of Department working in IT industry in Jordan. To achieve the objectives of this study

a questionnaire was developed, then distributed to all managers and Head of Department
in Jordanian IT Companies. The questionnaires were handed to 120 managers and
Head of Department out of 150 managers and Head of Department working at these

companies (80% of the total managers and Head of Department), The researcher received
back 98 questionnaires (81.6%). Only 87 (88.7%) questionnaires were suitable for
analysis. Means and standard deviations, and multiple and stepwise regression
analysis were used to identify variable importance and the cause effect relationship
between independent variables and dependent variables. The study concluded with
the following findings :
1 - The importance level of e-business technology in the IT industry in Jordan was
medium and there was little variation among participants, opinions views regarding ebusiness technology dimensions.
2 - The importance level of supply chain risk within the IT companies of Jordan was
medium. The importance of each Supply-Chain dimension was varied as follows:
technology risk variable was first, followed by strategic risk, and finally human
resources risk.
3 - There was an impact of e-business technology on all dimensions of supply chain
risk in the IT companies in Jordan.
Finally, the study concluded that all the components of e-business technology are
between medium to high importance, and the electronic web technique has the
greatest impact, followed by electronic workflow, and then e-business adoption, and
finally electronic communications.
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الفصل األول
مقدمة عامة للدراسة
مقدمة
تنشط الشركات في ا عتماد والدخول في الممارسات المتنوعة المستند ة الب األعمال
اإللكترونية بهدف احداث نوع من تكامل أعمال اإللكترونية لتحسين دارتها الداخلية الخالة
بالعمليات وكللأ في محاولة منها للتكيف او المواجهة احيانا م البيئة الخارجية.
فقد حدث تقدما سريعا في ولوج الشركات واعمالها المختلزة في ا عمال ا لكترونية في
السنوات العشر الماءية وادى للأ الب تعزيز قدر ة الشركات علب التحكم والتوزي والنشر وخلولا
ما تعلق منها بسرعة نقل المعلومات وبزعالية عالية .وقد كان لهلا التطور أ ار كبي ار علب مجموعة
واسعة من الممارسات التجارية من البي وحتب الشراء عبر اإلنترنت .فشركات الشحن على سبيل
الم ال تنزق مبالغ كبير ة من ا موال علب تطوير وتحديث ا نممة اللوجستية لمقابلة احتياجات
ومتطلبات عمائها من البيانات والخدمات المتكاملة .كللأ تقوم الشركات اللوجستية بعمليات عديد ة
من خال مواقعها اإللكترونية التي تستند اليها في انجاز عملياتها .وبالرغم من الا الت يير الجلر
في الممارسات وا نشطة المتنوعة لبعض الشركات فكن شركات أخرى

تزال في مرحلة مبكر ة من

تطبيق األعمال اإللكترونية في انشطتها با ستناد الب شبكة اإلنترنت التي توفر فقط لعمائها
والموردين بعض المعلومات األساسية عن الشركة ومنتجاتها.
واخلت ممارسات دار ة سلسلة التزويد في اآلونة األخير ة قد ار كبي ار من ا اتمام بولزها
أدوات فعالة للتعامل م التحديات التي يتم نشاؤاا نتيجة التنافسية والديناميكية في األسواق .كما ان

2

ا تجااات الحدي ة للشركات في زياد ة ا ستعانة بملادر التزويد الخارجية وعولمة ساسل التزويد
والتخزيض في قاعد ة التزويد قد ادت الب تعرض الشركات الب درجة اعلب من المخاطر.
وتشمل المخاطر المحتملة ا خرى زياد ة العمليات التكاملية بين أعءاء سلسلة التزويد
وتخزيض جرد المخزون المؤقت والطلب المتزايد علب التسليم في الوقت المحدد ءمن اطر زمنية
أك ر تحديدا ودور ة حيا ة منتج اقلر والوقت المست رق في الولول لب السوق وكللأ تحديد
الطلب للمنتجات والقدر ة العالية نسبيا في المراحل المبكر ة من دور ة حيا ة المنتج (Norrman and
).Jansson,2004
ووفقا لمس ماكينز ) (McKinsey,2006العالمي فان التنزيليين ليسوا علب استعداد
كاف إلدار ة مخاطر سلسلة التزويد  .وقد أشار  (2007) Hillmanان  ٪61من المنممات في
الو يات المتحد ة

يوجد لديها سياسات فعالة إلدار ة مخاطر سلسلة التزويد مما يشير الب ان اناأ

مخاطر عالية تتوالد نتيجة عدم الكزاء ة في سلسلة التزويد)(Christopher and Lee, 2004
واألام من للأ او التأكيد علب المخاطر الملموسة في سلسلة التزويد ليكون واحدا من أسباب
ءعف األداء ).(Wilding, 1998
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مشكلة الدراسة
لقد البحت حاجة المنممات للمعرفة مطلبا ملحا ومهما مما أنتج قد ار كبي ار من اللراع
بين ك ي ار من المنممات المحلية والعالمية في محاولتها لخزض المخاطر التي يمكن ان تتعرض
لها نتيجة حد ة المنافسة القائمة فيما بينها متاأ حلة سوقية اكبر مقابل المنافسين اآلخرين
بهدف ا ست ال ا م ل لعملياتها وأنشطتها الداخلية والخارجية.
اال انه على الصعيد المحلي فان الكثير من المنظمات األردنية من مشكلة عدم ادراأ األامية
الحيوية لسلسلة التزويد وما لها من آ ار علب اداء العمليات في الشركات ان ءعف ا دراأ من
قبل القائمين علب ادار ة الة الشركات ألامية الة السلسلة وتكاملها وما تحتاجص من مهارات ومعرفة
متقدمة وخلولا في مل علر المعرفة والتوالل ا لكتروني بين المنممات لتقريب المسافات
وتسري وتير ة التجار ة والنقل فيما بينها قد انعكس بآ ار سلبية علب اداء العمليات لهلة الشركات من
حيث الكزاء ة وال زاعلية في مجاراتها للشركات المتقدمة والحريلة علب ايجاد سلسلة تزويد متكاملة
لعملياتها المختلزة.
ومن انا جاءت الة الدراسة بهدف قياس وتحليل أ ر تكنولوجيا األعمال اإللكترونية في
التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية .الل

يزال بحاجة الب

راء معرفي وتطبيقي في البيئة األردنية بشكل خاص والبيئة العربية بشكل عام .
وتأسيسا علب ما تقدم فكن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة علب التساؤل الرئيس التالي:
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السؤال األول :ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات تكنولوجيا
المعلومات حول اثر تكنولوجيا األعمال اإللكترونية بأبعادها (تبني األعمال اإللكترونية ،تقنيات
الموقع االلكتروني ،االتصاالت اإللكترونية ،التدفق االلكتروني للعمل) في التقليل من مخاطر
سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األ ردنية؟

وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية :
 )1ما مستوى تلورات المديرين ورؤوساء ا قسام العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات حول
ا ر تبني األعمال اإللكترونية في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا

المعلومات األردنية؟

 )2ما مستوى تلورات المديرين ورؤوساء ا قسام العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات حول

ا ر تقنيات الموق ا لكتروني في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا

المعلومات األردنية؟
 )3ما مستوى تلورات المديرين ورؤوساء ا قسام العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات حول
ا ر ا تلا ت اإللكترونية في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا

المعلومات األردنية؟

 )7ما أ ر التدفق ا لكتروني للعمل في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية؟
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السؤال الثاني  :ما هي تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات تكنولوجيا
المعلومات حول مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات االردنية ؟
وينبثق عن هذا السؤال االسئلة الفرعية التالية:
 )1ما مستوى تلورات المديرين ورؤوساء ا قسام العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات حول
مخاطر سلسلة التزويد التكنولوجية في شركات تكنولوجيا المعلومات ا ردنية؟
 )2ما مستوى تلورات المديرين ورؤوساء ا قسام العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات حول
مخاطر سلسلة التزويد في الموارد البشرية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
 )3ما مستوى تلورات المديرين ورؤوساء ا قسام العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات حول
مخاطر سلسلة التزويد اإلستراتيجية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟

هدف الدراسة
سعت الدراسة لب تحقيق األاداف التالية:
 )1الكشف عن أ ر تكنولوجيا األعمال اإللكترونية في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات
تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
وذلك من خالل :
أ .تحليل ا ر تبني األعمال اإللكترونية في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية؟
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ب .قياس ا ر تقنيات الموق ا لكتروني في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية
ج .تبيان وتحليل ا ر ا تلا ت اإللكترونية في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات
تكنولوجيا المعلومات األردنية.
د .دراسة أ ر التدفق ا لكتروني للعمل في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية.
 )2تقديم مقترحات وتوليات قد تساام في تحديد ودعم اتجااات مؤسسات األعمال نحو استخدام
تكنولوجيا األعمال اإللكترونية في فعالية أنشطة الشركات في البيئة العربية عموما والبيئة
األردنية علب وجص الخلوص.
اجرء بحوث متقدمة من الا النوع.
 )3تحزيز الباح ين علب ا

أهمية الدراسة
تنب ق أامية الة الدراسة من حيوي ة موءوعها في تناولها لموءوع مهم جدا من الناحية النمرية
العلمية والتطبيقية علب حد سواء .وتمهر أامية الدراسة في ناحيتين:
الناحية النظرية  :تتلخص األامية النمرية لهلة الدراسة في تناولها لموءوع حديث ومحدود في
األدبيات العربية بشكل خاص .مما يعزز من رفد النقص اإلدار والمعلوماتي المتعلق بمجال
تكنولوجيا األعمال ومخاطر سلسلة التزويد في المكتبات العربية م بيان المخاطر الكامنة في
سلسلة التزويد عتماداا علب تكنولوجيا األعمال اإللكترونية كما من المؤمل أن تساام الة الدراسة
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في دراسات مستقبلية تبحث في مخاطر سلسلة التزويد في لناعات أخرى نتيجة استخدام تكنولوجيا
األعمال اإللكترونية مما يعزز البعد المعرفي لدى األكاديميين والباح ين والدارسين.
أما من الناحية التطبيقية  :فمن المؤمل لهذه الدراسة ان تساهم في تطوير وسائل للتقليل من
مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية .والا يمهر جليا في جوانب
متعدد ة منها:
 )1يعد مجال دار ة خطر سلسلة التزويد من الموءوعات الناشئة وللأ بسبب أن شبكة سلسلة
التزويد ألبحت أك ر ءعزا وتعقيدا نتيجة المنافسة الحاد ة بين المنافسين في اللناعة الواحد ة
مما يشكل لعوبة لدى المديرين في دار ة الة المخاطر األمر الل بدورة ينعكس في أداء الة
المنممات ويشكل لها خسار ة كبير ة .
 )2جاءت الة الدراسة لكي تؤكد علب أامية تكنولوجيا األعمال اإللكترونية في ما يتعلق بكدار ة
سلسلة التزويد والممارسات المحدد ة فيها التي يجب أن تنزل داخل المنممة والمنممات ا خرى

للتقليل من المخاطر وتحسين أداء الشركات في سلسلة التزويد.
 )3ان اغلب المنممات

تقوم باإلعداد الكافي لتطبيق سياسات ادار ة خطر سلسلة التزويد فيها لهلا

جاءت الة الدراسة لتعريف المديرين حول اامية ادار ة خطر سلسلة التزويد العاملة في منمماتهم.

فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة التالية :
- H0

يوجد أ ر معنو لو د لة حلائية لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية بأبعاداا(تبني

األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني

9

للعمل) في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد(التكنولوجية والموارد البشرية واإلستراتيجية) في
شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند مستوى معنو (.)0.05≤α
ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية اآلتية -:
الفرضية الفرعية االولى .
-H01

يوجد أ ر معنو لو د لة حلائية لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية بأبعاداا(تبني

األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل)
في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد التكنولوجية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند
مستوى معنو (.)0.05≤α
الفرضية الفرعية الثانية.
-H02

يوجد أ ر معنو لو د لة حلائية لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية بأبعاداا(تبني

األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل)
في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد للموارد البشرية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند
مستوى معنو (.)0.05≤α
الفرضية الفرعية الثالثة.
-H03

يوجد أ ر معنو لو د لة حلائية لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية بأبعاداا(تبني

األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل)
في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد اإلستراتيجية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند
مستوى معنو (.)0.05≤α
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أنموذج الدراسة -:
يوء

الشكل رقم ( )1أنمولج الدراسة مت يرات الدراسة حيث يتءمن أنمولج الدراسة

مت ير رئيس مستقل او تكنولوجيا األعمال اإللكترونية بأبعادة األربعة(تبني األعمال اإللكترونية
وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل) .اما المت ير
التاب فكان التقليل من مخاطر سلسلة التزويد حيث يزترض النمولج عدم وجود ا ر لتكنولوجيا
األعمال اإللكترونية في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد.

المتغير المستقل
تكنولوجيا األعمال اإللكترونية

المتغير التابع
التقليل من مخاطر سلسلة التزويد

تبني األعمال اإللكترونية

التكنولوجية

تقنيات الموقع االلكتروني

الموارد البشرية

االتصاالت اإللكترونية

االستراتيجية

التدفق االلكتروني للعمل

شكل رقم ( )1انموذج الدراسة
المصدر  :النمولج من اعداد الباحث با عتماد علب دراسات

;Awwad,2006; Yates and Stone,1992

Shapira, 1995; Zsidisin, 2003; Ellis,Henry, and Shockley,2010, Hollingsworth,1995 , engsbo

;and sandhu, 2007

Stoyanov , 2012; Spekman Spekman and Davis, 2004; Norrman and

;Jansson ,2004; Presutti 2003; Alan,2008; Fuchs-Kittowski and Faust,2011 ; Huzingh,2000

) Cerdan and acosta , 2005; Fiorino,1989; Brannan,2007, Erven,2007
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المصطلحات االجرائية
اعتمادا علب ما سوف تنجزة الدراسة الحالية فان الدراسة سوف تراعي التعريف بمت يراتها ا جرائية
علب النحو التالي:
األعمال اإللكترونية بأنها ادار ة العاقات وتبادل البيانات الكترونيا وا تلا ت وتاسيس عمليات لات
تدفق مستمر م الشركاء في األعم ال المختلزة والمستهلكين والمومزين والحكومة وا
عماء األعمال اآلخرين

من

بحيث تكون الة النشاطات علب المدى البعيد وتشكل جميعها من

ا نشطة اإللكترونية بشكل رئيس). (Tapscott, 2001
تكنولوجيا األعمال اإللكترونية في سلسلة التزويد :ويمكن تلنيزها الب ا ة اجزاء اي التجار ة
اإللكترونية E-commerceوالمشترياتاإللكترونية  E-procurementوالتعاون األلكتروني E-
 , collaborationويشير الشراء األلكتروني E-procurementالب استخدام تكنولوجيا األعمال
اإللكترونية في الشراء بشكل يسم

للمنممات شراء مواداا ومستلزماتها باستخدام شبكة

ا نترنت).(Presutti 2003أما التعاون األلكتروني  E-collaborationفيشير الب التعاون
باستخدام التقنيات اإللكترونية بين مختلف األفراد او الشركات إلنجاز مهمة مشتركة( Fuchs-
Faust,2011).

 Kittowski andويقاس الا المت ير بالزقرات من رقم ( )44 - 1في ادا ة

الدراسة.
تبني األعمال اإللكترونية :وتشير الب قدر ة المنممة علب تسخير التكنولوجيا في اغلب األعمال التي
تنجزاا والمتعلقة بالمستهلكين والموردين والشركاء التجاريين والمومزين من خال استخدامهم
لمواق التجار ة اإللكترونية ومواق خدمات المستهلكين والشبكات ا تلالية وساسل التزويد
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وتبادل المعلومات والبيانات الكترونيا بهدف الحلول علب القيمة المءافة لألعمال المنجز ة وبناء
وادار ة عاقات ألحاب الملال المحتملين والحاليين .ويقاس الا المت ير من خال الزقرات من
رقم( (Padilla Wu, et al.,2006) ) 14- 1
االتصاالت اإللكترونية  :عبار ة عن نمام يستخدم إلرسال واستقبال الرسائل عبر جهاز الحاسوب
أو ا نترنت والتي بينها اتلال  ,والا في يومنا الحالي يتءمن العديد من أدوات ا تلال
والتي تتراوح ما بين ا شكال البسيطة م ل الرسائل البريدية اإللكترونية الب ا شكال ا ك ر
تعقيدا م ل نمام تخطيط الو ائق ا لكتروني )Electronic Document Planning (EDM
او نمام تخطيط ملادر المشروع

)Enterprise Resource Planning (ERP

.

) )Engsbo and Sandhu, 2007ويقاس الا المت ير بالزقرات من رقم ( )24- 17في ادا ة
الدراسة
تقنيات الموقع األلكتروني :وتعرف بانها مجموعة من لزحات الويب لات الللة التي تحتو علب
المحتوى م ل النلوص واللور واللوت والزيديو  ....الخ .وتأخل موق علب ا نترنت ويتم
استءافتها علب خادم ويب واحد علب األقل ويمكن الولول ليها عبر شبكة م ل اإلنترنت أو
الشبكة المحلية الخالة من خال عنوان نترنت معروف باسم محدد لموق المعلومات .وتكون جمي
المواق متاحة للجمهور وتشكل مجتمعة شبكة الويب العالمية) .)Ortega, et al., 2006وعاد ة
تتم ل في موق المنممة األلكتروني والشبكات الداخلية والخارجية التي تعمل علب توفير المعلومات
عن المنممات التجارية أو للعماء وشركاء العمل وغيراا من ألحاب المللحة (المساامين
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والمومزين والجمهور وما لب للأ) ( .)Huzingh,2000ويقاس الا المت ير بالزقرات من رقم
( )34 - 27في ادا ة الدراسة
التدفق االلكتروني للعمل - :أتمتة عمليات الشركات كليا أو جزئيا واعتماد الو ائق المؤتمتة التي
يتم تمرير المعلومات أو المهام من خالها من مشارأ واحد لب آخر للعمل وفقا لمجموعة من
القواعد اإلجرائية " .كما يعرف تدفق العمل بأنص عملية أتمتة اإلجراءات التي تتم داخل المنممة
والتي يتم من خالها تبادل الو ائق والمعامات بين الجهات المعنية بالعمل وللأ ءمن مجموعة من
القواعد الموءوعة من قبل المنممة لتحقيق الهدف العام من العمل ).(Hollingsworth,1995
ويقاس الا المت ير بالزقرات من رقم (  )44- 37في ادا ة الدراسة
الخطر :يعرف الخطر في األعمال عموما بأنص التباين في النتائج المحتملة بطرق موءوعية ولاتية .
).(Spekman and Davis, 2004

مخاطر سلسلة التزويد :فيعرف بأنص أ

مخاطر لتدفق المعلومات والمواد والمنتجات من المورد

األللي حتب تسليمها كمنتج نهائي للمستخدم النهائي'' كما يشير الى "إحتمالية وتأثير عدم
التوافق بين العرض والطلب"). (Christopher,2004
إدارة خطر سلسلة التزويد :وتشير لب التعاون م الشركاء في سلسلة التزويد وتطبيق أدوات عملية
دار ة الخطر للتعامل م حا ت عدم التأكد والمخاطر المؤ ر ة علب الموارد أو األنشطة المرتبطة
بالعمل اللوجستي في سلسلة التزويد ) . (Norrman and Jansson ,2004, p. 436كما
تشير الب دار ة المخاطر لسلسلة التزويد من خال نهج منسق بين أعءاء سلسلة التزويد
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للحد من مدادات الءعف في سلسلة التزويد بشكل شمولي' (Christopher. 2002).ويقاس
الا المت ير بالزقرات من رقم (  )79- 47في ادا ة الدراسة .
حدود الدراسة
تتلخص حدود الدراسة الحالية بما يلي:
 الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة من حيث التطبيق علب شركات تكنولوجيا المعلومات األردنيةفي منطقة عمان.
 الحدود البشرية :طبقت الدراسة على مجتمع الدراسة المتمثل في جميع المديرين من دوائرالمشتريات واللوجستيات والتخزين واإلنتاج في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية.
 الحدود الزمنية :أنجزت ال ة الدراسة في فلليين دراسيين بدأ من الزلل األول وحتب نهايةالزلل ال اني من العام الدراسي 2113- 2112م.
-الحدود العلمية:

يوجد دراسات عربية سابقة بشكل عام تتعلق بموءوع الدراسة الحالية – علب

حد علم الباحث  -وباألخص في المملكة األردنية الهاشمية تناولت الا الموءوع باألبعاد التي تم
تناولها من قبل الدراسة الحالية.

محددات الدراسة
تحددت ن تائج الة الدراسة بدرجة لدق أدا ة الدراسة و باتها وبدرجة موءوعية استجابة
ّ
المبحو ين من أفراد عينة الدراسة وأمانتهم العلمية وان تعميم النتائج
سحبت منص عينة الدراسة والمجتمعات المما لة.

يتم

علب المجتم الل
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

اوال :األدب النظري
ثانيا :الدراسات السابقة
ثالثا :ما يميز الدراسة الحالية
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
اشتمل الا الزلل علب عرض لألدب النمر ل

العاقة بمت ير الدراسة :تكنولوجيا

األعمال اإللكترونية ومخاطر سلسلة التزويد ،وتءمن عرء ا للدراسات السابقة العربية واألجنبية
لات الللة بموءوع الدراسة وعلب النحو اآلتي:
أوالا :األدب النظري:
تناول األدب النمر

موءوعات تتعلق بتكنولوجيا األعمال اإللكترونية

وأبعاداا

يميزاا عن األعمال التقليدية فءاا عن مخاطر سلسلة التزويد
وخلائلها وأنشطتها وما ّ
وأنواعها وخلائلها وأاميتها ومستوياتها وسمات مخاطر سلسلة التزويد التكنولوجية والموارد
البشرية واإلستراتيجية وكما يأتي:
تكنولوجيا األعمال اإللكترونية :
أشار) ( Melao,2008لب أن شبكة ا نترنت لها دور مهم وءرور في األعمال وان
األعمال اإللكترونية نشأت كشكل رئيس وءرور في العديد من المنممات .وان انتشار األعمال
اإللكترونية تلل لب العديد من األطراف لتنعكس في التعامل ليس بين المنممات وانما بين
المنممات والمستهلك ين والمومزين والموردين والشركاء .للا فقد عدت األعمال اإللكترونية جزء من
ا ستدامة التنافسية في ا قتلاد العالمي.
تعريف األعمال اإللكترونية
تعرف األعمال اإللكترونية بأنها  :دار ة العاقات وتبادل البيانات الكترونيا وا تلا ت وتأسيس
عمليات لات تدفق مستمر م الشركاء في األعمال المختلزة والمستهلكين والمومزين والحكومة وأ

07

من عماء األعمال اآلخرين

بحيث تكون الة النشاطات علب المدى البعيد وتشكل جميعها من

األنشطة اإللكترونية بشكل رئيس). (Tapscott, 2001
شبكي العاقات يعمل علب خلق القيمة
وبهلا التعريف يمكن للمنممة أن تتحول لب كيان
ا
ويوفر ساسل من التزويد المتنوعة كما أنها توفر الوسائل اإللكترونية لتمكين ا تلا ت بين
المنممات والعمليات بوسائل وطرق جديد ة مستجد ة وبسرعة بحيث توفر القدر ة علب عاد ة تكوين كل
من األنشطة والعمليات بشكل جلر وأساسي لتش يل العمليات.
والمنم مات اليوم في ك ير من األحيان تعمل علب توفير تكنولوجيا اإلنترنت إلعاد ة تلميم العمليات
بطرق تعزز مزايااا التنافسية وبناء علب للأ فان لألعمال اإللكترونية تأ ير كبير وانتشا ار عبر
النطاق الكامل لهيكل المنممة يبدأ من دار ة المشتريات في الميدان وتعزيز قو ة المبيعات عبر
مجموعة من العمليات اإلدارية وح تب التنسيق الكامل لساسل التزويد في المنممات.
عرف)(Turban,2011األعمال اإللكترونية بأنها عملية شراء ,بي  ,ونقل وتبادل المنتجات
والخدمات بين الشركات والمؤسسات سواء أكانت مجموعة أو فردية عبر ا نترنت أو ا نترانت
كما أ ن األعمال اإللكترونية قد ينتج عنها :تقليل التكاليف ال ابتة والتقليل من تكاليف تلميم
المنتجات وتطويراا,وكللأ التكاليف التش يلية (التلني والتوزي والخدمات الخ) كالتكاليف المت ير ة.
وفي ال الب تأخل الشركات السمة الرأسمالية ,حيث تكون مملوكة من قبل القطاع الخاص وادفها
يكون تحقيق الرب وتعميم رو ة المساامين ,كما تلنف لب شركات غير ربحية ادفها تقديم الخدمة
وغالبا تكون مملوكة من قبل الحكومة ).(Sullivan & Sheffrin,2003

مفهوم تكنولوجيا األعمال اإللكترونية )-:( E-Business technology
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لقد حدث تحو تكنولوجيا كبي ار في عمليات الشراء المختلزة عبر العالم وكان لتكنولوجيا األعمال
اإللكترونية سهاما كبي ار في للأ حيث وفرت للعديد من المنممات مدى واسعا من المزايا والمناف
المتعلقة بخزض تكاليف اللزقات وخزض كميات المخزون وتأسيس شبكة من ا تلا ت بين
البائعين والموردين) .( Deeter-Schmelz et al. 2001كما ساعدت تكنولوجيا األعمال
اإللكترونية المنممات في جم وتحليل العديد من نتائج البيانات والمعلومات في وقت قياسي مما
عزز من التعاون الم مر بين المنممات علب مستوى اللناعة الواحد ة

كما زادت األعمال

اإللكترونية من الزرص المتاحة للولول لب العماء والموردين وعززت من سرعة ا ستجابة
للت يرات في األسواق)(Vakharia, 2002
واناأ العديد من العوامل المؤ ر ة في فكر ة تبني األعمال اإللكترونية منها العولمة ا قتلادية التي
ركزت علب تكنولوجيا المعلومات وا تلا ت والتي تعد األعمال اإللكترونية احد عنالراا التي
سوف تكون النوا ة األساسية في بناء ا قتلاد القائم علب المعرفة ,وتعزيز الميز ة التنافسية بين
الشركات ,ومما يميز األعمال اإللكترونية قدرتها علب كسر الحواجز والمسافات الج رافية بين
انتشار دون الحاجة لب
ا
الشركات والعماء  ,كما أنها تعمل علب نقل الشركة لب أسواق أك ر بعدا و
الوجود الماد

أو الملموس) (physicallyوفي نزس الوقت تعمل علب الحد من تكاليف الشراء

والبي (.)Vlachos, et al.,2009
ومما نتج عن تسخير تكنولوجيا األعمال اإللكترونية في المنممات واستخداماتها ان عمدت
المنممات لب تقسيمها لب أنواع متعدد ة أدرجت تح ت عدد من التلنيزات كانت علب النحو
التالي):(Johnson and Whang 2002
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التجارة اإللكترونية : E-Commerceوتشير الب استخدام تكنولوجيا األعمال اإللكترونية في
الشراء وتسم للمنممات بعمليات شراء المواد باستخدام ا نترنت) (Presutti 2003باإلءافة لب
تكنولوجيا ا نترنت اناأ تكنولوجيا أخرى تتعلق بعمليات تبادل البيانات الكترونيا electronic data
) .interchange (EDIوالشكل التالي يوء م ل الة التكنولوجيا.

شكل رقم ()2
عمليات تبادل المعلومات الكترونيا
Source : Vakharia, A.J. (2002). E-business and supply chain management. Decision Sciences,Vol.33,
No.4, PP:495-504.

المشتريات اإللكترونية :E-Procurement
ان اناأ عدد من الزوائد تعود علب الشركات نمير قيامها بستخير تكنولوجيا األعمال
اإللكترونية في عمليات شراء مواداا .ءافة لب أن عمليات الشراء اإللكترونية لها من المزايا
ال انوية المتعلقة في تخزض ا ستهاأ من األوراق في العمل وتسرع وتعزز من عمليات أوامر
الشراء عاو ة علب زياد ة

دقة األوامر الشرائية وخزض التكاليف الداخلية للشراء المتعلقة
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بالخلومات وكزاء ة السعر وتعزز من بداعات األعمال الخارجية التي منها :اختراق األسواق
الجديد ة).(Benton, 2007
ومن الجوانب األخرى التي تنتج عن عمليات الشراء ا لكتروني أنها تشج

دار ة المعلومات

والمعرفة بشكل أفءل من قبل الموردين وتعمل علب الزهم األفءل لنقاط الءعف ورقابة عمليات
الموردين وتخزض من األخطاء المتعلقة بعمليات الشراء وتلل بالمخزون

لب الحجم

األم ل) . (Muffatto and Payaro, 2004كما اكد ) (Puschmann and Alt, 2005علب
ان عمليات الشراء ا لكتروني قد تعزز من الشزافية للشراء م المزيد من التزاليل للبيانات.

االنظمة التنظيمية الداخلية ) Interorganisational systems (IOSعبار ة عن انممة معلومات
مؤتمتة مشتركة بين شركتين أو اك ر ,وتختلف عن نمم المعلومات الداخلية وللأ بالسماح بارسال
واستقبال المعلومات عبر الحدود التنميمية للشركة ,وم للأ فأن ا اداف المختلزة والملال
المتءاربة ربما تكون احد الخلائص او المكونات الداخلية لسلسلة التزويد مما ينتج عنص تزاعات
معقد ة ).(Gregor and Johnston,2000
انظمة تخطيط موارد المشروع ERP system
م الت يير المستمر في أنممة تكنولوجيا المعلومات وا تلا ت) (ICTأخلت الشركات تركز
علب تلميم سلسلة التزويد بدرجة اكبر من عمليات التنسيق مما ا ر علب كزاء ة السلسلة بشكل
أساسي ,كما ان العد يد من الشركات في الوقت نزسص قامت بتطبيق وتنزيل بعض األنممة التي تشمل
جمي أقسام الشركة والتي أطلق عليها أنممة تخطيط موارد المشروع ).(ERP
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شكل رقم ()3
ا عمال ا لكترونية ونمم تخطيط موارد المشروع
Wagner, C., Sweeney, E. 2010. “E-Business in Supply Chain Management” In

SOURCE:

Electronic Supply Network Coordination in Intelligent and Dynamic Environments: Modeling and

Implementation” (Mahdavi, I., Mohebbi, S. and Namjae, C. (eds.)), Hershey, PA: IGI Global, ,
Chapter 2, pp.24-42.

وتعد أنممة تخطيط المشروعات من األنممة التي تقوم علب ربط الومائف المختلزة داخل
المنممة م

بعءها البعض ,م ل ربط سلسلة التزويد في المنممة م

شركائها( الموردين,

الموزعين,الخدمات اللوجستية كطرف الث) وتمكن مختلف شركاء العمل ووحدات المنممة من تبادل
المعلومات والبيانات فيما بينها م ل حالة الطلب ,الجداول الزمنية للمنتج  ,وسجات البي  ,وتخطيط
ا نتاج والنقل وا مداد والعروض التسويقية ). )Gunasekaran & Ngai ,2004
وتولف أنممة تخطيط المشروعات بأنها عبار ة عن أنممة تقوم علب أساس دار ة ودمج وتوزي
البيانات في قاعد ة بيانات واحد ة ,حيث كانت الشركة ق بل استخدام الا النمام بتوزي البيانات عبر
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عد ة قواعد منزللة للبيانات وتتم معالجة الة البيانات من خال نمم معلومات متعدد ة ومنزللة,
كما أن المنممات تستخدم أنممة منزللة للشراء وادار ة النمام والموارد البشرية والمحاسبة بعكس
أنممة تخطيط موارد المشروع والا ما يمهرة بالشكل رقم( )4والل

يقوم بدمج النمم الزرعية داخل

المنممة في نمام واحد شامل وبسيط ,ولهلا تعد عملية تقسيم أنممة المعلومات واحد ة من األسباب
الرئيسة لتأخر المعلومات وا ختافات التي تحلل علب امتداد سلسلة التزويد ). (McAfee,2002

شكل رقم( )4مزايا انممة تخطيط المشروعات
SOURCE : Wagner, C., Sweeney, E. 2010. “E-Business in Supply Chain Management”. In Electronic
Supply Network Coordination in Intelligent and Dynamic Environments: Modeling and

Implementation (Mahdavi, I., Mohebbi, S. and Namjae, C. (eds.), Hershey, PA: IGI Global, ,
Chapter 2, pp.24-42.

ان استخدام نمم تخطيط موارد المشروع يعمل علب تعزيز الشزافية في جمي أنحاء سلسلة التزويد
من خال زياد ة سرعة المعلومات والتقليل من اآل ار الناتجة عن عدم الحلول عليها بالوقت
المناسب ,كما أن عملية تبني أنممة تخطيط المشروع

يمكن أن تكون مرتبة بتحقيق مكاسب

للمؤسسة من خال تزعيل دوراا في سلسة التزويد).( Yang,2010
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ن استخدام األعمال اإللكترونية وأنممة تخطيط المشروعات يسهل من عملية ربط ودمج
الشبكات الخارجية م النمام الداخلي ومن خال تقييم أ ار أنممة تخطيط المشرعات علب دار ة
سلسلة التزويد فقد تبين أن لها عاقة ايجابية بتحقيقها كزاء ة نمام دار ة سلسلة التزويد (Brown
). and Lockett,2004

أبعاد تكنولوجيا األعمال اإللكترونية E-business dimensions
يمكن تقسيم األبعاد في األعمال اإللكترونية إلى ثالثة أبعاد :
 .1تبني األعمال اإللكترونية-:
يعرف تبني األعمال اإللكترونية علب انص عملية دعم عمليات الشركات م تكنولوجيا المعلومات
وا تلا ت مما يؤد

لب خلق قيمة مءافة للمنتج او الخدمة .كما ان عدم اليقين والعلم في

العولمة ا قتلادية امهر أن تكنولوجيا المعلومات وا تلا ت واألعمال اإللكترونية اي عنالر
أساسية نحو نشاء اقتلاد قائم علب المعرفة ويءمن للشركة ميز ة تنافسية في مقابل الشركات
المنافسة ).(Vlachos, et al.,2009
وعلب الشركات ان تقوم بتطوير القدرات المتعلقة باألعمال اإللكترونية ,بحيث يشمل البي
والشراء الخارجي والعمليات التجارية الداخلية(.)Zhu et al., 2006في حين يبدو أن عملية التبني
تدور دائما حول سامة وسرية المعلومات بالنسبة للشركات المتوسطة والل ير ة ,ولكن ألن السوق
ألبحت تنافسية بشكل متزايد ,فأن عملية الحزام علب القدر ة التنافسية والربحية سوف تعتمد بدرجة
اقل علب رف األسعار وبالتالي سوف تلجأ الشركات لب التنافس علب أساس ابتكار المنتجات,
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والعمل علب تقديها بجود ة عالية وطرحها باألسواق بشكل سري وتسليمها بأقل تكلزة ممكنة(
.(Vlachos, et al.,2009
وتناول ) (Padilla Wu, et al.,2006تحليل تبني األعمال اإللكترونية وتأ يراا في أداء
األعمال األمر الل

مستمر للعناية بهلا الحقل ,بمعنب أن مدى التبني في
ا
يعني أن اناأ ااتماما

العمليات التجارية يت ير م مرور الوقت ولا أامية لألعمال في الشركات بجمي أنواعها .والشكل
التالي مخطط بسيط يبين فكر ة تبني األعمال اإللكترونية وتزاعلص م البيئة الداخلية والخارجية- :
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شكل رقم ()5

تبني االعمال االلكترونية والعوامل المؤثرة فيها(مجاالت تطبيقه)
Source: Padilla, Richard.(2005). "E-Business Adoption Models/Factors", Portsmouth Business
School, unpublished dissertation, University of Portsmouth.

ومما سبق يمكننا القول بأن األعمال اإللكترونية ,تعزز العاقة التجارية في سلسة التزويد وللأ
من خال بناء العاقات م العماء) .(Rowley, 2002وان تكنولوجيا المعلوم ات وا تلا ت
) (ICTتعمل علب تحسين اإلنتاجية في العمل ,وللأ عن طريق ءمان مشاركة أكبر للعماء ,
وامكانية التخليص الشامل للبيانات ) (mass customizationوالنهج في الولول لب الخيارات
الشخلية لب جانب تخزيض التكاليف.
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وقد واجهت فكر ة تبني األعمال اإللكترونية بطئ في عملية استيعابها ,ويعود للأ بسبب
مختلف الحواجز التي تحول دون تنمية منطقتها بشكل واس ,كما يجب علب الشركات عرض
األعمال اإللكترونية كامتداد إلستراتيجيتها وعملياتها التجارية وتكون قادر ة علب دراأ وفهم كيف أن
الا يعمل علب تحسين أعمالهم ومن القءايا التي تواجص الشركات فيما يخص تبني األعمال
اإللكترونية اي قلة الوعي والمعرفة  ,وا فتقار لب المهارات والخبر ة  ,ونقص في التسهيات
التكنولوجية واألنممة المائمة للشرأ ة ومن القءايا األخرى التي تعمل علب من الشركات من
التقدم والتطور في مجال األعمال اإللكترونية اي عدم التنبص بأن األعمال الكترونية اي عبار ة عن
أدوات تساعد في نمو وتقدم األعمال التجارية ( .)Shi, et al., 2005

 .2تقنيات الموقع األلكتروني
في حين عرفها ( )Turban,2011بأنها مجال يلف عملية بي

وشراء وتبادل المنتجات

والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة ا نترنت  .ويتم ل الموق ا لكتروني للشركة بما تمتلكص من
شبكات داخلية وخارجية التي تعمل من خالها علب توفير البيانات والمعلومات عن المنممات أو
العماء وشركاء العمل وغيراهم من ألحاب المللحة (.)Huzingh,2000
ويمكن أن توفر المعلومات عن المنممات جوانب تتعلق بالعديد من :البيانات المالية وعروض
العمل وشهادات الجود ة والمعلومات لات الللة بالمنتجات م ل األسعار والموالزات وشروط
التسليم لللأ فان المعلومات اإللكترونية تعتبر لات قيمة كأحد أبعاد األعمال اإللكترونية ألنها توفر
المعلومات واألعمال التي تتكون من معلومات في اتجاة واحد موجهة لب واحد أو أك ر من ألحاب
المللحة .الة المعلومات اي من طبيعة األعمال التجارية وتتجاوز المعلومات التجارية األساسية
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م ل تزاليل ا تلال المختلزة .أن مهور شبكة ا نترنت دف الك ير من المنممات لب عاد ة
التزكير في اإلستراتيجية المتبعة لديها ,باعتباراا الوسيلة التي تمكنها من استدامة تواجداا ونجاحها
في مل المنافسات الموجود ة من قبل الشركات األخرى ,فالعماء يطلبون باستمرار المزيد من
المنتجات والخدمات بمستويات أفءل من حيث الماءمة والمرونة والتي

تستطي الطرق القديمة

والتقليدية ان تقدمها كما اي عليها اآلن .وتأسيسا علب ما سبق فكن المواق اإللكترونية تتءمن
استخدام تكنولوجيا المعلومات لتعزيز ا تلا ت وعقد اللزقات وتأدية الخدمات م كافة ا طراف
من لو الملال في المنممات ومنهم العماء والموردين واعمال المنممات الداخلية بما تقدمص من
اشكال الخدمات والسل المختلزة.
أهمية المواقع اإللكترونية -:
بسبب ا نتشار السري لماار ة العولمة وانخزاض الزرص علب مستوى ا سواق المحلية فقد ساد
ا عتقاد بين الباح ين بأن األامية اإلستراتيجية لتطبيق المواق اإللكترونية سوف تزداد بشكل كبير
في المستقبل لتلب ءرور ة ستراتيجية مما عكس ءرور ة تبنيها من قبل معمم المنممات ,ن لم
يكن كل المنممات .فقد أحد ت تقنيات شبكة ا نترنت والمواق اإللكترونية وما زالت تحدث ور ة في
طريقة تقديم الخدمات للزبائن (عواد .)2003,
ان تسخير المواق اإللكترونية من قبل المنممات يمنحها ممارسة أعمالها بطريقة لم تكن متاحة
من قبل .وقد مكنت شبكة ا نترنت المنممات الكبير ة والل ير ة في جمي انحاء العالم من تأسيس
مواق (التجار ة اإللكترونية) وتطوير أسواق جديد ة منافسة وخلق فرص ءافية في األسواق
الحالية)(Saravanan and Kerschberg,2007

وفي غءون السنوات القليلة الماءية
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ألبحت المواق

اإللكترونية جزءا

يتج أز ومحو ار أساسيا من محاور عمليات المنممة (أبو

جارور.)2119,

الدوافع من تطبيق المواقع اإللكترونية
اناأ العديد من الدواف التي تقف وراء تطبيق المواق اإللكترونية في منممات األعمال ,والة
الدواف

تتعلق بشكل أساسي بالمنزعة ا قتلادية ,ومن أام الدواف التي تجعل المنممة تقوم بتلميم

وتنزيل نشاطات الموق ا لكتروني واي):( Mendes et al,2004
دوافع تقنية  :ومنها ازدياد مهور التقنيات الجديد ة والكم الكبير في المعلومات المتبادلة في
التجار ة ,والسرعة في انخزاض تكلزة التقنيات م ازدياد جود ة ا داء.
دوافع اقتصادية :تتم ل في مهور العولمة ولعوبة المنافسة في ا قتلاد العالمي واتزاقيات
التجار ة الدولية وانخزاض أجور اليد العاملة في بعض البدان والت يرات السريعة باألسواق.
دوافع تنظيمية :وتءم التوس في ا سواق وخزض كلزة المعامات وتقليل زمن ولول الخدمة
الب ا سواق وتخليص الزبائن وادخال نمالج عمل جديد ة.
ونم ار زدياد ااتمام المنممات بكنشاء مواق الكترونية واللجوء ليها واعتماداا نمطا رئيسيا
للنشاط التجار للمنممات ,في علر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات فقد دفعتها الحاجة الب توافق
انماط األعمال التجارية م سمات القرن الحاد

والعشرين وسلوكياتص ,فقد بات الكشف عن وسائل

حدي ة إلدار ة العمل التجار مطلبا مهما كتقديم الخدمات عبر الوسائل اإللكترونية فقد مكنت الة
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األنماط من حداث ت يير واء في طريقة أداء األعمال وبأسلوب الكتروني ,وفي اساليب عرض
الخدمات وبما يحقق الهدف من استخدامها).(Westermeier and Plave,2004

تصميم الموقع اإللكتروني:
تتعلق عملية تلميم الموق ا لكتروني بعدد من الجوانب التي يجب أخلاا بعين ا عتبار
منها - :محتوى المعلومات والممهر الخارجي وقابلية او سهولة ا ستخدام  ,كما ان اامية الممهر
البلر لواجهات الشبكة البحت مهمة علب نحو متزايد.
وقد أكد ) (Wolfinbarger And Gilly,2003علب أ ن الميزات الرئيسة التي تتحقق بوساطة
يحتاجون الب التعامل م أ مومف مبيعات كما رك از علب أامية الحرية

زبائن الشبكة اي أنهم

والسيطر ة عند التسوق علب شبكة ا نترنت وأكدا علب أامية المحتوى لتبليغ العماء.
كما ان القدر ة علب ا طاع والتنميم وان يشكل الموق ملد ار لو قيمة مءافة في تقديم
المعلومات للمستخدمين من بين العوامل األك ر أامية التي يجب أخلاا بعين ا عتبار ,وبخلوص
الممهر الجمالي للموق فقد تبين انص

توجد عاقة بين الجماليات المدركة وقابلية استخدام الموق

وأشار لب أن اناأ عوامل تسهم في جعل الموق أك ر جالبية منها:اللور ,والرسوم المتحركة,
والتلميم ,واأللوان ,واألسلوب ,والمحتوى ,ومام التلز ومام خالة بالموق  .كما يمكن ولف
قابلية التلز

بسهولة ا ستخدام علب أنها الدرجة التي يحقق فيها المستخدم سهولة ا ستخدام

للموق علب الشبكة

ا

بمعنب سهولة التلز

ا لكتروني ).(Barnes and Vidgen,2001

سواء أكان التلميم جيدا ام غير جيد للموق

21

وحسب ) (Nielsen,1997فانص يمكن تقييم قابلية الموق لاستخدام علب مستويين مترابطين:
يتعلق األول منها بقابلية ا ستخدام علب مستوى الموق

أما األخر فقد تعلق بقابلية ا ستخدام علب

مستوى اللزحة .باإلءافة لب للأ فان قابلية ا ستخدام تشتمل علب الخلائص المتعلقة بسهولة
التلز

وا نسجام وسهولة التعلم واإلدراأ والدعم .ويمكن تقسيم المواق اإللكترونية الموجود ة

علب شبكة ا نترنت حسب المءمون والمحتوى الب (اللبان:)2117 ,
مواقع تجارية - :وتقوم الة المواق بعرض المنتجات للشركات والمنممات التابعة لها ,وللأ
للمساعد ة في عملية التسويق لهلة المنتجات ,وتحتو في ال الب علب خدمة البي علب ا نترنت من
خال البطاقات المدفوعة مسبقا ,أومن خال الدف

عند ا ستام.

مواقع تفاعلية - :وتقوم الة المواق علب أساس التزاعل م الزوار من خال المنتديات وساحات
الحوار المكتوبة ,غرف الدردشة والحوارات اللوتية التزاعلية ,والمجموعات البريدية.
مواقع تعريفية :وتقوم الة المواق بالتعريف بأنشطة وفعاليات المؤسسات التي أسستها واي غالبا
ما تكون غير ربحية.
مواقع إعالمية تكميلية - :تتكامل الة المواق م مؤسسات عامية سواء كانت لحزية أو
لاعية أو فءائية.

 .3االتصاالت اإللكترونية E-communications
تتميز ا تلا ت عبر اإلنترنت بالسرعة والحد من التكاليف التي تحدث من خال وسائل
ا تلال التقليدية للا فان ا تلا ت اإللكترونيةتتميز ب تقديم فرلة فريد ة ومتكاملة للتزاعل م
وكاء األعمال المتعددين (الداخلية والخارجية للمنممة) .وبهلة الطريقة فكن جمي الة التقنيات
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تيسير التعاون في تبادل البيانات والمعلومات وامكانية قامة عاقات و يقة مبنية علب ال قة وا لتزام
المتبادل .في الا اللدد فان تقنيات المواق الموحدة تقدم وسيلة لدمج النلوص والرسومات
واللوت والزيديو) (Bernard, 1996وبالتالي فمن المسلم بص أن ا تلا ت اإللكترونية باعتباراا
بعدا لألعمال اإللكترونية التي تسم بت بادل المعلومات باتجااين فان الا التبادل للمعلومات توفر
أدوات أك ر تنميما م ل نمولج الت لية الراجعة لب أك ر توفير نمام مزتوح وتزاعلي م ل خلائص
ميز ة التوالل علب شبكة اإلنترنت.
ان من أام العوامل التي أدت بالشركات لب تطوير سبل ا تلا ت اي :منافسة الشركات فيما
بينها ,بحيث أن الحاجة لدى بعض الشركات لاتلا ت أخلت بالتزايد نم ار لب استخدام تكنولوجيا
ا تلا ت من قبل العديد من الشركات المنافسة ,مما أوجب تلأ الشركات با ستعانة بهلة
التكنولوجيا والتي تحتو علب اتلال أسرع وأقوى ,والعامل ال ني الل

أدى لب وجوب تطوير

وسائل ا تلا ت في الشركات او تعود العماء علب تكنولوجيا ا تلا ت ,بحيث ألبحت
مطلوبة من قبلهم مما استوجب تزاعل الشركات م الا الطلب,كما ان تطور وسائل ا تلا ت
ومهور تكنولوجيا ا تلا ت الحدي ة قد فت افاقا جديد ة لهلة الشركات (دليو.)2113,
ان مهور تكن ولوجيا ا تلا ت قد ساام بمهور ا قتلاد الشبكي الرقمي المزتوح ,الل

نقل

الشركات من شركات تقليدية لب شركات مزتوحة تقوم بتقديم منتجاتها وخدماتها الب جمي الزبائن
والعماء في

وقت وفي

مكان ,ءافة لب الت يرات في ا تلا ت يؤد

لب تحو ت سريعة

,فشبكات ا تلا ت المتطور ة بكمكانها أن تجعل من المكاسب مكاسب مباشر ة فهي تجعل من
ا تلال والحلول علب ملادر المعلومات سها وسريعا (ليسلي وماركيز.)2111,
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 .4التدفق اإللكتروني للعمل E-workflow
وفقا لتحالف دار ة سير وتدفق العمل ائتاف) (WFMC, 2004فأن تدفق العمل يشير لب
أتمتة عمليات األعمال في المنممة بشكل كلي او جزئي بحيث يتم في العمليات تمرير والو ائق أو
المعلومات أو المهام من أحد المشاركين الب اآلخر

نجاز العمل وفقا لمجموعة من القواعد

اإلجرائية .وعلب مدى السنوات العشرين الماءية تحول ا قتلاد بسرعة من القاعد ة التقليدية لب
البعد الجديد القائم علب المعلومات .في الة البيئة الجديد ة تحول العمل من نشاء السل الملموسة
الب تدفق المعلومات با عتماد علب سلسلة القيمة). (Basu and Kumar, 2002
كما يستخدم ملطل "  "workflowلإلشار ة لب األتمتة  :ا

بمعنب التش يل اآللي لجهاز

أو نمام يتم التحكم بص آلي ا بوساطة أجهز ة آلية أخرى تحل محل اإلنسان في المراقبة والجهد واتخال
الق اررات المبرمجة فنتيجة التطور التكنولوجي انتشرت التطبيقات المؤتمتة

م ل -لرف النقود

بوساطة بطاقات مم نطة ومشزر ة يستخدمها اللرف اآللي الزبون للحلول علب النقود من البنأ
دون تدخل مومزي الملارف -حتب مهر مزهوم جديد يدعب اإلدار ة التي تهتم بكنجاز جمي األعمال
التجارية بمساعد ة معدات آلية م ل معدات وبرامج معالجة البيانات علب أ ر للأ تطور حقل
أكاديمي يدعب نمرية األتمتة.
اتجاة عمليات األعمال والتحكم بها ,ا

بمعنب التتاب او ا عتمادية بين المهام التي يجب ان

تراعب أ ناء العملية التجارية .وتعرف عمليات األعمال بأنها مجموعة من المهام المرتبطة م بعءها
البعض بشكل منطقي لتحقيق ااداف المنممة  .حيث اشار الب ان تدفق العمل يشير الب مجموعة
ا نشطة التي تأخل واحد او اك ر من المدخات وايجاد مخرجات تءيف قيمة للعميل ,وان ال رض
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الرئيسي من ادار ة سير وتدفق العمل ) (wfmsاو العمل علب دعم وتعريف وتنزيل ,وتسجيل
ومراقبة العمليات التجارية .كما يمكن استعمال مزهوم تدفق العمل  workflowفي مواطن عد ة منها:
تحديد األنشطة والعمليات المختلزة ,والقواعد اإلجرائية والعاقات التي تسيطر علب البيانات والتي
تستخدم إلدار ة سير العمل أ ناء لدار أو تشري

العمليات .واناأ عدد من المترادفات لملطل

تدفق العمل منها WorkFlow computing ,Work Managment,management case
).(WFMC,2004

ثانيا مفهوم سلسلة التزويد(- : ) Supply Chain
ن سلسلة التزويد تتكون من جمي األطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في سد حاجات
وطلب الزبون(العميل),كما أنها

تشمل فقط الشركة الملنعة والموردين ,لكنها تشمل عملية النقل

والمستودعات وتجار التجزئة والعماء أنزسهم .وبالتالي فأننا يمكن تعريف سلسلة التزويد بأنها :نمام
يتألف من المنممات ,والناس ,والتكنولوجيا ,والنشاطات ,والمعلومات والملادر المطلوبة لنقل
المنتجات أو الخدمات من المزود لب العميل ,كما تتءمن سلسلة التزويد عملية تحويل الموارد
الطبيعية والمواد الخام والمكونات لب المنتج النهائي الل

يتم تسليمص لب العميل النهائي .كما ان

معمم األنممة المتطور ة تقوم بكعاد ة دخال المنتجات المستخدمة في

مرحلة من مراحل سلسلة

التزويد واعاد ة تدويراا داخل النمام)(Nagurney2006
كما عرف (الكنعاني )2009 ,سلسة التزويد بأنها " تشمل التكامل في عمليات اإلدارات وحتب
المستخدمين النهائيين ,سواء أكانت منتجات أو خدمات ,باإلءافة لب المعلومات والتي تشكل
القيمة المءافة للزبائن .وعرف لابر( )2118مزهوم سلسة التزويد بأنها" اإلطار الل

تستخدمص
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المنممة لتحقيق التكا مل بين ومائزها المختلزة والتي تبدأ من الموردين وتنتهي عند المستهلأ
النهائي" ,وللأ لتدفق سل وخدمات المنممة والمعلومات لات الللة ب رض كزاء ة دار ة المنممة
لعملياتها الداخلية و تعميم قيمة منتجاتها وخدماتها من وجهة نمر عمائها وماكها "
أما فيما يتعلق بكدار ة سلسلة التزويد فلقد جاء في تعريف مجلس سلسلة التزويد أن" دار ة سلسلة
التزويد تلاب لب أبعد من للأ حيث تشمل دار ة العرض والطلب والحلول علب المواد الخام
وقط ال يار والتلني والتجمي

والتوزي عبر جمي القنوات وتسليمها للعميل"(مجلس سلسلة

التزويد. )2111,كما أن الزكر ة الرئيسية من وراء دار ة سلسة التزويد او تحقيق متطلبات العماء عن
طريق استخدام الموارد األك ر كزاء ة ,بما في لالأ القدر ة علب التوزي

والخزن والعمالة

). (Jacoby,2009
يعتبر مزهوم سلسلة التزويد حدي ا نسبيا ل بدأ ا اتمام بهلا النوع من التكتات في بداية عام
 1981وللأ لما لص من فوائد تساام في تحسين كزاء ة أعءاء سلسلة التزويد في نتاج المنتجات أو
تقديم الخدمات في الوقت المناسب وبالكيزية المناسبة والتكلزة األقل حيث شهد مزهوم سلسلة
التزويد عد ة تعاريف سنورد مجموعة منها فيما يلي:
تعرف سلسلة التزويد بأنها الطريقة التكاملية التي تبدأ بالتخطيط والرقابة للمواد والدعم اللوجستي
وا لخدمات وتدفق المعلومات من الموردين الب الملنعين أو مقدمي الخدمات الب المستهلأ النهائي.
واي تم ل اك ر الت يرات أامية في مجال ممارسات دار ة الشركات).(Fantazy et al,2010
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وفي تعريف لـ (  ،)Kuei & Madue ,2002لسلسلة التزويد رأى أنها شبكة من المسؤوليات
الجماعية ل مكونات السلسلة المستقلة وشبص المستقلة ألنشطة الشراء والتلني
بالمنتجات

والتوزي المتعلقة

.

ويعرف) الرفاعي )2116,س لسلة التزويد علب أنها تتاب من المنممات تسهيات وومائف
وأنشطة تلأ المنممات والتي يتم تءمينها في اإلنتاج والتسليم للمنتج والخدمة حيث يبدأ التتاب م
الموردين الرئيسيين للمواد الخام ويمتد نطاقص في كل الطرق وحتب العميل النهائي.
ويعرف ) (Alescandre 2003سلسلة التزويد علب أنها" :متتالية الموردين اللين يساامون في
نتاج وتسليم سلعة أو خدمة لب المستخدم النهائي والا يتءمن افتراءيا جمي مماار العمل
ومعالجة المبيعات واإلنتاج وادار ة المخزون وتزويد المواد والتوزي

والشراء والتنبؤ وخدمة

الزبون ومجا ت أخرى متعدد ة.
وبين ) (Kopczak,2003أن دار ة سلسلة التزويد أكبر من أنها مجرد شباع طلب فهي تشتمل
علب جمي العمليات م ل تلميم المنتج وتقديمص والترويج لص واشباع السوق وتدويرة.
حيث مهر مزهوم سلسلة التزويد من مسارين منزللين اما :دار ة المشتريات والتزويد وادار ة
الدعم اللوجستي والنقل ) .(Tan,1998من حيث دار ة المشتريات والتزويد تعتبر دار ة سلسلة التزويد
مرادفة لتكامل قاعد ة التزويد التي مهرت من المهام التقليدية للمشتريات .اما من حيث دار ة الدعم
اللوجستي تعتبر دار ة سلسلة التزويد مرادفة ألنممة الدعم اللوجستي المتكاملة وبالتالي التركيز علب
تقليل المخزون داخل المنممة وداخل سلسلة التزويد .وقد تطورت وجهتي النمر ااتين وألبحت
تم ل دار ة سلسلة التزويد التي تدمج كافة األنشطة داخل سلسلة التزويد.
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نجد في تعريف لـ ( )Rao,2002لسلسة التزويد لكر أنها كل األنشطة المتعلقة بتدفق
وتلني المنتجات من خال الموردين لب المستهلأ النهائي ءافة لب تدفق المعلومات وكا
التدفقيين يتم في ا تجااين من الموردين لب العماء والعكس من العماء لب الموردين.
ومن خال الة التعاريف يمكن تعريف سلسلة التزويد علب أنها شبكة أعمال من التسهيات
وبدائل التوزي حيث تؤد

ومائف تجهيز المواد وتحويل تلأ المواد لب مواد نلف ملنعة

"وسيطة" ومنتجات تامة وتوزي تلأ المنتجات التامة لب العماء وتوجد ساسل التزويد في كل
المنممات اللناعية ومنممات الخدمات علب الرغم من اختاف درجة تعقيد السلسلة من لناعة
لب أخرى ومن شركة لب أخرى.

مخاطر سلسلة التزويد.
تحدث )(Wagner and Bode 2008عن مخاطر سلسلة التزويد في جزأين اما :
الجزء االول - :في السنوات الماءية ,برزت منطقة جديد ة نس بيا بحيث دارت البحوث حول ادار ة
سلسلة التزويد بحيث اكتسب المشهد ااتماما كبي ار علب اللعيدين ا كاديمي والعملي.وقد اجتلبت
السلسلة ا خير ة من ا زمات والكوارث ااتمام ال أر العام  ,فالكوارث الطبيعية ,واألعمال ا راابية
وا وبئة ما اي ا عبار ة عن تلكيرات عنيزة علب اننا نعيش في بيئة

يمكن التنبؤ بها وغير

مستقر ة بشكل متزايد وعاو ة علب للأ ,انالأ أدلة قوية علب ان الة ا حداث الكار ية ألبحت اك ر
توات ار (. )2116, Coleman
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)( Elkins et al 2005

حمو انص انالأ زياد ة في كل من احتمال حدوث الة الكوارث

وا عطال الناتجة عنها,كما لكر )(Munich,2007.p.27في تقريراا السنو عن المخاطر الطبيعية
ان ("منل  ,1971كان اناأ اتجاة متلاعد علب المدى الطويل في عدد من ا حداث ومقدار
الخسائر ا قتلادية والتأمينات ")
الجزء الثاني - :ان ساسل التزويد الحدي ة تبدو اك ر ءعزا من ا

وقت مءب ,علب مدى

العقود الماءية فقد شهدت جمي اللناعات تقريبا زياد ة في الء وطات التنافسية في بيئة األعمال
وعولمة ا سواق  ,فقد اءطرت الة الء وطات الشركات علب جعل عملياتها التجارية فيما بينها
وبين الشركات ا خرى وبين ساسل التزويد وبين الشركات أك ر كزاء ة وأك ر فاعلية واستجابة ,فعلب
سبيل الم ال- :
ا ستعانة بملادر خارجية ,تلني العديد من المنتجات والقيام علب توفير الملادر من البلدان
المنخزءة التكاليف ,والحد من المخزون أو العمل علب التعاون م الشركات األخرى بشكل أك ر
ك افة وخلولا الجهات اللتي يكون لها دور فعال في السلسلة( Fisher 1997; Huit et al .
)2004; Lee 2002; Wisner 2003
وعلب الرغم من الت يرات في تلميم سلسلة التزويد وادار ة سلسلة التزويد التي تتمت بكمكانات
كبير ة لجعل العمليات ال ر حجما وأك ر كزاء ة في بيئة مستقر ة ا انها في الوقت نزسص م ك ر ة
الت يرات في التلميم وادار ة ا لسلسلة يعمل علب زياد ة اشاشة السلسلة وءعف واءطرابات
فيها Craighead,et al 2007; Wagner and Bode 2006; Zsidisin, et al.2005).
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ويمكننا تلخيص ما مءب  ,باننا نجد العالم غير مستقر نسبيا من جهة ,وزياد ة حساسية العوامل
التي تؤ ر علب ساسل التزويد من جهة اخرى .لللأ بدأت العديد من الشركات ان تأخل
ا ءطرابات في سلسة التزويد أك ر جدية من قبل بحيث أعادت النمر في استراتيجيات السلسلة
والتلميم وأخلتها علب محمل الجد  .ووفقا للالأ فأن  %38من  274من المدراء الماليين شملهم
ا ستطاع قالو بأن شركاتهم " تجلس علب خطر عدم ادار ة ساسل التزويد بشكل كبير جدا" (
).Katz 2004,p.1
وقد قام

) (Jüttner et al,2003بتعريف المخاطر علب انها "التباين في توزي النتائج

المحتملة لساسل التزويد ,واحتمال وقوعها وقيمتها الزعلية "
ومن مخاطر سلسلة التزويد-:
 المخاطر المالية  - :او نوع من المخاطر والل

يدل علب ان المنممة

تملأ المال الكافي

لمواجهة التزاماتها المالية ,الا كانت الشركة او المنممة عليها قرض او قروض ,ينب ي عليها ان
تكون قادر ة

علب

السداد الدفعة ا خرى في الوقت المناسب ,وا

فانها ستواجص المخاطر

المالية). (Shenkir ,2007
 المخاطر التكنولوجية:ويقلد بها عدم تزهم الحاب رأس المال للتكنولوجيا ,و بشكل عام اي
جزء من المخاطر التي ينب ي ا عتراف في وقت مبكر ولالأ تزاديا للمشاكل الخطير ة في
المستقبل البعيد ( ).(Fiorino,1989
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 مخاطر الموارد البشرية  :ويقلد بها

عدم وجود اشخاص مدربين من اجل تطبيق البرامج

ا دارية وعدم وجود قسم استراتيجي يدرأ ويتعامل م الحوادث غير المتوقعة )(Erven,2007
.
 المخاطر اإلستراتيجية - :وتعني المقدر ة علب تحقيق الرب
للمنممة .والا النوع من المخاطر يكون عاد ة خاء

في الوقت الحاءر وفي المستقبل
ألاداف المنممة اإلستراتيجية

). (Brannan,2007
ادارة المخاطر
ادار ة المخاطر تعني ا دراأ ,تحليل  ,ومراقبة المخاطر ا قتلادية أو احتمالية وقوع الخطر التي
يمكن ان تهدد ا ماأ والدخل ا قتلاد
ووء

للشركة .ومن ناحية اخرى اي نزس النمام والل

خطط

من اجل ترتيب العمليات لمواحهة ال موض وا نحرافات المحتملة في السلسلة (Fathi .

) .et al,2004تقييم مخاطر سلسلة التزويد تعمل علب حماية موارد األعمال التجارية والعامة
التجارية للشركة من الخسار ة,كما انص يجب علب الشركة العمل علب تطوير و تحديث مزيج بين
سلسللة التزويد وبين الخطار التي تواجهها األعمال في كل سنة ,واجما فان بمكن القول بأنص
األعمال تملأ لديها مستويات مختلزة في النمو والكمال في عملية ادار ة ا خطار في سالسل
التزويد)(Zurich insurance company ,2010
اشتدت المنافسة في التسعينات من القرن الماءي وألبحت ا سواق عالمية وكللأ ارتبطت
التحديات بانتاج السل

والخدم ات في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبأقل التكاليف.

وألبحت المنممات تدرأ ان تحسين تنافسية الشركة

يكزي بل انالأ سلسلة التزويد التي يجب ان
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تكون تنافسية ايءا .وبهلا ألب فهم دار ة سلسلة التزويد أم ار مهم ا في المحافمة علب موق تنافسي
في السوق العالمي وتحسين الربحية) . (Tan et al,2002ويعرف مجلس دار ة الدعم
اللوجستي) (CLM,2000دار ة سلسلة التزويد بانها التعاون ا ستراتيجي النمامي لألعمال التقليدية
عبر ومائف األعمال داخل منممة معينة وعبر الومائف داخل سلسلة التزويد بهدف تحسين األداء
طويل ا مد للمنممات وسلسلة التزويد ككل.
لقد عرفت دار ة سلسلة التزويد بأنها ادراأ الطبيعة ا ستراتيجية للتنسيق بين الشركاء وتزسير
الهدف المزدوج إلدار ة سلسلة التزويد واما :تحسين أداء المنممات وتحسين أداء سلسلة التزويد ككل.
تهدف دار ة سلسلة التزويد الب تكامل تدفق المواد والمعلومات عبر سلسلة التزويد كساح للميز ة
الزعالة) . (Feldmann et al,2003وقد لقي مزهوم دار ة سلسلة التزويد ااتماما متزايدا من
ا كاديميين وا ستشاريين والمديرين .وقد بدأت العديد من الشركات اعتبار دار ة سلسلة التزويد تم ل
ركنا مهم ا لكسب الميز ة التنافسية في المنتجات أو الخدمات في الة األسواق المزدحمة.
الشركات الناجحة في العلر العالمي الجديد اي الشركات القادر ة علب توق اتجااات السوق
وا ستجابة حتياجات العماء المت ير ة بسرعة .ويؤكد ) (Towill and Christopher,2002علب
أن المستهلأ النهائي او الل

يحدد نجاح أو فشل ساسل التزويد وأءافوا ان توليل المنتج

اللحي ءمن السعر المائم في الوقت المائم للعميل

يعد جوار المنافسة الناجحة فقط بل

يؤد كللأ الب استم اررية الشركة.
أكد ) (Chase et al 2000علب ان الشركات في العلر العالمي الجديد تكون مجبر ة علب
ايجاد الطرق المرنة في تحقيق م تطلبات العماء فالشركات الة ا يام تركز علب ا نشطة
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ا ساسية الم لب بهدف تعميم سرعة ا ستجابة لمتطلبات العماء .وفي مل تزايد تعقد
متطلبات العماء م ل تنوع المنتجات وانتاجها وفقا لموالزات العميل ووجود العديد من
الحا ت التي تشير الب حدوث انقطاعات في ساسل التزويد فان ساسل التزويد يجب ان
تكون قادر ة علب ا ستجابة لبيئة ا سواق واألعمال المت ير ة.
ان الة الء وط قد ادت الب عملية ت يير مستمر ة داخل المنممات بدءا من الت يرات
التكنولوجية المتسارعة الب قلر دور ة حيا ة المنتج .واشا ار كللأ الب ان الت ير وال موض قد
اح اط بشركات التلني وساسل التزويد الخالة بها منل نهاية التسعينات واو ا مر الل
ترتب عليص قيام الشركات با ستجابة لللأ من خال تقديم المنتجات ا بداعية وتحسين عمليات
التلني  .ويعد التركيز علب الوقت والمرونة وسرعة استجابة سلسلة التزويد من عوامل كسب
الميز ة التنافسية(. )Yang and Burns,2003
ونتج عن ء وط النمو من العولمة وزياد ة حدا ة وتطور العميل "موجات تحسين لألعمال" وللأ
خال العقود األخير ة بدءا باإلدار ة باألاداف والنتائج ومرو ار بمراقبة الجود ة الكلية م دار ة الجود ة
الشاملة م عاد ة اندسة األعمال م دار ة المعرفة وأخي ار دار ة ساسل التزويد اإللكترونية.وكنتيجة لما
سبق فكن سلسلة التزويد بالنسبة للقائمين علب تش يلها والمقاولين والموردين ألب من اللعوبة
بمكان قناعهم بالعمل بلور ة مؤكد ة.

أهمية سلسلة التزويد:
منل الحرب العالمية ال انية وم الحلول الل قدمها علم اإلدار ة وبحوث العمليات فكن اناأ
زياد ة في أامية تخطيط وادار ة سلسلة التزويد وبالعمل كزريق فكن مخططي ومدير سلسلة التزويد
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وجمي األعءاء في أول ووسط ونهاية السلسلة لديهم قدر ة علب زياد ة اإليرادات وأيء ا الرقابة علب
التكلزة باإلءافة لب ا ستخدام األفءل لأللول وأخي ار تحقيق رءاء العميل)(Li et al., 2006
.
وتتكامل البرمجيات الازمة لتحقيق األم لية وللأ علب مستوى السلسلة ككل باإلءافة لب أنها
تقترح حلول نملجة رياءية لمشكات سلسلة التزويد علب سبيل الم ال تزودنا حزمة البرمجيات
بالطرق األم ل للتزويد من المورد لب ا لمنتج م لب العميل وبللأ فكن تحقيق رغبات العماء
والتمت بتحقيق زياد ة في الربحية او نتيجة طبيعية لتحقيق الكزاء ة الم لب من خال دار ة سلسلة
التزويد.
كما تنب أامية دار ة سلسلة التزويد من ءرور ة الحاجة لب تطبيقها بلور ة فعالة ومن م فهناأ
عد ة قءايا تدف المنممات لب ءرور ة تبني منهج دار ة ساسل التزويد واي):(Upton,2003
الحاجة لب تحسين العمليات ورف مستوى الشراء الخارجي وتخزيض تكاليف النقل وزياد ة أامية
التجار ة اإللكترونية وزياد ة ء وط المنافسة واتساع مدى العولمة وتعقيد ساسل التزويد ومن م
الحاجة إلدار ة فعالة للمخزون.

تطور سلسلة التزويد:
حققت سلسلة التزويد مميزات رئيسية وقززات لات د لة فب الكزاء ة وللأ بعد الحرب العالمية
ال انية بزتر ة وجيز ة م ارتزعت فب نهاية القرن العشرين.
وتم لت وميزة سلسلة التزويد الخطية فب تحويل العميل – الطلب – لب الوكيل حيث من
ال ممكن أن يكون لديص عدم كزاية بالمخزون حتب يمكنص تحقيق طلب العميل ويحول الوكيل الطلب
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لب تاجر الجملة وتباعا ربما يكون لدى تاجر الجملة محدودية أو نقص فب المخزون المتاح ويكون
لديص طلب من الموزع أيءا م توافر الوقت الازم فكن المنتجات التامة تأتب من الوكيل لب مخازن
تاجر الجملة م لب مخازن تاجر التجزئة وأخي ار لب العميل ومن م فهناأ احتما ت لزقد الوقت
واألموال بجانب مردودات العماء(الرفاعي,2116 ,ص. )79- 76
الة السلسلة ا فتراءية ربما كانت موجود ة قبل وجود الحل عن طريق شبكة المعلومات
الدولية "اإلنترنت" وقد ألب الشحن عبر اإلنترنت ماار ة منتشر ة فب لناعات وخدمات ك ير ة وم
الشحن عبر اإلنترنت فكن المنتجات يتم شحنها من ملان متعدد ة لب مخازن الوكاء المتعدد ة
وللأ إلعاد ة تخزينها ونقلها مباشر ة لب نهاية الرحلة دون أن تمل فب المخزن والا من شأنص با
شأ أن يخزض من الوقت واألموال.

مكونات سلسلة التزويد.
تنطلق معمم مكونات اإلطار المزتوح لسلسة التزويد من دار ة سلسلة التزويد وأداء دار ة
سلسة التزويد ومرونة سلسلة التزويد وممارسات سلسلة التزويد.
إدارة سلسلة التزويد:
يعرف ) (Cooper,1997دار ة سلسلة التزويد بأنها دار ة وتكامل مجموعة عمليات المنممة
التي تقدم المنتجات والخدمات والمعلومات التي تءيف قيمة للعماء.
كما يعرفها ) (Simchi-Levi,2000أنها تكامل العمليات الرئيسية في الشركة بين
مجموعة من الموردين والملنعين ومراكز التوزي والباعة بهدف تحسين تدفق السل والخدمات
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والمعلومات من المورد األللي الب العميل النهائي وللأ من أجل تقليل التكاليف والمحافمة
علب مستويات الخدمة المطلوبة.
أما الهيئة العالمية لساسل التزويد فتعرف دار ة سلسلة التزويد بأنها تكامل األنشطة الرئيسية
للمنممة من المورد األللي الب العميل النهائي

والتي ترتبط بت قديم السل

والمنتجات

والمعلومات التي تءيف قيمة للعماء وبقية األطراف لات العاقة ).(Lamber,2004
ويرى ( )Mentzer,2003أن دار ة عاقات سلسلة التزويد تنطو علب األفعال والتلرفات
السباقة لتحريأ ونقل المواد والمنتجات واألموال من الملادر مرو ار بعمليات المنممة م لب العميل
النهائي .ل تنطو تلأ العاقات علب روابط محدد ة تتلخص في شراكة المزود وتبادل المعلومات
بشزافية وال قة المتبادلة والرؤية المشتركة من خال استراتيجيات التعاون والشراكة والتحالف.
وركز) (Arlbjorn and Halldorsson,2002علب تدفق المواد والمعلومات واعتبر ان التدفق
او وحد ة التحليل .وفي المقابل انالأ بعض الباح ين اللين ركزوا علب اامية موازنة مماار اإلدار ة
المادية والتقنية ءمن الموءوعات ا دارية والسلوكية.
وبالرغم من أن ( (Cousins et al,2006يرى توافق بسيط حول ملطل
ا

دار ة سلسلة التزويد

ان العديد من التعريزات تشير الب الحاجة للتزاعل والتكامل بين الشركات .يرى

( )Christopher,2001أنها دار ة العاقات في ا تجااين بين الموردين والعماء

ءافة قيمة

لمللحة العميل وقد اشار الب أن الهدف او القيام باألعمال ءمن اقل التكاليف في حال تنزيل
األعمال بشكل منزلل.
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وبطبيعة الحال فان العميل او الل

يقرر ا

ساسل التزويد التي قدمت لص قيمة اعلب باقل

التكاليف واي التي سيقرر التعامل معها .وبهلا فكن ا ستجابة للطلبات تم ل سر ا ستم اررية بالنسبة
للشركة.
أما ) (Stadtler,2005فقد عرف دار ة سلسلة التزويد بأنها المهمة المتعلقة بتكامل الوحدات
التنميمية ءمن سلسلة تزويد وتنسيق المواد والمعلومات والتدفقات المالية بهدف تلبية متطلبات
العماء بهدف تحسين تنافسية سلسلة التزويد ككل .وبهلا فان كافة المكونات من مختلف ا نواع
م ل التدفقات وطلبات العماء وتنافسية سلسلة التزويد قد تم استخدامها.
وم ن انا نرى ان تركيز كافة التعريزات السابقة منلب علب خلق ميز ة من خال تعميم
القيمة الكلية للسل والخدمات .وبرغم للأ ما زال علم دار ة سلسلة التزويد في بداياتص (Stank
) .et al.2005ومن أام مماار دار ة سلسلة التزويد التي تمت مناقشتها في األدب النمر السابق:
نمرية المنممة اللناعية ونمرية تحليل تكاليف المعامات

و نمرية الموارد وتبعية الموارد

وا ستراتيجية التنافسية ).(Rungtusanatham et al .2003
أداء إدارة سلسلة التزويد:
ويعرف ) (Neely et al.1995مزهوم قياس األداء لسلسة التزويد بأنص قياس كزاء ة وفاعلية
عمل معين فالز اعلية تعني مستوى تلبية احتياجات المستهلكين والكزاء ة تدرس قدر ة المنممة
ا قتلادية في است ال موارداا عند المستوى الل يشب حاجات ويلبي رغبات زبائنها.
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ن معمم أدوات قياس األداء لسلسة التزويد قد أخلت الطاب التطبيقي والل

أولب ااتمام

بالجوانب غير المالية وان اأ مدخل أخر لتقييم أداء دار ة سلسلة التزويد واو التحليل المالي م ل
استخدام العائد علب ا ست مار والعائد علب األلول ).(Kallio et al.1995
ويمكن تقسيم تطور أدبيات قياس األداء لب مرحلتين المرحلة األولب تعود لب فتر ة ما قبل
ال مانينيات وركزت علب قياس األداء المالي م ل الربحية والعائد علب ا ست مار .لكن وجد انص من
اللعب استخدام الا المدخل كون الة المؤشرات قد

تكون كافية لقياس أداء سلسلة

التزويد).(Chen and lee,1995
وبدأت المرحلة ال انية في نهاية ال مانينيات والتي تزامنت م مهور مزاايم دارية جديد ة م ل
دار ة س لسلة التزويد وركزت علب استخدام أدوات القياس غير المالية وغير ملموسة في قياس
األداء).(Dixon et al,1990
ن السمة األساسية ألدوات القياس غير المالية اي التأكيد علب المدخل الكلي واإلستراتيجي
ولللأ ركزت علب ستراتيجية المنممة واحتياجاتها وامكانية تطبيقها علب بعض المزاايم م ل نمام
التزود األني وادار ة الجود ة الشاملة وادار ة سلسلة التزويد وبعض المداخل المستخدمة في المنممات.
واقترح ( )Gunasekaran,2001استخدام الوقت كمعيار ستراتيجي في قياس األداء والا ألن
تخزيض الوقت والسيطر ة عليص يجب أن يقود لب تحسين الجود ة وتقليص التكاليف وتحسين
ا ستجابة لحاجات العماء واإلنتاجية الكلية للمنممات لكن الا التركيز علب الوقت يعني انص لم
تبلل جهود أخرى لألخل بعين األعتبار األدوات المهمة والمستخدمة لقياس األداء التش يلي.
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مرونة سلسلة التزويد:
تشير مرونة سلسلة التزويد الب قدرتها علب التكيف م التأ يرات الداخلية والخارجية.
أما استجابة سلسلة التزويد فتعبر عن قدر ة سلسة التزويد علب تحديد الت يرات والطلبات بسرعة.
ولهلا فان ساسل التزويد الحدي ة تتسم بقدرتها العالية علب ا ستجابة وبزعالية لمتطلبات
العماء وللأ تحقيق الميز ة التنافسية للشركة من حيث العمل علب زياد ة الجود ة وتخزيض
التكاليف وتقليل وقت التسويق وتحسين ابداع المنتجات ) .(Duclos et al 1990وقد اقترح
كل من ) (Narasimhan and Das, 1999أن الشركات في نهاية القرن العشرين تسعب
الب التنوع التنافسي من خال التركيز علب الكلزة والجود ة باعتباراما محددات لدخول األسواق
أما استجابة سلسلة التزويد والتلني النشط فتعتبر بم ابة عوامل تسهم في تلبية طلبات العماء
بلور ة سريعة ومرءية وانالأ بعض الدراسات التي ركزت علب مرونة التلني

علب

المستوى التنميمي.
تعول المنممة علب مرونة مزوديها فيما يخص أنشطة التزويد المختلزة من خال مرونة قدراتهم
وطاقاتهم المختلزة ومن خال مقدرتهم علب التكيف واستجابتهم للمروف المت ير ة في األسواق وبيئة
األعمال .وفي الا السياق يشترط ان تتوافر لدى الموردين القدر ة علب األستجابة وبالسرعة المطلوبة
لما يحلل في البيئة الخارجية من مستجدات واإللتزام المائم بالقدر ة علب التوليل في المواعيد
المحدد ة ءمن بدائل وقنوات متاحة لهم لإليزاء بمتطلبات المنممة لمختلف مروف التزويد
ومت يرات السوق وحجوم اإلنتاج أو تجديد التلاميم للخدمات أو المنتجات(محسن و النجار
. )2117,
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ويعرف ) (Boyle ,2001أن المرونة ق در ة اإلدار ة التزاعلية علب التعامل م المروف عدم التاكد
التي تواجهها المنممات وتجاال أبعاد األداء م ل التكلزة والوقت والجود ة  .وتعرف المرونة :بأنها
قدر ة النمام علب نتاج منتجات وأجزاء متنوعة من غير أن يكون اناأ تدخل خارجي لت يير النمام.
فالمرونة اي مستوى ق در ة الشركة علب التحكم بالوقت الازم لشحن وتسليم الطلبية ولللأ فكن
التعريف األشمل يمكن أن يم ل بقدر ة النمام علب التحول أو التزاعل بأقل خسار ة ووقت وجهد
وتكلزة) (Sethi and Sethi ,1990حيث تتم ل مرونة سلسلة التزويد بعدد ة أبعاد منها :مرونة
المنتج مرونة المواد مرونة التلني

مرونة اآل ت مرونة األتمتة مرونة العمل مرونة

العمليات مرونة التلميم والتسليم والحجم والبرامج وا نتاج والسوق والتزويد وأءاف أن اناأ
عاقة بين المرونة وأداء المنممة ). (Prater et al ,2001
ممارسات سالسل التزويد:
أدت العولمة ب الك ير من الشركات الب توسعة موارداا وتحسين قدرتها من الممارسات البيئية
الداخلية وقد تحول ا نتباة الب التعاون الخارجي والشبكات خارج حدود المنممة .وألب

الا

المتطلب ءروري ا من أجل المنافسة المحلية والخارجية .ومن أجل تحقيق للأ فكن علب المنممات
تقوية التكامل م

شركاء العمل .لقد لقيت دار ة سلسلة التزويد ااتمام ا من قبل العديد من

ا كاديميين والباح ين في السنوات ا خير ة ( )Burgess et al , 2006وللأ بسبب الزوائد
الناجمة عنها ونجاح العمليات التش يلية.
وتعرف ممارسات ساسل التزويد بأنها الطريقة التكاملية التي تبدأ بالتخطيط والرقابة للمواد
والدعم اللوجستي والخدمات وتدفق المعلومات من الموردين الب الملنعين أو مقدمي الخدمات الب
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المستهلأ النهائي .واي تم ل اك ر الت يرات أامية في مجال ممارسات دار ة الشركات (Fantazy
).and Kumar ,2010
وتعتبر ممارسات دار ة ساسل التزويد واحد  ة من أك ر الطرق فعالية بالنسبة للشركات لتحسين
األداء .ومن أجل دار ة انشطة سلسلة التزويد بهدف تحسين أداء الشركة فانص من الءرور تحسين
عمليات تخطيط وادار ة األنشطة في مجا ت م ل تخطيط المواد دار ة المخزون تخطيط الطاقة
ا نتاجية وخدمات الدعم اللوجستي للعماء ) .(Ou et al ,2010وتم ل ممارسات ساسل التزويد
عد ة عاقات تتداخل فيها الومائف الداخلية م الخارجية ألعءائها حيث يستدعي نجاح الة
السلسلة أامية وجود التكامل والمشاركة والتنسيق بين األطراف في التسويق واإلنتاج والتزويد والبي
والشحن مما يساعد علب تحقيق الميز ة التنافسية ).(Hutt and Spen ,2009
وتمكن الطبيعة ا ستراتيجية لممارسات دار ة ساسل التزويد من تزسير ال رض ال نائي إلدار ة
سلسلة التزويد لتحسين أداء المنممة وتحسين أداء السلسلة ككل ومن أجل أن تكون المنممة لات
قدر ة عالية في المنافسة وتحقيق النمو الربحي المس تدام فكنص يجب العمل علب تكامل ا نشطة
الداخلية م الروابط الخارجية م الموردين والعماء وغيرام من اعءاء القنوات ويمكن تحقيق للأ
من خال البناء الزعال لمختلف ممارسات دار ة سلسلة التزويد).(Wong et al ,1999
با ءافة الب للأ يعتبر غياب وجهة النمر الشاملة لممارسات دار ة سلسلة التزويد وغياب
المقياس المقبول الل يمكن ا عتماد عليص لهلا المزهوم من العوامل التي قيدت وء ادلة لممارسات
دار ة سلسلة التزويد واجراء المزيد من األبحاث .ومن انا مهر ا اتمامات البح ية بممارسات دار ة
سلسلة التزويد). (Li et al ,2005
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تعرف مما رسات دار ة سلسلة التزويد بأنها مجموعة األنشطة التي تقوم بها المنممة لتعزيز اإلدار ة
الزاعلة لسلسلة التزويد الخالة بها وعرفت كللأ بأنها الطرق المطبقة ل ايات تكامل وادار ة وتنسيق
السلسلة والطلب والعاقات بهدف تلبية طلبات العماء بلور ة فعالة ))Wong et al, 2005
وكللأ الحال فهي األنشطة والتقنيات الملموسة التي تلعب دو ار مهم ا في تعاون الشركة م الموردين
والعماء ) .(Vaart and Donk,2008وكللأ الطريقة التي تأخل الموردين بعين ا عتبار في
عملية اتخال الق اررات وتشجي تشارأ المعلومات والبحث عن الطرق الجديد ة الب تعمل علب تكامل
األنشطة.
وركز ( )Alvarado and Kotzab,2001علب التركز علب الكزاءات األساسية واستخدام
النمام المشترأ بين المنممات م ل التبادل ا لكتروني للبيانات والقءاء علب مستويات المخزون
الزائد عن طريق تأجيل التخليص في نهاية سلسلة التزويد .وبهلا فهي تتءمن تطوير عاقات
العماء من خال الحلول علب الت لية الراجعة لدمج األنشطة وتسليم الطلبات مباشر ة للعماء
(.)Chow et al,2008
وتتءمن كللأ ممارسات ساسل التزويد الربط بين الملن والموزع بهدف تحقيق التنافسية .وقد
أشار ) (Hong and Jeong,2006الب تعريف دار ة سلسلة التزويد كمجموعة من الطرق
المخللة لتكامل الموردين والملنعين والدعم اللوجستي والعماء بهدف تحسين األداء طويل
المدى للشركات الزردية وسلسلة التزويد ككل .وبهلا فان الدور الرئيسي لتلبية احتياجات العماء
وتقديم المنتج اللحي

لهم والل

يتمت

بالجود ة العالية ) (Carmignani,2009والكمية من

الملدر اللحي بالسعب اللحي واخي ار توميف التكنولوجيا اللحيحة.
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قدمت الدراسات السابقة دلياا علب وجود أ ر لل قافة التنميمية علب ممارسات دار ة سلسلة
التزويد وكللأ وجود عاقة بين ممارسات دار ة سلسلة التزويد (Gunasekaran & Ngai
) .,2004ويعتبر تكامل ممارسات دار ة سلسلة التزويد أم ار طبيعي ا وءروري ا من الناحية ا ستراتيجية
وا دارية .ولهلا نعتقد ان ممارسات دار ة سلسلة التزويد لديها أ ر معنو علب قرار المنممة .حيث
ألبحت ممارسات دار ة سلسلة التزويد متطلبا اساسيا للمحافمة علب مركز تنافسي عالمي وزياد ة
األرباح وقد لقي مزهوم ممارسات دار ة سلسلة التزويد ااتماما كبي ار من ا كاديميين والمستشارين
والمديرين.
تم النمر الب مزهوم ممارسات دار ة سلسلة التزويد من زوايا مختلزة م ل دار ة المشتريات والتزويد
والدعم اللوجستي والنقل وادار ة العمليات والتسويق والنمرية الت نميمية ونمم المعلومات ا دارية
وقدمت العديد من النمريات تلورات تتعلق بكدار ة سلسلة التزويد م ل المنممة اللناعية وتحليل
تكاليف المعامات ونمرية الموارد ونمرية التبعية والتلورات السياسية ا جتماعية كما ان األبحاث
الحالية في مجال ممارسات دار ة سلسلة التزويد تركز علب جانب العاقات م المورد والعميل او
مماار أو خلائص معينة إلدار ة سلسلة التزويد .وانالأ بعض الدراسات التي تناولت بعض
الموءوعات من جانب المورد ومن الة الدراسات :اختيار المورد مشاركة المورد أداء التلني
أ ر تحالف الموردين م المنممة عوامل نجاح التحالزات اإلستراتيجية للموردين دار ة الموردين
أداء المورد والمشتر

دور العاقات م الموردين في تحسين استجابة الموردين نتائج العاقة بين

المورد والمشتر )(Chen and Paulraj,2004
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تشتمل الموءوعات البح ية المطروحة حالي ا في مجال دار ة سلسلة التزويد علب :تنسيق سلسلة
التزويد التوزي والنقل المخزون دار ة الطلبات التخطيط تكامل سلسلة التزويد معلومات سلسلة
التزويد اختيار الموردين والباعة وادار ة سلسلة التزويد)  .(Hu et al,2010وبالرغم من أن
ا اتمام بكدار ة سلسلة التزويد يزداد يوم ا بعد يوم ا انص ليس انالأ اجماع علب أساسيات البحث
النمر والمنهجي إلدار ة سلسلة التزويد واو األمر الل

أدى الب وجود فجوات في الا المجال

البح ي .ومن غير الممكن تطوير نمرية دون وجود أطر مزاايمية مقبولة وتعريزات واءحة
للملطلحات ). (Stock and Boyer ,2009
ومن انا مهر ا اتمامات البح ية بممارسات دار ة سلسلة التزويد  .م اا قام

(Li et

) al,2005بتطوير والتحقق من أبعاد ممارسات دار ة سلسلة التزويد ولكن ليس انالأ مجموعة من
المؤشرات التي تحدد بشكل مائم موءوع "ممارسات دار ة سلسلة التزويد" .وانالأ دراسات أخرى
اجريت من قبل ( (Clark and Lee,2000وتركز علب العاقات بين الملن وتجار التجزئة.
وانالأ عدد قليل من الدراسات التي ركزت علب كافة العاقات في سلسلة التزويد بلور ة متزامنة.
حدد ) (Tan et al ,2002أرب وعشرين ممارسة من ممارسات دار ة سلسلة التزويد التي وردت
في الدراسات السابقة ووءعوا ستة مت يرات اي:
تكامل سلسلة التزويد وتشارأ المعلومات وخلائص سلسلة التزويد وادار ة خدمات العماء
والتقارب الج رافي القدر ة علب ا نتاج الزور .
أما ) (Frohlich and Westbrook ,2001فقد قاما بالتعرف علب ا ار التكامل بين المورد
والعميل علب األداء التنميمي.
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وانالأ ستة مت ي ارت لممارسات دار ة سلسلة التزويد واي العاقة ا ستراتيجية م المورد
العاقة م العميل تشارأ المعلومات جود ة المعلومات الممارسات الداخلية والتأخير (Li et
) .al,2006حيث قام ( )Min and Mentzer,2004بتطوير ادا ة لقياس تكييف سلسلة التزويد
وادار ة سلسلة التزويد علب المستوى مزاايم ممارسات دار ة سلسلة التزويد من خال طريقة النمم
واشار الب انها تتألف من أبعاد م ل الرؤيا واألاداف المشتركة نمم المعلومات تشارأ المخاطر
والمكافآت التش يل المشترأ تكامل العمليات العاقات طويلة األمد قياد ة سلسلة التزويد.
أما ( )Cigolini et al ,2004فقد طور مجموعة من آليات وأدوات سلسلة التزويد بهدف
التعرف علب استراتيجيات دار ة سلسلة التزويد .أما ) (Zhou and Benton ,2007فقد أخلا بعين
ا عتبار اث مت يرات لممارسات سلسلة التزويد اي تخطيط سلسلة التزويد ا نتاج الزور

وتسليم

المنتجات وللأ لكونها مرتبطة بشكل كبير باألداء .وتتكون ممارسات ساسل التزويد من خمسة
ابعاد يتناولها الباحث علب النحو التالي:
شراكة المزود:
تعرف الشراكة م المزود بأنها العاقة طويلة األجل أو الدائمة بين المنممة ومورديها
بهدف رف سوية القدرات ا ستراتيجية والتش يلية لطرف ي العاقة وتحقيق مناف مستمر ة وللأ من
خال تعزيز التنسيق المشترأ في العديد من المجا ت م ل العمليات التش يلية والبحث والتطوير
وا نتاج) . (Hutt and Spen,2009وتكمن فائد ة الشراكة ا ستراتيجية بين شركاء التجار ة في
تشارأ التخطيط والعمل علب حل المشكات التي تواجص الطرفين .عاو ة علب أنها تؤد الب تحقيق
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مناف مشتركة في بعض المجا ت ا ستراتيجية م ل التكنولوجيا والمنتجات واألسواق (Chen and
).Paulraj,2004
ومما يءاف الب فوائد الشراكة ا ستراتيجية أنها تساعد المنممة في العمل بكزاء ة م عدد قليل
من الموردين وليس عدد كبي ر من الموردين اللين تم اختيارام علب أساس التكلزة فقط .ومن فوائد
التعامل المبكر م المورد بدءا من عملية تلميم المنتج تمكين المنممة من توفير بدائل تلميم اقل
كلزة واختيار أفءل المكونات والتقنيات وكللأ مساعدتها في تقييم التلاميم

(Tan and

) .Wisner,2002ونم ار للتحديات التي تواجص الشركات في بيئة األعمال العالمية فان الشركات
مطالبة بكدار ة عمليات التزويد والتلني واللوجستية بلور ة أك ر فعالية .ومن أجل تحقيق الا الهدف
فان علب الشركات ان تعمل علب بناء عاقات متميز ة م مورديها تقوم علب التعاون وا لتزام
المشترأ وال قة وتشارأ المعلومات)(Mentzer et al ,2001
العاقة اللادقة م المورد تشج التخطيط المشترأ وحل المشكات وتعتبر مهمة في تش يل
سلسلة التزويد قام

) (Azar, et al 2009بدراسة أ ر دار ة المورد علب األداء وتولل الب ان

اإلدار ة الزاعلة للمورد ترتبط مباشر ة بارتزاع مستويات األداء .كما اعتبر (Bordonaba and
) Cambra ,2009ان شراكة سلسلة التزويد والتي تشكل جزء من الشراكة ا ستراتيجية لات اامية
كبرى في التعاون ا ستراتيجي وسوف تعمل علب تعزيز األداء بين شركاء سلسلة التزويد .وقد
اعتبرت الشراكة ا ستراتيجية م المورد من وجهة نمر نمرية الموارد بم ابة قدر ة الشركة علب تنسيق
وتكامل الموارد .اعتبر ) (Griffith and Harvey,2001أن القدر ة علب تنسيق العاقات التنميمية
الداخلية بزعالية واحد ة من الموارد الهامة للشركة.
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ونمر ( ) Wu et al,2006الب الشراكة ا ستراتيجية م المورد باعتباراا واحد ة من قدرات
سلسلة التزويد وعبر عنها بأنها القدر ة علب تنسيق انشطة المعامات الخالة بالمورد وتعمل الة
القدرات علب تحسين الزعالية التش يلية واألداء بين الشركاء.
عالقات العمالء:
تعرف العاقة م العميل بأنها الممارسات المستخدمة بهدف دار ة شكاوى العماء وبناء عاقات
قوية معهم وتحسين مستويات الرءا لديهم .وقد اعتبرت عاقات العماء مكونا رئيسيا من ممارسات
دار ة ساسل التزويد حيث أنها تؤ ر في نجاح جهود وأداء دار ة سلسلة التزويد (Tan and
) .handfield,1998وتسم العاقات الوطيد ة م العماء للمنممة ان تميز منتجاتها عن منافسيها
وزياد ة القيمة التي تءيزها للعماء والمحافمة علب و ء العماء من خال تحسين مستويات
رءاام) . (Dadzie and Winston,2007وترى نمرية الموارد ان قدر ة المنممة في اعاد ة تشكيل
الموارد لتلبية احتياجات العماء المتطور ة) . (Zahra and George,2002ان القدر ة علب التعلم
من العماء والتكامل م العماء يم ل جزءا مهما من قدرات الشركة.
تشارك المعلومات:
يشير تشارأ المعلومات الب مدى التوالل ونشر المعلومات بين شركاء سلسلة التزويد
بما يخص السوق والمنتج ومعلومات العماء .وتشير كللأ لب مكانية الولول الب البيانات
الخالة ب ين الشركاء بهدف مساعدتهم في متابعة مرور المنتجات والطلبات ءمن مختلف عمليات
سلسلة التزويد .وقد تتعلق الة المعلومات بالقءايا اللوجستية وطلبات العماء والتنبؤات والجداول
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الزمنية واألسواق وغير للأ ويشترط في الة المعلومات أن تكون دقيقة ومائمة وفي وقتها
المناسب).(Lalonde,1998
وتؤكد نمرية الموارد علب قدر ة الشركة في توليد المعرفة الجديد ة والقدر ة علب تعزيز تشارأ
المعلومات ( .)Mentzer et al,2001; Li et al,2006وبهلا فكن ملطلحات م ل اكتساب
المعرفة واستيعابها ونقلها واستكشافها تم ل قدر ة استيعابية للمنممة واي أبعاد مهمة في القدر ة
التنميمي .ولهلا فان تشارأ المعلومات م العماء تم ل عنل ار مهما في قدر ة سلسلة التزويد .وقد
اعتبر ( )Wu et al,2006أن تبادل المعلومات بم ابة احدى مت يرات قدرات سلسلة التزويد.
ويسم توفير المعلومات وجعلها متاحة وواءحة لألطراف األخرى في سلسلة التزويد يساعد
في سرعة ودقة ق اررات الشركة التي تترجم بأنها ملد ار للميز ة النسبية .وكللأ الحال يعتبر
( )Gavirneni,2006ان تشارأ المعلومات يعمل علب تخزيض التكاليف الكلية لسلسلة التزويد.
ويرى )  )Simatupang and Sridharan,2008أن عملية تشارأ المعلومات تشتمل علب العديد
من العنالر م ل الحلول علب المعلومات وتخزينها ومعالجتها وعرءها واسترجاعها با ءافة
الب التنبؤ بالطلب وحا ت المخزون والمواق والطلبات والتكاليف واألداء.
وتنب فائد ة تشارأ المعلومات من تمكين المنممات اتخال افءل الق اررات وانجاز األعمال
في جو من الوءوح أل ن عدم التأكد يؤد

لب تزايد المخزون وعدم دقة تنبؤات الطلب .عاو ة علب

للأ فان تشارأ المعلومات يءمن توفر المعلومات في المكان والزمان المناسبين (Liu and
)Kumar,2003
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اللوجستية:
تعرف اللوجستية بأنها قدر ة الشركة علب تعديل نمام النقل والتوزي والتخزين لمواجهة الت يرات
في طلبات العماء .وتعتبر ا ستجابة في العمليات اللوجستية مكون ا رئيسي ا

ستراتجية سلسلة

التزويد) . (Fawcett,1992تشتمل دار ة التوزي واللوجستية علب أنشطة نقل السل من الموردين
الب الملن ومراكز التوزي وأخي ار الب المستهلأ .وتشتمل الة ا نشطة علب التخزين والت ليف
والشحن وخطط النقل وادارتها با ءافة الب دار ة المخزون والمتابعة والتسليم .ويؤد

نمام الدعم

اللوجستي الب خلق قيمة للعماء تمهر من خال مرونة وسرعة الدعم اللوجستي ءمن سلسلة
التزويد وبما يءمن تلبية احتياجات العماء).(Duclos et al.,2003
تشتمل م كونات ا ستجابة في نمام الدعم اللوجستي علب اختيار المكونات اللوجستية التي تائم
وتستجيب للطلب ءمن فترات زمنية قلير ة وتعديل قدر ة المستودعات علب مواجهة الت يرات في
الطلب والتعامل م الك ير من المنتجات وتنوي وسائل النقل والقدر ة علب التعامل م متطلبات
العما ء والقيام بكل الة األعمال بسرعة بهدف كسب الميز ة التنافسية .وقد أشار ( Duclos et
 )al.,2003لب أن المرونة تم ل مكون ا رئيسي ا أل

نمام لوجستي قابل للتعديل لتحقيق ا ستجابة

وبالتالي فان الشركات يجب ان تمتلأ القدر ة علب تعديل انممة الدعم اللوجستي بشكل سري من أجل
ا ستجابة للت يرات في احتياجات السوق.
القرب الجغرافي:
ان موق الشركة ا ستراتيجي من حيث القرب من المزود والعماء يسهل ويساعد في تقليل
التكاليف علب الطرفين حيث تكون سرعة أستجابة المزود لطلبات المواد الخام أسرع من ان يكون
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بعيد عن الشركة ويتم ا ستجاب ة للعماء حسب رغباتهم من الت ير في المنتج أو سرعة التوليل
افءل من الشركات التي تكون بعيدة عن العماء .ويسهام الموق الج رافي في تحقيق الميز ة
التنافسية لشركة وللأ من خال تقليل من وسائل النقل وقرب المواد الخام من الموق التي تساعد
علب التحسين المستمر في نوع ية المنتج وسرعة تلبية رغبات الزبائن من خال الحجم والكمية
والنوعية.
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ثانياا :الدراسات السابقة:
تم تقسيم الدراسات السابقة لب قسمين؛ يتعلق القسم األول بالدراسات العربية التي تناولت
ّ
تكنولوجيا األعمال اإللكترونية ومخاطر سلسلة التزويد بينما تعلّق القسم ال اني بالدراسات األجنبية
التي تناولت تكنولوجيا األعمال اإللكترونية ومخاطر سلسلة التزويد وفيما يأتي عرض لهلة الدراسات
عرءا لهلة الدراسات:
حسب تسلسلها الزمني من األقدم لب األحدث وفيما يلي
ا
اوال -الدراسات العربية
دراسة (الخطيب ,والحسيني )2112,بعنوان "التجارة االلكترونية وأثرها في المركز االستراتيجي
للشركات دراسة تطبيقية على عينة من الشركات الصناعية األردنية" .ادفت الدراسة لب اختبار
طبيعة العاقة التأ يرية بين التجار ة ا لكترونية والمركز ا ستراتيجي للشركات اللناعية األردنية ,وقد
اختار الباح ان ستة عشر مت ي ار مستقا بولزهما متطلبات عمليات التجار ة ا لكترونية وقياس أ راا
في المركز ا ستراتيجي ,وبعض مؤشرات األداء ا ستراتيجي للشركات عينة البحث كالمركز
التنافسي ,معدل العائد علب ا ست مار ,الحلة السوقية والميز ة التنافسية .وقد توللت الدراسة لب
جملة من النتائج أامها  :وجود عاقة تأ يرية واءحة بين التجار ة ا لكترونية والمركز ا ستراتيجي
للشركات عينة البحث .كما قدم البحث مجموعة من التوليات أامها :أن تهتم الشركات التي تعتمد
التسويق ا لكتروني والتجار ة ا لكترونية بتحليل أدائها ا ستراتيجي باستمرار ,وللأ لتحديد نقاط القو ة
والءعف والتهديدات البيئية وحا ت الخلل والقلور في اساليبها ونمامها.
دراسة (قاعود  )2007بعنوان "تقييم نظام المعلومات المحاسبية اإللكترونية في الشركات
الفلسطينية :دراسة تطبيقية علب الشركات المساامة في محافمات غز ة",وقد ادفت الب تقييم نمام
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المعلومات الم حاسبية من حيث مدى توفب موالزات الجود ة,وتوفر ا مكانات والقدرات ا زمة لتلبية
حاجات ورغبات المستخدمين  ,وكللأ مدى مواكبتها للتطورات التكنولوجية ,وقد تألزت عينة الدراسة
من  171شركة مساامة في محافمات غز ة بزلسطين ,وقد توللت الدراسة لب مجموعة من النتائج
التي كان من أامها  :وجود عاقة ارتباط قوية بين توفر خلائص الجود ة في نمم المعلومات
اإلدارية وقدر ة الة النمم علب تلبية حاجات ورغبات المستخدمين كما توللت لب ءرور ة توفير
خلائص الجود ة في تلأ النمم.
دراسة (العمر  )2119,بعنوان ”اثر نظم المعلومات اإلدارية المحوسبة على أداء العاملين في
شركة االتصاالت الفلسطينية “  :دراسة تطبيقية علي شركات ا تلا ت" والتي ادفت الب دراسة
تأ ير نمم المعلومات ا دارية المحوسبة ومدى تأ يراا علب اداء العاملين في شركة ا تلا ت
الزلسطينية ,ولتحقيق ااداف الدراسة ت تلميم استبانة من  61فقر ة قد تم توزيعها عل عينة الدراسة
المكونة من  361مومف وتوللت فيها لب عد ة نتائج من أامها وجود أ ر لو د لة حلائية
لمتطلبات تش يل دار ة نمم المعلومات اإلدارية علب أداء العاملين في شركات ا تلا ت.
دراسة (عبد الزءيل )2119,دراستص بعنوان" العوامل المؤثرة على تبني وتطبيق أسلوب التجارة
االلكترونية في شركات التجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية" .ادفت الدراسة لب تعرف مدى
توافر المق ومات األساسية لات الللة بعوامل البيئة الخارجية والازمة لتبني وتطبيق أسلوب التجار ة
ا لكترونية بجمهورية ملر العربية ,من خال معرفة أ ر توافر البنية األساسية لإليلا ت
وتطوراا ,ومعرفة أ ر توافر الكوادر البشرية المؤالة ستخدام تكنولوجيا المعلومات وا تلا ت من
الناحية الكمية والكيزية ,وتعرف تأ ير وجود البنية القانونية والتشريعات الازمة لحماية المتعاملين
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بالتجار ة اإللكترونية ,وتعرف تأ ير وجود الخدمات الملرفية الازمة لتشجي

التعامل بالتجار ة

ا لكترونية ,وتأمين العمليات التجارية التي تتم لكترونيا .كما استهدفت الدراسة تعرف مدى توافر
المقومات األساسية لات الللة بعوامل البيئة الداخلية والازمة لتبني وتطبيق أسلوب التجار ة
ا لكترونية علب مستوى الشركات محل الدراسة ,من خال معرفة أ ر وعي اإلدار ة العليا والقائمين
علب التسويق وايمانهم بالتجار ة ا لكترونية ,ومعرفة أ ر توافر اإلمكانيات المادية الازمة لقيام التجار ة
اإللكترونية من وسائل اتلال وأجهز ة وبرامج ومعرفة أ ر توافر الكوادر البشرية المؤالة والازمة
للتعامل م التجار ة اإللكترونية علب تبني و تطبيق أسلوب التجار ة اإللكترونية  .وتوللت الدراسة
لب أنص علب الرغم من دراأ مزردات الدراسة علب مستوى توزيعات العينة للعوامل المؤ ر ة علب تبني
و تطبيق أسلوب التجار ة اإللكترونية

أن التطبيق ءعيف علب مستوى مراحل التجار ة اإللكترونية

جميعها.
دراسة (منلور )2111,بعنوان ":عالقة الترويج اإللكتروني بالحصة السوقية لدى المصارف
في شمال الضفة الغربية " ادفت الة الدراسة الب فحص عاقة الترويج اإللكتروني بالحلة السوقية
وعاقتهما بكل من :الجنس ,الحالة ا جتماعية ,العمر ,الوميزة ونوع الملرف ,لللأ تم عداد
استبانة وتوزيعها علب عينة طبقية عشوائية مكونة من  113من مومزي الملارف في شمال
الءزة ال ربية قد نتج عن الة الدراسة وجود عاقة يجابية بين اإلعان ,والعاقات العامة وتنشيط
المبيعات عبر رسائل الترويج ا لكتروني ,الحلة السوقية ,كما وجدت الدراسة وجود فروق في
الحلة السوقية ,للال

الزئة العمرية(أقل من  31عاما) وكللأ فروق في الترويج اإللكتروني,

والحلة السوقية للال الملارف اإلسامية ,وفي ءوء نتائج الدراسة ,فقد أولب الباحث بءرور ة
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تعاقد الملارف م

شركات ا نترنت أو شركات للترويج اإللكتروني ,لعمل حمات ترويجية

الكترونية ستطي الولول الب كافة المواطنين من أجل تنشيط المبيعات ,وزياد ة عدد العماء.

الدراسات األجنبية:
دراسة ( )Johnson and Whang,2002بعنوان "

E-business and supply

 " chain management: An overview and frameworkتحدث فيها عن األعمال
اإللكترونية وسلسلة التزويد بشكل عام ,حيث أشار لب أن شبكة ا نترنت سيكون لها تأ ير كبير
علب كيزية تزاعل الشركات م بعءها البعض وم الزبائن ,وادفت الة الدراسة لب البحث في
كيزية تأ ير استخدام ا نترنت علب سلسلة التزويد وقام بتقديم دراسة استقلائية للبحوث الناشئة عن
تأ ير األعمال اإللكترونية علب دار ة سلسة التزويد وقد شمل بدراستص اإلطار الولزي نمالج تحليلية
,تحلل تجريبي ودراسات الحالة ,وقام بتلنيف العمل الب اث فئات رئيسية اي :التجار ة
اإللكترونية( ,(E-Commerceالمشتريات اإللكترونية ( )E-Procurementوالتعاون اإللكتروني
(.)E-Collaboration
دراسة ( )Cagliano et al.,2005بعنوان "

"E-business strategy: How

 "companies are shaping their supply chain through the internet",تحدث
فيص عن ستراتيجية األعمال اإللكترونية ":كيزية لياغة او تشكيل سلسلة التزويد من قبل الشركات
عن طريق ا نترنت" ,وادفت الب استكشاف التبني الزعلي لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية في
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عمليات سلسلة التزويد ,وتوللت الة الدراسة الب ا ستنتاجات التالية :ان ااتمام كل من الباح ين
وألحاب المهن حول استخدام ا نترنت واألدوات المساعد ة فيص واستخدامها لدعم العمليات التجارية
كانت عالية جدا في السنوات القليلة الماءية  ,وم للأ وعلب الرغم من توقعات المتحمسين فانص
يزال من غير الواء تماما فيما استخدمت الة التوقعات في األعمال علب ارض الواق ,كما أمهرت
النتائج وجود للة و يقة بين استخدام أدوات ا نترنت ومستوى التكامل م العماء والموردين ,مما
يشير الب ءرور ة تحديد استراتيجيات لألعمال اإللكترونية لجعلها متماسكة ومائمة لدمجها م
آليات التكامل التقليدية .
وفي دراسة ( )Meroño-Cerdan and Soto-Acosta , 2005بعنوان" Examining
" e-business impact on firm performance through website analysis
دراسة األعمال الكترونية وتأ يراا علب أداء الشركات من خال تحليل الموق ا لكتروني والتي
ادفت لب دراسة العاقة بين األعمال ا لكترونية وأداء الشركات باإلءافة ا ختافات في تبني
األعمال ا لكترونية بناء علب حجم المنممة  ,ولقد تم اخل  288شركة من منطقة مورسيا  ,اسبانيا
كعينة للبحث  .وأمهرت نتائج ايجابية في العاقة بين األعمال ا لكترونية و أداء الشركات في
المقابل أكدت النتائج انص

توجد عاقة لألعمال ا لكترونية وحجم األعمال.

وفي دراسة ()Awwad,2006بعنوان ”Website Quality Factors from Jordanian

”  Universities Students’ Viewpointعوامل جود ة الموق ا لكتروني في شبكة ا نترنت
من وجهة نمر طلبة الجامعات األردنية والتي ادفت لب تحديد أام عوامل الجود ة المدركة للمواق
علب شبكة اإلنترنت من وجهة نمر طلبة الجامعات األردنية .وقد تم تطوير أدا ة البحث) ا ستبانة)
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الل

يحدد ا ني عشر بعدا(مائمة المعلومات

اعتمادا علب المقياس المعروف )(webqual

للمهمة ,التزاعلية  ,ال قة  ,ا ستجابة التلميم الماد

الجلاب ,اإلدراأ لحسي,الممهر المرئي ,

اإلبداع  ,المحتوى العاطزي  ,ا تلا ت المتكاملة  ,معالجة اللزقات  ,البديل التطبيق) .وقد
أمهرت نتائج التحليل العاملي عشر ة أبعاد تعتبر األك ر أامية من وجهة نمر المستخدم األردني
وتتعلق بجود ة الموق

علب شبكة اإلنترنت واي :ماءمة المعلومات للمهمة التزاعلية ال قة

ا ستجابة اإلدراأ الحسي الممهر المرئي اإلبداع المحتوى العاطزي ا تلا ت المتكاملة
معالجة اللزقات .واعتمادا علب النتائج التي توللت ليها الدراسة

تم عرض بعض التوليات

المتعلقة بأبعاد جود ة الموق علب شبكة اإلنترنت التي يمكن أن تساعد الشركات في تطوير مواقعها
بالشكل الل يشب حاجات العماء ورغباتهم.
أما دراسة

) ( Alan,2008بعنوان "

E-Business And Supply Chain

 " Integrationالتي آجرااا علب أرب منممات كبير ة في بريطانيا ب رض فحص كيزية استخدام
الة الشركات آلليات جديد ة وتنزيل األعمال الكترونية عبر ا نترنت فيما يخص عمليات التجهيز
والشراء ا لكتروني والمناقلات وعملية اللرف .وتم لت أاداف الة الدراسة في تحديد فيما ل ان
تكامل سلسة التزويد قد حقق ااداف الشركة للشركات المعنية ,ولتقييم مدى التكامل الل انجز خال
الة المشاري وقد استنتج بعد البحث بأن الحا ت ال اث من ارب قد بت ,بأن اناأ القليل او
شيء علب اللعيد المتعلق بتكامل التكنولوجيا بسلسلة التزويد ومساامتها في المشروع وفقط في
حالة واحد ة يوجد اناأ دليل علب وجود سلسلة التزويد من منمور المساامة في المشروع  .اث
من الشركات

تأخل بعين ا عتبار نتائج استخدام األعمال اإللكترونية في سلسلة التزويد.
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كما قام ( )Andrea and Margaret,2009بدراسة بعنوان "

"Critical Success

Factors For B2b E-Commerce Use Within The Uk Nhs Pharmaceutical
 "Supply Chain",ادفت لب تعرف العوامل التي ينمر ليها المستخدمون لنجاح عملية استخدام
أنممة التجار ة اإللكترونية المتطور ة في األعمال التجارية كالبي والشراء .وقد تم عمل مس ميداني
للعاملين في قطاع التزويد في مجال الخدمات اللحية البريطانية للتحقق من الة العوامل .وخللت
الدراسة لب وجود خمس مجموعات من العوامل اي :جود ة النمام وجود ة المعلومات والتزام اإلدار ة
ومو وقية موق الشركة علب ا نترنت وأمن المعلومات .ووجد أن جود ة المعلومات وجود ة النمام اما
األك ر أامية حسب ترتيب المستخدمين.
وفي دراسة اخرىقامبها( )Meydanoglu,2009تحدث فيها عن " The Role of Supply
Event Management Systems For Supply Chain Risk

Chain

 "Managementوالتي ادفت الب توءي الب ا مدى نمم  scemتدعم عملية ادار ة المخاطر
في ساسل التزويد في الشركات التركية التي تستخدم انممة  ,SCEMوقد أدت الة الدراسة لب
تحسين مزهوم دور  SCEMألدار ة مخاطر سلسلة التزويد ,كما انها اكدت بأن انممة SCEM
تسهم اسهاما كبي ار في التقاط المخاطر التش يلية ) (operational riskفي ساسل التزويد واباغ
لانعي القرار حول الة المخاطر وكللأ توفير المعلومات لتحديد وقوعها.
"اما في دراسة ل( )Poonam ,2010بعنوان

“Critical Success factors for

Resource Planning implementation in Indian Retail

Enterprise

” Industry: An Exploratory studyالتي ادفت الب التعرف والتحقق حلائيا من عوامل
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نجاح تطبيق أنممة تخطيط موارد المنشأ ة متءمنة أنممة دار ة سلسلة التزويد في شركات البي
الهندية .وخللت الدراسة لب تعرف العوامل األام لنجاح التطبيق  .وقد قسمت الة العوامل لب
خمسة تقسيمات اي :دعم اإلدار ة العليا ا ختيار المناسب للمنتج دار ة المشروع تشكيل الزرق
التعليم والتدريب.
وفي دراسة قام بها ( )Govindan,et al., 2012بعنوان " Supply Chain Risk
"Management and Its Mitigation in A food Industryعلى شركات تصيع المواد

الغذائية في شمال الهند  والتي ناقشت البحوث المختلفة التي تعمل في مجال ادار ة سلسلة التوريد
) .(SCRMوقد ادفت الة الدراسة الب خلق نمولج لتحليل المخاطر المختلزة والتي تنطو تحت
سلسلة ا مداد ال لائية  .تم تحديد انواع مختلزة من المخاطر التي تنطو عليها في اللناعات
ال لائية بناء علب الدراسات ا دبية وبالتشاور م خبراء لناعة األغلية ,وبالتالي فقد نتج عن الا
البحث نمولج قد ي ساعد المديرين للتعرف علب المخاطر وتوزيدام بالمعرفة العالية دار ة ا خطار.
وفي دراسة  )2113( Wiengarten et al.,بعنوان " Investigating the impact of
e-business applications on supply chain collaboration in the German
 " automotive industryمكنت تقنيات اإلنترنت وشبكة اإلنترنت من تكامل نمم المعلومات
عبر الحدود التنميمية في الطرق التي كانت حتب اآلن مستحيلة .ان قياس األعمال اإللكترونية
يعتبر تقليديا لات قيمة كبناء متكامل .وم للأ فقد أدت الرغبة في تطوير فهم شامل أل ر تطبيقات
ا عمال ا لكترونية من منمور نمرية نملجة كهياكل متعدد ة في ا عمال ا لكترونية .كما تم
التحقيق من أ ر تعاون ا عمال ا لكترونية في تمكين األداء التش يلي .وال رض من الة الورقة او
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استكشاف دور التمكيني من األبعاد المتعدد ة لألعمال ا لكترونية والتحقيق لا كان كل تطبيقات
ا عمال ا لكترونية لها تأ ير مباشر وايجابي في تعاون سلسلة التزويد.
وتوللت الدراسة ان اناأ أبعادا متعدد ة لنملجة ا عمال ا لكترونية وعاو ة علب للأ أ رت
بعض تطبيقات ا عمال ا لكترونية يجابيا علب التعاون لسلسلة التزويد بينما بعءها ا خر لم
يؤ ر .وأ بتت النتائج أيءا أن التعاون في ا عمال ا لكترونية لص تأ ير مباشر وايجابي علب أبعاد
متعدد ة في األداء التش يلي التي تم اختباراا.

ما يميز الدراسة الحالة عن الدراسات السابقة
وقد حم الباحث من خال اطاعص علب الد ارسات السابقة لات الللة أن الة الدراسات
تم تناولهما في الة الدراسة ولم
بح ت في مت ير واحد أو مت يرين مختلزين عن المت يرين الللين ّ
تربط أ دراسة سابقة بين تكنولوجيا األعمال ا لكترونية بكبعاداا (تبني األعمال ا لكترونية وتدفق
العمل ا لكتروني وا تلا ت ا لكترونية وتكنولوجيا الموق ا لكتروني) و مخاطر سلسلة التزويد
بأبعاداا( التكنولوجية واإلستراتيجية

والموارد البشرية) وبهلا تكون الدراسة الحالية اي الدراسة

األولب – علب حد علم الباحث – التي ربطت بين درجة توافر تكنولوجيا األعمال ا لكترونية وبين
مت ير التخزيف من مخاطر سلسلة التزويد من وجهة نمر المديرين و روؤساء ا قسام العاملين في
شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية الا وقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة في تطوير مشكلة
دراستص واختيار العينة وبناء أدا ة الدراسة فءاا عن اإلفاد ة مما توللت ليص الدراسات السابقة من
نتائج الدراسة الحالية.
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للا فان الة الدراسة قدمت مساامة جديد ة باءافة علمية في مجال تبني تكنولوجيا ا عمال
األلكترونية في ادار ة مخاطر سلسلة التزويد في الشركات المحلية ودوراا في الحد او التخزيف من
مخاطر سلسلة التزويد والة الجزئية لم تتطرق لها الدراسات السابقة في البحث مما يعنب قدر ة الة
الدراسة في تعزيز المعرفة العلمية المتعلقة بهلا الجانب من الناحية النمرية والتطبيقية.
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لفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
مقدمة
يتناول الا الزلل ولزا مزلاا لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تحقيق أاداف الدراسة
ومن للأ ولف لمنهج البحث المستخدم ومجتم الدراسة وعينتها وولز ا ألدا ة الدراسة واإلجراءات
المتبعة للتحقق من لدقهما و باتهما وكيزية تطبيقهما علب أفراد العينة فءاا عن اإلشار ة لب
الوسائل اإلحلائية المستخدمة لمعالجة البيانات حلائيا وللأ علب النحو اآلتي:

أوالً :منهج البحث المستخدم:
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الل

يتءمن مس األدب اإلدار بالرجوع لب المراج

والملادر والدوريات العلمية لبناء اإلطار النمر للدراسة ومن أجل تحقيق أاداف الدراسة تم
است خدام المنهج الولزي ا رتباطي بولزص المنهج األك ر مائمة لهلة الدراسة والبحث الميداني
للقيام بجم البيانات بوساطة ادا ة الدراسة(ا ستبانة) وللأ بهدف قياس وتحليل أ ر تكنولوجيا
األعمال اإللكترونية في التخزيف من مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلوما ت
ا ردنية .واعتمدت استبانة؛ تألزت من جزأين حدااما لجم البيانات المتعلقة بولف خلائص
عينة الدراسة واألخرى لجم البيانات لات الللة بتكنولوجيا األعمال ا لكترونية ومخاطر سلسلة
التزويد.
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ثانياً :مجتمع الدراسة:
تكون مجتم

الدراسة من جمي

المديرين ورؤساء األقسام العاملين في دارات المواد

والمشتريات والتخزين والتزويد والعمليات في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية المدرجة في سوق
عمان المالية لعام  2112والبالغ عددام  1711مومزا بحسب سجات الموارد البشرية للشركات
المبحو ة .

ثالثاً :عينة الدراسة:
تم اعتماد أسلوب العينة العشوائية البسيطة المم لة عن طريق السحب العشوائي فراد عينة
الدراسة من مجتم الدراسة المتم ل في المديرين ورؤساء األقسام العاملين في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية المدرجة في سوق عمان المالية وبنسبة  %01من مجتم الدراسة البالغ عددة
 0511مبحوث حيث بلغ عدد أفراد العينة  051مبحو ا .وتم توزي ُ ا ستبانة علب جمي المديرين
الباحث من الولول لهم في فتر ة
وروؤساء ا قسام المتواجدين في األردن وعلب رأس عملهم وتمكن
ُ
المس

الولول لب  031منهم
ومن بين حوالي  051مدي ار ورئيس قسم في الة المنممات تم
ُ

بنسبة  %81من مجموع عينة الدراسة وتم استعاد ةُ ( )98استبانص بنسبة( )%8016من ا ستبانات
استخدام ( )87استبانة بنسبة ( )%8817في
الموزعة وبعد تدقيق لاحية ا ستبانات للتحليل تم
ُ
التحليل اإلحلائي.

رابعاً :أداة الدراسة:
لتحقيق أاداف الدراسة استخدمت ا ستبانة كأدا ة دراسة وتم اعتماد أدا ة ا ستبانة كأداة قياس
لمت ير تكنولوجيا األعمال اإللكترونية بأبعادة (تبني األعمال اإللكترونية وا تلا ت ا لكترونية
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والموق

ا لكتروني وتدفق العمل ا لكتروني با عتماد علب دراسات ) ;Subramani , 2004

; ) Huzingh,2000; Awwad,2006في تطوير استبانة الدراسة.
اما المت ير التاب والمتم ل في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد بابعاداا (التكنولوجية
والموارد البشرية وا ستراتيجية) في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية فقد اعتمد الباحث في
تطوير فقرات الا المت ير علب دراسات( Yates and Stone,1992; Shapira, 1995; Zsidisin,

) 2003; Ellis,Henry, and Shockley,2010

بحيث ت طي كافة الجوانب التي سيتناولها

اإلطار النمر والتساؤ ت والزرءيات التي سوف تستند اليها الدراسة.
وقد ا ستخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي (دائم ا غالب ا أحيان ا

ناد ار أبدا) .وتم تحديد

المستوى بالنسبة للمتوسطات الحسابية التي سوف تلل اليها الدراسة لتزسير البيانات علب اساس
المعيار التالي:
طول الفئة =

اعلى طول فئة  -ادنى طول فئة في المقياس الخماسي
عدد الفئات

وسوف يكون المقياس المعتمد التخاذ القرار على النحو التالي:
 2.33 = 1.33+1.11منخفض()2.33-1
 3.64 = 1.33 +2.34متوسط ()3.37-2.34
 7.11 = 1.33 +3.68مرتفع ( )5.55 -3.38

= 1.33 =1 -5
3

72

خامسا  -صدق اداة الدراسة
الصدق الظاهري
تم التحقق من لدق أدا ة الدراسة بما تءمنتص من فقرات باستخدام اللدق الماار وللأ
ّ
من خال عرءها علب مجموعة من المح ّكمين تكونت من عشر ة مح ّكمين من المختلين في اإلدار ة
والتسويق ونمم المعلومات واألعمال ا لكترونية من أعءاء ايئة التدريس في جامعات الشرق
طلب منهم
وعمان العربية والزيتونة ومؤتة واألردنية والبت ار والملحق ( )3يبيّن للأ وقد ُ
األوسط ّ
بداء ال أر في دقة الزقرات ومائمتها ألدا ة الدراسة واجراء أية تعديات مائمة تخدم الدراسة وقد
أخل الباحث بماحمات المح ّكمين وما اقترحوة من تعديات واعتمد الباحث الزقرات التي نالت
موافقة بنسبة ( )%81فأك ر مؤش ار علب لدق الزقرات وقد تم اإلبقاء علب جمي فقرات ا ستبانة
البالغ عدداا ( )59لحلولها علب النسبة المطلوبة أو أك ر وبللأ تحقق اللدق الماار لألدا ة
والملحق ( )0يبين استبانة الدراسة بلورتها النهائية.
سادسا -ثبات أداه الدراسة :Reliability Test
يقلد ب بات أدا ة الدراسة استقرار النتائج أ مدى التوافق أو ا تساق في نتائج ا ستبانة لا
طبق أك ر من مر ة وفي مروف مما لة وقد تم استخدام اختبار ا تساق الداخلي كرونباخ ألزا
( )Cronbach Alphaلقياس مدى التناسق في جابات الم بحو ين علب كل األسئلة الموجود ة في
المقياس كما ُيمكن تزسير (ألزا) بأنها معامل ال بات الداخلي بين اإلجابات ويدل ارتزاع قيمتص علب
درجة ارتزاع ال بات ويتراوح ما بين ( )1- 1وتكون قيمتص مقبولة عند ( )%61وما
فوق( )Sekran,2006والجدولين( )1و( )2يوءحان للأ.
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جدول ()0
معامالت ثبات اإلتساق الداخلي ( )Cronbach Alphaألداة تكنولوجيا األعمال االلكترونية لعينة الدراسة(ن=)87
أبعاد ممارسات سالسل التزويد
المتغير

عدد الفقرات

قيمة معامل α

تبنب األعمال ا لكترونية

17

1.872

وا تلا ت ا لكترونية

11

1.933

الموق ا لكتروني

11

1.926

تدفق العمل ا لكتروني

11

1.923

تكنولوجيا األعمال ا لكترونية ككل

77

1.891

ناحم من خال الجدول رقم ( )0أن معامات ال بات لجمي مجا ت أدا ة الدراسة (تكنولوجيا
االعمال االلكترونية) كانت أكبر من ( )1161حيث بل ت لتكنولوجيا األعمال االلكترونية ككل
( )11890مما يدل علب أنص يوجد اتساق داخلي بين فقرات كل مجال من المجا ت.
جدول ()3
معامالت ثبات االتساق الداخلي ( )Cronbach Alphaألداة مخاطر سلسة التزويد لعينة الدراسة(ن=)78
أبعاد مخاطر سلسلة التزويد

المتغير

عدد الفقرات

قيمة معامل α

المخاطر التكنولوجية

7

1.639

مخاطر الموارد البشرية

7

1.413

المخاطر اإلستراتيجية

7

1.976

الكلي لمخاطر سلسلة التزويد

23

1.827

ناحم من خال الجدول رقم ( )2أن معامات ال بات للمت ير التاب (مخاطر سلسلة التزويد)
كانت أكبر من ( )1.61حيث بل ت لمخاطر سلسلة التزويد ككل ( )1.827مما يدل علب أنص يوجد
اتساق داخلي بين فقراتص وعموما دلت نتائج حساب معامات ال بات علب فقرات ا ستبانة كان بينها
اتساق وانسجام داخلي مما يؤكد لاحية ومدلولية ا ستبانة في اختبار الزرءيات.
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سابعا -وصف خصائص عينة الدراسة:
وفيما يلي أو ا ولز ا للخلائص الديموغرافية لعينة الدراسة:
جدول ()2

وصف عينة الدراسة وفق المتغيرات الديموغرافية للموظفين
المتغير

العمر

الجنس

المؤال العلمي

عدد سنوات الخبر ة

المركز الوميزة

الفئة

العدد

النسبة

اقل من  31سنة

37

39.18

 – 31اقل من37سنة

18

21.69

 – 37اقل من  39سنة

23

26.73

 71سنة فأك ر

11

12.67

المجموع

84

111

لكر

67

47.41

أن ب

22

27.29

المجموع

84

111

دبلوم كلية مجتم فاقل

32

36.78

بكالوريوس

39

77.83

دراسات عليا

16

18.39

المجموع

84

111

اقل من  6سنوات

28

32.18

 – 6اقل من  11سنوات

36

71.38

 – 11اقل من  17سنة

15

17.25

 17سنة فأك ر

8

9.19

المجموع

84

111

مدير

37

70.23

رئيس قسم

72

59.77

المجموع

111
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أمهرت النتائج الوارد ة في الجدول ( )2أن توزي المت يرات الديموغرافية كاألتي:
 .0متغير الجنس :يتء أن معمم أفراد العينة كانوا من اللكور حيث بلغ عددام ( )65أ

بنسبة

( )%47.41بينما بلغ عدد اإلناث ( )22أن ب بنسبة (.)%27.29
 .3متغير العمر :يشير الجدول رقم ( )2أن أقل نسبة عمرية ( )%12.64من الزئة العمرية ( 40سنة
فاك ر) البالغ عددام ( )00بينما ( )08فرد يم لون ما نسبص ( )%31169كانت أعمارام ءمن
الزئة العمرية ( – 21اقل من24سنة) وأن ( )32فردا كانوا ءمن الزئة العمرية ( – 25اقل من
 29سنة ) مومزا بنسبة ( )% 26.42أما باقي أفراد العينة والبالغ عددام ( )25مم لون بنسبة
()%29118من جمالي العينة كانوا ءمن الزئة العمرية (اقل من  21سنة).
 .2متغير المؤهل العلمي :يتء من الجدول رقم ( )2أن أكبر نسبة للمستجيبين كانت ءمن من
لديهم شهاد ة بكالوريوس والبالغ عددام ( )29بنسبة بل ت ( )%77.83تليها نسبة المستجيبين
ممن لديهم دبلوم حيث بلغ عددام ( )23مستجيب ا وللأ بنسبة ( )%36.78وبلغ عدد المستجيبين
الماحم أن جمي
الحاملين للشهادات العليا ( )06مستجيبا مم ل بـنسبة بل ت ( )%18.39ومن ُ
أفراد العينة من حملة الشهادات والا يعكس قدر ة أفراد العينة علب فهم فقرات اإلستبانة واإلجابة
عليها بدقة مما يدعم الا مو وقية اإلعتماد عليها عند جراء التحليل.
 .4عدد سنوات الخبرة :يبين الجدول رقم ( )2أن معمم أفراد العينة يتمتعون بخبر ة طويلة ل بلغ
عدد اللين تقل خبرتهم عن ( 6سنوات) بـ ( )38أ

بنسبة ( )%32.18بينما بلغ من ام ءمن

الزئة ( – 6اقل من  01سنوات) بـ ( )26فردا أ

بنسبة ( )%41.38كما بلغ عدد المستجيبين
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( )05اللين ام ءمن المجال ( – 01اقل من  05سنة) أ ما يعادل ( )%07135بينما بلغ ()8
مستجيبا من ام ءمن الزئة (من 05سنة فأك ر) أ ما يعادل نسبة ( )%9109واي أدنب نسبة.
 .5المركز الوظيفي :يتء من الجدول( )2أن من ام بمسمب رئيس قسم بلغ عددام ( )53أ
يعادل نسبة ( )%59.77ينما يبلغ عدد المديرين ( )25أ
الماحم أن نسبة المديرين تقريبا النلف أ

ما يعادل نسبة ( )%70.23ومن

ألحاب القرار مما يعكس دقة ولدق اإلجابة

علب ا ستبانة ويدعم مو وقية ا عتماد علب التحليل.

ثامنا -اختبار مدى إعتدالية بيانات أبعاد تكنولوجيا األعمال االلكترونية:
الجدول ()4



نتائج اختبار التوزيع الطبيعي كولمجروف – سم يرنوف ()KS
المتغير

معامل االلتواء

مستوى داللة اختبار كولمجروف  -سميرنوف

تبنب ا عمال ا لكترونية

1.77-

1.162

ا تلا ت ا لكترونية

1.67-

1.111

الموق ا لكتروني

1.166

1.313

تدفق العمل ا لكتروني

1.13-

1.166

من خال بيانات الجدول( )4يتبين ان قيم معامات ا لتواء قد انحلرت بين
( 1.166الب –  )1.77وتعتبر جمي الة القيم قريبة من التوزي الطبيعي كما تشير قيم مستوى
د لة اختبار كولمجروف – سميرنوف والتي كانت جميعها اكبر من  1.17الب قبول فرءية
اعتدالية توزي بيانات أبعاد تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية واقترانها بالتوزي الطبيعي واو شرط
اساسي لتطبيق اختبار تحليل ا نحدار الخطي.
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تاسعا -المعالجة االحصائية
بعد انتهاء الباحث عملية جم البيانات والمعلومات الازمة حول مت يرات الة الدراسة تم
ترميزاا وادخالها لب الحاسب اآللي ستخرج النتائج اإلحلائية حيث سيتم ا ستعانة باألساليب
اإلحلائية ءمن برنامج الحزمة اإلحلائية للعلوم ا جتماعية

Statistical package for

 )SPSS V.18( social scienceليلار لب معالجة البيانات التي تم الحلول عليها من خال
الدراسة الميدانية للعينة المبحو ة وبالتحديد فان الباحث استخدم األساليب اإلحلائية اآلتية:
 .1اختبار التوزي الطبيعي كولمجروف – سميرنوف ()KS
 .2اختبار معامل االلتواء( )Skewnessوللأ للتأكد من ان البيانات تتب

التوزي

الطبيعي(.)Normal Distribution
 .3اإلحصاء الوصفي  :لولف خلائص عينة الدراسة وحساب المتوسطات الحسابية وا نحرافات
المعيارية لبيان مدى تشتت اإلجابات عن وسطها الحسابية وتحديد مستوى األامية النسبية بحسب
مت يرات أسئلة الدراسة.
 .7تحليل االنحدار المتعدد (:)Multiple Regression
المت ير المستقل بأبعادة في المت ير التاب .

ختبار لاحية نمولج الدراسة وا ر

79

عاشرا -إجراءات الدراسة:
تم اعتماد اإلجراءات
بعد التأكد من لدق أدا ة الدراسة و باتها وبعد تحديد مجتم الدراسة وعينتص ّ
اآلتية:
 .1قام الباحث بتناول اإلطار النمر والدراسات السابقة بالتوس المائم لت طية كافة الجوانب
المتعلقة بمت يرات الدراسة التي سوف تتناولها الدراسة .
 .2قام الباحث بالعمل علب تلمي م وتطوير ا ستبانة بالشكل المناسب وتبني بعض الزقرات التي
يمكن ان تناسب مت يرات الدراسة الحالية من دراسات اجريت وخءعت لقياس ال بات واللدق
في مت يراتها ليسهل اعتماداا في الدراسة الحالية.
 .3عمل الباحث علب تحكيم استبانة الدراسة من قبل المختلين ليتم توزيعها علب المبحو ين
بلورتها النهائية.
 .7تم توزي ا ستبانة علب المبحو ين م جم كافة ما وزع من الة ا ستبانات ليلار لب ترميزاا
وتزري ها ءمن البرنامج اإلحلائي المناسب.
 .7العمل علب دخال وترميز ا ستبانات للشروع في عملية تحليلها
 .6تم جراء التحليل للولول لب مناقشة النتائج التي تم التحلل عليها.
 .4تمت مناقشة النتائج وكتابة التوليات التي تخدم الدراسة والشركات المبحو ة ءمن آليات تنزيل
قابلة للتطبيق.
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وقد أ ّكد الباحث للمستجيبين المشمولين بالدراسة أن جاباتهم سوف تعامل بسرية تامة وأنها لن
تستخدم

تم عطاء المستجيبين فرلة كافية لإلجابة واست رق
ألغراض البحث العلمي فقط و ّ

توزي ا ستبانات وجمعها ( )30يوم ا.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
يتءمن الا الزلل عرءا للنتائج التي توللت ليها الة الدراسة من خال اإلجابة عن
أسئلتها وعلب النحو اآلتي:

اوال :اجابة اسئلة الدراسة
نتائج تحليل أراء عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بتكنولوجيا االعمال االلكترونية ومخاطر
سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا االعمال االلكترونية :
تحليل أراء عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بتكنولوجيا االعمال االلكترونية في شركات
تكنولوجيا األعمال االلكترونية:
السؤال األول :ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات تكنولوجيا
المعلومات

حول اثر تكنولوجيا األعمال اإللكترونية بأبعادها (تبني األعمال اإللكترونية،

تقنيات الموقع االلكتروني ،االتصاالت اإللكترونية ،التدفق االلكتروني للعمل) في التقليل من
مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
وبهدف تعرف أراء وتلورات المبحو ين حول ا ر تكنولوجيا األعمال ا لكترونية في التقليل من
مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية تم حساب المتوسطات
الحسابية وا نحرافات المعيارية لزقرات كل بعد من أبعاد تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية كما او
موء في الجدول رقم ( )5كما يلي:
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الجدول ()5
المتوسطات الحسابية لتقديرات واالنحرافات المعيارية أفراد عينة الدراسة لكل بعد من أبعاد تكنولوجيا األعمال
االلكترونية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التقدير

1.43

متوسطة

3

عالية

1
7
2

الرقم

البعد

1

تبني األعمال ا لكترونية

3.67

2

تقنيات الموق ا لكتروني

3.44

1.87

3

ا تلا ت ا لكترونية

3.17

1.86

متوسطة

7

التدفق ا لكتروني للعمل

3.41

1.68

عالية

تكنولوجيا االعمال االلكترونية

3.76

الرتبة

متوسطة

تشير بيانات الجدول ( )7أن المتوسطات الحسابية ستجابات أفراد عينة الدراسة تراوحت بين
( )3.17 – 3.44وبانحراف معيار ( )1.86 – 1.68وبدرجة تقدير تراوحت بين (متوسطة
وعالية) كما يتبين من ال جدول أن متوسط تقديرات العينة علب أدا ة دراسة (تكنولوجيا األعمال
ا لكترونية) ككل ( )3.76بدرجة تقدير متوسطة وقد حلل بعد تقنيات الموق ا لكتروني علب
المرتبة األولب بمتوسط حسابي ( )3.44وانحراف معيار ( )1.87بدرجة تقدير عاليةا ؛ م في
المرتبة ال انية بعد التدفق ا لكتروني للعمل بمتوسط حسابي ( )3.41وانحراف معيار ()1.68
بدرجة تقدير عالية؛ فالبعد المتعلق بتبني ا عمال ا لكترونية بمتوسط حسابي ( )3.67وانحراف
معيار ( )1.43بدرجة تقدير متوسطة؛ م البعد المتعلق با تلا ت ا لكترونية في المرتبة الرابعة
بمتوسط حسابي ( )3.17وانحراف معيار ( )1.86بدرجة تقدير متوسطة.
وفيما يلي عرض لنتائج كل بعد من أبعاد الممارسات المتعلقة بتكنولوجيا األعمال ا لكترونية
من خال فقراتها بشكل تزليلي:
وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس األول األسئلة الفرعية التالية :
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السؤال الفرعي األول :ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات حول اثر تبني تكنولوجيا األعمال اإللكترونية في التقليل من مخاطر
سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
 فيما يتعلق بفقرات تبني تكنولوجيا األعمال االلكترونية:
الجدول () 3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات بعد تبني األعمال
االلكترونية
الفقرة

الرقم
1

تركز شركتنا على استخدام احلواسيب يف أعماهلا بدرجة عالية

2

تعتمد شركتنا شبكات األعمال االلكرتونية يف اجنازها ألنشطتها بدرجة عالية

3

معظ م م م األنشم م ممطة يف شم م ممركتنا مم م ممرت الوحم م ممد االلك م م ممرتوء وتم م ممخ عمليم م ممات البي م م م والش م م مرا تم م ممت باس م م ممتخدام

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التقدير

3.42

1.84

عالية

3.68

1.87

عالية

الرتبة
5
8
14

تكنولوجيا األعمال االلكرتونية

3.26

1.87

متوسطة

7

تت عمليات الشرا والبي ملنتجاتنا مرت خالل الشبكة االلكرتونية

3.91

1.66

عالية

7

تنجم ممز األنشم ممطة يف شم ممركتنا باسم ممتخدام احلواسم ممب علم ممى الشم ممبكة االلكرتوني م مة (
)online

3.89

0.62

عالية

6

االتصم م م مماالت ب م م م م الم م م ممدوا ر واألقسم م م ممام يف شم م م ممركتنا تم م م ممت مم م م ممرت خم م م ممالل الشم م م ممبكة االلكرتونيم م م ممة الداخلي م م م ممة

3.69

0.61

عالية

2171

1180

عالية

2164

1182

متوسطة

9

ختفض شركتنا تكاليفها نتيجة تطبيقها تكنولوجيا األعمال االلكرتونية يف أنشطتها

2174

1189

عالية

4

11

درجة السرحة يف أعمال شركتنا عالية نتيجة تطبيقها تكنولوجيا أعمال الكرتونية متقدمة.

2188

1191

عالية

3

11

لدى شركتنا ثقافة تنظيمية عالية حنو تطبيق تكنولوجيا األعمال االلكرتونية يف أنشطتها

2127

0.65

متوسطة

13

12

معدل دوران العمل يف شركتنا منخفض نتيجة استخدامها تكنولوجيا األعمال االلكرتونية

2154

0.68

متوسطة

12

13

تعتمد شركتنا منوذج سلسلة القيمة لالستفادة مرت تكنولوجيا األعمال االلكرتونية فيها

2162

0.62

متوسطة

10

17

اعتقم م ممد أن ش م م ممركتنا ئق م م ممق فوا م م ممد ذات قيم م م ممة ع الي م م ممة باسم م ممتخدامها تكنولوجي م م مما األعم م م ممال االلكرتوني م م ممة يف

3.55

0.77

متوسطة

11

and

offline

واالنرتنت
4

تتكامل أنشطتنا م موردحنا باستخدام الشبكة االلكرتونية

8

هن م م مماع ل م م مماوا ع م م ممال ب م م م ش م م ممركتنا وموردحن م م مما نتيج م م ممة اس م م ممتخدمنا تكنولوجي م م مما األعم م م ممال االلكرتوني م م ممة يف
التعامل

أعماهلا
تبني تكنولوجيا األعمال االلكترونية

3.65

متوسطة

1
2
7
6
9
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يبين الجدول ( )6ان الزقر ة الرابعة والتي تنص علب " تتم عمليات الشراء والبي لمنتجاتنا من
خال الشبكة ا لكترونية " قد حللت علب المرتبة ا ولي بين فقرات البعد بمتوسط حسابي ()3.91
وبانحراف معيار ( )1.96بدرجة تقدير عالية بينما احتلت الزقر ة ال ال ة في البعد والتي تنص علب
" معمم األنشطة في شركتنا من البريد ا لكتروني وحتب عمليات البي

والشراء تتم باستخدام

تكنولوجيا األعمال ا لكترونية " علب المرتبة ا خير ة في البعد بمتوسط حسابي ( )3.26وانحراف
معيار ( )1.87بدرجة تقدير متوسطة وتراوحت باقي فقرات البعد بين الين المتوسطين وقد جاءت
درجة البعد ككل بدرجة متوسطة ال بل ت قيمة المتوسط الحسابي (.)3.67
السؤال الفرعي الثاني :ما ما مستوى تصورات ال مديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات حول اثر تقنيات الموقع االلكتروني في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في
شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
 الفقرات المتعلقة بتقنيات الموقع االلكتروني:
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ألفراد عينة الدراسة لكل فقرة من الفقرات المتعلقة بتقنيات
الموقع االلكتروني
الفقرة

الرقم
1

حساه املوق االلكرتوء للشركة بربطها م موردحرت متعددحرت.

2

غ م مزارة املعلومم مما ت املتم مموفرة علم ممى املوق م م االلكم ممرتوء للشم ممركة حسم مماه يف تقوحم ممة عالقم ممات الشم ممركة م م م

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
3.91

1.89

درجة
التقدير

الرتبة

عالية

7
2

3.96

1.93

عالية

3

تعمل الشركة على التحدحد املستمر للمعلومات اليت تتعامل معها

3.41

1.91

عالية

8

7

تساه الواجهات املستخدمة يف املوق االلكرتوء يف جذا واستقطاا املوردحرت والزبا رت

3.74

0.77

متوسطة

11

7

تعزز سهولة التصفح للموق االلكرتوء مرت بقا الزبا رت فرتة طوحلة معه.

3.41

1.96

عالية

9

6

خيدم املوق االلكرتوء للشركة إمكانية الشرا ب املوردحرت للشركة والزبا رت

2197

1.84

عالية

1

زبا نها

86
4

حتوافق املوق االلكرتوء للشركة م خمتلف الوام وبياات التشييل املستخدمة عامليا

2194

1.82

8

حعرض املوق االلكرتوء للشركة املنتجات بشكل واضح ومفصل.

2185

1179

9

حوفر املوق االلكرتوء للشركة درجة أمان عالية للصفقات ب املتعامل مرت املوردحرت

2183

1183

11

ح م مموفر املوقم م م االلك م ممرتوء للش م ممركة تل م ممول تقني م ممة سم م مرحعة يف ت م ممال مواجه م ممة العمي م ممل او امل م ممورد أح م ممة

3.89

0.82

تقنيات الموقع االلكتروني

3.83

مشكلة خالل التصفح للموق .

عالية

3

عالية

6

عالية

4
7

عالية
عالية

يبين الجدول ( )4ان الزقر ة السادسة التي تنص علب " يخدم الموق ا لكتروني للشركة مكانية
الشراء بين الموردين للشركة والزبائن" قد حللت علب المرتبة ا ولي بين فقرات البعد بمتوسط
حسابي ( )3.94وبانحراف معيار ( )1.84بدرجة تقدير عالية بينما احتلت الزقر ة الرابعة في البعد
والتي تنص علب " تساام الواجهات المستخدمة في الموق ا لكتروني في جلب واستقطاب الموردين
والزبائن" علب المرتبة األخير ة في البعد بمتوسط حسابي ( )3.74وانحراف معيار ( )1.44بدرجة
تقدير متوسطة وتراوحت باقي فقرات البعد بين الين المتوسطين وقد جاءت درجة البعد ككل بدرجة
عالية ال بل ت قيمة المتوسط الحسابي(.)3.83
السؤال الفرعي الثالث:ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات حول اثر االتصاالت اإللكترونية في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في
شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟

87

 فيما يتعلق بفقرات االتصاالت االلكترونية:
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ألفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات بعد االتصاالت
االلكترونية
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التقدير

الرتبة

1

تسخر الشركة شبكة االتصاالت العاملية لتعزحز نظ معلوماهتا تول األنشطة اليت تنجزها.

3.42

1.96

عالية

1

2

تكرس الشركة جه ودها الستخدام تكنولوجيا اتصال تدحثة لتسرح نقل وتداول املعلومات فيها.

3.69

1.92

عالية

2

3

تعزز تكنولوجيا االتصاالت احلدحثة مرت درجة التنسيق ب املؤسسات يف الصناعة الواتدة.

3.33

1.12

متوسطة

5

7

تتحسرت إنتاجية الشركة نتيجة استخدامها تكنولوجيا اتصاالت متقدمة .

3.11

1.96

متوسطة

7

7

تتحقق السرعة يف األدا نتيجة استخدام الشركة لتكنولوجيا اتصاالت متقدمة

2.81

1.19

متوسطة

10

6

تعزز تكنولوجيا االتصاالت مرت قدرة الشركة يف خدمة الزبون

2.91

1.18

متوسطة

9

4

سامهت تكنولوجيا االتصاالت املستخدمة يف زحادة التنسيق ب املوردحرت والشركة.

3,57

0.68

متوسطة

7

8

استخدام وسا ل اتصاالت متقدمة تسهل مرت تفاعل األقسام يف الشركة

3.22

0.77

متوسطة

6

9

زاد استخدام تكنولوجيا االتصاالت مرت تعزحز امليزة التنافسية مقابل املوردحرت.

3.66

0.76

متوسطة

3

11

خفضت تكنولوجيا االتصاالت مرت تعزحز شبكة ا ملوردحرت اليت تتعامل معها الشركة.

2.95

0.93

متوسطة

8

الرقم

الفقرة

االتصاالت االلكترونية

3.28

متوسطة

يبين الجدول ( )8ان الزقر ة ا ولب والتي تنص علب " تسخر الشركة شبكة ا تلا ت العالمية
لتعزيز نمم معلوماتها حول األنشطة التي تنجزاا ".قد حللت علب المرتبة ا ولي بين فقرات البعد
بمتوسط حسابي ( )3.42وبانحراف معيار ( )1.96بدرجة تقدير عالية بينما احتلت الزقر ة الخامسة
في البعد والتي تنص علب " تعزز تكنولوجيا ا تلا ت الحدي ة من درجة التنسيق بين المؤسسات
في اللناعة الواحد ة ".علب المرتبة األخير ة في البعد بمتوسط حسابي ( )2.81وانحراف معيار
( )1.19وبدرجة تقدير متوسطة وتراوحت باقي فقرات البعد بين الين المتوسطين وقد جاءت درجة
البعد ككل بدرجة متوسطة ال بل ت قيمة المتوسط الحسابي (.)3.28

88

السؤال الرابع :ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات تكنولوجيا
المعلومات حول أثر التدفق االلكتروني للعمل في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات
تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
 فيما يتعلق بالتدفق االلكتروني للعمل:
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات ألفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات المتعلقة بالتدفق
االلكتروني للعمل
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التقدير

الرتبة

3.92

1.44

عالية

3

3.41

1.82

عالية

7

3

تقوم تكنولوجيا األعمال يف الشركة على إااد الدع واملؤازرة ب الوتدات التنظيمية

3.61

1.44

عالية

8

7

تعزز تكنولوجيا األعمال يف الشركة املعلومات املتوفرة للمستخدم النها ي

3.79

1.44

متوسطة

9

7

توفر تكنولوجيا األعمال التيذحة الراجعة للمستفيدحرت مرت العمال واملوردحرت يف الشركة

3.84

1.44

عالية

6

6

تسهل تكنولوجيا األعمال اجناز اإلعمال مرت خالل التعليمات واإلرشادات املنجزة خلطة العمل

4115

1175

عالية

1

4

تسرع تكنولوجيا األعمال ئدحث وتفظ واسرتجاع الوثا ق املطلوبة لتسرع تدفق العمل

2190

1182

عالية

7

8

ال تعمل تكنولوجيا األعمال على انقطاع تدفق العمل بسبب نقص توفر املعلومات

2188

1185

عالية

5

9

ال ابذل جهدا كبريا يف خدمة الزبون بسبب تطبيق تكنولوجيا األعمال يف الشركة

2155

1183

متوسطة

10

11

ت م م مموفر تكنولوجي م م مما األعم م م ممال قواع م م ممد بيان م م ممات تزح م م ممد م م م ممرت س م م ممرعة احلف م م ممظ واالس م م ممرتجاع والبح م م ممث ع م م ممرت
املعلومات اليت حتطلبها العمل

4111

1172

عالية

2

الممارسات المتعلقة التدفق االلكتروني

3.81

الرقم
1
2

الفقرة

تسهل تكنولوجيا األعمال املستخدمة يف الشركة تدفق مناذج العمل وإجرا اته .
تم م ممدع تكنولوجيم م مما األعمم م ممال املسم م ممتخدمة يف إام م مماد م م ممورة واضم م ممحة تم م ممول تم م ممدفق العمم م ممل يف املشم م ممارح
والوتدات التنظيمية

عالية

يبين الجدول ( )9ان الزقر ة ا ولب والتي تنص علب " تسهل تكنولوجيا األعمال المستخدمة في
الشركة تدفق نمالج العمل واجراءاتص " قد حللت علب المرتبة ا ولي بين فقرات البعد بمتوسط
حسابي ( )3.92وبانحراف معيار ( )1.44وبدرجة تقدير عالية بينما احتلت الزقر ة التاسعة في

89

البعد التي تنص علب"

ابلل جهدا كبي ار في خدمة الزبون بسبب تطبيق تكنولوجيا األعمال في

الشركة" علب المرت بة األخير ة في البعد بمتوسط حسابي ( )3.77وانحراف معيار ( )1.82وبدرجة
تقدير متوسطة وتراوحت باقي فقرات البعد بين الين المتوسطين وقد جاءت درجة البعد ككل بدرجة
عالية ال بل ت قيمة المتوسط الحسابي (.)3.81
تحليل أراء عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية:
بهدف التعرف علب آراء المومزين حول مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية فقد تم حساب المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لزقرات كل بعد من
أبعاد مخاطر سلسلة التزويد كما او موء في الجدول رقم ( )01كما يلي:
الجدول () 15
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد عينة الدراسة لكل بعد من أبعاد الميزة التنافسية
الرقم

البعد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التقدير

الرتبة

1

المخاطر التكنولوجية

7.19

1.78

عالية

1

2

مخاطر الموارد البشرية

3.73

1.91

متوسطة

3

3

المخاطر اإلستراتيجية

3.69

1.66

عالية

2

مخاطر سلسلة التزويد ككل

3.43

تشير بيانات الجدول ( )11أن المتوسطات الحسابية

عالية

ستجابات أفراد عينة الدراسة تراوحت بين

( )3.73 – 7.19وبانحراف معيار ( )1.91 – 1.78وبدرجة تقدير تراوحت ما بين(متوسطة
عالية) كما يتبين من الجدول أن متوسط تقديرات العينة علب (مخاطر سلسلة التزويد) ككل
( )3.43وبدرجة تقدير عالية؛ وقد حلل بعد المخاطر التكنولوجية علب المرتبة األولب بمتوسط
حسابي ( )7.19وانحراف معيار ( )1.78بدرجة تقدير عالية؛ م في المرتبة ال انية بعد المخاطر
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ا ستراتيجية بمتوسط حسابي ( )3.69وانحراف معيار ( )1.66بدرجة تقدير عالية؛ وجاءت
مخاطر الموارد البشرية في المرتبة األخير ة بمتوسط حسابي ( )3.73وانحراف معيار ( )1.91بدرجة
تقدير متوسطة؛ وفيما يلي عرض لنتائج كل بعد من أبعاد مخاطر سلسلة التزويد في شركات
تكنولوجيا المعلومات ا ردنية من خال فقراتها بشكل تزليلي:
 فيما يتعلق بالمخاطر التكنولوجية:
السؤال الفرعي االول  :ما مستوى تلورات المبحو ين حول مخاطر سلسلة التزويد التكنولوجية في
شركات تكنولوجيا المعلومات ا ردنية؟
الجدول ()11
المتوسطات الح سابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات بعد المخاطر التكنولوجية في سلسلة
التزويد
الرقم

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التقدير

الرتبة

1

حس م م م ممتخدم أ م م م ممحاا العم م م م ممل تكنولوجي م م م مما األعم م م م ممال االلكرتوني م م م ممة للتقلي م م م ممل م م م م ممرت خم م م م مماطر
التهدحدات البياية احمليطة داخل وخارج الشركة.

2.94

1.11

متوسطة

7

3.61

1.92

متوسطة

1

3.29

1.89

متوسطة

3

3.23

1.17

متوسطة

7

3.71

1.19

عالية

2

2
3
7
7

تقم مموم الش م ممركة بتح م ممدحث ال م موام املرتبط م ممة بسل سم مملة التزوح م ممد داخ م ممل الش م ممركة باس م ممتمرار لتقلي م ممل
خماطر التقادم
ختص م ممص الش م ممركة مب م ممالن مالي م ممة لتعزح م ممز نظم م م العم م ممل التكنول م مموج ل م ممتاليف خم م مماطر ال م ممنقص يف
املعدات والوام
تش م ممج الش م ممركة امل م ممواف عل م ممى االلتح م مما بال م ممدورات التكنولوجي م ممة لتعزح م ممز املعرف م ممة املتعلق م ممة
باملخاطر التكنولوجية.
تدع الشركة أمتتة األعمال لتاليف خماطر العمل اليدوي
المخاطر التكنولوجية في سلسلة التزويد

3.31

متوسطة

يبين الجدول ( )11ان الزقر ة ال انية والتي تنص علب " تقوم الشركة بتحديث البرامج المرتبطة بسلسلة
التزويد داخل الشركة باستمرار لتقليل مخاطر التقادم" قد حللت علب المرتبة ا ولي بين فقرات البعد
بمتوسط حسابي ( )3.61وبانحراف معيار ( )1.92وبدرجة تقدير متوسطة

بينما احتلت الزقر ة

ا ولب في البعد والتي تنص علب " يستخدم ألحاب العمل تكنولوجيا األعمال ا لكترونية للتقليل
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من مخاطر التهديدات البيئية المحيطة داخل وخارج الشركة ".علب المرتبة األخير ة في البعد بمتوسط
حسابي ( )2.94وانحراف معيار ( )1.11بد رجة تقدير متوسطة وتراوحت باقي فقرات البعد بين
الين المتوسطين وقد جاءت درجة البعد ككل بدرجة متوسطة ال بل ت قيمة المتوسط الحسابي
(.)3.31
فيما يتعلق بمخاطر الموارد البشرية في سلسلة التزويد:
السؤال الفرعي الثاني :ما مستوى تلورات المبحو ين حول مخاطر الموارد البشرية في سلسلة
التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
الجدول ()12

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات بعد مخاطر سلسلة
التزويد في الموارد البشرية
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

التقدير

7.12

1.97

عالية

3

7.14

1.47

عالية

2

3

تق م مموم إدارة املم م م وارد البشم م مرحة بت م ممدرحب امل م ممواف عل م ممى احل م مماالت الطار م ممة لتجن م ممب املخ م مماطر املتعلق م ممة
بسلسلة التزوحد

3.86

1.88

عالية

7

7

تعمل إدارة املوارد البشرحة على تطوحر املسار املهين للواا ف املتعلقة مبخاطر سلسلة التزوحد

7.17

1.91

عالية

7

7.28

1.47

عالية

1

الرقم
1
2

7

الفقرة
تق م مموم إدارة املم م موارد البشم م مرحة بتط م مموحر الكف م مما ات البشم م مرحة لتعزح م ممز التعام م ممل مم م م خم م مماطر
سلسلة التزوحد
تس م ممتقطب إدارة املم م موارد البشم م مرحة أش م ممخا

ل م ممدحه خ م مموة عملي م ممة واس م ممعة يف التعام م ممل

م خماطر سلسلة التزوحد

ت م ممدع الش م ممركة األف م م مراد ذات الكف م مما ات العا لي م ممة للعم م ممل عل م ممى خف م ممض مع م ممدل دوران
العمل فيها.

مخاطر سلسلة التزويد في الموارد البشرية

7.19

الرتبة

عالية

يبين الجدول ( )12ان الزقر ة الخامسة والتي تنص علب " تدعم الشركة األفراد لات الكزاءات

العالية للعمل علب خزض معدل دوران العمل فيها ".قد حللت علب المرتبة ا ولي بين فقرات البعد

93

بمتوسط حسابي ( )7.28وبانحراف معيار ( )1.47ودرجة تقدير عالية

بينما احتلت الزقر ة ال ال ة

في البعد والتي تنص علب " تقوم دار ة الموارد البشرية بتدريب المومزين علب الحا ت الطارئة
لتجنب المخاطر المتعلقة بسلسلة التزويد" علب المرتبة األخير ة في البعد بمتوسط حسابي ()3.86

وانحراف معيار ( )1.88بدرجة تقدير عالية وتراوحت باقي فقرات البعد بين الين المتوسطين وقد
جاءت درجة البعد ككل بدرجة عالية ال بل ت قيمة المتوسط الحسابي (.)7.19
مخاطر سلسلة التزويد اإلستراتيجية :

السؤال الفرعي الثالث :ما مستوى تلورات المبحو ين حول المخاطر اإلستراتيجية في سلسلة
التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
الجدول ()13

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات بعد مخاطر سلسلة
التزويد اإلستراتيجية
الرقم
1
2
3
7
7

الفقرة

ئلل الشركة البياة احمليطة هبا للوقوف على املخاطر املتوق تأثريها يف أنشطتها.
تعمم ممل الشم ممركة علم ممى تط م مموحر بم ممدا لها اإلس م مرتاتيجية للمحافظ م ممة علم ممى تصم ممتها الس م مموقية
بشكل دوري.
تس م ممعى الش م ممركة إىل تنفي م ممذ ب م ممدا لها اإلسم م مرتاتيجية املخفض م ممة للمخ م مماطر واملع م ممززة ملركزه م مما
التنافس .
تطبم م ممق الشم م ممركة أسم م مماليب تكنولوجيم م ممة تدحث م م ممة لرقابم م ممة عملياهتم م مما اإلس م م مرتاتيجية املتعلق م م ممة
بسلسلة التزوحد.
تعم م ممد الش م ممركة إىل تطبي م ممق نظ م ممام احمل م ممافظ اإلس م م مرتاتيجية للتقلي م ممل م م ممرت خم م مماطر سلس م مملة
التزوحد فيها

مخاطر سلسلة التزويد اإلستراتيجية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التقدير

الرتبة

3.77

1.93

متوسطة

1

3.78

1.98

3.31

1.93

3.72

0.80

3.72

1.16

3.73

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

2
7
3
3

متوسطة

يبين الجدول ( )13ان الزقر ة ا ولب والتي تنص علب" تحلل الشركة البيئة المحيطة بها للوقوف
علب المخاطر المتوق تأ يراا في أنشطتها ".قد حللت علب المرتبة ا ولي بين فقرات البعد بمتوسط
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حسابي ( )3.77وبانحراف معيار ( )1.93بدرجة تقدير متوسطة بينما احتلت الزقر ة ال ال ة في
البعد والتي تنص علب " تسعب الشركة لب تنزيل بدائلها اإلستراتيجية المخزءة للمخاطر والمعزز ة
لمركزاا التنافسي ".علب المرتبة األخير ة في البعد بمتوسط حسابي ( )3.31وانحراف معيار
( )1.93ودرجة تقدير متوسطة وتراوحت باقي فقرات البعد بين الين المتوسطين وقد جاءت درجة
البعد ككل بدرجة متوسطة ال بل ت قيمة المتوسط الحسابي (.)3.73

ثانيا :تطبيق األساليب اإلحصائية الختبار الفرضيات :
االختبارات القبلية :
قبل البدء في تطبيق اإلنحدار المتعدد ختبار الزرءيات الزرعية للدراسة فقد تم جراء بعض
ا ختبارات القبلية وللأ من أجل مائمة البيانات فتراءات تحليل األنحدار وللأ كما او موء
فيما يلي:
 )0اختبار التوزيع الطبيعي:
تم التأكد من أتباع البيانات التوزي الطبيعي ( )Normal Distributionباستخدام اختبار
(  )One Sample Kolmogrov Testواستنادا لنمرية النزعة المركزية والتي تنص لا كان
حجم العينة أكبر من ( )21ولص وسط حسابي ( )µوتباين ( )δ3فكن توزي المعاينة للوسط
الحسابي تقترب من التوزي الطبيعي.
 )3الختبار قوة النموذج:
ختبار قو ة النمولج تم تطبيق جملة من ا ختبارات واي:
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 نتائج اختبار استقاللية المتغيرات المستقلة:
تم حساب ملزوفة معامات اإلرتباط بيرسون ( )Personلمعرفة العاقة بين المت يرات
المستقلة وللأ بهدف الكشف عن وجود ارتباط خطي بين المت يرات المستقلة والجدول
(ُ )07يوء نتائج معامات ا رتباط بين المت يرات كاآلتي:
الجدول ()04
مصفوفة االرتباط بين أبعاد تكنولوجيا االعمال االلكترونية
األبعاد

تبني األعمال االلكترونية
تقنيات الموقع االلكتروني
االتصاالت االلكترونية
التدفق االلكتروني للعمل

االرتباط /
الداللة

تبني

تقنيات

األعمال

الموقع

االلكترونية االلكتروني

االتصاالت
االلكترونية

التدفق
االلكتروني
للعمل

االرتباط

1.111

مستوى الداللة

**1.111

االرتباط

**1.721

1.111

مستوى الداللة

1.111

**1.111

االرتباط

**1.393

*1.241

1.111

مستوى الداللة

1.111

1.127

**1.111

االرتباط

1.164

*1.317

**1.328

1.111

مستوى الداللة

1.169

1.111

1.116

**1.111

** ذات داللة إحصائية عند مستوى ()1.11 ≤ α

* ذات داللة إحصائية عند مستوى ()1.17 ≤ α

تبين نتائج جدول ( )07ا رتباط بين أبعاد تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية أن انالأ رتباط دال

حلائيا عند مستوى ( )1.11 ≤ αوان اقوى الة ا رتباطات كان بين تبني ا عمال ا لكترونية
وتقنيات الموق ا لكتروني كما ياحم عدم وجود ارتباط دال حلائي ا بين ممارسات تبني ا عمال
ا لكترونية والتدفق ا لكتروني للعمل حيث كانت قيم مستوى الد لة أكبر من  1.17اءافة الب
عدم وجود ارتباط دال حلائيا بين ا تلا ت ا لكترونية والتدفق ا لكتروني للعمل ن قيمة
مستوى الد لة بين البعدين كانت أيءا أكبر من  1.17كما ويرى الباحث أن أعلب قيمة لارتباط
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في الجدول تلنف علب أ نها بدرجة متوسطة مما يشير لب أن ا رتباط بين أبعاد تكنولوجيا
ا عمال ا لكترونية تعتبر بشكل عام مقبولة جراء تحليل ا نحدار.
 اختبار اإلرتباط الخطي (:)Multicollinearity
كما قام الباحث باستخدام اختبار ا رتباط الخطي المتعدد للبواقي ( )Multicollinearityبين
أبعاد تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية بهدف التاكد من عدم وجود الة المشكلة ( ا رتباط الخطي بين
البواقي بسبب أبعاد تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية) وللأ با عتماد علب اختبار معامل تءخم
التباين(  Variance Inflation Factor )VIFواختبار التباين المسموح ( )Toleranceلكل مت ير
من المت يرات المستقلة حيث يجب أن تكون المت يرات المستقلة للنمولج مستقلة فيما بينها وللتأكد
من للأ ال رض تم استعمال الا ا ختبار الل

يعتبر أحد الطرق للتخلص من مشكلة التعدد

الخطي م العلم أنص بد من عدم تجاوز معامل تءخم التباين للقيمة ( )7وقيمة اختبار التباين
المسموح بد أن تكون أكبر من ( )1.17وبحساب المعامات السابقة لكل المت يرات المستقلة وفيما
يلي نتائج الة ا ختبار في جدول (:)17
الجدول ()15
نتائج اختبار االرتباط الخطي المتعدد بين أبعاد تكنولوجيا االعمال االلكترونية باستخدام معامل تضخم التباين
( )VIFوالتباين المسموح به ()Tolerance
التباين المسموح به

Skewness

المتغير

معامل تضخم التباين
() VIF

()Tolerance

تبني األعمال االلكترونية

1.378

1.436

-0.615

تقنيات الموقع االلكتروني

1.383

1.423

-0.319

االتصاالت االلكترونية

1.328

1.473

-0.657

التدفق االلكتروني للعمل

1.192

1.839

-0.575
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يبين الجدول ( )17ان قيم معامل تءخم التباين قد تراوحت بين ( )1.383 – 1.192وتعتبر الة
القيم مناسبة وتشير الب عدم وجود مشكلة ا رتباط الخطي بين أبعاد تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية
وللأ ن جمي الة القيم كانت اقل من ( )7كللأ ياحم ان قيم التباين المسموح بص قد تراوحت بين
( )1.839 – 1.423وجمي الة القيم تعتبر اكبر من ( )1.11مما يدلل علب عدم وجود مشكلة
ا رتباط الخطي المتعدد بين أبعاد تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية

حيث يجب عدم تجاوز الة

المشكلة بهدف التحقق من عشوائية لقيم المت يرات المستقلة.

ثالثا :اختبار الفرضيات:

قب ل البدء باستخدام تحليل ا نحدار الخطي ختبار فرءيات الدراسة قام الباحث بالتأكد من

تحقيق بيانات المت يرات المستقلة لشروط تطبيق تحليل ا نحدار م ل اختبار التوزي الطبيعي
واختبار قيم ا رتباط بين أبعاد تكنولوجيا األعمال ا لكترونية ءافة لب التأكد من عدم وجود
مشكلة ا رتباط الخطي وقد دلت نتائج الة ا ختبارات لب مكانية تطبيق تحليل ا نحدار الخطي
حيث استخدمت طريقة ( )Enterفي استخراج النتائج وفيما يلي عرض لنتائج تحليل ا نحدار
الخطي:
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 .1نتائج تحليل اختبار االنحدار الخطي المتعدد:

يبين الجدول التالي المت يرات المستقلة التي تم استخدامها في معادلة اإلنحدار ()Enterd
الجدول ()13
المتغيرات الداخلة  /الخارجة ()Variable Enter/ Remove
النموذج

المتغيرات

المتغيرات الداخلة

الخارجة

الطريقة

تبني األعمال االلكترونية
1

تقنيات الموقع االلكتروني
االتصاالت االلكترونية

-

Enter

التدف ق االلكتروني للعمل

يبين الجدول ( )16ان جمي مت يرات تكنولوجيا األعمال ا لكترونية قد استخدمت في دراسة

التأ ير في مخاطر سلسلة التزويد بطريقة .Enter

 .2نتائج تحليل التباين لنموذج االنحدار المتعدد:
جدول ()08
نتائج تحليل التباين لالنحدار( )Analysis Of varianceللتأكد من صالحية النموذج
الختبار فرضيات الدراسة.

المت ير التاب

درجات

التحديد

المحسوبة

د لة F

المخاطر التكنولوجية

)(82.4

0.756

*98.565

0.000

مخاطر الموارد البشرية

)(82.4

0.520

*34.447

0.000

المخاطر اإلستراتيجية

*

الحرية

معامل

قيمة F

مستوى

)(82.4

R2

0.248

*10.483

0.000

لات د لة حلائية علب مستوى ()α ≤ 0.05

يوء

الجدول( )17لاحية نمولج اختبار فرءيات الدراسة ونم ار

رتزاع قيمة()F

المحسوبة عن قيمتها الجدولية علب مستوى د لة( )α ≤ 0.05ودرجات حرية) (82.4حيث أن

98

أبعاد تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية مجتمعة قد فسرت ما نسبتص ( )75.6%من التباين الكلي في
ُبعد(المخاطر التكنولوجية) كما فسرت ما نسبتص أيءا ( )52%من التباين الكلي في ُبعد (مخاطر
الموارد البشرية) وفسرت ما نسبتص( )24.8%من التباين الكلي في ُبعد (المخاطر ا ستراتيجية)
وبناء علب للأ نستطي اختبار فرءيات الدراسة علب النحو التالي:
الفرضية الرئيسية " :ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية
بأبعادها( تبني األعمال اإللكترونية ،وتقنيات الموقع االلكتروني ,واالتصاالت اإللكترونية ,والتدفق
االلكتروني للعمل) في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد(التكنولوجية ،والموارد البشرية،
واإلستراتيجية) في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند مستوى معنوي (.)0.05≤α
ختبار الزرءية الرئيسة تم استخدام تحليل ا نحدار المتعدد والجدول( )18يبين نتائج التحليل:
جدول رقم ()18
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر أبعاد تكنولوجيا االعمال االلكترونية في في التقليل من
مخاطر سلسلة التزويد
الخطأ

البعد المستقل
ُ

B

ابت ا نحدار

0.461

0.161

تبني األعمال اإللكترونية
تقنيات املوق االلكرتوء

0.234

0.067

0.264

-0.037

0.080

-0.042

-0.456

ا تلا ت ا لكترونية

0.214

0.071

0.237

2.992

0.003

التدفق ا لكتروني للعمل

0.334

0.078

0.338

4.258

0.000

Beta

قيمة tالمحسوبة

مستوى د لة
t

2.855

0.005

3.478

0.001
0.649

المعيار

* لات د لة حلائية علب مستوى()≤0.05

يتء مـن النتـائج اإلحلـائية الـوارد ة فـي الجـدول( )18ومـن متابعـة قـيم اختبـار( )tأن األبعـاد

الزرعية( تبني األعمال اإللكترونية وا تلـا ت اإللكترونيـة ,والتـدفق ا لكترونـي للعمـل) كـان لهـا أ ـر
في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنيـة بد لـة معـامات()β
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لهــلة المت ي ـرات كمــا تمهــر فــي الجــدول وبد لــة ارتزــاع قــيم( )tالمحســوبة عــن قيمتهــا الجدوليــة عنــد
مســتوى د لــة( )α≤0.05حيــث بل ــت قــيم( )tالمحســوبة والبال ــة( )4.258 2.992 3.478علــب
التوالي واي قيم معنوية عند مسـتوى د لـة( )α≤0.05وممـا سـبق يقتءـي مـا يلـي :رفـض الزرءـية
اللـزرية التـي تـنص علــب أنـص

يوجـد أ ــر اـام لو د لـة حلــائية عنـد مسـتوى الد لــة ()α≤0.05

لتكنولوجي ــا األعم ــال اإللكتروني ــة بأبعادا ــا( تبن ــي األعم ــال اإللكتروني ــة وتقني ــات الموقـ ـ ا لكترون ــي,
وا تلـ ـ ـ ــا ت اإللكترونيـ ـ ـ ــة ,والتـ ـ ـ ــدفق ا لكترونـ ـ ـ ــي للعمـ ـ ـ ــل) فـ ـ ـ ــي التقليـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن مخـ ـ ـ ــاطر سلسـ ـ ـ ــلة
التزويــد(التكنولوجيــة والمـ ـوارد البش ـرية واإلسـ ـتراتيجية) فــي شــركات تكنولوجي ــا المعلومــات األردني ــة
حيــث تبــين وجــود أ ــر لألبعــاد ال ا ــة ( تبنــي األعمــال اإللكترونيــة وا تلــا ت اإللكترونيــة ,والتــدفق
ا لكتروني للعمل).
وتم جراء تحليل ا نحدار المتعدد التدريجي Stepwise Multiple Regressionلتحديد
أامية كل مت ير م ستقل علب حد ة في المساامة في النمولج الرياءي الل

يم ل أ ر أبعاد

تكنولوجيا األعمال اإللكترونية(تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت
اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل) في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد(التكنولوجية والموارد
البشرية واإلستراتيجية) في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية والجدول( )19يبين للأ:
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جدول ()19
نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي "  "Stepwise Multiple Regressionللتنبؤ

بالتقليل من مخاطر سلسلة التزويد من خالل أبعاد تكنولوجيا األعمال االلكترونية كمتغيرات
مستقلة
ترتيب دخول العنالر المستقلة في معادلة
التنبؤ

قيمة R2
معامل التحديد

الثابت
التدفق ا لكتروني للعمل
التدفق

ا لكتروني

للعمل

تبني

األعمال

اإللكترونية
التدفق

ا لكتروني

للعمل

تبني

األعمال

اإللكترونية وا تلا ت ا لكترونية

*

B

قيمة t

مستوى د لة t

المحسوبة
0.496

3.168

0.002

0.561

0.352

5.171

0.000

0.640

0.259

4.395

0.000

0.659

0.221

3.289

0.001

لات د لة حلائية علب مستوى ()≤0.05

يتء من الجدول( )19والل يبين ترتيب دخول المت يرات المستقلة في معادلة ا نحدار فكن بعد
التـدفق ا لكترونــي للعمــل قــد احتــل المرتبــة األولــب وفسـر مــا مقــدارة( )56.1%مــن التبــاين الكلــي فــي
التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية ودخل اني ا مت يـر(تبنـي
ا عمـ ــال ا لكترونيـ ــة ) حيـ ــث فسـ ــر مت يـ ــر التـ ــدفق ا لكترونـ ــي للعمـ ــل م ـ ـ مت يـ ــر تبنـ ــي األعمـ ــال
اإللكترونيـة مــا نســبتص( )64%مــن التبــاين الكلــي فــي التقليــل مــن مخــاطر سلســلة التزويــد فــي شــركات
تكنولوجي ـ ــا المعلوم ـ ــات األردني ـ ــة أ أن مت ي ـ ــر تبن ـ ــي ا عم ـ ــال ا لكتروني ـ ــة ق ـ ــد فس ـ ــر لوح ـ ــدة م ـ ــا
نســبتص( )7.9%ودخ ــل ال ـ ـا مت يــر وا تل ــا ت ا لكتروني ــة حيــث فس ــر مـ ـ البعــدين الس ــابقين م ــا
مقــدارة( )65.9%مــن التبــاين الكلــي فــي التقليــل مــن مخــاطر سلســلة التزويــد فــي شــركات تكنولوجيــا
المعلومات األردنية.
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وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
الفرضية الفرعية األولى:

يوجد أ ر معنو لو د لة حلائية لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية

بأبعاداا(تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق
ا لكتروني للعمل) في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد التكنولوجية في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية عند مستوى معنو (.)0.05≤α
ختبار الزرءية الزرعية ا ولب تم استخدام تحليل ا نحدار المتعدد والجدول( )21يبين نتائج
التحليل:

جدول رقم ()31
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر أبعاد تكنولوجيا األعمال االلكترونية في
متغير المخاطر التكنولوجية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية
البعد المستقل
ُ

قيمة R2

B

معامل

الخطأ

β

المعيار

قيمةt
المحسوبة

مستوى د لة
t

التحديد
ابت ا نحدار

.040

.151

.184

.076

.178

تقنيات الموق ا لكتروني

.200

.075

.207

2.672

ا تلا ت اإللكترونية

.203

.067

.205

3.051

.003

التدفق ا لكتروني للعمل

.420

.073

.386

5.740

.000

تبني األعمال اإللكترونية

0.869

.269

.788

2.400

.017
.008

* ذات داللة إحصائية على مستوى()≤0.05

يتء من النتائج اإلحلائية الوارد ة في الجدول( )21ومن متابعة قيم اختبار( )tأن األبعاد

الزرعية ( تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق
ا لكتروني للعمل) كان لها أ ر في مت ير المخاطر التكنولوجية في شركات تكنولوجيا ا عمال
األردنية بد لة معامات( )βلهلة المت يرات كما تمهر في الجدول وبد لة ارتزاع قيم( )tالمحسوبة
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عن قيمتها الجدولية عند مستوى د لة( )α≤0.05حيث بل ت قيم( )tالمحسوبة والبال ة (2.40
 )5.740 3.051 2.672علب التوالي واي قيم معنوية عند مستوى د لة ( .)≤0.05ومما
سبق يقتءي ما يلي :رفض الزرءية اللزرية التي تنص علب أنص
حلائية عند مستوى الد لة()α≤0.05

يوجد أ ر اام لو د لة

بعاد تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية مجتمعة

(تبني

األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل)
في مت ير المخاطر التكنولوجية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية حيث تبين وجود أ ر
لألبعاد األربعة ( تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية,
والتدفق ا لكتروني للعمل).
وتم جراء تحليل ا نحدار المتعدد التدريجي Stepwise Multiple Regressionلتحديد
أامية كل مت ير مستقل علب حد ة في المساامة في النمولج الرياءي الل

يم ل أ ر أبعاد

تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية مجتمعة(تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق

ا لكتروني,

وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل) في مت ير المخاطر التكنولوجية في شركات
تكنولوجيا المعلومات األردنية والجدول ( )21يبين للأ:
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جدول ()30
نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي "  "Stepwise Multiple Regressionللتنبؤ ب ُبعد
المخاطر التكنولوجية من خالل أبعاد تكنولوجيا األعمال االلكترونية كمتغيرات مستقلة
ترتيب دخول العناصر المستقلة في معادلة
التنبؤ

قيمة R2

B

معامل التحديد

الثابت

قيمة t

مستوى داللة t

المحسوبة
0.049

0.333

0.740

التدفق ا لكتروني للعمل

0.671

0.409

5.739

0.000

التدفق ا لكتروني للعمل وا تلا ت اإللكترونية

0.727

0.193

2.655

0.009

0.747

0.213

3.361

0.001

0.755

0.163

2.389

0.018

التدفق ا لكتروني للعمل وا تلا ت اإللكترونية وتبني

األعمال اإللكترونية

التدفق ا لكتروني للعمل وا تلا ت اإللكترونية وتبني

األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني

*

ذات داللة إحصائية على مستوى ()≤0.05

يتء ـ مــن الجــدول( )21والــل يبــين ترتيــب دخــول المت ي ـرات المســتقلة فــي معادلــة ا نحــدار فــكن

مت ير التدفق ا لكتروني للعمل قد احتـل المرتبـة األولـب وفسـر مـا مقـدارة( )67.1%مـن التبـاين الكلـي
ف ــي مت ي ــر المخ ــاطر التكنولوجي ــة ف ــي ش ــركات تكنولوجي ــا المعلوم ــات األردني ــة ودخ ــل انيـ ـ ا مت ي ــر
(ا تلــا ت اإللكترونيــة) حيــث فســر م ـ مت يــر التــدفق ا لكترونــي للعمــل مــا نســبتص( )%72.7مــن
التباين الكلي في مت ير المخاطر التكنولوجية في شركات تكنولوجيـا المعلومـات األردنيـة ودخـل ال ـ ا
مت يــر تبنــي األعمــال ا لكترونيــة حيــث فســر م ـ البعــدين الســابقين مــا مقــدارة( )74.7%مــن التبــاين
الكلي في مت ير المخاطر التكنولوجية في شركات تكنولوجيا المعلومـات األردنيـة وأخيـ ار دخـل مت يـر
تقنيات الموق ا لكتروني حيث فسر م األبعاد ال ا ة السابقة ما مقدارة( )75.5%مـن التبـاين الكلـي
في مت ير المخاطر التكنولوجية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية.
الفرضية الفرعية الثانية:

يوجد أ ر معنو لو د لة حلائية لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية

بأبعاداا(تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق
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ا لكتروني للعمل) في التقليل من مخاطر الموارد البشرية في سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية عند مستوى معنو (.)0.05≤α

الختبـــار الفرضـــية تـــم اســـتخدام تحليـــل االنحـــدار المتعـــدد والجـــدول( )33يبـــين نتـــائج
التحليل:
جدول رقم ()33
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر أبعاد تكنولوجيا االعمال االلكترونية في
متغير مخاطر الموارد البشرية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية
قيمة R2

قيمةt

مستوى د لة

البعد المستقل
ُ

المعيار

المحسوبة

t

.308

.230

1.339

.182

.095

.117

.085

.815

.416

تقنيات الموق ا لكتروني

.433

.096

.407

4.509

.000

ا تلا ت اإللكترونية

-.196

.115

-.186

-1.707

.089

التدفق ا لكتروني للعمل

.393

.112

.331

3.509

.001

معامل التحديد

ابت ا نحدار
تبني ا عمال ا لكترونية

*

B

0.721

الخطأ

β

ذات داللة إحصائية على مستوى()≤0.05

يتء من النتائج اإلحلائية الوارد ة في الجدول( )22ومن متابعة قيم اختبار( )tأن األبعاد الزرعية

(تقنيات الموق ا لكتروني

التدفق ا لكتروني للعمل) كان لها أ ر في مت ير التقليل من مخاطر الموارد

البشرية في سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية بد لة معامات( )βلهلة
المت يرات كما تمهر في الجدول وبد لة ارتزاع قيم( )tالمحسوبة عن قيمتها الجدولية عند مستوى
د لة ( )α≤0.05حيث بل ت قيم( )tالمحسوبة والبال ة( )3.509 4.509علب التوالي واي قيم
معنوية عند مستوى د لة( .)≤0.05ومما سبق يقتءي ما يلي :رفض الزرءية اللزرية التي
تنص علب أنص

يوجد أ ر معنو لو د لة حلائية لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية بأبعاداا(تبني

األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل)
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في التقليل من مخاطر الموارد البشرية في سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية
عند مستوى معنو ()0.05≤α

حيث تبين وجود أ ر للبعدين الزرعيين (تقنيات الموق ا لكتروني

التدفق ا لكتروني للعمل).
وتم جراء تحليل ا نحدار المتعدد التدريجي Stepwise Multiple Regressionلتحديد أامية كل
مت ير مستقل علب حد ة في المساامة في النمولج الرياءي الل

يم ل أ ر أبعاد لتكنولوجيا

األعمال اإللكترونية بأبعاداا(تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت
اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل) في التقليل من مخاطر الموارد البشرية في سلسلة التزويد في
شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند مستوى معنو (.)0.05≤αوالجدول ( )23يبين للأ:
جدول ()32

نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي "  "Stepwise Multiple Regressionللتنبؤ بتغير
مخاطر الموارد البشرية في شركات تكنولوجيا المعلومات األ ردنية
ترتيب دخول العنالر المستقلة في معادلة
التنبؤ

قيمة R2

B

معامل التحديد

ال ابت
تقنيات الموق ا لكتروني
تقنيات الموق ا لكتروني
للعمل

*

التدفق ا لكتروني

قيمة t

مستوى د لة t

المحسوبة
.401

1.801

.073

.673

.465

6.216

.000

.714

.398

4.758

.000

لات د لة حلائية علب مستوى ()≤0.05

يتءـ مــن الجــدول( )23والــل يبــين ترتيــب دخـول المت يـرات المســتقلة فــي معادلــة ا نحــدار فــكن
مت ير تقنيات الموق ا لكتروني قد احتل المرتبة األولب وفسر ما مقدارة( )67.3%من التباين الكلـي
فـ ــي مت ي ـ ــر مخ ـ ــاطر المـ ـ ـوارد البش ـ ـرية ف ـ ــي ش ـ ــركات تكنولوجي ـ ــا المعلومـ ــات األردني ـ ــة ودخ ـ ــل انيـ ـ ـ ا
مت ير(التدفق ا لكتروني للعمل) حيث فسر م مت ير تقنيات الموق ا لكتروني ما نسـبتص()71.4%
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من التباين الكلي في مت ير مخاطر الموارد البشرية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية.

الفرضية الفرعية الثالثة:

يوجد أ ر معنو لو د لة حلائية لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية

بأبعاداا(تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق
ا لكتروني للعمل) في التقليل من المخاطر اإلستراتيجية في سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية عند مستوى معنو (.)0.05≤α

الختبار الفرضية تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد والجدول( )34يبين نتائج
التحليل:
جدول رقم ()34
نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار اثر أبعاد تكنولوجيا األعمال اإللكترونية في متغير المخاطر
االستراتيجية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية

البعد المستقل
ُ

قيمة R2

B

معامل

الخطأ

β

المعيار

قيمةt
المحسوبة

مستوى د لة
t

التحديد
ابت ا نحدار

1.033

.322

.310

.142

.256

تقنيات الموق ا لكتروني

.153

.162

.123

.940

ا تلا ت اإللكترونية

.231

.134

.195

1.726

.086

التدفق ا لكتروني للعمل

-.114

.160

-.097

-.714

.476

تبني ا عمال ا لكترونية

0.498

* لات د لة حلائية علب مستوى()≤0.05

3.208

.002

2.177

.031
.348
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يتء من النتائج اإلحلائية الوارد ة في الجدول( )34ومن متابعة قيم اختبار( )tأن المت ير الزرعي
(تبني ا عمال ا لكترونية) كان لص أ ر في مت ير المخاطر ا ستراتيجية في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية بد لة معامات( )βلهلة المت يرات كما تمهر في الجدول وبد لة ارتزاع قيم()t
المحسوبة عن قيمتها الجدولية عند مستوى د لة( )α≤0.05حيث بل ت قيم( )tالمحسوبة
والبال ة( )2.177واي قيم معنوية عند مستوى د لة ( .)≤0.05ومما سبق يقتءي ما يلي:
رفض الزرءية اللزرية التي تنص علب أنص

يوجد أ ر معنو لو د لة حلائية لتكنولوجيا

األعمال اإللكترونية بأبعاداا(تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت
اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل) في التقليل من المخاطر اإلستراتيجية في سلسلة التزويد في
شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند مستوى معنو ( )0.05≤αحيث تبين وجود أ ر للبعد
الزرعي(تبني ا عمال ا لكترونية).
وتم جراء تحليل ا نحدار المتعدد التدريجي Stepwise Multiple Regressionلتحديد أامية كل
مت ير مستقل علب حد ة في المساامة في النمولج الرياءي الل

يم ل أ ر معنو لو د لة

حلائية لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية بأبعاداا( تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق
ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل) في التقليل من المخاطر
اإلستراتيجية في سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند مستوى معنو
()0.05≤α

في مت ير المخاطر ا ستراتيجية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية

والجدول( )27يبين للأ:
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جدول ()25
نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي "  "Stepwise Multiple Regressionللتنبؤ بمتغير
المخاطر االستراتيجية من خالل أبعاد تكنولوجيا االعمال االلكترونية كمتغيرات مستقلة

ترتيب دخول العنالر المستقلة في معادلة
التنبؤ

قيمة R2

b

معامل التحديد

ال ابت
تبني ا عمال ا لكترونية
تبني ا عمال ا لكترونية وتقنيات الموق
ا لكتروني

*

قيمة t

مستوى د لة t

المحسوبة
1.113

3.666

.000

.461

.347

3.027

.003

.486

.275

2.441

.016

لات د لة حلائية علب مستوى ()≤0.01

يتء من الجدول( )27والل

يبين ترتيب دخول المت يرات المستقلة في معادلة ا نحدار فكن

بعد تبني ا عمال ا لكترونية قد احتل المرتبة األولب وفسر ما مقدارة( )46.1%من التباين الكلي
في مت ير المخاطر ا ستراتيجية في شركات تكنولوجيا األعمال األردنية ودخل اني ا مت ير (تقنيات
الموق ا لكتروني) حيث فسر م مت ير تبني ا عمال ا لكترونية ما نسبتص( )48.6%من التباين
الكلي في مت ير المخاطر ا ستراتيجية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج

001

الفصل الخامس
مناقشة النتائج
تم التولل ليها في ءوء أسئلة الدراسة
يتءمن الا الزلل مناقشة لنتائج الدراسة التي ّ
والتوليات التي انب قت عن النتائج وكما يأتي:
أوالً :مناقشة نتائج السؤال األول والذي ينص على " :ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء
االقسام العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات حول اثر تكنولوجيا األعمال اإللكترونية
بأبعادها ( تبني األعمال اإللكترونية ،تقنيات الموقع االلكتروني ،االتصاالت اإللكترونية،
التدفق االلكتروني للعمل) في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية؟
بيّنت النتائج المتعلقة بهلا السؤال ان ابعاد تكنولوجيا ا عمال في شركات تكنولوجيا
المعلومات ا ردنية من وجهة نمر المبحو ين جاء ت متوسطة بشكل عام وتراوحت بين الدرجة
العالية والمتوسطة لابعاد ا ربعة وجاء في الرتبة األولب مت ير تقنيات الموق ا لكتروني أما في
الرتبة ال انية فقد جاء مت ير التدفق ا لكتروني للعمل

م تاة مت ير تبني ا عمال ا لكترونية في

حين جاء في الرتبة األخير ة مت ير ا تلا ت ا لكترونية.
وقد تُعزى الة النتيجة لب أن تقنيات الموق ا لكتروني تم ل وسيلة مهمة تنعكس من
خالها ا بعاد ا خرى المتعلقة با تلا ت ا لكترونية وتدفق العمل ا لكتروني ومن خال دارا ة
الا الموق يمكن تعزيز الجوانب ا خرى المتعلقة بابعاد تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية عاو ة علب
ان الموق

ا لكتروني

يتأتب بهلة الدرجة ا

بناء علب تبني حقيقي لتكنولوجيا ا عمال

ا لكترونية .أما بالنسبة ألبعاد تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية فزيما يأتي مناقشة لكل ُبعد منها:
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أ .متغير تبني األعمال االلكترونية
السؤال الفرعي األول :ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات حول اثر تبني تكنولوجيا األعمال اإللكترونية في التقليل من مخاطر
سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
 فيما يتعلق بفقرات تبني تكنولوجيا األعمال االلكترونية:
أمهرت النتائج المتعلقة بهلا المت ير أن الا المت ير حلل علب درجة متوسطة وجاء
بالرتبة ال ال ة بين المت يرات األربعة المكونة لتكنولوجيا ا عمال ا لكترونية

وجاءت فقرات الا

المت ير في الدرجتين المرتزعة والمتوسطة وقد تُعزى الة النتيجة لب أن شركات تكنولوجيا
المعلومات تسخير التكنولوجيا في اغلب اعمالها ا

ان اناأ بعض ا عمال التي ما زالت

التكنولوجيا فيها متوسطة التطبيق وا ستخدام ومن ا م لة علب للأ ما يتعلق بمعدل دورات العمل
في الشركة

وان بعض الشركات المبحو ة قد

تعتمد سلسلة القيمة في انجاز وربط انشطتها بها

كما ان اناأ بعض ا نشطة التي تعتمد احد انواع تكنولوجيا ا عمال مما يشكل تلو ار متوسطا
نحو الا المت ير.
ب .الفقرات المتعلقة بتقنيات الموقع االلكتروني:
السؤال الفرعي الثاني :ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات حول اثر تقنيات الموقع االلكتروني في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في
شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
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جاءت فقرات مت ير تقنيات الموق ا لكتروني بين الدرجة العالية والمتوسطة وكان المتوسط
العام لزقرات الا المت ير لو درجة عالية

كما ان جمي فقرات الا المت ير وقعت ءمن مجال

الدرجة العالية ما عدا فقر ة واحد ة فقط تتعلق بعمليات الجلب وا ستقطاب الزبائن والموردين لمنتجات
الشركة او التعامل معها مما يعني ان اناأ ءعزا في عمليات التلميم للموق ا لكتروني لبعض
الشركات المبحو ة .كما ياحم ان فقرات المت ير عكست مدى ا اتمام الكبير في عمليات التجديد
المستمر للمعلومات وتحدي ا علب الموق

وان الموق يتوافق م العديد من البرمجيات العالمية

المستخدمة في ادار ة ا عمال ا لكترونية كما ان الموق يساام في تقديم حلول مناسبة للمشكات
التي تواجص المتعاملين من زبائن وموردين علب الموق ا لكتروني للشركات المبحو ة.
ويرى الباحث ان م ل الة النتيجة قد تسبب مشكلة مستقبلية للشركة التي يكون ءعزا فيها
مما يعني ان علب الشركات ا اتمام بهلا المت ير لعكس لور ة جيد ة عن الشركة وتوطيد عاقات
العماء والموردين معها مستقبا وآنيا.
ج .الفقرات المتعلقة بمتغير االتصاالت االلكترونية
السؤال الفرعي الثالث :ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات حول اثر االتصاالت اإللكترونية في التقليل من مخاطر سلسلة التزويد في
شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
جاءت فق رات المت ير المتعلق با تلا ت ا لكترونية بين الدرجة العالية والمتوسطة وكان
المتوسط العام لزقرات الا المت ير لو درجة متوسطة كما أن جمي فقرات الا المت ير وقعت ءمن
مجال الدرجة المتوسطة ما عدا فقرتين تعلقت األولب منها بتعزيز نمم معلومات الشركات حول
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األنشطة التي تنجزاا من خال ا تلا ت

اما ال انية فتعلقت ب تسري نقل وتداول المعلومات في

العمليات المختلزة.
ويرى الباحث ان معمم العمليات التي تتم في الشركات من وجهة نمر المبحو ين لم ترقب الب
ا ستخدام ا م ل لنمم ا تلا ت وانما اناأ ءعف في جوانب متعدد ة منها البنب التحتية
للشبكات واألنممة العاملة وقدر ة الشبكات في التعامل

وكللأ قافة المجتم من حيث التطبيق

بنسبة عالية لتكنولوجيا ا تلا ت في عمليان الشراء والبي والتجار ة بشكل عام.
د .الفقرات المتعلقة بمتغير التدفق االلكتروني للعمل
السؤال الفرعي الرابع ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات حول اثر التدفق االلكتروني للعمل في التقليل من مخاطر
سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
ان فقرات المت ير المتعلق بالتدفق ا لكتروني للعمل وقعت بين الدرجة العالية والمتوسطة
وكان المتوسط العام لزقرات الا المت ير لو درجة عالية كما أن جمي فقرات الا المت ير وقعت
ءمن مجال الدرجة العالية ما عدا فقرتين تعلقت األولب منها بتعزز تكنولوجيا األعمال في الشركة
المعلومات المتوفر ة للمستخدمين النهائيين

اما ال انية فتعلقت بان المومف

يبلل جهدا كبي ار في

خدمة الزبون بسبب تطبيق تكنولوجيا األعمال في الشركة .أما اعلب الزقرات من وجهة نمر
المبحو ين فتعلقت بتسهيل تكنولوجيا األعمال المستخدمة في الشركة تدفق نمالج العمل واجراءاتص.
ويرى الباحث ان اناأ ءعزا متعلقا بجانبين من جوانب تطبيق عمليات التدفق ا لكتروني
للعمل يتعلق الجوانب ا ول بءعف ا تلا ت ونممص بين من ناحية تدفق التقارير والنمالج
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وا وراق ا لكترونية والمهام وغيراا بين المستخدمين النهائيين وا طراف ا خرى لاحبة العاقة
بينهما وا ءافة الب ان تكنولوجيا ا عمال المسخر ة في الشركات المبحو ة

تخدم المومف بشكل

فعال لتلقي طلبات الزبون وحل مشكاتص لم تزعيلها بالوجهة اللحيحة.
تبين من آراء المبحو ين حول مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات
األردنية انها جاءت بين المتوسطة والمرتزعة
ا لتكنولوجية والمخاطر ا ستراتيجية

وكانت المخاطر األك ر ارتزاعا تتم ل في المخاطر

اما المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية فكانت لات درجة

متوسطة.
أ .مناقشة المخاطر التكنولوجية لسلسلة التزويد:
السؤال الفرعي األول :ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات حول المخاطر التك نولوجية لسلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات
األردنية؟
اشارت النتائج الب ان تلورات المبحو ين حول المخاطر التكنولوجية كانت متوسطة وكان
المتوسط العام لهلة المخاطر متوسط ايءا وكانت اام المخاطر تكمن في عدم تحديث الشركة
للبرامج المرتبطة بسلسلة التزويد باستمرار خوفا من التقادم التكنولوجي اما المخاطر ا خرى فتعلقت
بالبرامج التدريبية للمومزين وتحدي ها لهم باستمرار اءافة الب ان ااتمام الشركات بالمخاطر في
البيئة الخارجية متوسطة.
ويرى الباحث ان الة المخاطر لات تأ ير كبير في اعمال الشركات وخلولا التقادم التكنولوجي
في المعدات والبرامج مما يؤ ر سلبا علب انجاز ا عمال الدقة والسرعة المطلوبة.
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ب .مناقشة مخاطر الموارد البشرية في سلسلة التزويد:
السؤال الفرعي الثاني ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات حول مخاطر الم وارد البشرية في سلسلة التزويد في
شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية؟
بينت النتائج ان مخاطر الموارد البشرية المتعلقة بسلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا
المعلومات ا ردنية جاءت بدرجة عالية من حيث الموافقة علب انخزاءها وبجمي الزقرات المتعلقة
بهلا المت ير وكانت اام المخاطر المتعلقة بالموارد البشرية انخزاءا اي انخزاض معدل دوران العمل
في الة الشركات بسبب الدعم من الة الشركات للكزاءات فيها وكللأ قدر ة الشركات المبحو ة علب
استقطاب ا فراد لو الكزاءات العالية وتطويراا بعد عملية ا ستقطاب.
ويرى الباحث ان اناأ انخزاءا لهلة المخاطر حيث ان القدرات المهنية العاملة في مجال
تكنولوجيا ا عمال مؤالة ومدربة وتتطور في خبراتها بما ينعكس علب انجاز عملياتها وانشطتها
المختلزة في الشركات المبحو ة.
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ج .مخاطر سلسلة التزويد اإلستراتيجية :
السؤال الفرعي الثالث :ما مستوى تصورات المديرين ورؤوساء االقسام العاملين في شركات
تكنولوجيا المعلومات حول المخاطر اإلستراتيجية في سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية؟
اشارت النتائج الب ان تلورات المبحو ين حول المخاطر ا ستراتيجية كانت متوسطة وكان
المتوسط العام لهلة المخاطر متوسطا ايءا وكان ت اام المخاطر تكمن في انخزاض قدر ة الشركات
المبحو ة علب تحليل البيئة المحيطة بها للوقوف علب اام ما يمكن ان يهدداا ويؤ ر في انشطتها
كما ان الشركات المبحو ة لديها استم اررية في تطبيق بدائلها ا ستراتيجية القديمة مما ينعكس علب
ادائها ا ستراتيجية في مقابل الشركات المنافسة
المبحو ة كان متوسطا مما يعني ان الشركة

كللأ مستوى الرقابة ا ستراتيجية في الشركات
تزعل نمم الرقابة ا ستراتيجية بشكل فعال مما

يعرءها للمخاطر التي تنعكس في اداء ا عمال ا ستراتيجي لديها.
ثالثا :النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات
اوال :الفرضية الرئيسة  :اتء من نتائج التحليل للبيانات المتعلقة بالزرءية الرئيسة ان اناأ ا ار
لتكنولوجيا ا عمال ا لكترونية

بعاد ا ة فرعية( تبني األعمال اإللكترونية وا تلا ت

اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل) في التزليل من مخاطر سلسلة التزويد في شركات
تكنولوجيا المعلومات األردنية وكان للأ نتيجة ارتزاع قيم معامات( )βلهلة المت يرات وبد لة
ارتزاع قيم( )tالمحسوبة عن قيمتها الجدولية عند مستوى د لة( )α≤0.05ومما سبق يقتءي
ما يلي :رفض الزرءية اللزرية التي تنص علب أنص

يوجد أ ر اام لو د لة حلائية عند
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مستوى الد لة ( )α≤0.05لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية بأبعاداا(تبني األعمال اإللكترونية
وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل) في التقليل من
مخاطر سلسلة التزويد(التكنولوجية والموارد البشرية واإلستراتيجية) في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية .وبناء علب تحليل ا نحدار المتعدد التدريجي كان مت ير التدفق ا لكتروني
للعمل اقوااا تأ ي ار م تبعص تبني ا عمال ا لكترونية وجاء اخي ار مت ير ا تلا ت ا لكترونية.
وقد اتزقت نتائج الدراسة الحالية ونتائج دراسة (الخطيب ,والحسيني )2112,التي ادفت لب
اختبار طبيعة العاقة التأ يرية بين التجار ة ا لكترونية والمركز ا ستراتيجي للشركات اللناعية
األردنية ,حيث جاءت نتائج الدراسة متوسطة ا امية في العاقة بين التجار ة ا لكترونية بابعاداا
والمركز ا ستراتيجي للشركات المبحو ة .كما اختلزت الدراسة م دراسة (عبد الزءيل)2119,
بعنوان" العوامل المؤ ر ة علب تبني وتطبيق أسلوب التجار ة ا لكترونية في شركات التجار ة
الخارجية بجمهورية ملر العربية" .التي تولل فيها الب اناأ تطبيق ءعيف علب مستوى
مراحل التجار ة اإللكترونية جميعها رغم تبني المبحو ة ين للعوامل المؤ ر ة في تبني و تطبيق
أسلوب التجار ة اإللكترونية.

ثانيا :مناقشة الفرضيات الفرعية المنبثقة عن هذه الفرضية الرئيسة
مناقشة نتائج الفرضية الفرعية األولى:

يوجد أ ر معنو لو د لة حلائية لتكنولوجيا

األعمال اإللكترونية بأبعاداا(تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت
اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل) في التقليل من المخاطر التكنولوجية لسلسلة التزويد في
شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند مستوى معنو (.)0.05≤α
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اتء من النتائج ومن متابعة قيم اختبار( )tأن األبعاد الزرعية (تبني األعمال اإللكترونية
وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل) كان لها أ ر في
مت ير المخاطر التكنولوجية في شركات تكنولوجيا ا عمال األردنية بد لة معامات( )βلهلة
المت يرات .وعليص اقتءي رفض الزرءية اللزرية وقبول الزرءية البديلة حيث تبين وجود أ ر
لألبعاد األربعة ( تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية,
والتدفق ا لكتروني للعمل) .ولتحديد أ

المت يرات ا قوى في دخول معادلة ا نحدار او تم جراء

تحليل ا نحدار المتعدد التدريجي تبين ان مت ير التدفق ا لكتروني للعمل قد احتل المرتبة األولب
وفسر ما مقدارة( )67.1%من التباين الكلي في مت ير المخاطر التكنولوجية في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية ودخل انيا مت ير (ا تلا ت اإللكترونية) م دخل ال ا مت ير تبني األعمال
ا لكترونية وكان أخي ار مت ير تقنيات الموق ا لكتروني حيث فسر م األبعاد ال ا ة السابقة ما
مقدارة( )75.5%من التباين الكلي في مت ير المخاطر التكنولوجية في شركات تكنولوجيا المعلومات
األردنية.
واتزقت نتائج الدراسة الحالية ونتائج دراسة ( )Johnson and Whang,2002التي اشارت
الب وجود اامية لاعمال ا لكترونية في ممارسات سلسلة التزويد كما تزقت م نتائج دراسة
)  (Gunasekaran & Ngai, 2004التي اكدت علب العوامل الم ر ة في سلسلة التزويد منها :
ا تلا ت والتزام اإلدار ة العليا وا اتمام بأمن البيانات والتدريب والتعليم وتوفر أجهز ة وبرمجيات
لات مو وقية عالية.
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مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا األعمال
اإللكترونية بأبعادها( تبني األعمال اإللكترونية ،وتقنيات الموقع االلكتروني ,واالتصاالت
اإللكترونية ,والتدفق االلكتروني للعمل) في التقليل من مخاطر الموارد البشرية في سلسلة
التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند مستوى معنوي (.)0.05≤α
يتء من نتائج التحليل أن ابعاد تقنيات الموق ا لكتروني والتدفق ا لكتروني للعمل كان لها
أ ر في مت ير التقليل من مخاطر الموارد البشرية في سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات
األردنية بد لة ارتزاع معامات( )βلهلة المت يرات وبد لة ارتزاع قيم( )tالمحسوبة مما يقتءي
رفض الزرءية اللزرية وقبول الزرءية البديلة وتأكيدا علب تحديد أ من العاملين ا ك ر تأ ي ار تم
جراء تحليل ا نحدار المتعدد التدريجي لتحديد أامية كل مت ير مستقل علب حد ة في المساامة في
النمولج الرياءي الل

يم ل أ ر أبعاد لتكنولوجيا األعمال اإللكترونية بأبعاداا(تبني األعمال

اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل) في
التقليل من مخاطر الموارد البشرية في سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند
مستوى معنو ( )0.05≤αحيث تبين أن مت ير تقنيات الموق ا لكتروني قد احتل المرتبة األولب
وفسر ما مقدارة( )67.3%من التباين الكلي في مت ير مخاطر الموارد البشرية في شركات تكنولوجيا
المعلومات األردنية ودخل اني ا مت ير(التدفق ا لكتروني للعمل) حيث فسر م مت ير تقنيات الموق
ا لكتروني ما نسبتص( )71.4%من التباين الكلي في مت ير مخاطر الموارد البشرية في شركات
تكنولوجيا المعلومات األردنية.
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حيث اتزقت نتائج الدراسة الحالية م نتائج دراسة ( )Awwad,2006التي بينت ان اناأ اامية
لتقنيات الموق ا لكتروني من خال مت يرات :ماءمة المعلومات للمهمة و التزاعلية وال قة
وا ستجابة و اإلدراأ الحسي والممهر المرئي و اإلبداع والمحتوى العاطزي وا تلا ت
المتكاملة و معالجة اللزقات .كما جاءت نتائج الدراسة الحالية متزقة نوعا ما وبدرجة متوسطة م
دراسة( )Cagliano et al.,2005الهادفة الب استكشاف التبني الزعلي

لتكنولوجيا األعمال

اإللكترونية في عمليات سلسلة التزويد ,وتوللت الدراسة الب ان اناأ ااتمام م ن ألحاب المهن
حول استخدام ا نترنت واألدوات المساعد ة فيص واستخدامها لدعم العمليات التجارية كانت عالية جدا
في السنوات القليلة الماءية ,وم للأ وعلب الرغم من توقعات المتحمسين فانص

يزال من غير

الواء تماما فيما استخدمت الة التوقعات في األعمال علب ارض الواق ,كما أمهرت النتائج وجود
للة و يقة بين استخدام أدوات ا نترنت ومستوى التكامل م العماء والموردين ,مما يشير الب
ءرور ة تحديد استراتيجيات لألعمال اإللكترونية

لجعلها متماسكة ومائمة لدمجها م

آليات

التكامل التقليدية .
مناقشة نتائج الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا
األعمال اإللكترونية بأبعادها(تبني األعمال اإللكترونية ،وتقنيات الموقع االلكتروني,
واالتصاالت اإللكترونية ,والتدفق االلكتروني للعمل) في التقليل من المخاطر اإلستراتيجية في
سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند مستوى معنوي (.)0.05≤α
اتء من نتائج المسطر ة في الجداول اإلحلائية المتعلقة بهلة الزرءية

ومن متابعة قيم

اختبار( )tأن المت ير الزرعي (تبني ا عمال ا لكترونية) كان لص أ ر في مت ير المخاطر
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ا ستراتيجية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية بد لة ارتزاع قيم معامات( )βلهلا المت ير.
وبد لة ارتزاع قيم( )tالمحسوبة واي قيم معنوية عند مستوى د لة ( .)≤0.05ومما سبق اقتءب
رفض الزرءية اللزرية التي تنص علب أنص

يوجد أ ر معنو لو د لة حلائية لتكنولوجيا

األعمال اإللكترونية بأبعاداا(تبني األعمال اإللكترونية وتقنيات الموق ا لكتروني ,وا تلا ت
اإللكترونية ,والتدفق ا لكتروني للعمل) في التقليل من المخاطر اإلستراتيجية في سلسلة التزويد في
شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية عند مستوى معنو ( )0.05≤αحيث تبين وجود أ ر للمت ير
الزرعي(تبني ا عمال ا لكترونية).
وباخءاع المت يرات للتحليل المتعدد التدريجي تبين ان مت ير تبني ا عمال ا لكترونية قد
احتل المرتبة األولب وفسر ما مقدارة( )46.1%من التباين الكلي في مت ير المخاطر ا ستراتيجية
في شركات تكنولوجيا األعمال األردنية ودخل اني ا مت ير(تقنيات الموق ا لكتروني) حيث فسر م
مت ير تبني ا عمال ا لكترونية ما نسبتص( )48.6%من التباين الكلي في مت ير المخاطر
ا ستراتيجية في شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية.
ويرى الباحث ان نتائج الدراسة الحالية اتزقت م دراسة()Andrea and Margaret,2009
التي ادفت لب تعرف العوامل التي تقوم عليها لنجاح عملية استخدام أنممة التجار ة اإللكترونية
المتطور ة في األعمال التجارية كالبي والشراء .التي خللت لب وجود خمس مجموعات من العوامل
اي :جود ة النمام وجود ة المعلومات والتزام اإلدار ة ومو وقية موق الشركة علب ا نترنت وأمن
المعلومات .ووجد أن جود ة المعلومات وجود ة النمام اما األك ر أامية حسب ترتيب المستخدمين.
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كما اتزقت نتائج الدراسة الحالية ونتائج دراسات ( )Meydanoglu,2009التي ادفت الب
توءي الب ا

مدى نمم  scemتدعم عملية ادار ة المخاطر في ساسل التزويد ,وقد أكدت الة

الدراسة بأن انممة تكنولوجيا ا عمال تسهم اسهاما كبي ار في التقليل من المخاطر التش يلية في
ساسل التزويد المعلومات لتحديد وقوعها .ودراسة ) (Zand Hessami&,Savoji ,2011التي
تطرقت الب شرح مزهوم سلسلة التوريد وتحديد مخاطراا وشدتها ومدى تأ يراا علب سلسلة التوريد,كما
تم توءي ادار ة مخاطر سلسلة التوريد باعتباراا واحد ة من مهام المديرين الريئيسين في وتم ترتيب
المخاطر حسب ا ولويات(مالية بيئية ,واستراتيجية ,وتكنولوجيية ,واتلا ت)

وكللأ دراسة

) )stoyanov 2012التي ادفت الب امهار ا من ادوات ا عمال األلكترونية تكون اك ر فاعلية
في دعم التكامل في ادار ة سلسة التزويد والتي قسمها لب عمليات ,وتنسيق وتعاون وتولل الب ان
األسواق اإللكترونية وتبني انممة متعدد ة الوكاء افءل لتحقيق التنسيق في سلسلة التزويد .كما
اتزقت م دراسة  )2113( Wiengarten et al.,التي بينت ان تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية
تحقق تعاون وتؤد
التزويد.

الب تمكين األداء التش يلي ويكون لها تأ ير مباشر وايجابي في تعاون سلسلة
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التوصيات:
تم التولل ليها يولي الباحث بما يأتي:
في ءوء النتائج التي ّ
 تولي الدراسة الشركات المبحو ة ا اتمام بتبني تكنولوجيا ا عمال وتسخيراا في انجازاعمالص وكللأ تزعيل ا تلا ت ا لكترونية بين الدوائر المختلزة للشركات المبحو ة

مما

يعزز من بلوغ ا اداف وتحقيق فعالية ا نجاز.
 تولي الدراسة الشركات المديرين و روؤساء ا قسام في الشركات المبحو ة بالتركيز علبالمخاطر التكنولوجية ومخاطر الموارد البشرية وأخي ار المخاطر اإلستراتيجية حيث أن م ل الة
المخاطر تشكل عقبة كؤد في تقدم الشركات المبحو ة وتءعف من تنافسيتها بين الشركات علب
مستوى اللناعة الواحد ة.
 يولي الباحث الشركات المبحو ة با اتمام والعناية بالمخاطر ا ستراتيجية كونها تؤ ر فيالمركز التنافسي والحلص السوقية علب مستوى لناعة تكنولوجيا المعلومات في ا ردن.
 تولي الدراسة با اتمام بتقنيات الموق ا لكتروني كونص يم ل النافل ة المزتوحة علب السوقالمحلي والدولي في عمليات التوالل ونقل المعلومات عن الشركة ومنتجاتها وكللأ م
الموردين المحللين والدوليين.
 ءرور ة ااتمام الشركات المبحو ة بتقنيات الموق ا لكتروني كونص يم ل نسبة ءئيلة من التأ يرفي المت ير التاب .
 ءرور ة ا اتمام با تلا ت ا لكترونية وكللأ تبني تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية كونهما لوا ر منخزض جدا في مخاطر سلسلة التزويد في شركات تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية
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الدراسات المستقبلية:
 جراء دراسة مما لة للدراسة الحالية علب شركات لات طبيعة مختلزة م ل الشركات اللناعية اوالبنوأ التجارية.
-

جراء دراسة تتناول العاقة بين مرونة سلسلة التزويد ومخاطر سلسلة التزويد في الشركات
اللناعية.

-

جراء دراسات أخرى عن تأ ير تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية في مت يرات أخرى م ل :ا نتاج
في الوقت المحدد جود ة ونوعية المعلومات واستجابة سلسلة التزويد .

 اجراء دراسات تتناول تكنولوجيا ا عمال ا لكترونية والعاقة بينها وبين الميز ة التنافسية وا ءطراب البيئي وتكامل سلسلة التزويد.
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قائمة المراجع
أوالً :المراجع العربية:
 ابو جارور ,سحر )2119(,أثر العوامل الداخلية والخارجية ع لى تطبيق االعمال االلكترونية لتحقيق
الميزة التنافسية في منظمات االعمال االردنية ,اطروحة دكتوراة غير منشور ة,جامعة عمان العربية ,عمان-
ا ردن
 الخطيب فهد الحسني فاح ( )2112التجار ة األلكترونية وا راا في المركز ا ستراتيجي للشركات دراسة
تطبيقية علب عينة من الشركات اللناعية ا ردنية دراسات العلوم االدارية المجلد  29العدد . 1
 لابر محمد عبد العليم( . ( 2008إدارة اللوجستيات.ا سكندرية :دار الزكر الجامعي
 عبد الزءيل محمد رمءان احمد ( )2119العوامل المؤثرة على تبني وتطبيق اسلوب التجارة
األلكترونية في شركات ال تجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية رسالة ماجستير

قسم ادار ة ا عمال

كلية التجار ة بنين جامعة ا زار ملر.
 العمر

ايمن احمد ابراايم(  ( 2009اثر نظم المعلومات االدارية المحوسبة على اداء العاملين في

شركة االتصاالت الفلسطينية  :دراسة تطبيقية علي شركات ا تلا ت رسالة ماجستير

الجامعة

ا سامية غز ة  :فلسطين.
 عواد ,محمد ,)2113(,تطوير استراتيجية لتبني تطبيقات التجارة االلكترونية في الشركات االردنية ,
اطروحة دكتوراة غير منشور ة ,جامعة عمان العربية ,عمان– ردن
 قاعود عدنان محمد ) " ( 2007دراسة وتقييم نظام المعلومات المحاسبية األلكترونية في الشركات
الفلسطينية :دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشور ة
الجامعة اإلسامية غز ة :فلسطين
 الكنعاني خليل ابراايم و العلي عبدالستار محمد . ( 2009م) إدارة سالسل التزويد .عمان :دار
المسير ة للنشر والتوزي والطباعة
 اللبان ,شريف  ,2117,ورقة بحثية نوقشت في ندوة "الحافة االلكترونية والصحافة الورقية صراع أم
تكامل" التي نممتها وحد ة اللحافة ا لكترونية.
 الرفاعي ممدوح عبد العزيز

 2553أساسيات إدارة سالسل التزويد ،مجلة إدارة األعمال جمعية دار ة
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األعمال العربية العدد  117ملر
 منلور مجيد ملطزب ( )2111عالقة الترويج األلكتروني بالحصة السوقية لدى المصارف في
شمال الضفة الغربية مجلة جامعة ا زار ب ز ة سلسلة العلوم ا نسانية

المجلد  13العدد 1ص -47

. 94
 دليو فءيل  ” 2003اتصال المؤسسة " القاار ة :دار الزجر للنشر والتوزي
 ليسلي فرانسوا  ,ماركيز نقو ,

ص ( 36

 2551وسائل االتصال المتعددة (,ترجمة فؤاد شااين ),بيروت

:عويدات للنشر والتوزي  ,ص91
 لاح الدين حسن الهيتي األساليب اإلحصائية في العلوم اإلدارية دار وائل للطباعة والنشر عمان
األردن  3114ص .332
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ملحق ()0

بسم اهلل الرحمن الرحيم
سيدي الموظف /سيدتي الموظفة
تحية طيبة وبعد،،،

لقد تم تلميم الة ا ستمار ة لمعرفة أراء واتجااات المومزين تجاة أعمالهم .وتحديدا فكن الة الدراسة
تتعامل م تكنولوجيا األعمال ا لكترونية ودوراا في التخزيف من مخاطر سلسلة التزويد في شركات
تكنولوجيا المعلومات ولن يست رق كمال تعبئة الة ا ستمار ة أك ر من عشر دقائق و حاجة
لكتابة اسمأ أو عنوانأ كما أنص

توجد

يوجد داعي للتزكير ك ي ار حول جابة األسئلة حيث نص

جابة خاطئة أو لحيحة فقط أجب حسبما يتبادر لب تزكيرأ أو ا .يؤكد الباحث أن المعلومات
التي ستزودونها ستعامل بسرية وألغراض البحث العلمي فقط .يرجب عند كمال تعبئة ا ستمار ة
عادتها لب قسم الموارد البشرية أو تسليمها لب الباحث عندما يجم ا ستمارات من مؤسستكم.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر واالحترام ، ، ،
الباحث

مجد عمر الحارس
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القسم األول :معلومات عامة
يهدف الا القسم لب تقديم معلومات عامة عن المومف .الرجاء وء اشار ة )√ ( أمام رمز اإلجابة

المناسبة:

الخلائص الديم رافية
 .1العمر

اقل من  31سنة

من  37 - 31سنة

من  39 - 37سنة

 71سنة فأك ر

لكر

ان ب

 .2الجنس

 .3المؤال العلمي
دبلوم كلية مجتم فأقل

بكالوريوس

دراسات عليا

 .7عدد سنوات الخبر ة
 7سنوات فأقل من

من  11 - 6سنوات

من  17 - 11سنة

أك ر من  16سنة

 .7المركز الوميزي
مدير

رئيس قسم
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ثانياً :استبانة تكنولوجيا االعمال االلكترونية :
الفقرات

الرقم
تبني تكنولوجيا األعمال االلكترونية
.1

ترك ـ ـ ـ ــز ش ـ ـ ـ ــركتنا عل ـ ـ ـ ــب اس ـ ـ ـ ــتخدام الحواس ـ ـ ـ ــيب ف ـ ـ ـ ــي أعمالهـ ـ ـ ـ ـا
بدرجة عالية

.2

تعتم ـ ــد ش ـ ــركتنا ش ـ ــبكات األعم ـ ــال ا لكتروني ـ ــة ف ـ ــي انجازا ـ ــا
ألنشطتها بدرجة عالية

.3

معمـ ــم األنش ـ ــطة ف ـ ــي ش ـ ــركتنا م ـ ــن البري ـ ــد ا لكترون ـ ــي وحت ـ ــب
عملي ـ ــات البي ـ ـ ـ والش ـ ـ ـراء ت ـ ــتم باسـ ـ ــتخدام تكنولوجيـ ـ ــا األعمـ ـ ــال
ا لكترونية

.7

الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء والبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لمنتجاتن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ـ ــتم م ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة
ا لكترونية

.7

تنجـ ـ ـ ــز األنشـ ـ ـ ــطة فـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ــركتنا باسـ ـ ـ ــتخدام الحواسـ ـ ـ ــب علـ ـ ـ ــب
الشبكة ا لكتروني ( )offline and online

.6

ا تلـ ـ ــا ت ب ـ ـ ــين ال ـ ـ ــدوائر واألقس ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي ش ـ ـ ــركتنا ت ـ ـ ــتم م ـ ـ ــن
خال الشبكة ا لكترونية الداخلية وا نترنت

.4

تتكامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطتنا م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ موردين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة
ا لكترونية

.8

ان ـ ـ ـ ـ ــاأ تج ـ ـ ـ ـ ــاوب ع ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ـ ــين ش ـ ـ ـ ـ ــركتنا وموردين ـ ـ ـ ـ ــا نتيج ـ ـ ـ ـ ــة
استخدمنا تكنولوجيا األعمال ا لكترونية في التعامل

.9

تخزـ ـ ـ ـ ـ ــض شـ ـ ـ ـ ـ ــركتنا تكاليزهـ ـ ـ ـ ـ ــا نتيجـ ـ ـ ـ ـ ــة تطبيقهـ ـ ـ ـ ـ ــا تكنولوجيـ ـ ـ ـ ـ ــا
األعمال ا لكترونية في أنشطتها

 . 11درجـ ـ ــة الس ـ ـ ـرية فـ ـ ــي أعمـ ـ ــال شـ ـ ــركتنا عاليـ ـ ــة نتيجـ ـ ــة تطبيقه ـ ـ ــا
تكنولوجيا أعمال الكترونية متقدمة
 . 11ل ـ ــدى ش ـ ــركتنا قاف ـ ــة تنميمي ـ ــة عالي ـ ــة نح ـ ــو تطبي ـ ــق تكنولوجي ـ ــا
األعمال ا لكترونية في أنشطتها
 . 12مع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل دورات العم ـ ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ـ ـ ــركتنا م ـ ـ ـ ـ ـ ــنخزض نتيج ـ ـ ـ ـ ـ ــة
استخدامها تكنولوجيا األعمال ا لكترونية
 . 13تعتمـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ــركتنا نمـ ـ ـ ـ ــولج سلسـ ـ ـ ـ ــلة القيمـ ـ ـ ـ ــة لاسـ ـ ـ ـ ــتزاد ة مـ ـ ـ ـ ــن

الدرجة

دائم ا

غالب ا أحيان ا

ناد ار

أبدا
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تكنولوجيا األعمال ا لكترونية فيها
 . 17اعتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركتنا تحق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق فوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لات قيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
باستخدامها تكنولوجيا األعمال ا لكترونية في أعمالها
االتصاالت االلكترونية
.51

تسـ ـ ــخر الش ـ ـ ــركة ش ـ ـ ــبكة ا تل ـ ـ ــا ت العالمي ـ ـ ــة لتعزي ـ ـ ــز نم ـ ـ ــم
معلوماتها حول األنشطة التي تنجزاا.

 .51تكـ ـ ـ ـ ــرس الشـ ـ ـ ـ ــركة جهوداـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ــتخدام تكنولوجيـ ـ ـ ـ ــا اتلـ ـ ـ ـ ــال
حدي ة لتسري نقل وتداول المعلومات فيها.
.51
.51

تع ـ ــزز تكنولوجيـ ـ ــا ا تلـ ـ ــا ت الحدي ـ ـ ــة مـ ـ ــن درجـ ـ ــة التنسـ ـ ــيق
بين المؤسسات في اللناعة الواحد ة.
تتحسـ ـ ـ ـ ــن نتاجيـ ـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ـ ــركة نتيجـ ـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـ ــتخدامها تكنولوجيـ ـ ـ ـ ــا
اتلا ت متقدمة .

 .51تتحقـ ـ ـ ـ ـ ــق السـ ـ ـ ـ ـ ــرعة فـ ـ ـ ـ ـ ــي األداء نتيجـ ـ ـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة
.02
.05

لتكنولوجيا اتلا ت متقدمة
تع ـ ــزز تكنولوجي ـ ــا ا تل ـ ــا ت م ـ ــن ق ـ ــدر ة الش ـ ــركة ف ـ ــي خدم ـ ــة
الزبون
س ـ ـ ـ ــاامت تكنولوجي ـ ـ ـ ــا ا تل ـ ـ ـ ــا ت المس ـ ـ ـ ــتخدمة ف ـ ـ ـ ــي زي ـ ـ ـ ــاد ة
التنسيق بين الموردين والشركة.

.00

اسـ ـ ـ ــتخدام وسـ ـ ـ ــائل اتلـ ـ ـ ــا ت متقدمـ ـ ـ ــة تسـ ـ ـ ــهل مـ ـ ـ ــن تزاعـ ـ ـ ــل
األقسام في الشركة

.02

زاد اس ـ ـ ـ ــتخدام تكنولوجي ـ ـ ـ ــا ا تلـ ـ ـ ـ ــا ت م ـ ـ ـ ــن تعزي ـ ـ ـ ــز الميـ ـ ـ ـ ــز ة
التنافسية مقابل الموردين.

 .02خزءـ ـ ـ ـ ـ ــت تكنولوجي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ا تل ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت مـ ـ ـ ـ ـ ــن تعزي ـ ـ ـ ـ ـ ــز ش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة
الموردين التي تتعامل معها الشركة.
الموقع االلكتروني
.01

يس ـ ـ ــاام الموقـ ـ ـ ـ ا لكترون ـ ـ ــي للش ـ ـ ــركة بربطه ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــوردين
متعددين.

 .01غـ ـ ـ ـ ـ ـزار ة المعلوم ـ ـ ـ ـ ــات المت ـ ـ ـ ـ ــوفر ة عل ـ ـ ـ ـ ــب الموقـ ـ ـ ـ ـ ـ ا لكترون ـ ـ ـ ـ ــي
.01

للشركة يساام في تقوية عاقات الشركة م زبائنها
تعم ـ ـ ــل الش ـ ـ ــركة عل ـ ـ ــب التحدي ـ ـ ــد المس ـ ـ ــتمر للمعلوم ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي
تتعامل معها

042

الرقم
.01

الفقرات
تس ـ ــاام الواجه ـ ــات المس ـ ــتخدمة ف ـ ــي الموقـ ـ ـ ا لكترون ـ ــي فـ ـ ــي
جلب واستقطاب الموردين والزبائن

 .01تع ـ ـ ـ ــزز س ـ ـ ـ ــهولة التل ـ ـ ـ ــز للموق ـ ـ ـ ـ ـ ا لكترون ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن بقـ ـ ـ ـ ــاء
.22

الزبائن فتر ة طويلة معص.
يخـ ـ ـ ــدم الموق ـ ـ ـ ـ ا لكترونـ ـ ـ ــي للشـ ـ ـ ــركة مكانيـ ـ ـ ــة الش ـ ـ ـ ـراء بـ ـ ـ ــين
الموردين للشركة والزبائن

.25

يتواف ـ ـ ــق الموقـ ـ ـ ـ ا لكترون ـ ـ ــي للش ـ ـ ــركة مـ ـ ـ ـ مختل ـ ـ ــف البـ ـ ـ ـرامج
وبيئات التش يل المستخدمة عالميا

.20

يعـ ـ ـ ـ ــرض الموق ـ ـ ـ ـ ـ ا لكترونـ ـ ـ ـ ــي للشـ ـ ـ ـ ــركة المنتجـ ـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ـ ــكل
واء ومزلل.

.22

ي ـ ـ ـ ــوفر الموقـ ـ ـ ـ ـ ا لكترون ـ ـ ـ ــي للش ـ ـ ـ ــركة درج ـ ـ ـ ــة أم ـ ـ ـ ــان عالي ـ ـ ـ ــة
لللزقات بين المتعاملين من الموردين

.22

ي ـ ــوفر الموقـ ـ ـ ا لكترون ـ ــي للش ـ ــركة حل ـ ــول تقني ـ ــة سـ ـ ـريعة ف ـ ــي
ح ـ ـ ـ ــال مواجه ـ ـ ـ ــة العمي ـ ـ ـ ــل او الم ـ ـ ـ ــورد أي ـ ـ ـ ــة مش ـ ـ ـ ــكلة خ ـ ـ ـ ــال
التلز للموق .

تدفق العمل االلكتروني
.21

تسـ ـ ــهل تكنولوجيـ ـ ــا األعمـ ـ ــال المسـ ـ ــتخدمة فـ ـ ــي الشـ ـ ــركة تـ ـ ــدفق
نمالج العمل واجراءاتص .

.21

ت ـ ـ ــدعم تكنولوجي ـ ـ ــا األعم ـ ـ ــال المس ـ ـ ــتخدمة ف ـ ـ ــي يج ـ ـ ــاد ل ـ ـ ــور ة
واء ـ ـ ـ ــحة ح ـ ـ ـ ــول ت ـ ـ ـ ــدفق العم ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي المش ـ ـ ـ ــاري والوح ـ ـ ـ ــدات
التنميمية

.21

تقـ ـ ــوم تكنولوجيـ ـ ــا األعمـ ـ ــال فـ ـ ــي الشـ ـ ــركة علـ ـ ــب يجـ ـ ــاد الـ ـ ــدعم
والمؤازر ة بين الوحدات التنميمية

 .21تعـ ـ ـ ـ ـ ــزز تكنولوجيـ ـ ـ ـ ـ ــا األعمـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ـ ـ ــي الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة المعلومـ ـ ـ ـ ـ ــات
المتوفر ة للمستخدمين النهائيين
.21

ت ـ ــوفر تكنولوجي ـ ــا األعم ـ ــال الت لي ـ ــة الراجع ـ ــة للمس ـ ــتزيدين م ـ ــن
العماء والموردين في الشركة

.22

تسـ ـ ـ ــهل تكنولوجيـ ـ ـ ــا األعمـ ـ ـ ــال انجـ ـ ـ ــاز اإلعمـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال
التعليمات واإلرشادات المنجز ة لخطة العمل

الدرجة
أبد ًا

ناد ارً

أحياناً

غالباً

دائماً
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 .25تسـ ـ ـ ـ ــرع تكنولوجي ـ ـ ـ ـ ــا األعم ـ ـ ـ ـ ــال تحـ ـ ـ ـ ــديث وحز ـ ـ ـ ـ ــم واس ـ ـ ـ ـ ــترجاع
.20
.22

الو ائق المطلوبة لتسرع تدفق العمل
تعمـ ـ ــل تكنولوجيـ ـ ــا األعم ـ ـ ــال علـ ـ ــب انقط ـ ـ ــاع تـ ـ ــدفق العم ـ ـ ــل
بسبب نقص توفر المعلومات
اب ـ ـ ــلل جه ـ ـ ــدا كبيـ ـ ـ ـ ار ف ـ ـ ــي خدم ـ ـ ــة الزب ـ ـ ــون بس ـ ـ ــبب تطبي ـ ـ ــق
تكنولوجيا األعمال في الشركة

.22

ت ـ ــوفر تكنولوجيـ ـ ــا األعمـ ـ ــال قواعـ ـ ــد بيانـ ـ ــات تزيـ ـ ــد مـ ـ ــن سـ ـ ــرعة
الحزـ ـ ـ ـ ـ ــم وا سـ ـ ـ ـ ـ ــترجاع والبحـ ـ ـ ـ ـ ــث عـ ـ ـ ـ ـ ــن المعلومـ ـ ـ ـ ـ ــات التـ ـ ـ ـ ـ ــي
يتطلبها العمل

ثالثاً :استبانة مخاطر سلسلة التزويد
الفقرات

الرقم
مخاطر سلسلة التزويد التكنولوجية
.21

يسـ ـ ــتخدم ألـ ـ ــحاب العمـ ـ ــل تكنولوجيـ ـ ــا األعمـ ـ ــال ا لكتروني ـ ـ ــة
للتقلي ـ ـ ــل م ـ ـ ــن مخ ـ ـ ــاطر التهدي ـ ـ ــدات البيئي ـ ـ ــة المحيط ـ ـ ــة داخ ـ ـ ــل
وخارج الشركة.

.21

تقـ ـ ــوم الشـ ـ ــركة بتحـ ـ ــديث الب ـ ـ ـرامج المرتبطـ ـ ــة بسلسـ ـ ــلة التزويـ ـ ــد
داخل الشركة باستمرار لتقليل مخاطر التقادم

 .21تخلـ ـ ـ ـ ــص الشـ ـ ـ ـ ــركة مبـ ـ ـ ـ ــالغ ماليـ ـ ـ ـ ــة لتعزيـ ـ ـ ـ ــز نمـ ـ ـ ـ ــم العم ـ ـ ـ ـ ــل
التكنولـ ـ ـ ـ ـ ــوجي لتافـ ـ ـ ـ ـ ــي مخـ ـ ـ ـ ـ ــاطر الـ ـ ـ ـ ـ ــنقص فـ ـ ـ ـ ـ ــي المعـ ـ ـ ـ ـ ــدات
والبرامج
.21

تش ـ ـ ـ ـ ــج الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة المـ ـ ـ ـ ـ ــومزين عل ـ ـ ـ ـ ــب ا لتحـ ـ ـ ـ ـ ــاق بالـ ـ ـ ـ ـ ــدورات
التكنولوجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتعزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز المعرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المتعلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالمخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطر

.21

التكنولوجية.
تـ ـ ـ ــدعم الش ـ ـ ـ ــركة أتمت ـ ـ ـ ــة األعم ـ ـ ـ ــال لتاف ـ ـ ـ ــي مخ ـ ـ ـ ــاطر العم ـ ـ ـ ــل
اليدو

مخاطر سلسلة التزويد في الموارد البشرية
 .12تحل ـ ـ ـ ـ ــل الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة البيئـ ـ ـ ـ ـ ــة المحيط ـ ـ ـ ـ ــة بهـ ـ ـ ـ ـ ــا للوقـ ـ ـ ـ ـ ــوف علـ ـ ـ ـ ـ ــب
المخاطر المتوق تأ يراا في أنشطتها.

الدرجة
أبد ًا

ناد ارً

أحياناً

غالباً

دائماً
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 .15تعم ـ ـ ـ ـ ـ ــل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة عل ـ ـ ـ ـ ـ ــب تطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوير ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدائلها اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية
.10
.12

للمحافمة علب حلتها السوقية بشكل دور .
تسـ ـ ــعب الشـ ـ ــركة لـ ـ ــب تنزيـ ـ ــل بـ ـ ــدائلها اإلسـ ـ ــتراتيجية المخزءـ ـ ــة
للمخاطر والمعزز ة لمركزاا التنافسي.
تطب ـ ــق الش ـ ــركة أسـ ـ ــاليب تكنولوجي ـ ــة حدي ـ ـ ــة لرقاب ـ ــة عملياتهـ ـ ــا
اإلستراتيجية المتعلقة بسلسلة التزويد.

.12

تعم ـ ـ ــد الش ـ ـ ــركة لـ ـ ـ ــب تطبي ـ ـ ــق نمـ ـ ـ ــام المح ـ ـ ــافم اإلسـ ـ ـ ــتراتيجية
للتقليل من مخاطر سلسلة التزويد فيها

مخاطر سلسلة التزويد اإلستراتيجية
 .11تحل ـ ـ ـ ـ ــل الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة البيئـ ـ ـ ـ ـ ــة المحيط ـ ـ ـ ـ ــة بهـ ـ ـ ـ ـ ــا للوقـ ـ ـ ـ ـ ــوف علـ ـ ـ ـ ـ ــب
المخاطر المتوق تأ يراا في أنشطتها.
 .11تعم ـ ـ ـ ـ ـ ــل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركة عل ـ ـ ـ ـ ـ ــب تطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوير ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدائلها اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية
للمحافمة علب حلتها السوقية بشكل دور .
.11

تسـ ـ ــعب الشـ ـ ــركة لـ ـ ــب تنزيـ ـ ــل بـ ـ ــدائلها اإلسـ ـ ــتراتيجية المخزءـ ـ ــة
للمخاطر والمعزز ة لمركزاا التنافسي.

.11
.11

تطب ـ ــق الش ـ ــركة أسـ ـ ــاليب تكنولوجي ـ ــة حدي ـ ـ ــة لرقاب ـ ــة عملياتهـ ـ ــا
اإلستراتيجية المتعلقة بسلسلة التزويد.
تعم ـ ـ ــد الش ـ ـ ــركة لـ ـ ـ ــب تطبي ـ ـ ــق نمـ ـ ـ ــام المح ـ ـ ــافم اإلسـ ـ ـ ــتراتيجية
للتقليل من مخاطر سلسلة التزويد فيها
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ملحق ()3

قائمة بأسماء مح ّكمي االستبانة
الرقم

اللقب العلمي واالسم

التخصص

مكان العمل

1

ا ستال الدكتور عبد البار در ة

ادار ة اعمال

جامعة الشرق األوسط

2

ا ستال الدكتور كامل الم ربي

ادار ة اعمال

جامعة الشرق األوسط

7

ا ستال الدكتور محمد النعيمي

معلومات واحلاء

جامعة الشرق األوسط

4

ا ستال الدكتور نعمة الخزاجي

ادار ة اعمال

1

ا ستال الدكتور نجم العزاو

ادار ة اعمال

عمان العربية
جامعة ّ
جامعة البت ار

6

استال مشارأ الدكتور سعود المحاميد

نمم معلومات ادارية

جامعة الشرق األوسط

7

استال مشارأ الدكتور لباح آغا

ادار ة اعمال

جامعة البت ار

8

استال مشارأ الدكتور ة فيروز الءمور

نمم معلومات ادارية

جامعة مؤتص

5

استال مساعد يوسف مجد و

نمم معلومات ادارية

جامعة البت ار

11

استال مساعد الدكتور رائد الهناند ة

اعمال الكترونية

جامعة الشرق األوسط

