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 التوريد سلسلة إدارة تكامل على المعلومات تكنولوجيا أثر
 األردن -المناصير مجموعة في –

 إعداد
 مصاروة علي حسام فارس

 إشراف 
 السكر صالح أحمدد. 

 الملخص

) المعددات  البرمجيدات  المدوارد بأبعادهدا  المعلومدات تكنولوجيداأثدر  قيداسهددفت الدراسدة إلدى 

 )المدوردون  الزبدائن  العمليدات(التوريدد  سلسدلة إدارة تكامدل علدى (  قواعدد البيانداتالبشرية  الشبكات

  .المناصير في مجموعة

مدع أغدراض  على المنهج الوصدفي التحليلدي فدي إجدراء هدذر الدراسدة لتناسدبهواعتمدت الدراسة 

حيدث تدم توزيدع  ,كدراسدة حالدة في األردن المناصير مجموعةمن الدراسة  وقد تكون مجتمع الدراسة 

 (257الصالحة للتحليدل ) االستباناتوقد بلغ عدد  أفراد مجتمع الدراسة, ( استبانة على جميع276)

 .(%93.1استبانة بنسبة )

 Pathتحليـل المسـار  وتدم اسدتخدام عددة أسداليب إحصدائية تتناسدب مدع أهدداف الدراسدة منهدا    

Analysis ( واختبددار  One Sample T-test( ومعامددل ثبددات أداة الدراسددة  )Cronbach 

Alpha).  

مسددددتود الداللددددة  ومددددن أبددددرز مددددا أظهرتدددده نتددددائج هددددذر الدراسددددة وجددددود أثددددر ذو داللددددة إحصددددائية عنددددد

(0.05≥α ) قواعدد   البرمجيات  الموارد البشدرية  الشدبكات)المعداتلتكنولوجيا المعلومات بأبعادها  

 ،المناصددير فددي مجموعددة )المددوردون  الزبددائن  العمليددات(التوريددد  سلسددلة إدارة تكامددل علددى (البيانددات
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 علدددى لمعدددداتل أثدددر (α≤0.05)وأيضددداج وجدددود أثدددر مباشدددر ذو داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتود الداللدددة 

  .المناصير في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(التوريد  سلسلة إدارة تكامل

مفهدوم االستمرار بالتعرف على  هامن أبرز  وعة من التوصياتمجم قدمت الدراسةوبناءاج على النتائج 

زيدادة وعدي القيدادات اإلداريدة   و المنافسة الحاصلةفي عمليات  اووجوب تطبيقه تكنولوجيا المعلومات

العليدددا فدددي مجموعدددة المناصدددير بأهميدددة تكامدددل سلسدددلة التوريدددد باعتبارهدددا أحدددد المفددداهيم الجوهريدددة فدددي 

وضددع اسددتراتيجيات مرنددة تتكيددف مددع التطددورات البيئيددة المحيطددة. وبالشددكل   وضددرورة اإلدارة الحديثددة

  .وبين متغيرات بيئة أعمالهاالذي يحقق المواءمة ما بين األنشطة الداخلية للمجموعة 

 .المناصير مجموعة، التوريد سلسلة إدارة تكامل، تكنولوجيا المعلوماتالكلمات المفتاحية: 
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The Impact of Information Technology on Supply Chain Management 

Integration – in the Manaseer Group - Jordan  "  

By: Fares H. A. Masarwah 

Supervisor: 

Dr. Ahmad Saleh Al-Sukar 

Abstract 

The study aimed to measure the impact of information technology (hardware, 

software, human resources, networks, databases) on the integration of supply chain 

management (suppliers, customers, operations) in Manaseer Group. 

The study was based on the analytical descriptive approach in conducting this 

study to suit the purposes of the study. The study population was Manaseer group in 

Jordan as a case study. 276 questionnaires were distributed to all members of the study 

society. The number of retrievel and valid questionnaires for analysis were (257) 

(93.1%). 

Several statistical methods were used to acheive the objectives of the study, 

including Path Analysis, One Sample T-test, and Cronbach Alpha. 

The results of this study showed a statistically significant effect at the level of 

(α<= 0.05) of information technology (equipment, software, human resources, 

networks, databases) on the integration of supply chain management (suppliers, 

customers, operations) in the group. Further more, there was adirect effect of the 

equipment on the integration of supply chain management (suppliers, customers, 

operations) in Manaseer Group. 

Based on the results study presented a series of recommendations, notably 

continuing to identify the concept of information technology and must be applied in the 

processes of competition taking place, and to increase the awareness of senior 
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management leadership in the Manaseer Group of the importance of the integration of 

the supply chain as one of the fundamental concepts of modern management, and the 

need to develop flexible strategies adapted to developments Environmental 

environment. And in the form that achieves alignment between the internal activities of 

the group and the work environment variables. 

Keywords: Information Technology, Supply Chain Management Integration, 

Manaseer Group. 
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 الفصل األول

 الدراسة وأهميتها منهج

 المقدمة 1.1

 إلى تحقيق األهداف التي أنشئت منأشكالها وبمختلف أنشطتها المنظمات بشتى  تسعى

تنظيم أعمالها  إلىأجلها بشكل يتسم بالجدية واالستمرارية  وعليه فإن إدارات هذر المنظمات تهدف 

ضمان إستمراريتها  نتاجية والعمل علىوأنشطتها المختلفة سواء كانت تعنى باألنشطة الخدمية اإل

 .(2014ا مما يساهم في استقرارها )رفرافي  العاملة به تفي المجاال

 اذ الماضي من كبيرة أكثر في العصر الحديث تنافسية عمالاأل بيئة التطور في  أحدث

وقد  الزبائن  ازدياد مع الجديدة للمنتجات سريع وتقديم قصيرة  حياة المعاصرة بدورة األعمال تميزت

 تحسين أداء المنظمة اجل واكثر فاعلية من سريعة توريد سالسل بتطوير المجموعة قامت 

(Khanam , et al., 2016). 

ونتيجددة لمددا شددهدر العددالم مددن تغيددرات كبيددرة فددي جميددع نددواحي  ومددن واقددع التطددورات الحاليددة

بشددكل واضددى علددى الممارسددات اإلداريددة  ما فددي القددرن الماضددي والتددي انعكسددت تأثيراتهدداالحيدداة ال سددي  

المجددداالت التكنولوجيدددة )التقنيدددة( التدددي تطدددورت بشدددكل متسدددارع فدددي  وطبيعدددة اإلدارة القائمدددة وتحديدددداج 

 (.Hilbert, 2013ثيرات العولمة وأبعادها المختلفة )عالية وذلك بفعل تنامي تأوبوتيرة 

من  المجموعة ترغب ما تحقيق اذ تعمل على  للمجموعةالتزويد مهمة بالنسبة  تعد سالسل

والموردين   المجموعة وبين وعمالئها المجموعة بين الفرص من تمنى الكثير قلة التكلفة  حيث أنها

نجاز األعمال بصورة إمن خالل  المجموعةتعمل على تحسين اداء  التزويد سلسلة إدارة أن كما
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فعالية  تعظم التى بالطريقة نشاط أد عبر واألموال والخدمات والمواد المعلومات تدفقو  ةصحيح

  .(Heizer and Render, 2009أدائها )

تواجه منظمات األعمال سواءج كانت إنتاجية أو خدمية تغيرات وتطورات عديدة سريعة 

تهتم بسالسل التوريد  المجموعةاصبحت  ل  وأمام تلك التطورات والتغيراتومستمرة في بيئة األعما

كل الستخدام  المجموعةقادرة على المنافسة. األمر الذي قامت به  المجموعةجعل دائها و ألتحسين 

 (.Russell and Taylor, 2009) من ذلك ما يتاح لها من أساليب إدارية تمكنها

 المجموعة ويعد النجاح فى إدارة سلسلة التوريد من التحديات اإلستراتيجية التى تواجه 

  وهم الموردين والمصنعين والعمالءن نجاحها يعمل على التكامل بين أطراف السلسلة أحيث 

ولذلك اصبحت إدارة سلسلة التوريد إستراتيجية ناجحة لربط الشركاء معاج واإلهتمام بحركة المواد 

نتهاءاج بتسليم المنتجات إلى العمالء  . (2010البدر وعبدالحسين, ) بدايةج من مصادر التوريد وا 

ال يتوقف عند اإلعداد  ما يحيط بهاوقدرتها على مواجهة مفاجآت  المجموعةإن استمرارية 

يصاحبه متابعة مستمرة لتنفيذ وتكييف هذر المخططات  بلالجيد للمخططات والموازنات فحسب  

 .يحقق النتائج واألهداف المرغوبة بما

 لدراسة وأسئلتها:امشكلة  2.1

 شوشال الطراونة  (2015) التميميو ( (Luthje ,2012اكدت بعض الدراسات مثل 

حيث أوصت تكامل سلسلة التوريد تشكل دافعاج للعديد من الباحثين إلجراء الدراسات أن  (2015)

 بزيادة البحث في هذا المفهوم. 

المطبقة لنظام إدارة  المناصيرمن خالل عمل الباحث كموظف إداري في مجموعة و 

سالسل أنظمة ب ضعف في تطبيق المفاهيم والمعايير الخاصةسالسل التوريد  قد تبين له وجود 



3 
 

 
 

  ولذلك أجري عدة حيث تمثل مشكلة في مجموعة المناصير وسبب في بعض الخسارة لديهم التوريد

تبايناج في أراء خالصة النتائج ان هناك ظهرت مع المختصين بهذا المجال حيث ا مقابالت

من الدراسة  لغرضلذا فإن اودورر في تحسين األداء.  سالسل التوريد الموظفين تجار جدود نظام

المتعلقة بشركة المناصير ومن  التوريد سلسلة إدارة تكامل على المعلومات تكنولوجيا أثرقياس هو 

 اؤلستال بإثارة الحالية سةاالدر  مشكلة تمثيل يمكنو  .ثم يمكن تعميم ذلك على الشركات المماثلة

 :التالي

) المعدات  البرمجيات  الموارد البشرية  لتكنولوجيا المعلومات بأبعادها  أثرهل هناك 

في  )الموردون  الزبائن  العمليات(التوريد  سلسلة إدارة تكامل على (  قواعد البياناتالشبكات

 المناصير؟ مجموعة

  Research Questions):عناصر مشكلة الدراسة )اسئلة الدراسة

إستناداج إلى مشكلة الدراسة وسؤالها الرئيسي واالهداف المحددة لها  تم صياغة السؤال الرئيس 

 :التالي

) المعدات  البرمجيات  الموارد لتكنولوجيا المعلومات بأبعادها هنالك أثر هل  األول:السؤال 

 )الموردون  الزبائن  العمليات(التوريد  سلسلة إدارة تكامل على (  قواعد البياناتالبشرية  الشبكات

 ؟المناصير في مجموعة

 :يشتق منه األسئلة الفرعية التالية

  التوريد في مجموعة سلسلة إدارة تحسين على المستخدمة لمعداتلل أثرهل هناك 

 المناصير؟ 
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  التوريد في مجموعة سلسلة إدارة تكامل علىالمستخدمة  لبرمجياتل أثرهل هناك 

 المناصير؟ 

  المناصير؟  التوريد في مجموعة سلسلة إدارة تحسين على  لموارد البشريةل أثرهل هناك 

  المناصير؟  التوريد في مجموعة سلسلة إدارة تكامل على لشبكاتل أثرهل هناك 

  المناصير؟  في مجموعة وريدالت سلسلة إدارة تكامل على قواعد البياناتل أثرهل هناك 

 المناصير؟  التوريد في مجموعة سلسلة إدارة تكامل ما هو مستود  الثاني:السؤال 

 المناصير؟ تكنولوجيا المعلومات في مجموعةاستخدام  ما هو مستود :الثالثالسؤال 

 أهداف الدراسة 3.1

 إدارة تحسين على المعلومات تكنولوجيا أثرتهدف الدراسة الحالية بشكل أساسي إلى دراسة 

 :من خالل دراسة وتحقيق األهداف التالية  وذلك التوريد سلسلة

 .المناصير في مجموعة المعلومات تكنولوجياوتطبيق مستود ممارسات  تحديد -1

 .المناصير في مجموعةبأبعادر  التوريد سلسلة إدارةمستود  تحديد -2

 .المناصير في مجموعة التوريد سلسلة إدارة تحسين على المعلومات تكنولوجيا أثرتحديد  -3

 .المناصير في مجموعة الموردون على المعلومات تكنولوجيا أثر مناقشة -4

 .المناصير في مجموعة الزبائن على المعلومات تكنولوجيا أثر مناقشة -5

 .المناصير في مجموعة العمليات على المعلومات تكنولوجيا أثر تحديد -6
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 فرضيات الدراسة 4.1

H01" : البرمجيات  )المعداتلتكنولوجيا المعلومات بأبعادها ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  

)الموردون  الزبائن  التوريد  سلسلة إدارة تكامل على (  قواعد البياناتالموارد البشرية  الشبكات

 ". (α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة العمليات(

 :اآلتيةالفرعية  منها الفرضيات يشتق

H01.1" : التوريد  سلسلة إدارة تكامل على المستخدمة المعداتال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 ".(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(

H01.2" : التوريد  سلسلة إدارة تكامل علىالمستخدمة  برمجياتللال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 ".(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة الزبائن  العمليات()الموردون  

H01.3" : التوريد  سلسلة إدارة تكامل على موارد البشريةللال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 ".  (α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(

H01.4" : الموردون  التوريد  سلسلة إدارة تكامل على لشبكاتلال يوجد أثر ذو داللة إحصائية(

 ".(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة الزبائن  العمليات(

H01.5" : التوريد  سلسلة إدارة تكامل على البيانات قواعدلال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 ".(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة العمليات()الموردون  الزبائن  
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 أنموذج الدراسة 5.1

( أنموذج الدراسة والذي يبين وجود متغيرين  األول مستقل والمتضمن 1-1يوضى الشكل )

 إدارة المعرفة  واآلخر تابع وهو بناء المنظمات اإلفتراضية.

 

 

                                                          H01 
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 (1-1شكل )
 انموذج الدراسة

، (2015) وشالش الطراونة ،(2015) التميميو  (2018)صفا، إعداد الباحث استنادًا الى 
Luthje and Arlbjorn (2012)   

 

 البشرية الموارد

 المعدات

 الشبكات

 البرمجيات

 المتغير التابع المتغير المستقل

 تكنولوجيا المعلومات
 
 
 
 
 

  إدارة سلسلة التوريد
 (العمليات، الزبائن، الموردون) 

 

 

 

 

 

 

 البيانات قواعد
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 التعريفات اإلجرائية 6.1

: وهددي عمليددة يددتم مددن خاللهددا التعددرف علددى أحدددث التقنيددات التددي تددم تكنولوجيــا المعلومــات -

تكنولوجيدا المعلومدات علدى وجده الخصدوص  التوصل إليهدا فدي كافدة المجداالت وفدي مجدال 

وتعني إضافة ما هو جديدد علدى التقنيدات الموجدودة لجعلهدا مواكبدة للعصدر  وتدم قيداس هدذا 

 .المتغير من خالل مجموعة من األسئلة في استبانة الدراسة

هددي األجهددزة والوسددائل الماديددة الملموسددة  والتددي تتكددون مددن الحواسدديب واألجهددزة  :المعــدات -

ونية األخرد والتي تتكون منها البنية التحتيدة والتدي بدرز اسدتخدامها فدي وقتندا الدراهن اإللكتر 

  المناصدددير مجموعدددةألتمتدددة األعمدددال ومعالجدددة البياندددات وتحليلهدددا وعدددرض المعلومدددات فدددي 

 والتي قد تطورت على مر الزمن  وتم قياس هذا المتغير بفقرات خاصة في االستبانة.

: هددي األنظمددة المعلوماتيددة واألوامددر التددي توجدده عمددل المعدددات مددن قبددل المددوارد البرمجيــات -

البشدددرية وذلدددك بهددددف الوصدددول إلدددى نتدددائج معيندددة  ويمكدددن تصدددنيف هدددذر البرمجيدددات إلدددى 

برمجيدددددات الدددددنظم وبرمجيدددددات التطبيقدددددات والتدددددي تسدددددتخدم لتدددددوفير الوقدددددت والجهدددددد واألمدددددوال 

وتدم قيداس هدذا المتغيدر بفقدرات خاصدة فدي   المناصدير مجموعدةوالمساهمة فدي نجداح عمدل 

 استبانة الدراسة.

هم األفراد الذين يتم تطدويرهم وتهيئدتهم بالمهدارات الالزمدة والدذين يمتلكدون  :الموارد البشرية -

الخبرة والكفاءة في استخدام التكنولوجيا والتعامل معها  حيث يمثلون المسدتخدمون النهدائيين 

هددذا المتغيددر مددن خددالل مجموعددة مددن األسددئلة فددي اسددتبانة  وتددم قيدداسللبرمجيددات والمعدددات  

 الدراسة.

 المناصددير مجموعددة: هددي الوسددائل والقنددوات التددي يددتم مددن خاللهددا توصدديل أعمددال الشــبكات -

والمتمثلددددة بدددددوائرها وأقسددددامها المختلفددددة الكترونيدددداج  حيددددث تضددددم مجموعددددة مددددن أجهددددزة الددددربط 
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تتجلددددى أهميدددة هدددذا المتغيدددر فدددي تعزيددددز وخطدددوط الهددداتف وشدددبكات االنتراندددت واالنترندددت  و 

  وتددم قيدداس هددذا المتغيددر بفقددرات خاصددة فددي المناصددير مجموعددةتكنولوجيددا المعلومددات فددي 

 استبانة الدراسة.

هي مخازن البيانات المترابطة والتي تخضع لعمليات التحليل للوصول إلدى قواعد البيانات:  -

ها بسجالت منظمدة فدي حواسديب خاصدة المعلومات التي يستفاد منها  والتي يتم االحتفاظ ب

مددن هددذر القواعددد فددي اتخدداذ القددرارات  المناصددير مجموعددةوسددعات تخزينيددة مالئمددة  وتسددتفيد 

بناءج على تحليالت معينة بشكل الكتروني أو ورقدي  وتدم قيداس هدذا المتغيدر بفقدرات خاصدة 

 في استبانة الدراسة.

المددددوردون   لتكامددددل العالقددددة بددددين المسددددتخدمة المنهجيددددات مددددن مجموعددددة سلســــلة التوريــــد: -

 وتوزيددع إنتدداج يجددري بحيددث  المناصدديربفعاليددة فددي مجموعددة  الزبددائن  المخددزون  العمليددات

 تكددون بحيددث الصدحيى  الوقددت وفدي الصددحيحة  المواقدع إلددى الصدحيحة  بالكميددات البضدائع

الخدمددة   مسددتود متطلبددات تحقيددق علددى المحافظددة مددع يمكددن مددا اخفددض الكليددة النظددام كلفددة

 وتم قياسها من خالل فقرات إستبانة ُتغطي العناصر التالية:

ومورديهدددا  المناصددير مجموعدددةتشددير للعالقدددات طويلددة األجدددل بددين  العالقــة مـــع المـــوردين: -

تدم قياسدة عدن طريدق عددد  مبينة على الثقدة واالحتدرام وااللتدزام وهدذا مداالوتكون هذة العالقة 

 لهذا الغرض. ُأعدتمن الفقرات في االستبانة التي 

اإليفداء تشير لمجموعة متكاملة من الممارسات التدى تسدتخدم ألغدراض  العالقة مع الزبائن: -

دارة شكاود الزبدائن  وبنداء عالقدات طويلدة األجدل مدع الزبدائن  بحاجات الزبائن من السلع و  ا 

تددي تددم قياسددة عددن طريددق عدددد مددن الفقددرات فددي االسددتبانة ال وهددذا مددا وتحسددين رضددا الزبددائن

 لهذا الغرض. ُأعدت
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ـــات -  المتعلقدددة العمليدددات إدارة خدددالل مدددن للمدددواد وتخدددزين تحدددرك أفضدددل بهدددا : ويقصددددالعملي

 نقددل أسددطول وترتيددب المخددازن  أعمددال شددبكة وتطددوير العمددالء مددن الطلبددات اسددتالم بتنسدديق

 واسدتالم الفدواتير إلعدداد فعدال نظدام ووضدع العمدالء  إلدى النهائيدة المنتجدات لتوصيل وذلك

تدم قياسدة عدن طريدق عددد مدن الفقدرات فدي االسدتبانة التدي  وهذا مدا العمالء من المقبوضات

 لهذا الغرض. ُأعدت

 أهمية الدراسة 7.1

يؤمل ان تسهم هذر الدراسة في إثراء المعرفة في مجاالت البحوث العلمية : األهمية العلميةأواًل: 

تكامل سلسلة التوريد وأثرها على نمو المجموعة  اضافة الى رفد تكنولوجيا العلومات و المتعلقة ب

 تكامل سلسلة التوريد.تكنولوجيا العلومات و المكتبة العلمية العربية ببحث علمي في مجال 

 المجموعةرؤساء األقسام في المدراء و : من المؤمل ان تساعد هذر الدراسة األهمية العمليةثانيًا: 

 .التوريد سلسلة إدارة تحسين على المعلومات تكنولوجيا أثراستخدام نتائج الدراسة عن وغيرها في 

 وما أسفرت عنه من توصيات تفيد قيادات مجموعة المناصير في نقاط الضعف لموضوع الدراسة.

 :حدود الدراسة 8.1

 .في األردنالمناصير  مجموعةهذر الدراسة على  تقتصر ا الحدود المكانية:

 مجموعةمدراء الدوائر االدارية ونوابهم ومساعديهم في  هذر الدراسة على تقتصر ا البشرية:الحدود 

 محل الدراسة. المناصير

 .2018/2019تم انجاز هذر الدراسة خالل العام الدراسي  :لحدود الزمانيةا
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 تكنولوجيا المعلوماتالمبحث األول: 

تعتبدددر تكنولوجيدددا المعلومدددات مدددن أهدددم المظددداهر التدددي صددداحبت العولمدددة والثدددورة الصدددناعية  

الحديثددة  والتددي بدددأت تظهددر بشددكل كبيددر فددي أواخددر القددرن التاسددع عشددر المنصددرم  وأصددبحت هددذر 

 التكنولوجيا تقترن مع بيئة األعمال شيئاج فشيئاج حتى أصبحت أمراج مهماج ومتطلب أساسي الزدهارها.

بطت بيئة األعمال في التكنولوجيا بشكل ملحوظ والتي أصبى هذا االرتباط أمراج طبيعياج  وارت 

إذ تعتبر التكنولوجيا أحد المحركات الدافعة وصورة تتجلى من خاللها المعرفة والتي تعد وقوداج يعمل 

ة أساسدية على تحفيز التطور الدائم للمنظمات ويعطيها أبعاداج عصرية ومستقبلية. وكان للتطدور سدم

رافقت التغيرات التاريخية  من هنا أصدبحت تكنولوجيدا المعلومدات مصداحبة ومزامندة لجملدة األعمدال 

االقتصادية والقضايا االجتماعية  حيث تساهم هذر التكنولوجيا في تطور العلوم وتطبيقاتها في شتى 

نهدددا ذات تدددأثير بدددالغ الميدددادين بسدددرعة كبيدددرة  والدددذي بددددورر منحهدددا قوتهدددا وسدددلطتها الحاليدددة وجعدددل م

األهميددة علددى المنظمددات واألفددراد والمجتمعددات العاملددة ممددا جعلهددا تتبددوأ مكانددة مرموقددة فددي عصددرنا 

الحددالي بالمقارنددة مددع أي وقددت مضددى مددن العصددور البشددرية  حيددث ينظددر إلددى تكنولوجيددا المعلومددات 

  ووسديلة لتوليدد الثدروات  بأنهدا القاعددة األساسدية للمنظمدات االقتصدادية الحديثدة وفدي عدالم األعمدال

 (.2018زمزم  وبأنها أمر ضروري لتضمينها كإستراتيجية لتلبية المتطلبات )

ومددع ظهددور تكنولوجيددا المعلومددات بشددكلها الحددالي فددي بيئددة األعمددال شددهد هددذا القددرن قفددزات  

كبيرة في االستخدام المطرد والمتزايد ألدواتها المختلفة في ظل الثورة الرقمية والمعلوماتية  حيث تعدد 

هددددا فرصدددة متاحدددة أمدددام المنظمدددات بمختلدددف أنواعهددددا لتحقيدددق قفدددزة ذات أهميدددة كبيدددرة لتطدددوير طاقات
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اإلنتاجيدة والتشدغيلية واإلبداعيددة واإلبتكاريدة  إضددافة إلدى االندددماج فدي االقتصدداد االفتراضدي العددالمي 

(Verhoef, et al., 2016) 

من هنا فال بد للباحث من تناول موضوع تكنولوجيدا المعلومدات فدي هدذا الجدزء مدن دراسدته   

وذلدددك مدددن خدددالل الرجدددوع إلدددى األدبيدددات السدددابقة التدددي تناولتددده وبيدددان دور اإلدارة اإلسدددتراتيجية فدددي 

تطويرها لما لها من ميزات خاصة في بيئة األعمال  حيدث أصدبحت ضدرورة ال بدد مدن تطبيقهدا فدي 

تقدمدده مددن فوائددد ككفدداءة وسددرعة معالجددة البيانددات  ممدداالنددواحي المؤسسددية واالسددتفادة الواسددعة جميددع 

والتوصددل الددى النتددائج المنشددودة فددي وقددت قصددير ممددا سيسدداعد فددي اتخدداذ القددرارات اإلداريددة المطلوبددة 

 في جميع المستويات اإلدارية .

 تعريف المعلومات وتكنولوجيا المعلومات 1.1.2

مددن التعريفددات الخاصددة بمفهددوم تكنولوجيددا المعلومددات فددي األدبيددات السددابقة   وردت العديددد 

حيث يتألف هذا المفهوم من مكونين أساسيين وهما التكنولوجيدا  والمعلومدات. كمدا وأن هدذا المفهدوم 

يعتبر من المفاهيم الحديثة في بيئة األعمال وقطاعاته المختلف  وقد تطدورت المعلومدات مدع مدرور 

 يشير العلماء الى تطورها بحسب مسيرة البشرية الى ثالثة مراحل رئيسية وهي: الوقت حيث

مرحلدة عصددر الزراعددة : وهددي أبسدط المراحددل وأولهددا والتددي توصدل إليهددا اإلنسددان مددن خددالل  -1

  والتددي يمكدن إيجازهدا باعتمدادر علددى وبمعلومدات محددودةسدعيه الددؤوب فدي إشددباع حاجاتده 

 Gauzelina And) هاراتددده البسددديطة المكتسدددبةجهددددر العضدددلي وخيدددرات األراضدددي وم

Bentza, 2017). 

مرحلة عصر الصناعة : وتعدد هدذر المرحلدة نقلدة نوعيدة فدي حيداة البشدرية  والتدي بددأت مدع  -2

اختراع اآللة البخارية  واستخدامها عوضاج عن الجهدود التدي كدان يبدذلها اإلنسدان فدي مرحلدة 
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الزراعددة ممددا جعددل مددن التكنولوجيددا أمددراج مهمدداج وموضددوعاج رئيسددياج بهدددف الوصددول الددى كفدداءة 

اآلالت الحديثددة والمعتمدددة علددى التكنولوجيددا الحديثددة  وأبددرز مددا يميددز هددذر المرحلددة االعتمدداد 

على الجهد الميكانيكي في تنفيذ األنشطة المختلفدة  والبددء فدي تطبيدق المعدارف والعلدوم فدي 

 ,El Sawy and Fissوالتوجه لإلهتمام في بعنصر المعرفة وأثدرر فدي االنتاجيدة ) العمل 

2016.) 

مرحلة عصر المعلومات : وتعتبر هدذر المرحلدة مدن أحددث مدا عاشدته البشدرية مدن تطدورات  -3

طرأت عليها  والذي بدأت فدي منتصدف القدرن العشدرين وحتدى يومندا الدراهن  حيدث فدي هدذر 

مددد بشددكل كبيددر علددى هددذر التطددورات فددي المعلومددات واسددتغالل المرحلددة أصددبى المجتمددع يعت

التكنولوجيددددا بشددددكل أكبددددر لالسددددتفادة بمددددا تتيحدددده مددددن فددددرص متعددددددة للتوصددددل الددددى المعرفددددة 

(Witten et al., 2017 كمدا وأن المجتمعدات أصدبحت تسدعى بشدكل غيدر مسدبوق الدى .)

العتماديدددة الكليدددة علدددى إنتددداج المعلومدددات وتدددداولها بشدددتى اآلليدددات ممدددا مهدددد الطريدددق الدددى ا

تكنولوجيا المعلومات مما أدد الى اطالق العديد من المسدميات علدى هدذا العصدر كدان مدن 

 (.2016  الناصرأبرزها العصر االلكتروني )

وعليدده ومددن خددالل النظددر الددى هددذر المراحددل والتددي اهتمددت بهددا البشددرية فددي المعلومددات لمددا 

سيسدددهل مدددن سددبل الحيددداة كافدددة  ومدددن الندددواحي سددتحققه مدددن وصدددول الدددى المعرفددة المطلقدددة ممدددا 

العملية خاصة ال سيما في قطداع األعمدال حيدث بددأت باألعمدال الزراعيدة البسديطة وصدوالج الدى 

الصناعة ومن ثم الى العصر الرقمي الحديث والذي صب جل اهتمامه على المعلومات لما لها 

 الكفاءة العالية في األعمال.من استخدامات لتكنولوجيا المعلومات المختلفة ومما سيحقق 
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ولتسليط الضوء على مفهوم تكنولوجيا المعلومات  ال بد للباحث بأن يتناول بعض المفداهيم 

 المتصلة في هذا المفهوم وهي :

البيانددات : وتمثددل البيانددات مقدداييس لصددفات او الوحدددات مثددل البشددر  األمدداكن  المبددالغ  -1

المقدداييس برمددوز أو أعددداد أو كلمددات  وتأخددذ هددذر ومفردهددا بيددان  وبالعددادة تتمثددل هددذر 

البيانددات العديددد مددن األشددكال المختلفددة كبيانددات كميددة  أو نوعيددة  أو عدديددة أو حقددائق 

(  ويمكن تعريف البيانات أيضاج على أنها 2017  وآخرون صالىوأفكار وموضوعات )

ء ضددمن بيئتهددا " مجموعددة مددن األحددداث والوقددائع التددي يددتم تسددجيلها فددي المنظمددات سددوا

الداخلية أو الخارجية  أو من مصادر أخرد مختلفة  ويمكن أن تأخذ أشكال صورية أو 

صدددددوتية أو عدديدددددة  أو كلمدددددات أو حدددددروف  حيدددددث تعدددددد هدددددذر البياندددددات مهمدددددة ومفيددددددة 

للمنظمدددددددات اذ تشدددددددكل بعدددددددد تنظيمهدددددددا قاعددددددددة بياندددددددات أو قاعددددددددة معرفدددددددة للمنظمدددددددات 

(Gomezelj, 2018.) 

ف المعلومات بأنها البياندات التدي تدم إخضداعها للمعالجدة  وأصدبحت المعلومات : وتعر  -2

ذات قيمددة لمددن يسددتخدمها  ولهددا العديددد مددن األشددكال كالتقددارير والصددور المعالجددة ممددا 

(. كما ويتم إدارة 8  ص2013ويقلل الشك إزاء موقف معين )الالمي   الثقةسيزيد من 

زين والتحليددل بإسددتخدام الحاسددوب  المعلومددات مددن خددالل عدددة تقنيددات كالمعالجددة والتخدد

بحيدددث تددددار كنظدددام متكامدددل لمدددوارد المنظمدددات مدددن خدددالل التكنولوجيدددا مثدددل االنترندددت 

 Gauzelina And)  وشددبكات االكسددترانت وقواعددد البيانددات والبرمجيددات الخاصددة

Bentza, 2017.) 

( Techة )التكنولوجيدددا : وتعندددي التكنولوجيدددا والتدددي جددداءت اشدددتقاقاج مدددن الكلمدددة اليونانيددد -3

( ويعندي العلدم أو الدراسدة  logyوالتي يعنى بها المهارة أو الفن  أما القسم الثاني منها )



14 
 

 
 

(  ويقصدد 2018  زمدزمحيث تتدرجم فدي معظدم األدبيدات العربيدة بالتقنيدة أو التقاندات  )

بهددا الوظددائف أو الطددرق المسددتخدمة فددي األعمددال بطريقددة معرفيددة مددن خددالل االتصددال 

المتبادل بين األفدراد واألقسدام ضدمن المنظمدات  اضدافة الدى عالقدة هدذر المنظمدات مدع 

العمدددددالء  وذلدددددك مدددددن خدددددالل اسدددددتخدام مجموعدددددة مدددددن المكوندددددات الماديدددددة والبرمجيدددددات 

 Verhoef, etالنتداج المنتجدات أو تقدديم الخددمات )والشدبكات وقواعدد البياندات سدعياج 

al., 2016.) 

 تعريف تكنولوجيا المعلومات  2.1.2

وردت العديددددد مددددن التعريفددددات الخاصددددة بتكنولوجيددددا المعلومددددات  والتددددي تنوعددددت مددددن ناحيددددة  

الصيغة وتشابهت من ناحية المضمون  حيث اختلفت هذر التعريفات بحسب رؤية الباحثين في هدذا 

ل  مدن هندا فدال بدد لندا بدإدراج عددة تعريفدات للوصدول الدى تعريدف خداص يسداهم فدي إثدراء هدذر المجا

 الدراسة .

تعدددرف تكنولوجيدددا المعلومدددات بأنهدددا " جميدددع اسدددتخدامات التكنولوجيدددا الحديثدددة بهددددف جمدددع  

يصددددالها علددددى شددددكل مخرجددددات رقميددددة كنصددددوص  المعلومددددات ومعالجتهددددا وتخزينهددددا واسددددترجاعها وا 

 (.Verhoef, et al., 2016وتقارير مختلفة" )وأصوات وصور 

أمددا آخددرون فقددد عرفددوا هددذر التكنولوجيددا بأنهددا جميددع التقنيددات المسددتخدمة فددي تشددغيل  ونقددل  

ومعالجدددة البياندددات لتصدددبى معلومدددات بشدددكل الكتروندددي  وتشدددتمل هدددذر التكنولوجيدددا علدددى الحواسددديب 

 (.Gomezelj, 2018والشبكات ووسائل االتصاالت والمعدات األخرد" )
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تكنولوجيددا المعلومددات بأنهددا حقددل مددن حقددول  (Law et al., 2018)فددي حددين يعددرف  

التكنولوجيددا تهددتم فدددي معالجددة البيانددات والمعلومدددات  حيددث تركددز علدددى عمليددات التخددزين والمعالجدددة 

كمددا يمكددن تعريفهددا بأنهددا وصددف لكددل مددن المكونددات الماديددة للحواسدديب اآلليددة والبددرامج  واالتصددال .

المثبتددة عليهددا  والشددبكات التددي تددربط فيمددا بينهددا  اضددافة الددى قواعددد البيانددات المسددتخدمة مددن األفددراد 

والتدددددي يدددددتم مدددددن خاللهدددددا اسدددددتقبال البياندددددات ومعالجتهدددددا لتصدددددبى معلومدددددات يمكدددددن تحليلهدددددا وخزنهدددددا 

 (.2017وآخرون   صالىامات متعددة )الستخد

ويمكددن اإلشددارة لتعريددف تكنولوجيددا المعلومددات بأنهددا مجموعددة مددن التقنيددات المسددتخدمة فددي 

تمكدددين المنظمدددات مدددن إدارة أعمالهدددا مدددن خدددالل البنيدددة التحتيدددة المتمثلدددة فدددي المعددددات والبرمجيدددات 

بهدف الوصول الى النتائج المرجوة  والشبكات اضافة الى التدريب الالزم لمستخدمي هذر التكنولوجيا

 ,.Richards et alعلددى صددعيد االنتدداج او الخدددمات وغيرهددا مددن األهددداف الواجددب تحقيقهددا )

2017.) 

وفي ضوء التعريفات السابقة يمكن للباحدث تعريدف هدذا المفهدوم بأنده تلدك الحزمدة المتكاملدة 

التي يدتم مدن خاللهدا جمدع البياندات من المعدات والبرمجيات ووسائل االتصال الخاصة بالحواسيب و 

كمعطيات تختلف بالمضمون ليتم معالجتها ومن ثدم تحليلهدا وتصدديرها علدى شدكل مخرجدات تسداهم 

 في اتخاذ القرارات اإلدارية في منظمات األعمال.

 مزايا وخصائص تكنولوجيا المعلومات 3.1.2

باتت حاجة المنظمات لتبني تكنولوجيا المعلومات في أعمالها أمراج ملحداج لمدا لهدا مدن العديدد  

مدددن المزايدددا والخصدددائص الملحوظدددة فدددي هدددذر المنظمدددات بشدددتى أشدددكالها وبمختلدددف أنشدددطتها  حيدددث 

هدفت هذر التكنولوجيا بشكل أساسدي الدى تحقيدق العديدد مدن هدذر المزايدا التدي دعدت إليهدا المتغيدرات 
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مستقبلية في بنية األعمال التي يشهدها وقتنا الراهن. كما وتلجأ المنظمات الى إسدتخدام تكنولوجيدا ال

 Marianiالمعلومات الحديثة في أعمالها سواء كان إستخدامها ضمن البيئة الداخلية أو الخارجيدة )

et al., 2016.) 

لومددددات فددددي أعمددددال مددددن هنددددا فقددددد سددددعت الدراسددددات الحديثددددة الددددى بيددددان دور تكنولوجيددددا المع 

المنظمات وأوردت العديد من المزايا والخصائص المنبثقدة مدن إسدتعمالها فدي كافدة األقسدام والددوائر  

 وتضمينها في إستراتيجيات المنظمات كالتالي :

  وخفدض التكداليف (Increase economic productivity) زيدادة اإلنتاجيدة اإلقتصدادية -1

  الناصدددرالددى الربحيدددة العظمددى والتنميدددة المسددتدامة ) المصدداحبة لالنتددداج والصددناعة وصدددوالج 

2016.) 

: حيددث تسدداهم التكنولوجيددا (Reduce and reduce time)تقلدديص وتخفدديض الوقددت  -2

 Belovالحديثة بمختلف أشكالها في تخفيض الوقت الالزم ألداء األعمال فدي المنظمدات )

et al., 2017.) 

: وتتجلدى (place efficiency and area reduction)كفداءة المكدان وخفدض المسداحة  -3

هذر الخاصية في اتاحة تكنولوحيا المعلومات ووسائل تخدزين ضدخمة تسدتوعب حجمداج أكبدر 

 (.2015شبير  من المعلومات  مع امكانية الوصول اليها في كل سهولة ويسر )

مددن أنهددا  : وتتمثددل تفاعليددة تكنولوجيددا المعلومددات(Interactive use)تفاعليددة اإلسددتخدام  -4

قدددادرة علدددى تدددوفير بيئدددة أعمدددال يمكدددن مدددن خاللهدددا تبدددادل المعلومدددات واألدوار  إضدددافة الدددى 

 (.2018زمزم  المرونة المطلقة في اإلسترجاع والوصول السريع للمعلومات في المنظمة )
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: تددؤمن (Confidentiality and access powers) السددرية وصددالحيات الوصددول -5

السرية للبيانات والمعلومات التدي تحتويهدا  اضدافة الدى تحديدد  تكنولوجيا المعلومات خاصية

امكانيددددة الوصددددول الددددى هددددذر المعلومددددات لفئددددات محددددددة بغددددرض اللجددددوء اليهددددا واسددددتخدامها 

 (.Laudon and  Traver, 2014واالعتماد عليها في إتخاذ القررات )

خاصدية فدي قددرة : وتظهدر هدذر ال(The possibility of integration)إمكانيدة اإلنددماج  -6

تكنولوجيا المعلومدات فدي دمدج كدل مدن المعددات والمكوندات الماديدة مدع البرمجيدات الداعمدة 

والمددددوارد البشددددرية ونظددددم الشددددبكات واالتصددددال  حيددددث تتشددددارك جميعهددددا فددددي دعددددم العمليددددات 

(  حيدث يعدد اإلنددماج Verhoef, et al., 2016اإلداريدة واإلسدتراتيجية فدي المنظمدات )

اف مثدددداالج حيدددداج علددددى قدددددرة تكنولوجيددددا المعلومددددات فددددي تشددددغيل ونقددددل وتحليددددل ثالثددددي األطددددر 

المعلومات وخزنها في آن واحد  وبشكل إلكتروني في كل من المعدات كالحواسيب ووسائط 

 El Sawyاإلتصدال الحديثدة كالشدبكات والدنظم والبرمجيدات المتعلقدة بتدداول المعلومدات )

and Fiss, 2016.) 

: وتعندددددددي هدددددددذر الخاصدددددددية بدددددددأن اسدددددددتخدام تكنولوجيدددددددا (Decentralization)الالمركزيدددددددة  -7

المعلومدددات يتددديى االسدددتقاللية لكدددل مدددن المعلومدددات واالتصددداالت ممدددا يسددداهم فدددي اسدددتمرارية 

 (.Gauzelina And Bentza, 2017األعمال في المنظمة )

 فوائد استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنظمات 4.1.2

هنالك العديد مدن الفوائدد التدي تجنيهدا المنظمدات جدر اء اإلسدتخدام األمثدل والفعدال لتكنولوجيدا  

المعلومات في أعمالها  حيث أشار العديد من الباحثين فدي هدذا المجدال الدى حزمدة مدن الفوائدد التدي 
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 ,.Witten et alجاءت نتيجة إستخدام هذر التكنولوجيا وتبنيها من قبل المنظمة  ولعل من أبرزها )

 (:2016  الناصر(؛ و )2017

الوجوديددة : وتعنددي تواجددد وتددوافر المعلومددات فددي كددل مكددان مددن أرجدداء المنظمددة ولدديس فددي  -1

 مكان محدد ومعين.

تحسدددين الوظدددائف الداخليدددة فدددي المنظمدددة : ويعندددي أن تكنولوجيدددا المعلومدددات فدددي المنظمدددة  -2

خطددط وآليددات التوظيددف وبددرامج تحسددن مددن جميددع وظائفهددا اإلسددتراتيجية مثددل الرقابددة علددى ال

 الموارد البشرية  إضافة الى المجاالت المالية والمحاسبية.

المسدددداهمة فددددي تشددددجيع االبتكددددار والتجديددددد فددددي المنظمددددة: وتتمثددددل هددددذر الفائدددددة فددددي إتاحددددة  -3

تكنولوجيددا المعلومددات لتحفيددز كددل مددن اإلبددداع والتجديددد واالبتكددار مددن خددالل مددا تددوفرر مددن 

 يتوائم مع إستراتيجية المنظمة.معلومات الزمة بما 

المسدددداهمة فددددي تحقيددددق الميددددزة التنافسددددية: تسدددداهم تكنولوجيددددا المعلومددددات فددددي تحقيددددق الميددددزة  -4

التنافسددية لمنظمددات األعمددال بمددا تتيحدده لهددا مددن مزايددا مختلفددة مثددل إمكانيددة تحليددل أوضدداع 

سدع فيهدا  إضدافة األسدواق  والخدروج مدن األسدواق الحاليدة الدى األسدواق العالميدة ودراسدة التو 

إلى قدرتها على المساهمة في تمكين اإلدارات التسويقية واالنفتاح بشكل أكبر على المحديط 

 العاملة فيه.

تعتبدددر الخدددمات المسدداندة مدددن أهددم الفوائددد لتكنولوجيدددا المعلومددات مدددن  الخدددمات المسدداندة : -5

ناحيدة تدوفير عدددد مدن الفوائدد الفرعيددة المسداندة مثددل امكانيدة التصدميم مددن خدالل الحاسددوب  

إضددددافة الددددى إمكانيددددة إقامددددة التجددددارب والتعددددديالت فددددي حددددال وجودهددددا. كمددددا وأنهددددا تسدددداعد 

ى ممدا يتديى مدن خاللهدا عمدل التحلديالت الخاصدة المنظمات في إدارة إستثماراتها بشكل ناج

 للفرص االستثمارية المتاحة  كما وتتيى أيضاج تقييم اإلستراتيجيات المستخدمة في المنظمة.
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تطدددوير مجدددداالت التعلدددديم والتددددريب: تكمددددن فائدددددة تكنولوجيددددا المعلومدددات فددددي مجددددال التعلدددديم  -6

ب وتخفدددديض المخددددداطرة والتدددددريب مددددن خددددالل مدددددا تخفضدددده مددددن التكدددداليف الخاصدددددة للتدددددري

المصاحبة للموارد البشرية  حيث تخضع الكوادر البشرية بالعدادة فدي المنظمدات الدى تددريب 

خدداص علددى هددذر التكنولوجيددا  إضددافة الددى أنهددا تعددد طريقددة مثلددى لتخفدديض الوقددت فددي حالددة 

 المعرفة الكافية حول استخدامها من قبل موظفي المنظمات.

تمادية من خالل ما تقدمده تكنولوجيدا المعلومدات مدن مخرجدات اإلعتمادية: تتمثل فائدة اإلع -7

هامة تفيد المنظمات في تحديد قوتها وضعفها وتحددياتها وفرصدها مدن خدالل مدا تتيحده مدن 

 دراسة وتحليل للوضع الحالي والتنبؤ باألحداث المستقبلية الخاصة بها.

فقدد أشددار الدى العديدد مددن الفوائدد الخاصددة إلسدتخدام تكنولوجيددا  2017  وآخددرون صدالىأمدا 

 المعلومات في المنظمات  والتي من أبرزها :

إستغالل الموارد والمنافع من قبل المنظمة بشكل أفضل  ال سديما إذ مدا تدم التعامدل مدع  -1

المعلومدددات علدددى أسددداس أنهدددا مدددورد يجدددب التخطددديط لددده  وأخدددذر بعدددين اإلعتبدددار ضدددمن 

 إلستراتيجي.التخطيط ا

زيددادة القدددرة علددى تنسدديق األعمددال بددين المنظمددات المختلفددة  إضددافة الددى وجددود التنسدديق  -2

 بين مختلف األقسام والدوائر الداخلية في المنظمة ذاتها.

التوثيدددق وحفدددظ البياندددات والمعلومدددات التاريخيدددة للمنظمدددة  وذلدددك مدددن خدددالل القيدددام فدددي  -3

م المعدددددات كالماسددددى الضددددوئي وربطهددددا إجددددراءات التوثيددددق الالزمددددة مددددن خددددالل اسددددتخدا

 الكترونياج مع قواعد بيانات خاصة تتيى الرجوع لهذر البيانات والمعلومات في أي وقت.
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دعم اإلستراتيجيات المختلفة في المنظمة: ويتم ذلك من خالل تحقيق الكفداءة التشدغيلية  -4

ى المنتجددددات والسددددرعة بددددالتجهيز والحفدددداظ علددددى العمددددالء  والقيددددام بددددالتطوير الددددالزم علدددد

والخددددمات الخاصدددة بالمنظمدددة والتدددي تسدددعى الدددى تسدددويقها بمدددا يضدددمن اسدددتمراريتها فدددي 

 (.Gomezelj, 2018األسواق )

وعليه يرد الباحث بأن فوائد تكنولوجيا المعلومات ال يمكن حصرها لما تلعبه مدن دور مهدم 

ظمدة فدي مواكبدة واسدتخدام في اعمال اإلدارات المختلفة للمنظمات  اضافة الى ضدرورة أن تقدوم المن

 كل ما هو حديث في هذا المجال مما سيجعل منها مرنة وقابلة للتكيف مع أي متغيرات. 

 مكونات تكنولوجيا المعلومات 5.1.2

تتألف تكنولوجيدا المعلومدات مدن عددد مدن المكوندات التدي ال بدد مدن تواجددها بشدكل أساسدي  

في التطبيقات الخاصة لها  حيث حددها العديد من الباحثين على أنهدا تتمثدل فدي كدل مدن العناصدر 

هدا التالية وهي المعدات  والبرمجيات  والشبكات  وقواعد البيانات  إضافة الى الموارد البشدرية وتأهيل

 (.Gauzelina And Bentza, 2017لتصبى قادرة على التعامل مع هذر المكونات)

وتتجلدددى هدددذر المكوندددات فدددي هدددذر العناصدددر الخمسدددة الرئيسدددية بشدددكل عدددام والتدددي ال بدددد مدددن  

توافرها بشكل مترابط في أعمال جميع المنظمات التي تسلك اتجار تطوير ومواكبة كدل مدا هدو جديدد 

يدده ال بددد للباحددث فددي هددذر الدراسددة مددن تندداول كددل عنصددر علددى حددذا وبيددان فددي عددالم التقنيددات  وعل

ماهيتددده وأبدددرز خصائصددده مدددن خدددالل مراجعدددة األدبيدددات الخاصدددة فدددي هدددذا المجدددال   واألخدددذ بعدددين 

 االعتبار أي تطورات حديثة تطرأ على هذا المجال.
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 تطوير المعدات 1.5.1.2

س للبنيددة التحتيددة الخاصددة بتكنولوجيددا تعتبددر تقنيددات الحاسددوب األسدداس المددادي والملمددو     

المعلومددات  حيددث تعتبددر الحواسدديب العمددود الفقددري والمكددون األساسددي والتددي ال بددد مددن تددوافرر 

إلمكانيددة تشددغيل المكونددات األخددرد كافددة كالبرمجيددات وقواعددد البيانددات والشددبكات  حيددث ال بددد 

 Laudonذكر بكفداءة وفاعليدة )من توافر هذا المكون الرئيسي إلنجاز مهام المكونات آنفدة الد

and Laudon,2014, p217 ويمكددن اعتبددار المكونددات الماديددة علددى أنهددا عبددارة عددن  )

حاسددوب وعدددة أجهددزة أخددرد ملحقددة بدده بشددكل مددرتبط ممددا يهيددل لهددا تنفيددذ األعمددال علددى أكمددل 

ص وجده وذلددك سدعياج فددي تنفيدذ اإلسددتراتيجيات والخطددط المبنيدة فددي المنظمدات ممددا يزيدد مددن فددر 

 (.2018  زمزمنجاحها بشكل أكبر )

في حين يمكن اإلشارة الى المعدات المادية على أنها المشغل األساسي ألنشطة المعلومدات فدي 

 Laudon andالمنظمدددددات كاإلدخدددددال والمعالجدددددة واإلخدددددراج فدددددي أي نظدددددام معلومدددددات )

Laudon,2003,p12 .) 

فقددد أشددار الددى أن مكونددات المعدددات تتكددون مددن اآلتددي: وسددائل  (41  ص2009) أمددا النعمددة

 اإلدخال  وسائل الخزن  وسائل اإلخراج  ووسائل اإلتصال والربط.

وعليه فقد تطورت هذر المعدات تبعاج للتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات   والدي جداءت 

يددددرات الجذريددددة فددددي وظيفددددة عقددددب الثددددورة المعلوماتيددددة التقنيددددة للحواسدددديب واالتصدددداالت وتلددددك التغ

الحواسيب العاديدة والعمالقدة  والتدي تقدوم بمعالجدة البياندات بقددرات هائلدة وسدرعات كبيدرة  حيدث 

تعمل الحواسيب الحديثة فدي معالجدة البياندات بشدكل ذكدي  حيدث يمكدن أن نلخدص هدذا التطدور 
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ها علدى التنظديم من أن المعدات تقوم بخزن المعلومات واسترجاعها عند الطلب فضدالج عدن قددرت

 (.80  ص2003بشكل منطقي وسليم )عباس  

من هنا يؤكد الباحث بأن المعدات المادية فدي تكنولوجيدا المعلومدات تعدد العصدب األساسدي  

ألي منظمة أعمال حيث من واقع عمله في هذا القطداع فقدد الحدظ بدأن المنظمدات تسدعى دائمداج 

عددن اللجدوء الددى كددل مددا هدو جديددد مددن تقنيددات الدى امددتالك المعدددات والحواسديب الحديثددة عوضدداج 

 حديثة وذلك بهدف تحقيق أكبر نجاح في األسواق العاملة فيها.

 تطوير البرمجيات  2.5.1.2

تعتبددر البرمجيددات مددن أبددرز أوجدده االبتكددارات الحديثددة فددي تكنولوجيددا المعلومددات وتطبيقاتهددا   

ويختلف حجمها وفقاج لحجم القطاع الدذي  حيث تلعب البرمجيات دوراج هاماج في المنظمات وأنشطتها 

يستخدمها وأنشطته  وتعد البرمجيات من أهم ما تتضمنه تكنولوجيا المعلومات في األعمال التجارية 

 (.Tyrvainen, 2013والصناعية وبمختلف أشكالها )

ويمكن تعريف البرمجيات على أنهدا " عددد مدن التعليمدات المبرمجدة والمفصدلة والتدي تهددف  

القيددام بعمليددات السدديطرة والتنظدديم والتنسددديق للمعدددات الماديددة والحواسدديب فددي نظددام المعلومدددات الددى 

(Laudon and Laudon, 2003, p12 كما ويمكن اإلشارة اليها أيضاج على أنها تلك األوامدر .)

سدترجاعها وتحددي ثها الحاسوبية التي توجه الحواسيب في القيام بقراءة المدخالت ومعالجتها وخزنها وا 

وترجمتهدددا وتحويلهددددا الدددى أشددددكال مدددن المعلومددددات والمخرجدددات المفهومددددة والتدددي تفيددددد مدددن يلجددددأ لهددددا 

(. كمددا وتكتددب البرمجيددات عددادة بلغددات خاصددة يددتم 11  ص2013المسددتخدم فددي أعمالدده )الالمددي  

فهمها من قبل الحاسوب فقط وترجمتها بشكل يفهمه المستخدم  حيث يتم صنع هدذر البرمجيدات مدن 

بددرمجين يقومددون بوضددع مجموعددة مددن التعليمددات التددي تنجددز وظددائف محددددة ومفيدددة للمنظمددة  قبددل م
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ويمكدددن مدددن خدددالل هدددذر البرمجيدددات الفحدددص والتعدددديل للمحتدددود المعلومددداتي التدددي تحتويددده ليتسدددنى 

 (.Ojala, 2013الحصول على نتائج صحيحة تفيد األهداف المنشودة )

ي  أعمالها كافة وما تقدوم بده مدن إنتداج منتجدات وفي وقتنا الحاضر فإن المنظمات تستند ف 

أو تقديم خدمات على البرمجيات  بحيث تقلل هذر البرمجيات من الوقت والجهد والكلفة  وعليده فدإن 

المنظمات تسعى دائماج الى تبني البرمجيدات الحديثدة والقابلدة للتطدوير ممدا يمكنهدا مدن تعزيدز قددراتها 

 (.Basili, et al., 2010, p17اطر المتعلقة في هذر البرمجيات)التنافسية من خالل التحكم بالمخ

ومدددن هدددذا المنطلدددق فدددإن المنظمدددات تحتددداج الدددى موائمدددة أهدددداف أعمالهدددا مدددع اسدددتراتيجيات  

تطدددوير البرمجيددددات وترجمتهددددا الددددى أدوات فعالددددة فددددي إدارة مشدددداريعها وتعزيددددز أثرهددددا اإليجددددابي علددددى 

اإلدارة  وعليدده فددإن البرمجيددات تخدددم المنظمددات مددن خددالل إسددتراتيجياتها فددي المسددتويات العليددا مددن 

تقليل فجوة األخطاء المصاحبة ألعمالهدا  حيدث تسدعى دائمداج الدى االسدتناد عليهدا بشدكل منطقدي فدي 

اتخددداذ القدددرارات المختلفدددة فدددي جميدددع مسدددتوياتها  اضدددافة الدددى تقيددديم نجددداح اسدددتراتيجياتها فيمدددا يتعلدددق 

 .(Tyrvainen, 2013,p5)باألهداف المخطط لها 

مددن هنددا فدددإن المنظمددات تقددوم ضدددمن أعمالهددا فدددي التخطدديط لتبنددي البرمجيدددات الحديثددة فدددي  

استراتيجياتها بشدكل دائدم وذلدك لمدا تمنحده مدن مميدزات مختلفدة تسدهم فدي تطدوير أنشدطتها الداخليدة  

مدددن وبالتدددالي يمكدددن دمدددج البرمجيدددات فدددي المنظمدددات وفدددي جميدددع مسدددتوياتها  وذلدددك لتحقيدددق العديدددد 

األهددداف المختلفددة والتددي تعتبددر مددن أهمهددا أن تددوفر هددذر البرمجيددات قدددرات تخزينيددة عاليددة  والمقدددرة 

علددى تحليددل البيانددات وتبويبهددا وتلخيصددها بشددكل يخدددم صددانعو القددرارات والمسددتخدمين بشددكل عددام  

شددداركتها اضددافة الددى أن تكددون قابلددة للتطددوير والتحددديث المسددتمر  وأن تتدديى إمكانيددة اسددتخدامها وم

(Ferenc, et al, 2014,p 72.) 
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وتنقسدم البرمجيدات فدي منظمدات األعمدال عدادة الدى ندوعين رئيسدين وهمدا برمجيدات النظدام   

وبرمجيدددات التطبيقدددات  حيدددث تعتبدددر برمجيدددات النظدددام مدددن األمثلدددة الشدددائعة فدددي أعمدددال المنظمدددات 

دارتهددا مددن قبددل الحاسددوب  ويمكدددن الصددناعية والتددي يمكددن تعريفهددا بأنهددا البددرامج العامددة التددي يددتم ا

ربطهدددا فدددي معددددات وآالت اإلنتددداج وتتكدددون مدددن العديدددد مدددن األجهدددزة المترابطدددة مدددع بعضدددها الدددبعض 

(  أمدا برمجيدات التطبيقدات Laudon and Laudon, 2000, 108واألجهدزة الطرفيدة الفرعيدة )

بتهددا بهدددف القيددام بالعديددد فهددي البرمجيددات التددي تعتمددد عليهددا عددادة المنظمددات الخدميددة والتددي يددتم كتا

مدددن الوظدددائف المحدددددة مدددن قبدددل المسدددتخدمين النهدددائيين  وتعتبدددر هدددذر البرمجيدددات بسددديطة نوعددداج مدددا 

 (.Preimesberger,2012, p46بالمقارنة مع برمجيات النظام )

 تطوير الشبكات 3.5.1.2

تسدددتخدمها تعتبدددر شدددبكات االتصدددال أحدددد العناصدددر الرئيسدددية لتكنولوجيدددا المعلومدددات  والتدددي  

المنظمات فدي أعمالهدا اليوميدة؛ حيدث بددأت معظدم المنظمدات الناجحدة ومدن وقدت وجيدز فدي إدخدال 

وتبني شبكات االتصال بمختلف أنواعها الى حيز التنفيذ ضمن البيئدة العاملدة فيهدا  ونتيجدة للتطدور 

 الهائل في تكنولوجيا المعلومات والتي ال بد من مواكبتها ومجاراتها بشكل أساسي.

وعليدده فددإن شددبكات اإلتصددال تعتبددر بأنهددا تلددك الوسدديلة التددي يددتم اسددتخدامها إلرسددال وتلقددي  

المعلومدات والبيانددات  حيددث تتددألف هددذر الشددبكات مدن مجموعددة مددن المحطددات الفرعيددة والتددي تتواجددد 

فددي مواقدددع وأمددداكن مختلفدددة وتدددرتبط مدددع بعضددها الدددبعض بوسدددائط تدددوفر لمسدددتخدميها اجدددراء عمليدددات 

 (.12  ص2013علومات )الالمي  مواالستقبال وتبادل الاالرسال 

كمددا ويمكددن تعريددف شددبكات اإلتصددال علددى أنهددا " مجموعددة وحزمددة مددن الحواسدديب المنظمددة  

معاج  والتي تدرتبط فيمدا بينهدا بخطدوط اتصدال والتدي يمكدن مدن خاللهدا مشداركة المحتدود والمضدمون 
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  (324  ص2010)السددالمي   ة فددي المنظمددات"للمعلومددات والبيانددات والتشددارك فددي المددوارد المتاحدد

اضافة الدى توفيرهدا لخصدائص نقدل وتبدادل هدذر المعلومدات بدين العداملين فدي البيئدة التكنولوجيدة فدي 

 المنظمة.

ومدددن هدددذا المنطلدددق فإنددده ال بدددد للمنظمدددات بدددأن تقدددرر ندددوع الشدددبكة المسدددتخدمة فدددي أعمالهدددا  

ت  اإلنتراندت  االكسدترانت(  والتدي ال بدد مدن أن تقدوم والمناسبة لها سواء كانت هدذر الشدبكة )اإلنترند

هددذر المنظمددات فددي تطددوير كفدداءات ومهددارات موظفيهددا بإسددتمرار لتمكددين قدددرتهم مددن اسددتخدام هددذر 

 (. Gunasekavan and Nagi, 2004,p289الشبكات في أعمالهم اليومية )

المعلوماتية في بيئة األعمال فدي كثيدر مدن اإليجابيدات التدي  وتكمن أهمية شبكات اإلتصال

 (:25  ص2005توفرها للمنظمة والتي من أهم ميزاتها التالي )بختي  

تحسين العالقدات بدين المنظمدة وجميدع األطدراف المرتبطدة بهدا سدواء كاندت خارجيدة  -1

 أو داخلية.

ضمان سالسة األعمال في المنظمة مما سينعكس على إنتاجيتها  وذلك من خالل  -2

 فاعلية مشاركة الموارد المتاحة مما سيوفر استغالال أفضل لها. 

إمكانيددة التواصددل عددن بعددد بددين المسددتخدمين المختلفددين للشددبكة مددن خددالل مددا تددوفرر  -3

 من برامج متعددة فيما بينهم.

والجهدددددد  وذلدددددك مدددددن خدددددالل مدددددا تتيحددددده الشدددددبكات  تقليدددددل التكددددداليف وتدددددوفير الوقدددددت -4

 لمستخدميها من عقد اجتماعات إلكترونية  وتوفير معلومات حول األداء اإلستراتيجي.

ربددددط المصددددادر المختلفددددة مددددع سددددوق العمددددل  ممددددا يتدددديى اسددددتغالل المددددوارد البشددددرية  -5

 والتواصل مع المجتمعات.
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وي على حجم وكم هائدل مدن إتاحة مجموعة من قواعد البيانات المرتبطة والتي تحت -6

 المعلومات إلدارة نشطة المنظمة المختلفة.

 تطوير قواعد البيانات  4.5.1.2

تعتبر قواعد البيانات الوعاء الخاص للمعلومات في أي كيان إلكتروني  حيث تستوعب هذر  

انددات القواعددد البيانددات والمعلومددات مددن خددالل تخزينهددا فددي محتواهددا الرقمددي  حيددث تعددرف قواعددد البي

بأنهددا " مجموعددة مددن البيانددات والمعلومددات التددي تددرتبط مددع بعضددها الددبعض والتددي يددتم تخزينهددا فددي 

أجهدددزة خدددزن البياندددات المختلفدددة  والتدددي تكدددون فدددي المنظمدددات مدددن أجدددل حفدددظ سدددجالتها وحفدددظ أي 

 (.40  ص2006معلومات أخرد ذات عالقة بأعمالها )البغدادي  

نظمددات األعمددال علددى توثيددق شددامل لعمليددات المنظمددة وتحتددوي قواعددد البيانددات عددادة فددي م 

المختلفة مع ربط عنصر الوقت بها  حيث تشتمل بالعادة على بيانات خاصة للتكاليف أو معلومات 

أخرد تخص احتياجات العمالء الحاليين والمتوقعين  إضدافة إلدى أرقدام ونسدب يمكدن بنداء التوقعدات 

 (.Krajewski & Ritzman, 2005, p513والتنبؤات المستقبلية عليها )

وتتميددز قواعددد البيانددات بالعديددد مددن الخصددائص التددي ال بددد مددن توافرهددا لقيددام األعمددال فددي  

المنظمات على أكمل وجده  كإمكانيدة اإلضدافة والتعدديل وفقداج لمعطيدات معيندة  إضدافة إلدى خاصدية 

طارئددددة والجديدددددة فددددي التحددددديث علددددى محتواهددددا الرقمددددي بإسددددتمرار وذلددددك بهدددددف مواكبددددة المتغيددددرات ال

المنظمة وضمن البيئة العاملة فيها  إضافة الى هدفها في مساعدة متخذي القرارات اإلستراتيجية في 

اتخاذ قراراتهم المختلفة باالعتماد على بيانات ومعلومات ذات أسس صدحيحة  باإلضدافة الدى إتاحدة 

اءة وفاعليددة؛ ممددا سدديحقق نجاحدداج الفرصددة لجميددع مسددتخدميها فددي القيددام باألعمددال الموكلددة الدديهم بكفدد

 (.56  ص2003منقطع النظير إذ ما تم االستفادة من هذر القواعد بشكل صحيى )عجام  
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وعليدده فقددد أصددبى تطددوير قواعددد البيانددات فددي المنظمددات أمددراج ال بددد مندده وضددروري فددي بيئددة  

سدددديما فددددي  األعمددددال  حيددددث أصددددبى التوجدددده الحددددديث بمعاملددددة قواعددددد البيانددددات كأصددددل ذو قيمددددة ال

المنظمددددات الخدميددددة  والمنظمددددات الصددددناعية وعليدددده فددددإن قواعددددد البيانددددات تعتبددددر أحددددد المسددددتلزمات 

 .Khanam , et al., 2016الضدرورية لتكامددل تكنولوجيدا المعلومددات وتطبيقاتهدا المختلفددة )

p2453.) 

مددن هنددا فددإن اسددتخدام قواعددد البيانددات وتطويرهددا بشددكل صددحيى فددي المنظمددات يسدداهم فددي  

(  وفدددي ذات السدددياق فدددإن لقواعدددد البياندددات 40  ص2006تدددوفير الوقدددت والجهدددد والكلفدددة )العبدددادي  

 العديد من الفوائد المنظورة إذ ما استخدمت في شكل فعال في المنظمات بمختلف أنواعها :

رار البيانات من خالل تطوير سدرعة المعالجدة فدي تحليلهدا  والحصدول تخفيض مستويات تك -1

 على معلومات تتسم بدقة عالية.

تطوير العالقات المنطقية والعالئقية بين البيانات مما يسهم في إيجاد حلول معلوماتية ذات  -2

 جودة عالية ويمكن االعتماد عليها.

قواعددد البيانددات تمثددل الواقددع الحددالي عكددس واقددع المنظمددة  وذلددك ألن البيانددات المتددوفرة فددي  -3

 للمنظمة إضافة إلى قدرتها على التنبؤ في المستقبل القريب.

المساهمة في التخطيط االستراتيجي لما تتيحه هذر القواعد من معلومات دقيقة تدعم العملية  -4

 االستراتيجية ككل في جميع خطواتها.

وضع صالحيات معينة لمستخدميها توفير الخصوصية وحماية البيانات وتأمينها من خالل  -5

ولمدددن يقومدددون بالددددخول الدددى المعلومدددات التدددي تحتويهدددا  وأن هنالدددك أفدددراد مخدددولين يمكدددنهم 

 الدخول اليها دون غيرهم.
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سددهولة تطددوير اللغددات والتطبيقددات الخاصددة فددي هددذر القواعددد  إضددافة إلددى إمكانيددة التحددديث  -6

 على بعض خصائصها المتاحة.

وعليه يرد الباحث بضرورة مواكبة التطور الملحوظ فدي مجدال قواعدد البياندات ال سديما بدأن 

هذر القواعد تساهم بشكل كبير في تحليل جميدع البياندات والمعلومدات فدي المنظمدة  إضدافة إلدى 

أنها تعمل على تحديد كل ما تسعى اليه المنظمدات مدن مخرجدات معلوماتيدة قدد تتطلبهدا لتعزيدز 

مددن هنددا فددإن قواعددد البيانددات فددي المنظمددات تلعددب دوراج أساسدديا  كددأداة إسددتراتيجية ال بددد  أعمالهددا 

مددن القيددام بتطويرهددا واسددتخدامها بشددكل ندداجى ممددا يهيددل لهددا فرصددة كبيددرة فددي التوسددع بأعمالهددا 

 المختلفة.

 تطوير الموارد البشرية 5.5.1.2

ود لنجدداح أي منظمددة فددي تعددد المددوارد البشددرية وتطويرهددا مددن أهددم العناصددر التددي تقدد 

بيئددة األعمددال  ال سدديما بددأن تأهيلهددا يسدداهم بشددكل كبيددر فددي السددعي قدددماج نحددو تحقيددق األهددداف 

المنشدددودة مدددن قبدددل المنظمدددات  وعليددده فقدددد أورد العديدددد مدددن البددداحثين تعريفدددات متعدددددة ومختلفدددة 

ناداج على ما تدم الرجدوع إلدارة الموارد البشرية وتطويرها  وعليه فإن الباحث في هذر الدراسة واست

اليددده فدددي الدراسدددات السدددابقة فإنددده يعبدددر أن تطدددوير إدارة المدددوارد البشدددرية يعدددد جدددزءاج ال يتجدددزأ فدددي 

 عمليات تطوير تكنولوجيا المعلومات وأحد عناصرها المهمة.

وعليدده فددإن المددوارد البشددرية تعددد حجددر الزاويددة فددي العمليددات اإلداريددة فددي المنظمددات  وذلددك 

فددي تحقيددق رسددالة المنظمددة وأهدددافها  وذلددك بمددا يتمتددع أفرادهددا مددن كفدداءات ومهددارات لفاعليتهددا 

 (.17  ص2009وقدرات مختلفة )حسن  
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مدددن هندددا فدددإن العنصدددر البشدددري والدددذي يشدددكل المدددوارد البشدددرية للمنظمدددات فدددي وقتندددا الدددراهن 

((Verhoef, et al., 2016 رئيسددياج   وأن ارتباطهددا بتكنولوجيددا المعلومددات أصددبى ارتباطدداج

وتكاملياج  حيث تتمثل الموارد البشدرية فدي المنظمدات فدي العناصدر الوظيفيدة المدؤهلين والمددربين 

نجدددداز مهددددام المنظمددددة  والتددددي تعتبددددر مددددن أهددددم مكونددددات ثقافددددة  للتعامددددل مددددع هددددذر التكنولوجيددددا وا 

ن فددي المعلومدات والدذي يمكدن االشدارة لده بأنده ذلدك التدراكم الضدمني للمعدارف فدي أذهدان العداملي

 (.2007المنظمات )أبوغنيم  

وعليدده فإندده يكمددن تعريددف تطددوير المددوارد البشددرية وتطويرهددا فددي المنظمددات علددى أنهددا" تلددك 

األنشدطة التدي تقدوم بهدا المنظمدات مدن خددالل العنصدر البشدري فيهدا ومدن خدالل تدوفير العدداملين 

ل علددى تحسددينها والقددود البشددرية بحسددب التخصصددات التددي تطلبهددا المنظمددة  إضددافة الددى العمدد

وتنميتها وتطويرها وتحفيزها مما يمكن المنظمة من بلدو  أهددافها بشدكل يتسدم بالكفداءة والفاعليدة 

 (.Gomezelj, 2018وبشكل ريادي )

كمددا تعددرف إدارة المددوارد البشددرية علددى أنهددا" تلددك اإلدارة التددي تعنددى فددي الشددؤون االسددتخدام 

األمثل والفعال للقود العاملة فدي المنظمدات مجمدع مسدتوياتها التنظيميدة واالداريدة  وذلدك يهددف 

 (.2010تحقيق األهداف المنشودة )العتيبي  

يهدددف الدى تددوفير احتياجدات المنظمددات  ويمكدن اإلشددارة لهدا علددى أنهدا النشدداط اإلداري الدذي

من العناصر البشرية ذات االختصاص  باإلضافة الى تنميدة قددراتها والمحافظدة عليهدا وتددربيها 

بشكل يتوائم مع األهداف االستراتيجية في المنظمة  واإلشراف عليهدا وتوجيههدا وتحفيزهدا بشدكل 

أيضدداج علددى أنهددا" تلددك الممارسددات  (. كمددا وتعددرف2004جيددد لتحقيددق االسددتمرارية لهددا )مفتدداح  



30 
 

 
 

التددي ترسددم عالقددة المنظمددة مددع العناصددر البشددرية فيهددا  والتددي تتماشددى مددع اسددتراتيجيتها العامددة 

 (.2006وبيئتها المحيطة وتحقق رسالتها لتحقيق كل ما تطمى اليه )عقيلي  

ت التخددداذ وفدددي السدددياق ذاتددده تعتبدددر المدددوارد البشدددرية بأنهدددا نهدددج اسدددتراتيجي تتبندددار المنظمدددا

القددرارات والخطددط المسددتقبلية مددن خددالل ترجمتهددا الددى سياسددات وبددرامج تهدددف الددى تددوفير القددود 

البشددرية العاملددة وتزويدددها فددي الددتعلم والمهددارات الالزمددة  اضددافة الددى تطويرهددا مددن خددالل بددرامج 

خاصددددة تمكنهدددددا مدددددن موائمدددددة التكنولوجيددددا فدددددي المنظمدددددات وتزويددددددها بمددددا يلدددددزم السدددددتخدام هدددددذر 

 (.Armstrong, 2009تكنولوجيا بشكل صحيى )ال

وعليه يمكن اإلشدارة لعنصدر إدارة المدوارد البشدرية فدي المنظمدات علدى أنهدا نهدج منشدق مدن 

اسددتراتيجية المنظمددة  والددذي يخددتص فددي جميددع األنشددطة التنظيميددة واالداريددة بهدددف التددأثير فددي 

تخطددديط لهددا فددي المنظمددة  التدددي جهددود األفددراد ضددمن صددياغة وتنفيدددذ االسددتراتيجيات التددي تددم ال

 (.Inyang, 2010تسعى لتحقيق أهداف المنظمة )

وعلى ضدوء التعريفدات السدابقة يدرد الباحدث أن ادارة المدوارد البشدرية فدي منظمدات األعمدال 

يمكن تعريفها بأنها كل نشاط يهدف الى تطدوير القدود العاملدة لتمكيدنهم مدن اسدتخدام تكنولوجيدا 

لمتاحدددة مدددن معددددات وبرمجيدددات وشدددبكات وقواعدددد بياندددات  ممدددا يحقدددق لهدددا المعلومدددات والمدددوارد ا

التكاملية  وهذا يعني بأن تطوير هؤالء األفدراد يمكدن فدي تدأهيلهم مدن خدالل بدرامج خاصدة تأخدذ 

بعدددين االعتبدددار جعلهدددم أكثدددر فاعليدددة ومالئمدددة للعمدددال اليوميدددة فدددي المنظمدددة والمعتمددددة علدددى 

 تكنولوجيا المعلومات.

د ا خدرون بدأن االهتمدام فدي تطدوير المدوارد البشدرية يعدد أحدد المالمدى االساسدية في حدين يدر 

فددي منظمددات األعمددال فددي القددرن الواحددد والعشددرين  حيددث أن تنددوع المددوارد البشددرية فددي مختلددف 
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المنظمدددات وظهدددور تكنولوجيدددا المعلومدددات علدددى بيئدددة األعمدددال أظهدددر تزايدددداج كبيدددراج فدددي القددددرات  

(  ومدددددع تدددددأثير تكنولوجيدددددا 2010ناعة فدددددي الددددددول المتقدمدددددة )الددددددايني  التنافسدددددية لقطددددداع الصددددد

المعلومددات علددى المنظمددات تظهددر العديددد مددن االتجاهددات البددارزة فددي وقتنددا الحددالي كددالتفكير فددي 

ايجدداد الهياكددل المرنددة إلدارة المددوارد البشددرية  واالتجددار نحددو تبنددي تكنولوجيددا المعلومددات للمددوارد 

أهمية تكوير الموارد البشدرية كعامدل فعدال فدي تنفيدذ االسدتراتيجيات فدي البشرية  من هنا ظهرت 

المنظمددات  لمددا لهددا مددن تحقيددق الزيددادة فددي اإلنتاجيددة وتحقيددق المكانددة السددوقية الجيدددة فددي بيئددة 

 (.2006األعمال )الغامدي  

ويرد الباحث بضرورة تطوير المدوارد البشدرية مدن خدالل حزمدة مدن اإلجدراءات والممارسدات 

خاصدة فدي إدارة المدوارد البشدرية  كاالسدتقطاب والتعيددين وصدوالج الدى التددريب ال سديما التدددريب ال

علددى اسددتخدام تكنولوجيددا المعلومددات والتددي تسددتخدمها المنظمددة وجميددع مواردهددا  كالتدددريب علددى 

اسددددتخدام المعدددددات والبرمجيددددات وقواعددددد البيانددددات  إضددددافة الددددى االختصدددداص فددددي التعامددددل مددددع 

 الشبكات.

عليدده فددإن التدددريب بمفهومدده العددام يعتبددر العمليددة التددي يددتم مددن خاللهددا اكتسدداب المعلومددات و 

والمهارات من قبل األفراد  وينطوي عليه التأثير على هدؤالء األفدراد مدن خدالل تعدديل سدلوكياتهم 

والتركيز على السلوكيات المرغوب بها  مما سيحقق أداء أفضدل يدتم مدن خاللده صدقل المهدارات 

رات بشددكل يضددمن لهددم التطددور الددوظيفي ممددا يددؤدي الددى بلددو  األهددداف الموضددوعة  حيددث والقددد

تددددرتبط األهددددداف التدريبيددددة بشددددكل وثيددددق بعمليددددات تطددددوير المددددوارد البشددددرية والقددددود العاملددددة فددددي 

المنظمة  ويشتمل على مسائل مهمة كتعزيز القناعة في التطوير لدد األفراد  وتطوير المعارف 

ماشددددى مددددع تكنولوجيددددا المعلومددددات المسددددتخدمة  لتكددددون عوندددداج لتحقيددددق أهددددداف والمهددددارات بمددددا يت
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المنظمدددة وأن االسدددتخدام األمثدددل لتكنولوجيدددا المعلومدددات يمكدددن فدددي تطدددوير مهدددارات مسدددتخدميها 

(Inyang, 2010.) 

من هنا البد للباحث من االشارة الى أهمية تطوير الموارد البشدرية مدن خدالل التددريب علدى 

وجيا المعلومات  حيث تكمن قواعد التدريب على هذر التكنولوجيا في ثالثة قواعدد استخدام تكنول

 ( :Inyang, 2010( و )2003رئيسية وهي )عباس  

زيددادة االنتاجيددة مددن خددالل وضددوح األهددداف وتدددعيم انسددانية العمددل  وتعريددف العدداملين  .أ

ى مسدداهمته فددي بواجبداتهم وتطددوير مهدداراتهم التقنيدة لتحقيددق أهددداف المنظمددة  إضدافة الدد

 ربط كل من أهداف العاملين بأهداف المنظمة.

يؤدي التدريب والتطوير المستمر الى توضيى السياسات العامة للمنظمات  إضدافة الدى  .ب

 بناء قاعدة فعالة لالتصاالت الداخلية والخارجية.

يسدددهم التددددريب والتطدددوير فدددي خلدددق اتجاهدددات ايجابيدددة داخليدددة وخارجيدددة نحدددو المنظمدددة  .ج

ألطدددراف ذوي العالقدددة معهدددا  والدددذي بددددورر يسدددهم فدددي تطدددوير البدددرامج وكدددل مدددا وجميدددع ا

 تحتاجه المنظمة لصياغة أهدافها اإلستراتيجية.
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 تكامل إدارة سلسلة التوريد: الثاني المبحث

 تمهيد 1.2.2

يعتبر مفهوم سلسلة التوريد حديثا نسبيا إذ بدأ االهتمام بهذا النوع من التكتالت في بداية 

  وذلك لما له من فوائد تساهم في تحسين كفاءة أعضاء سلسلة التوريد في إنتاج 1980عام 

المنتجات أو تقديم الخدمات  في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة والتكلفة األقل  وفيما يلي سوف 

ة سلسلة يتم التعرف في هذا المحور على مفهوم وأهمية سلسلة التوريد ومكوناتها  وكذا ماهية إدار 

 التوريد.

 مفهوم سلسلة التوريد 2.2.2

 شهد مفهوم سلسلة التوريد عدة تعاريف  سنولي مجموعة منها فيما يلي:

أنها كل األنشطة المتعلقة بتدفق وتصنيع المنتجات من خالل  علىسلسة التوريد تعبر       

التدفقين يتم في االتجاهين من  الموردين إلى المستهلك النهائي  إضافة إلى تدفق المعلومات  و كال

 .(Black et al., 2018) الموردين إلى العمالء و العكس من العمالء إلى الموردين

سلسلة التوريد على أنها تتابع من المنظمات  تسهيالت  (Duchin et. al., 2017)ويعرف      

منتج والخدمة  حيث يبدأ ووظائف وأنشطة تلك المنظمات والتي يتم تضمينها في اإلنتاج والتسليم لل

 التتابع مع الموردين الرئيسيين للمواد الخام ويمتد نطاقه في كل الطرق وحتى العميل النهائي .

لسلسلة التوريد رأد أنها شبكة من المسؤوليات  (Luan and Tang, 2017)وفي تعريف         

الجماعية لمكونات السلسلة المستقلة وشبه المستقلة ألنشطة الشراء والتصنيع والتوزيع المتعلقة 

 بالمنتجات .
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سالسل التوريد على أنها عملية إدارة تدفق المواد  (Aguilera et al., 2016)قد عرف و         

دين إلى المستهلكين و ذلك من خالل سلسلة من أنشطة الصنع والتخزين والمنتجات التامة من المور 

 والتوزيع على مدار نقاط تصنيع وتخزين وتوزيع مختلفة .

تعريف سلسلة التوريد على أنها شبكة أعمال من للباحث ومن خالل هذر التعاريف  يمكن     

تلك المواد إلى مواد نصف  التسهيالت وبدائل التوزيع حيث تؤدي وظائف تجهيز المواد وتحويل

مصنعة  " وسيطية" ومنتجات تامة  وتوزيع تلك المنتجات التامة إلى العمالء  وتوجد سالسل 

التوريد في كل المنظمات الصناعية ومنظمات الخدمات  على الرغم من اختالف درجة تعقيد 

 السلسلة من صناعة إلى أخرد ومن شركة إلى أخرد.

 التوريد:مفهوم أدارة سلسة  3.2.2

ويتكون مصطلى إدارة سلسلة التوريد من ثالثة أجزاء هي ) التوريد(   وتعني توريد مواد وسلع 

وخدمات ومعرفة  و)سلسلة( وتعني الترابط بين األجزاء الرئيسة  أما )اإلدارة( فتعني األنشطة 

وريد توجه إداري حديث الرئيسة )التخطيط   التنظيم التوجيه  الرقابة (. يعتبر مفهوم إدارة سلسلة الت

النشأة يرتكز على النظرة الشاملة في التسيير وعلى الرفع من مستود الخدمة  ويعمل على تحقيق 

التوازن بين مستود التكلفة ومستود األداء  وذلك من خالل االستغالل الجيد للمزايا التي توفرها 

 .(Heizer and Render, 2009)  النظرة الشاملة

إدارة سلسلة التوريد " بأنها كافة األنشطة  (Wheelen and Hunger, 2014)عرف         

المتصلة بتدفق وتحويل المواد األولية إلى منتجات نهاية وتوصيلها للمستهلك النهائي إضافة إلى 

 تدفق المعلومات" .

إلدارة سلسة التوريد بأنها شبكة من  (Russell and Taylor, 2009)وفي تعريف         
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المنظمات المترابطة باتجار صاعد وهابط من خالل عمليات و أنشطة مختلفة لتقديم قيمة للمستهلك 

 النهائي في شكل منتجات و خدمات .

االعتماد  بين المستويات في القنوات  إلى ثالث فئات رئيسية  (Hilletofth, 2006)ويقسم 

في ( وثالث فئات فرعية )أي أحادي أي)االعتماد الزمني  االعتماد العالئقي واالعتماد  الوظي

االتجار / ثنائية االتجار   مباشرة / غير مباشرة واالتجار العمودي / األفقي( حيث يمكن النظر إلى  

إدارة سلسلة التوريد  كفلسفة تجارية تسعى إلى دمج األنشطة التابعة والجهات الفاعلة والموارد بين 

 طة االستهالك في القنوات.المستويات المختلفة من نقطة المنشأ ونق

وهذا يعني أن إدارة سالسل التوريد تضم أنواعا مختلفة من التبعيات في و بين وعبر الشركات      

دارة  في القنوات من المصنعين / الموردين العمالء   وهناك فرق  بين إدارة سالسل التوريد  وا 

المصطلحات بشكل مترادف  دون التمييز  اإلمداد  او التزويد  رغم  استخدام العديد من الكتاب هذر

بين أنشطة هذر اإلدارات  فعلى سبيل المثال يرد مجلس إدارة  التزويد  ان التوريد  هو االدارة 

 .(2010البدر وعبدالحسين, ) الدقيقة التي  تصاحب  المواد األولية  لحين الوصل الى المستهلك

التوريد على أنها : "مجموعة من المنهجيات  إدارة  سلسلة (2007)العنزي  ويعرف        

المستخدمة لمكاملة الموردين  المصنعين  المخازن  والمتاجر  بفعالية  بحيث يجرد إنتاج وتوزيع 

البضائع بالكميات  الصحيحة  إلى المواقع الصحيحة  وفي الوقت الصحيى  بحيث تكون كلفة 

 قيق متطلبات  مستود الخدمة. "النظام الكلية أخفض ما يمكن مع المحافظة على تح

ومصطلى "اإلدارة" في إدارة سلسلة التوريد يتعلق بوجهة النظر المبسطة ألبعادها اإلدارية         

 والتي تشمل تخطيط وتنظيم ورقابة أنشطة سلسلة التوريد.
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سلسلة التوريد بأنها شبكة من ( Christopher and Ryals, 2009)في حين عرف كل من         

الوسائل لتحصيل المواد وتحويل المواد الخام إلى منتجات متوسطة ونهائية وتوزع المنتجات النهائية 

إلى الزبائن  وان إدارة سلسلة التوريد هي ربط قريب ألنشطة تقع في الشراء   والتصنيع   وتحويل 

 المنتج وتوريدر والعمل على توزيعه الى الزبون.

إدارة سلسلة التوريد بأنها التطور المستمر  وافقد عرف (:Slack, et al., 2006وفي تعريف          

لفلسفة اإلدارة والتي تبحث في توحيد القدرات اإلنتاجية المجتمعة وكذلك موارد وظائف األعمال 

والتي تكون موجودة داخل وخارج المنظمة  وتحديد أهمية قنوات التوريد في إطار الميزة التنافسية 

مات إلى السوق وأخيرا المعلومات الالزمة لخلق التميز وتزامن العميل في تدفق المنتجات والخد

 كمصدر وحيد لقيمة العميل.

ويوضى هذا التعريف تحديا يقابل المسؤولين عن إدارة سلسلة التوريد في ضرورة تكامل           

 :(:Slack, et al., 2006 ثالث وجهات نظر متنافسة هي

 الداخلية. إدارة سلسلة التوريد كإدارة لسلسلة التوريد• 

 إدارة سلسلة التوريد كتركيز على المورد )إدارة سلسلة التوريد(.• 

إدارة سلسلة التوريد كإدارة شبكة األعمال في المنشآت والتي تشمل العميل باإلضافة إلى • 

 الموردين.

يع من خالل هذر التعاريف هو أن مفهوم إدارة سلسلة التوريد يعني القيام بجمالباحث يالحظ        

المهام المتعلقة بتدبير المواد ومستلزمات اإلنتاج ومن ثم الحرص على توزيع المنتجات بما يتماشى  

ورغبات العمالء واألخذ بعين االعتبار مرتجعات البضائع وهذا مع وجود نظام معلوماتي فعال 

 يسمى بتحقيق فاعلية في أداء هذر اإلدارة.



37 
 

 
 

 Sureshسلسلة من الموردين والمخازن والعمليات والتوزيع لذا فسلسلة التوريد هي تتابع و         

2003: p4   ويمكن تعريف إدارة سلسلة التوريد  بأنها إدارة االنسياب العلوي واالنسياب السفلي

لتدفقات إضافة القيمة للمواد  والسلع النهائية والمعلومات المرتبطة بين الموردين  والمنظمة 

 .  (Kotler & Amstrong,2005ن )والبائعين والزبائن النهائيي

 أهمية ادارة سلسة التوريد: 4.2.2

منذ الحرب العالمية الثانية ومع الحلول الذي قدمها علم اإلدارة وبحوث العمليات  فإن   

دارة سلسلة التوريد  وبالعمل كفريق فإن مخططي ومديروا سلسلة  هناك زيادة في أهمية تخطيط وا 

التوريد وجميع األعضاء في أول ووسط ونهاية السلسلة لديهم قدرة على زيادة اإليرادات وأيضا 

 الرقابة على التكلفة  باإلضافة إلى االستخدام األفضل للصول  وأخيرا تحقيق رضاء العميل

(Zhao et al., 2016). 

مستود السلسلة ككل  باإلضافة  وتتكامل البرمجيات الالزمة لتحقيق األمثلية وذلك على        

إلى أنها تقترح حلول نمذجة رياضية لمشكالت سلسلة التوريد  على سبيل المثال تزودنا حزمة 

البرمجيات بالطرق األمثل للتوريد من المورد إلى المنتج ثم إلى العميل  وبذلك فإن تحقيق رغبات 

ية لتحقيق الكفاءة المثلى من خالل إدارة العمالء والتمتع بتحقيق زيادة في الربحية هو نتيجة طبيع

 .(2007)ألحديثي, سلسلة التوريد 

كما تنبع أهمية إدارة سلسلة التوريد من ضرورة الحاجة إلى تطبيقها بصورة فعالة  ومن ثم         

 Heizer and)فهناك عدة قضايا تدفع المنظمات إلى ضرورة تبني منهج إدارة سالسل التوريد وهي 

Render, 2009): 

 الحاجة إلى تحسين العمليات. -1
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 رفع مستود الشراء الخارجي. -2

 تخفيض تكاليف النقل. -3

 زيادة أهمية التجارة االلكترونية. -4

 زيادة ضغوط المنافسة واتساع مدد العولمة. -5

 تعقيد سالسل التوريد ومن ثم الحاجة إلدارة فعالة للمخزون. -6

 العالقات في سلسلة التوريد:أنواع  5.2.2

يمكن أْن تنشأ ثالثة أنواع رئيسية من العالقات بين عضوين أو أكثر من أعضاء سلسلة التوريد  

أو  Collaborative  والعالقات التعاونية Transactionalوهي: العالقات المرتبطة بالصفقات 

Strategic Alliance (SA .)  وعالقات التحالف االستراتيجي  Partnershipعالقات المشاركة 

قامة التحالفات  ليس فقط بين  وتعتمد فكرة سلسلة التوريد أساساج على تعزيز العالقات التعاونية  وا 

 ,Senjet and Richard) الموردين والعمالء المباشرين  بل وبين جميع أو معظم أعضاء السلسلة

2004). 

 العالقة التقليدية أو المرتبطة بالصفقات:-1 

ظل العالقة المرتبطة بالصفقات  ال يثق وال يهتم أحد األطراف )المشتري أو البائع( بالطرف في 

اآلخر  ويكون تركيز كل منهما في الحصول على أفضل سعر بالنسبة له  بغض النظر عن تكلفة 

ع المنتج  وعادة ما تظهر في ظل هذر العالقة مشاكل في جودة المنتج  والتسليم  وخدمة ما بعد البي

ن كان بعض األعضاء    وهذا الشكل من العالقات غير وارد بين أعضاء سلسلة التوريد الواحدة  وا 

 .(Brouthers and Wilkinson, 2005) يمارسونه مع بعض الموردين أو العمالء الثانويين
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 العالقات التعاونية:-2

تمتد جسور التعاون والتنسيق في هذا النوع من العالقات بين الموردين والمشتريين بل وبين جميع 

دراك منافع التعاون  ومن تلك  أعضاء سلسلة التوريد  على أرضية راسخة من الثقة المتبادلة وا 

وزيادة المنافع: تخفيض عدم التأكد والمخاطرة  وتحسين جودة المنتج  وتخفيض التكاليف الكلية  

ربحية جميع األعضاء  وسرعة االستجابة لطلبات العميل النهائي  ويتم استخدام تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت بين المنظمات لتحقيق ذلك التعاون والتنسيق  الذي يتطلب تبادل وتشارك 

ني(. المعلومات )وبشكل خاص بيانات نقاط بيع التجزئة  التي تستخدم في إعداد التنبؤ التعاو 

 Efficientوتوجد في معظم دول العالم هيئات )غير هادفة للربى( لالستجابة الكفؤة للمستهلك 

Consumer Response (ECR تعمل على زيادة مساحة التعاون وتقليل العوائق بين أعضاء  )

سلسلة التوريد  من خالل وضع معايير أو أدلة إرشادية غير ملزمة ألداء العمليات بين أعضاء 

(   ECRسلة التوريد  وتسمى تلك الهيئات في الدول األوربية  بهيئة االستجابة الكفؤة للمستهلك )سل

 Theوفي الواليات المتحدة األمريكية بهيئة المعايير غير الملزمة للتجارة بين الصناعات 

Voluntary Interindustry Commerce Standards (VICS) Association وتعرف .

( بأنها مبادرة يقوم بها كل من تجار التجزئة ECRتجابة الكفؤة للمستهلك )االس VICSهيئة 

ومورديهم لتقليل العوائق الموجودة بينهم  وذلك بالتركيز على العمليات واألساليب والتقنيات  لتعظيم 

 .(2018عمرو  ) أداء سلسلة التوريد

 عالقات التحالف االستراتيجي:-3

( في مجال األعمال بأنه "سعي شركتين أو أكثر نحو SAي )يمكن تعريف التحالف االستراتيج

تكوين عالقات تكاملية تبادلية. بهدف تعظيم اإلفادة من موارد مشتركة في بيئة ديناميكية تنافسية 



40 
 

 
 

(. وهو اتفاق رسمي Black et al., 2018الستيعاب متغيرات بيئية تتمثل في فرص أو تحديات" )

خدمة معينة  كما هو الحال في االشتراك في توسيع معارف  يخص توريد ُمنتج محدد أو تقديم

وتطوير تطبيقات  ومنتجات تجارية جديدة  وذلك من خالل االشتراك في حقوق الملكية  بهدف 

 Cante etتحقيق ميزة تنافسية لكل شريك  من خالل زيادة اإلنتاجية وتحسين الجودة واالبتكار )

al., 2004عينة مع شركة أخرد الكتساب نقاط قوة جديدة  و/أو (. وعادة ما تتحالف شركة م

لمواجهة خطر شركة منافسة أكبر منهما  و/أو البتكار منتج جديد يتطلب معارف الشركتين أو 

يتطلب تكاليف بحوث وتطوير باهظة  الخ. ومن أمثلة تلك التحالفات في صناعة األغذية التحالف 

 GTC  وشركة  Corn Products International( الذي أقيم بين شركة SAاالستراتيجي )

Nutrition  األمريكيتين  وذلك بهدف التركيز على المكونات المتميزة لصناعات األغذية  واألغذية

الطبية  والعلف الحيواني  حيث ستنال الشركة األولى ملكية الحصة الكبرد في الشركة الثانية  

ي أونتاريو بكندا  بينما تستمر الشركة الثانية في وستقيم مصنعاج إلنتاج منتجات الشركة الثانية ف

تسويق منتجات خطها الحالي لعمالئها في أمريكا الشمالية والجنوبية ونيوزيلندا. ويجمع هذا 

( في تسويق مكونات األغذية الطبية  مع خبرة اإلنتاج GTCالتحالف بين نقاط قوة الشركة الثانية )

 (.2018عبد النور  والموارد العالمية للشركة األولى )

 مبادئ سلسلة التوريد: 6.2.2

تتحرك عديد من الشركات بصورة قوية لتحسين إدارة سلسلة التوريد لديها من خالل تحقيق 

هذر الجهود تعكس سبعة مبادئ إلدارة  التوازن بين طلبات العمالء وكذا الحاجة لنمو الربحية.

سلسلة التوريد  تعمل بصورة مجتمعة ويمكن أن تزيد من اإليرادات   وتحقق مراقبة أفضل للتكلفة   
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واستخدام أفضل للصول باإلضافة إلى رضاء العميل   وبالتطبيق الناجى ستثبت هذر المبادئ 

 .(Gulati and Anderson, 2007) أكبر بصورة مقنعة رضاء العمالء وتحقيق نمو للربحية بصورة

: تقسيم العمالء إلى مجموعات متميزة اعتمادا على حاجتهم للخدمة وتطويع سلسلة األول المبدأ

تقسيم العمالء إلى شرائى وفقا الحتياجاتهم الخاصة يمكن  التوريد لخدمة هذر الشرائى المربحة .

ثر تكيفا مع الشرائى المختلفة . وتعتبر الشركة من تطوير محفظة الخدمات لديها ويجعلها أك

 )ألحديثي, الدراسات والمقابالت وبحوث الصناعة ادوات تقليدية لتحديد معايير التقسيم الرئيسية

2007). 

هذا  : إعداد شبكة نظم اإلمداد وفقا الحتيجات الخدمة ووفقا لربحية شرائى العمالء.المبدأ الثاني

يهدف إلى تميز إدارة سلسلة التوريد وذلك من خالل تحقيق  -المنهج لتصميم شبكة نظم اإلمداد 

والمالئم لشريحة محددة   ويستخدم في عديد من الصناعات  -االستخدام الفعال والكفء للصول 

وخصوصا الصناعات التي تنتج سلع المستهلك النهائي   حيث يتم فيها إعداد أصول التوزيع 

 ,Johnson د   والتي تمثل المصدر األكبر للتميز الالزم للمنتجلمقابلة احتياجات نظم اإلمداد للفرا

et al., 2007)). 

: إدراك إشارات السوق  وتخطيط الطلب بصورة متطابقة عبر سلسلة التوريد  محققا المبدأ الثالث

وعلى مستود األقسام  دقة التنبؤ والتخصيص األمثل للموارد. يعتمد التنبؤ على سلسلة زمنية  

تنبؤات لنفس المنتجات وكل قسم لدية  المختلفة والتي قد تعمل بصورة مستقلة  قد يكون هناك 

المعتمد على األقسام  افتراصاته الخاصة ومقاييسة ومستود التفاصيل الخاص به  والتنبؤ الذاتي

 .((Johnson, et al., 2007 وريداإلدارية بالشركة يعتبر غير متوافق مع اإلدارة المتميزة لسلسلة الت



42 
 

 
 

 : تحقيق التميز في المنتج بصورة كاملة للعميل والتحول السريع عبر سلسلة التوريد.المبدأ الرابع

تستطيع كل الطرق التقليدية أن تحقق تقدما ما في التكاليف من خالل تخفيض تكاليف اإلعداد  

راتيجية اإلنتاج الكبير حسب طلب العميل أما است وأساليب التوريد والتصنيع والشراء عند الطلب

فيتجه المنتجون لمقابلة احتياجات العميل الفردي بكفاءة   وهنا قد تنجم مشكلة تأجيل اإلنتاج لعدم 

تأجيل اإلنتاج يؤجل تميز  الحصول على احتياجات التجميع من الموردين   ومما ال شك فيه أن

وريد هذر المشكلة عن طريق وحدات حفظ المخزون المنتج لدد العميل  وتعالج إدارة سلسلة الت

 .(2011)الالمي والعامري, وكذلك استراتيجية التوريد عند اإلنتاج من خالل عملية التوريد األوتوماتيكي 

 : إدارة مصدر السلسلة بصورة استراتيجية وذلك لتخفيض التكلفة الكلية للموادالخامس المبدأ

رعاية للعالقات الدافئة مع الموردين ألن المورد المناسب من وجهة الُمنتج ليس لديه  .والخدمات

نظر المنتج هو الذي يقدم أقل سعر ممكن للمواد مع بقاء العناصر األخرد ثابتة دون اعتبار لتلك 

ولكن تتطلب إدارة سلسلة التوريد المتميزة تركيز الذهن أكثر للتعرف على هيكل التكلفة  العالقات.

قتناع به ومن ثم فإن هدف تخفيض التكلفة عبر سلسلة التوريد يحقق أقل األسعار لدد المورد واال

 .(2011الالمي والعامري, )في السوق للمنتج النهائي في السلسلة ومن ثم زيادة هامش الربحية 

: تطوير سلسلة التوريد باستراتيجية التوسع التكنولوجي والتي تساند المستويات المبدأ السادس 

عطاء نظرة واضجة لتدفق المنتجات والخدمات والمعلومات. مع  المتحددة من اتخاذ القرار وا 

استمرارية منهج إعادة هندسة العمليت  فإن عديد من الشركات المتقدمة تقوم بعملية اإلحالل رغم 

لنظم المعلوماتية مع نظم التشغيل الرئيسية بالشركة المتميز يأخذ نظرة خارجية ضعف تكامل ا

من الخدمة المقدمة وكذلك  متبنيا مقاييس تطبق على كل حلقة في سلسلة التوريد وتشمل كل

 :Archer, et al., 2010))النواحي المالية 
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تسعيرر   والفاتورة السليمة وعدم : يتم قياس مستود الخدمة بشروط إكتمال األمر  أي أكتماله و أوالً 

  تلف المحتويات.

: يحدد مديرو سلسلة التوريد المتميزين الربحية الحقيقية للخدمة من وجهة نظرهم عن طريق ثانياً 

  تحديد التكاليف الفعلية وكذلك إيرادات األنشطة.

لمستخدم النهائي : تنبى قناة تربط مقاييس األداء لضمان نجاح مجمع للوصول إلى االسابع المبدأ

 بكفاءة وفعالية .

 أهداف سلسلة التوريد  7.2.2

أن الهدف الرئيسي إلدارة سلسلة التوريد هو تلبية متطلبات العمالء من خالل االستخدام األمثل 

للموارد  بما في ذلك توزيع القدرات  والمخزون والعمالة. ومن الناحية النظرية فان سلسلة التوريد 

بين العرض والطلب  والقيام بذلك مع الحد األدنى من المخزون. كما تشمل تسعى إلى الربط 

جوانب مختلفة من تحسين سلسلة التوريد والتنسيق مع الموردين من أجل القضاء على االختناقات 

 ومصادر استراتيجية لتحقيق توازن بين النقل وأقل تكلفة مادية  وتنفيذها في الوقت المناسب تماما

 .(2006الرفاعي, )

كما تلعب سلسلة التوريد دوراج حيوياج داخل أي منظمة أو صناعة  ويمكنها أن تمتد إلى جميع       

قطاعات الصناعة الموجودة في االقتصاد. وتعد سلسلة التوريد على نحو متزايد عامالج تنافسياج في 

 .(2009)عطية,  النجاح االقتصادي

ومتنوعة في سبعة مجاالت هي: اإلدارة العليا  نظم  فسلسلة التوريد تقدم فرص عمل رائعة      

المعلومات اللوجيستية  التخزين  النقل  مراقبة المواد  المخزون  الشراء  التسويق والمبيعات  كما 
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 وتضم بيئات العمل منشآت التوزيع والموانل والمحطات النهائية ومكاتب ومراكز العمليات

(Blocher, 2008). 

تؤدي إدارة سلسلة التوريد  الفعالة العديد من المزايا التنافسية قصيرة وطويلة األجل  حيث          

تشمل المزايا قصيرة األجل زيادة اإلنتاجية وتقليل المخزون والوقت وخفض تكلفة النقل  في حين أن  

صة السوقية والربى لكل المزايا طويلة األجل التي يمكن تحقيقها تتمثل في زيادة رضا الزبائن والح

طرف وعضو في السلسلة  بهدف  بناء سلسلة من الموردين مع التركيز على كل من تخفيض 

 .(2002)البكري, التكاليف وتعظيم القيمة للمستهلك النهائي 

وتقسم أنشطة مديري سلسلة التوريد على المحاسبة والمالية  والتسويق  ونظام المعلومات والتي      

ف األساسي إلدارة سلسلة التوريد بالسيطرة على المخزون عن طريق إدارة تدفقات المواد  تمثل الهد

كما تسعى أيضا إلى تزامن وظائف الشركة مع وظائف مورديها لكي يتالئم تدفق المواد والخدمات 

 (. 2011والمعلومات مع طلب الزبون. )الالمي والعامري 

 (2018العلي  ا يلي : )ويمكن تلخيص أهداف سلسلة التوريد فيم   

 تحسين الموقف التنافسية للمنظمة : -1

ستراتيجية المنظمة وان  حيث يجب أن تتركز أنشطة التوريد على قضايا المساهمة في األهداف وا 

يحدد مديرو التوريد كيفية استثمار الفرص التي تلوح في األفق من خالل إدارة التوريد وذلك لإلسهام 

 دارة األصول فضال عن خفض النفقات .في زيادة دخل المنظمة وا  

 االحتفاظ بمخزون أمن وبحدر األدنى: - 2
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وذلك في سبيل خفض الخسائر الناجمة عن االحتفاظ بالمخزون من الطرق التقليدية للوقاية من 

انقطاع التوريد لضمان التدفق غير المنقطع للمواد والمكونات والخدمات من والى المنظمة والتي 

المخزون مع االحتفاظ به  والستخدام رأس المال الذي ال يمكن استثمارر في مواقع تتطلب إدارة 

من قيمته اإلجمالية  %20أخرد وبشكل عام فان تكلفة االحتفاظ بالمخزون تتراوح عموما بين 

 سنويا .

 العثور على الموردين المحتملين : -3

مع ربط قرارات التوريد مع  حيث يعتمد نجاح أنشطة التوريد على مدد قابلية تلك األنشطة

اإلستراتيجية الكلية للمنظمة والعمل على االستمرار في اختيار المورد األكثر مالئمة للعمل مع 

المنظمة للحصول على أفضل النتائج على األمد البعيد  والتي تعتبر عملية إدامة واستمرارية في 

يصاله الى الزبون.  الحفاظ على نشاط التوريد وا 

 :(2018مهدي  )ة المكونات المشتراة وعمليات اإلنتاج معياري -4

من الموردين ولعمليات  يقصد  بالمعيارية وضع مواصفات أو خصائص عامة للمواد المشتراة

المنظمة ومنتجاتها وخدماتها  وغالبا ما تؤدي المعيارية إلى مخاطر اقل في بيئة األعمال التي 

 تعمل على خفض األسعار من خالل المشتريات كبيرة الحجم .

 شراء القطع والمكونات بأدنى تكلفه ممكنة : -5

بحية مع مراعاة المنظمات توفير المنتج وذلك لخفض النفقات والعمل على تعزيز اإلنتاجية والر 

 بأسعار تنافسية دون التضحية بالجودة للمنتج.
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 رسم عالقات إنتاجية داخلية متناغمة : -6

حيث ال يستطيع مديرو التوريد إتمام وانجاز مهامهم وأهداف التوريد دون التوصل إلى التعاون 

نظمة  وعليه فمن المفيد فحص العالقات الفاعل مع األفراد المناسبين في الوظائف األخرد للم

المتبادلة بين مجموعات التوريد واألعضاء اآلخرين المشاركين داخل أقسام ووظائف المنظمة 

 .(2018مهدي  )األخرد  كالهندسة واإلنتاج والتصميم 

 ستراتيجيات إدارة سلسلة التوريد ا 8.2.2

معينة إلدارة سلسلة التوريد   ومن بين أهم هذر  ال بد للمنظمة من صياغة  استراتيجيات

 :(2010)حنا,  االستراتيجيات ما يلي

 أوال :إستراتيجية كثرة الموردين 

ان هذر اإلستراتيجية تؤدي الى تضارب الموردين مع بعضهم البعض بالرغم من المداخل العديدة 

لتشكيل عالقات المشاركة الطويلة األجل  للتفاوض التي يمكن أن تستعمل مع هذر اإلستراتيجية

والتي تعتبر مدخالج لثبات مسؤولية المورد عن إدامة التكنولوجيا الضرورية والمهارات ومدد قابلية 

 .(2010)حنا, التنبؤ بنتيجة توفير المنتج بكلفة قليلة وبجودة جيدة وعملية تسليم بزمن محدد 

  إستراتيجية الموردين القليلين : ثانيًا :

حث تقترح إستراتيجية الموردين القليلين أفضل الصفات قصيرة األجل مثل الكلفة المنخفضة   إذ 

أن عالقة مشتري طويلة األجل أيسر حاال بتكريس موردين قليلين موردين طويلي األجل هم أكثر 

رغبة لفهم أهداف واضحة من تحصيل المنظمة والزبون النهائي . ويمكن أن يخلق استعمال 

 .(2010)حنا, دين قليلين قيمة بالموردين التابعين المتالك اقتصاديات الحجم مور 
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 إستراتيجية التكامل عمودي :  ثالثا:

يمتد الشراء ليصبى متكامال عموديا   ويعني تطوير القدرة على إنتاج السلع أو الخدمات المشتراة 

 .(Wacker, 2008)سابقا أو الشراء الفعلي للمورد أو الموزع 

 إستراتيجية شبكات كيرتسو :  رابعًا:

وجد العديد من المصنعين اليابانيين الكبار مكانا وسطا بين الشراء من موردين قليلين والتكامل 

العمودي . وغالبا ما يدعم هؤالء المصنعون ماليا الموردين من خالل الملكية أو القروض . إذ 

 . (Wacker, 2008) ) كيرتسو (أصبى المورد جزءا من ائتالف المنظمة المعروف كد 
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 المبحث الثالث الدراسات السابقة ذات الصلة

 العربية: الدراسات  باللغة 3.2.1

 "السيفوي مجموعة نمو على التوريد سلسلة تكامل أثر( بعنوان " 2018) صفادراسة  -

  السيفوي مجموعة نمو على التوريد سلسلة تكامل أثراختبار  إلى الحالية الدراسة هدفت

 المشتريات أقسام وخصوصاج  األقسام ورؤساء ونوابهم األفرع مديري من المعاينة وحدة تكونتكما 

 اإلدارية المستويات بكافة المعيانة وحدة من فرداج ( 172) وعددهم السيفوي اسواق مجموعة في

( 157) للتحليل الصالحة االستبانات وبلغت جميعاج  عليهم اإلستبانة ووزعت. التعليمية والمستويات

 .العينة أفراد على الباحث وزعها التي االستبانات مجموع من( %91.3) بنسبة وذلك

 مستود عند إحصائية داللة ذو أثر وجود أهمها من كان النتائج من العديد إلى وتوصلت الدراسة

بأبعادها )الموردون  الزبائن  المخزون  العمليات( على  التوريد ةسللستكامل ل (α=0.05) داللة

 . اإلستمرارية  التوسع  اإلنتشار(نمو مجموعة السيفوي )

 الوعي زيادة أهمها من كان التوصيات من بعدد الدراسة أوصت النتائج هذر ضوء وفي

  وتوفير متطلبات تطبيق التوريد ةسللستكامل  بأهمية مجموعة السيفوي في والقيادات اإلدارات لدد

  .نمو مجموعة السيفويالتي تعزز في  اإلنتشارو التوسع و اإلستمرارية عناصر 

 بجميع أبعادر التابع المتغير لتعزيز جاءت فقد( 2018) صفا دراسة من اإلفادة مجال وفي

 .الدراستين مجتمعي اختالف مع )الموردون  الزبائن  المخزون  العمليات(
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 أداء في الشركات موارد تخطيط نظم أثر( بعنوان " 2017)والشعار  اللهللهدراسة  -

 "األردنية األدوية صناعة شركات على تطبيقية دراسه: التوريد سلسلة

   المواد إدارة   التكامل) المؤسسة موارد تخطيط أنظمة تأثير تحديد إلى الدراسة هذر هدفت

 التكلفة   والتعاون االستجابة) التوريد سلسلة أداء على( ومراقبته النظام جودة   اإلنتاج تخطيط

 مجتمع تألف. األردنية األدوية شركات على( الموردين مع العالقة   المستهلك رضا   االقتصادية

 تم. األردنية األدوية شركات في المؤسسات موارد تخطيط أنظمة مستخدمي جميع من الدراسة

 تم(. 180) المؤسسات موارد تخطيط أنظمة مستخدمي من البيانات لجمع هادفة عينة استخدام

 المئوية والنسب الترددات) ذلك في بما اإلحصائية التقنيات من عدد باستخدام البيانات تحليل

 وكشفت(. Kruskal-Walls) األساسية العوامل وتحليل المتعدد واالنحدار المعياري واالنحراف

 سلسلة أداء مستود وكان   مرتفعا كان المؤسسات موارد تخطيط نظم تطبيق مستود أن الدراسة

 أنظمة أن إلى الدراسة لهذر أخرد مهمة نتيجة وأشارت. األردنية األدوية شركات في مرتفعا التوريد

   النظام جودة   اإلنتاج تخطيط   المواد إدارة   التكامل) تمثلها التي المؤسسات موارد تخطيط

 والتكلفة   والتعاون االستجابة) تمثلها التي التوريد سلسلة أداء على إيجابي بشكل تؤثر( التحكم

 اختالفات أي الدراسة تجد لم   ذلك ومع(.  الموردين مع والعالقة   المستهلك ورضا   االقتصادية

 على العمل في الخبرة من بسنوات المرتبطة المؤسسات موارد تخطيط أنظمة تطبيق مستود في

  .(ERP) أنظمة

 بجميع أبعادر التابع المتغير لتعزيز جاءت فقد( 2018) صفا دراسة من اإلفادة مجال وفي

 .الدراستين مجتمعي اختالف مع )الموردون  الزبائن  العمليات(
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 األداء في التوريد سلسلة تكامل مستوى أثر دراسة( بعنوان " 2016) أبو زيددراسة  -

 عبد الملك مدينة في العاملة الشركات لدى البيئي التأكد لعدم المعدل والدور التشغيلي

 "الصناعية الحسين بن اهلل

 اسدتناداج  التشدغيلي األداء فدي التوريدد سلسدلة تكامدل مسدتود أثر بحث إلى الدراسة هذر هدفت

 طبقدا البيئدي التأكدد لعددم المعددل الددور ودراسة الممتد  للمورد المستند والمنظور المقدرات نظرية إلى

 مددن البيانددات جمددع لغددرض الدراسددة أداة تطددوير تددم السددابقة الدراسددات ضددوء وفددي. الموقفيددة للنظريددة

 مديندة في عاملة صناعية شركة" 158" قوامها عينة على الدراسة طبقت وقد الدراسة  عينة مفردات

 الختبدار اإلحصدائية األسداليب مدن عددداج  اسدتخدام وتدم. الصدناعية الحسين ابن الثاني عبدالدلده الملك

 النتددددائج مددددن عدددددد إلددددى الدراسددددة وتوصددددلت. Chow واختبددددار البسدددديط  االنحدددددار: منهددددا الفرضدددديات

 ومسدددتود المدددورد  ومدددع الدددداخلي التكامدددل ومسدددتود الدددداخلي  التكامدددل لمسدددتود أثدددر وجدددود: أهمهمدددا

 التوسددع أن النتددائج أكدددت إذ التشددغيلي  األداء فددي الكلددي والتكامددل المسددتهلك  ومددع الددداخلي التكامددل

 مسدددتود أثددرويبدددين . التشددغيلي األداء زيددادة فدددي يسددهم الخدددارجي التكامددل نحددو الدددداخلي التكامددل فددي

. األثددر بالطلددب المددرتبط التأكددد عدددم يعدددل لددم حددين فددي التشددغيلي  األداء فددي التوريددد سلسددلة تكامددل

 توظيدف علدى العمدل: أهمهدا مدن التوصديات مدن عددد بصدياغة الباحث قام الدراسة نتائج على وبناء

 اطدراف بدين العالقدة جدودة علدى والتأكيدد وخارجهدا المنظمدة داخدل واالتصداالت المعلومات تكنولوجيا

 .التوريد سلسلة

بجميددع  التددابع المتغيددر لتعزيددز جدداءت فقددد( 2016) أبددو زيددد دراسددة مددن اإلفددادة مجددال وفددي

 .الدراستين مجتمعي اختالف مع أبعادر
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 المعلومات تكنولوجيا تطوير على اإلستراتيجية اإلدارة أثر( بعنوان " 2016) حربدراسة  -

 "األردنية المسأهمة الصناعية الشركات في

اإلستراتيجية علدى تطدوير تكنولوجيدا المعلومدات فدي  دارةاإل أثرهدفت هذر الدراسة إلى بيان 

األردنية  واعتمدت الدراسة على المدنهج الوصدفي التحليلدي مدن خدالل ة أهمالشركات الصناعية المس

اإلدارة والمصدددددادر والمجددددالت العلميدددددة المحكمددددة ذات العالقدددددة بمفهدددددوم رجددددوع الباحدددددث إلددددى الكتدددددب 

شركة صناعية مسأهمة عامة  67  وبلغ مجتمع الدراسة  اإلستراتيجية وتطوير تكنولوجيا المعلومات

 30إعتمداد الطريقدة العشدوائية البسديطة إلختيدار العيندة حيدث بلغدت العينددة أردنيدة  كمدا قدام الباحدث ب

شخصداج شدملت كدل مدن المدديرين وندوابهم ورؤسداء  135شركة مدن المجتمدع  وتألفدت وحددة المعايندة 

األقسدام ومدددراء اإلنتدداج  حيددث تدم توزيددع علدديهم اسددتبانة خاصددة تشدتمل علددى فقددرات تعكددس متغيددرات 

 تائج هذر الدراسة.ن إلىللوصول الدراسة  

وجدددود أثدددر لدددإلدارة اإلسدددتراتيجية هدددا أهمالعديدددد مدددن النتدددائج كدددان مدددن  إلدددىوخلصدددت الدراسدددة 

)التحليدددل البيئدددي وصدددياغة اإلسدددتراتيجية وتنفيدددذ اإلسدددتراتيجية وتقيددديم اإلسدددتراتيجية ( علدددى  بأبعادهدددا

  تطدوير المدوارد البشدريةبأبعادها) تطوير المعدات  تطوير البرمجيات  تطوير تكنولوجيا المعلومات 

  و وجددود أثددر لددإلدارة االسددتراتيجية علددى تطددوير كددل مددن (ر الشددبكات وتطددوير قواعددد البياندداتتطددوي

 المعدات والبرمجيات بشكل خاص.

العمددل هددا أهممددن التوصدديات كددان مددن  الدراسددة إلددى العديدددوفددي ضددوء هددذر النتددائج أوصددت 

ا  وضدددرورة تشدددريع عقدددود صددديانة جماعيدددة خاصدددة اسدددتمرارية تطدددوير تكنولوجيدددا المعلومدددات وأبعادهددد

بقواعدددد البياندددات مدددن قبدددل الجهدددات المسدددؤولة  باإلضدددافة إلدددى دعدددوة الشدددركات فدددي االهتمدددام بقضدددايا 

 البحث والتطوير .
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المستقل بجميع  المتغير لتعزيز جاءت فقد( 2016) حرب دراسة من اإلفادة مجال وفي 

 مجتمعي اختالف مع(   قواعد البياناتالبشرية  الشبكاتالمعدات  البرمجيات  الموارد ) أبعادر

 .الدراستين

( بعنوان " أثر تكامل سلسلة التوريد على األداء التشغيلي 2015مي )يدراسة التم -

 لشركات صناعة األدوية األردنية"

تأثير تكامل سلسلة التوريد على  األداء التشغيلي لشركات الى معرفة هذر الدراسة  هدفت 

األدوية األردنية. تم اجراء المسى الشامل للمدراء العاملين في شركات صناعة األدوية صناعة 

 التي ُطورت وتم التحقق من صدقها وثباتها.شركة باستخدام االستبانة  ةاألردنية وعددها أربع عشر 

ستبانة مدير وقد وزعت اإل 235من أصل  121 صالحة للتحليلوبلغ عدد اإلستبانات ال

أظهرت نتائج الدراسة الى وجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بين تكامل و  .عليهم جميعاج 

تكامل سلسلة التوريد  وكانت أبعادسلسلة التوريد واألداء التشغيلي لشركات صناعة األدوية األردنية  

مل مع التكا وأظهرت النتائج أنوهي: التكامل مع الزبائن  التكامل الداخلي  والتكامل مع الموردين. 

الزبائن كانت األكثر اهمية بين المؤشرات الثالثة  يليها التكامل الداخلي  واخيرا التكامل مع 

 الموردين. 

بجميع  التابع المتغير لتعزيز جاءت فقد( 2015) التميمي دراسة من اإلفادة مجال وفي

 .الدراستين مجتمعي اختالف مع أبعادر
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بعنوان " أثر مهارات إدارة التزويد اإلستراتيجية  (2015ش )دراسة الطراونة وشال -

دراسة ميدانية في الشركات  المدركة في أداء إدارة التزويد من خالل تكامل الموردين:

 الصناعية األردنية العاملة في مدينة سحاب

مهارات إدارة سلسلة التوريد وادارة اإلمداد االستراتيجية إلى قياس وتحليل تأثير هدفت هذر 

استمارة صالحة في تحليل النتائج. وأظهرت نتائج الدراسة وجود  139األداء. تم استخدام  علی

تأثير كبير لمهارات إدارة وجود ى تأثير إيجابي لمهارات إدارة العرض على األداء. باإلضافة إل

أما حيث كانت أبعاد المتغير المستقل )الموردين  التخزين  العمليات(  التوريد على تكامل المورد

  فيما يخص األداء فكانت أبعادر )الحصة السوقية  والكفاءة(.

فكانت في تأكيد أبعاد المتغير  (2015) وشلش من دراسة الطراونة وفي مجال اإلستفادة

 مع األخذ بعين اإلعتبار إختالف مجتمعي الدراستين. التابع

 سلسلة استجابة خالل من التوريد سلسلة تكامل أثر ( بعنوان "2014) الشعاردراسة  -

 دراسة: الحجم ومتوسطة كبيرة األردنية الصناعية الشركات في التشغيلي األداء في التوريد

 "ميدانية

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تكامل سلسلة التوريد من خالل استجابة سلسلة التوريد 

وتكون مجتمع الدراسة  في األداء التشغيلي في الشركات الصناعية األردنية كبيرة ومتوسطة الحجم 

حيث تم اإلعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من الشركات الصناعية متوسطة وكبيرة الحجم. 

  )التكامل اإلستراتيجي وتوصلت الدراسة إلى أن تكامل سلسلة التوريدمن خالل أداة اإلستبانة  

التكامل الداخلي  التكامل الخارجي(  له أثر في األداء التشغيلي واستجابة سلسلة التوريد  كما 
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أشارت نتائج الدراسة إلى أن استجابة سلسلة التوريد تؤثر في األداء التشغيلي. وتوصلت الدراسة 

 غيلي. إلى أن استجابة سلسلة التوريد ال تتوسط أثر تكامل سلسلة التوريد في األداء التش

 التابع( وهو تعزيز عناصر المتغير 2014من دراسة الشعار ) وفي مجال اإلستفادة

 )الموردين  العمالء( مع األخذ بعين اإلعتبار إختالف مجتمعي الدراستين.

تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الحديثــة علــى التســيير  أثــر(، "2013، صــبا )دراســة  -

 . االستراتيجي للمؤسسات االقتصادية"

تكنولوجيدددا المعلومدددات واالتصددداالت الحديثدددة علدددى التسددديير  أثدددربيدددان  إلدددىهددددفت هدددذر الدراسدددة 

االسددتراتيجي للمؤسسددات االقتصددادية فددي الجزائددر  حيددث تضددمنت تحليددل البيئددة الداخليددة والخارجيددة  

 دارةة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تحقيدق الميدزة التنافسدية مدن خدالل اإلأهموبيان مدد مس

دور اإلسدددتراتيجية فدددي مواجهدددة التحدددديات فدددي بيئدددة العمدددل الخاصدددة فدددي  إضدددافة إلدددىاإلسدددتراتيجية  

المؤسسددات االقتصددادية  وقددد تناولددت هددذر الدراسددة مؤسسددة اتصدداالت الجزائددر كدراسددة حالددة ومجتمددع 

العليددددا مددددن خددددالل إجددددراء بعددددض  دارةلهددددا  واشددددتملت عينددددة الدراسددددة علددددى العدددداملين فددددي مسددددتود اإل

المقدددابالت الخاصدددة معهدددم  وقدددد اعتمددددت الدراسدددة علدددى المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي كدراسدددة نوعيدددة 

التقليديدة  دارةنتائجها والتي كان مدن أبرزهدا وجدود ضدعف فدي المؤسسدات التدي تتبدع اإل إلىللوصول 

في عملها وعجدز هدذر المؤسسدات فدي القددرة علدى المنافسدة فدي ظدل التنافسدية الشدديدة التدي يشدهدها 

أن تحليددل البيئددة الداخليددة والخارجيددة يسددهم فددي التعددرف  إضددافة إلددىقطدداع االتصدداالت فددي الجزائددر  

فدددي اقتنددداص الفدددرص  أهمعلدددى نقددداط الضدددعف والقدددوة التدددي تعددداني منهدددا المؤسسدددة داخليددداج  وأنهدددا تسددد

لتكنولوجيددددا المعلومددددات واالتصدددداالت فددددي تحقيددددق الميددددزة  أثددددرومواجهددددة التحددددديات  وأظهددددرت وجددددود 

العديدد مدن  إلدىافسية للمؤسسات إذ ما تم تضمينها في اإلسدتراتيجية  وعليده فقدد أوصدت الدراسدة التن
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تبني التخطيط االستراتيجي والذي يعتمد علدى  إلىها دعوة المؤسسات أهمالتوصيات والتي كان من 

 تكنولوجيا المعلومات لتحقيق التميز في األداء .

من المتغيرات التي تشابهت في عناصر ( 2013واستفاد الباحث من دراسة )صباح  

 تكنولوجيا المعلومات حيث يستفاد منها في هذر الدراسة في بعض المتغيرات.

( بعنوان " نموذج مقتر  لقياس أداء سلسلة التوريد بإستخدام 2011دراسة أبو خشبة ) -

 نظام القياس المتوازن "

وريد وذلك بإستخدام نموذج هدفت هذر الدراسة إلى إقتراح إطار لقياس أداء سلسلة الت

القياس المتوازن للداء كما ركزت الدراسة على تقييم أداء سلسلة التوريد من خالل مقاييس عملية 

ذات طبيعة مالية وغير مالية تساهم فى مساعدة الشركات المصرية فى الممارسة السليمة إلدارة 

غزل والنسيج والمالبس الجاهزة فى وقياس أداء سلسلة التوريد  وتم تطبيق الدراسة على قطاع ال

واظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لعناصر المتغير  جمهورية مصر العربية.

سلسلة التوريد )المورد  الزبائن( على )التوسع(. كما أظهرت وجود أثر ذو داللة إحصائية لعناصر 

 ر(. المتغير سلسلة التوريد )المورد  الزبائن( على )اإلنتشا

( المورد  الزبائنوهي )  التابعتوافقت هذر الدراسة مع الدراسة الحالية ببعض أبعاد المتغير 

 مع األخذ بعين اإلعتبار اإلختالف في مجتمعي الدراستين وبعض األبعاد للمتغيرات.
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 األجنبية. الدراسات 3.2.2

Purnendu and Kallol, (2016) Strategic Role of Information Knowledge 

and Technology in Manufacturing Industry Performance 

ستراتيجية  المعرفة إدارة إستراتيجيةكل من تأثير  بيان إلىهدفت هذر الدراسة   إدارة وا 

ستراتيجية  التكنولوجيا  حيث  التنظيمي في أداء الصناعة التحويلية األداءالمعلومات على  إدارة وا 

المرتبطة بالتصنيع  األبحاثالمشكالت الرئيسية في  أهمقد ناقشا واحدة من  أنهمارأد الباحثان 

 .ات تجريبية في التنمية المستدامةدراس إلىوهي االفتقار 

ولتحقيق هدف الدراسة تم تطبيق النماذج المرتبطة بالهيكلة  وتحليل بيانات الصناعة لعينة 

نموذج المعادلة الهيكلية يمكن مديري الشركات  أنالدراسة المتمثلة في المنشات الصناعية باعتبار 

الصناعية من فهم العالقات المتداخلة والمتشعبة بين استخدام متغيرات الدراسة المتمثلة في 

دارةو المعلومات  ستراتيجيةالمعرفة  ا   في عملية التصنيع . هاأثر و التكنولوجيا  وا 

الصناعية يعتمد بشكل مباشر وكبير على  المالي للمنشات األداء أننتائج الدراسة  أظهرتوقد 

ستراتيجيةالمعلومات  إدارة  األداءالمعرفة تؤثر على  إدارة إستراتيجية إنالتكنولوجيا في حين  إدارة وا 

 . األخرداالستراتيجيات  تأثيرالمالي بشكل متوسط بالمقارنة مع 

هناك اتجار عام لمتخذي القرار في الشركات  أننتائج تحليل النموذج المستخدم  أظهرتكما 

: سة قدم الباحثان عدة توصيات منهاالقيمة لشركاتهم   وبناء على نتائج الدرا إضافةالصناعية نحو 

في الشركات الصناعية للتنوع الموجود في العالقات بين المعلومات  اإلداراتوفهم  إدراكضرورة 

 المنشأة . أداءعلى  التأثيربه في والتكنولوجيا والمعرفة والدور الذي تلع
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Mithas and Rust, (2016) How Information Technology Strategy and 

Investments Influence Firm Performance: Conjecture and Empirical 

Evidence. 

تكنولوجيا المعلومات واالستثمار  قياس التأثير المشترك إلستراتيجية إلىهدفت هذر الدراسة 

في تكنولوجيا المعلومات على القيمة السوقية للمنشآت التي تعد هدفا رئيسيا سائدا تختارر المنشات 

 أو خفض التكاليف أو التركيز المزدوج على كليهما . للتوسع في اإليرادات

مريكية جرد تحليل شركة عاملة في الواليات المتحدة األ 300وقد تمثلت عينة الدراسة في 

حيث بينت نتائج الدراسة أن الشركات التي تركز بشكل  (Tobin’s Q)بياناتها باستخدام نموذج 

اإلستراتيجية لهذر التكنولوجيا لديها قيمة  دارةاإل إلى ضافةثنائي على االستثمار في التكنولوجيا باإل

لتكاليف وبالمقابل لهما نفس أو ا من تلك التي تركز بشكل منفرد على اإليرادات أعلىسوقية 

 مستود الربحية .

كما بينت الدراسة إن التركيز علدى إسدتراتيجية تكنولوجيدا المعلومدات فدي الشدركات عيندة الدراسدة 

الشددركة وان  يلعددب دورا هامددا فددي اعتدددال العالقددة بددين االسددتثمار فددي تكنولوجيددا المعلومددات وأداء

أو  يدفع الشدركات للمفاضدلة بدين التوسدع فدي اإليدرادات انخفاض االستثمار في تكنولوجيا المعلومات

خفدض التكداليف فددي حدين إن زيدادة االسددتثمار فدي تكنولوجيددا المعلومدات يددفع بالشددركات إلدى النظددر 

 بشكل ثنائي إلى كل من اإليرادات والتكاليف .

الشدركات بناء على نتدائج الدراسدة تدم تقدديم عددة توصديات منهدا: التوجيده بضدرورة تركيدز إدارات 

علددددى االهتمددددام بإسددددتراتيجية تكنولوجيددددا المعلومددددات وتخصدددديص المددددوارد الالزمددددة ألنظمددددة تكنولوجيددددا 

 المعلومات لتحقيق الميزة التنافسية المطلوبة.
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واسدددتفاد الباحدددث مدددن هدددذر الدراسدددة فدددي متغيرهدددا المسدددتقل المتمثدددل فدددي تطدددوير البرمجيدددات 

اسدددته إضدددافة إلددى المدددوارد البشدددرية  وتختلدددف وتطددوير المعددددات والدددذين يتشدددابهان مددع أنمدددوذج در 

 الدراسة هذر عن دارسة الباحث في مجتمعها وعينتها حيث جاءت هذر الدراسة كدراسة حالة.

Ben salah (2016) " The Impact of Supply Chain Management on 

Competitive Advantage and Organizational Performance   "  

 واألداء التنافسية الميزة على التوريد سلسلة إدارة تأثير على التعرف إلى الدراسة هذر هدفت

حيث تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي في جمع وتحليل البيانات  وأظهرت نتائج . التنظيمي

 والموزعين  الوسطاء الموردين  عالقة)بأبعادها  التوريد سلسلة إيجابي إلدارة أثر الدراسة وجود

 إدارة اعتمد االستراتيجي واوصت الدراسة بأن المدخل .المنظمة أداء على تحسين( العمالء وعالقة

 ألن الفعالة  واالتصاالت الموردين عالقات مع األجل طويلة إقامة أساس على التوريد سلسلة

 .الطويل المدد على المنظمة من النجاح مفتاح هو التوريد سلسلة إدارة في الكفاءة

الباحث هذر الدراسة بتعزيز عنصري )الموردين  العمالء( مع اإلختالف في كل من  إستفاد

 مجتمعي الدراستين.

Vanichchinchai (2014) "Supply chain management, supply 

performance and overall quality management  "  

)سلسلة التوريد   إلى تقييم مستود ممارسات إدارة سلسلة التوريد ت هذر الدراسةهدف

  وممارسة إدارة الجودة الشاملة على أداء العرض للشركة في عنصري التخزين والعمليات(

أن المنظمات التي تطبق أما فيما يخص النتائج فقد أظهرت صناعة السيارات في تايالند. 
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ء ممارسات إدارة سلسلة التوريد وممارسات إدارة الجودة الشاملة حققت مستود أعلى من أدا

 العرض للشركة.

)سلسلة التوريد  عنصري  التابعوقد استفاد الباحث من هذر الدراسة في دعم المتغير  

 التخزين والعمليات( اال إنها اختلفت مع الدراسة الحالية في المجتمع.

Ammari (2013) " the role of supply chain management practices 

(scmp), technology and information sharing quality in the firm’s 

performance: comparative structural models"  

)سلسلة التوريد  عنصري  سلسلة التوريد ممارسات بين للعالقة قياس إلى الدراسة هدفت

وذلك . وأدائها التنافسية وميزتها الشركات في الشركات إدارات بين والتنسيقالتخزين والعمليات( 

 إيجابياج على وأثرها اإلدارات بين التنسيق الطريقة التجريبية  حيث أظهرت وجود أهمية بإستخدام

 في أساسي عامل هي بيئيا السليمة اإلدارة ممارسات وأن. بيئياج  السليمة اإلدارة ممارسات كفاءة

دارة الموردين مع استراتيجية شراكة تطوير  إلدارةا ممارسات أن النتائج وأظهرت. العمالء عالقات وا 

 . التنافسية الميزة خالل من الشركة أداء على مباشر غير بشكل تؤثر بيئياج  السليمة

في العنصرين )العمالء  التخزين(  التابعوفي مجال اإلفادة من الدراسة فقد جاءت لتعزيز المتغير 

ختالف مجتمع كل من الدراستين.  وا 
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Huo (2012) "The impact of supply chain integration on the 

performance of the company: the perspective of organizational 

capacity"  

تأثير ثالثة أنواع من تكامل سلسلة اإلمداد )الداخلية  والمورد  إلى قياس دراسة ال هدفت

وتكامل العمالء( على ثالثة أنواع من أداء الشركة من منظور القدرة التنظيمية )األداء الموجه 

شركة في  617للمورد  واألداء الموجه نحو العمالء  واألداء المالي(. وجمعت البيانات من 

ن التكامل الداخلي واوصت الدراسة بتحسين التكامل الخارجي  أاسة الدر  وأظهرت نتائج .الصين

 أداء الشركة. في وأن التكامل الداخلي والخارجي يعزز بشكل مباشر وغير مباشر

وفي مجال اإلفادة من الدراسة فقد جاءت لتعزيز المتغير التابع وفي كتابة اإلطار النظري 

 مستقبالج مع اختالف مجتمع الدراسة.

Zhang and Huo (2012) "Impact of reliance and trust on supply chain 

integration  

إلى التحقيق في التأثير المشترك لالعتماد والثقة في عالقات سلسلة  هدفت هذر الدراسة

واألداء المالي. )سلسلة التوريد  عنصري التخزين والعمليات( التوريد بشأن تكامل سلسلة التوريد 

المصنعين في  617من  البيانات تم جمع حيثالتجريبي  أساس المنهج الوصفيوقامت على 

الصين مثل الفنون والحرف ومواد البناء والمواد الكيميائية والكهربائية والغذاء والمشروبات 

أن  وأظهرت نتائج الدراسةوالمجوهرات واألدوية والطبية والنشر والطباعة  وغيرها من الصناعات. 

كل واظهرت أيضاج أن الء / الموردين تؤثر بشكل كبير على التكامل سلسلة التوريد. الثقة مع العم

 من التكامل المورد والتكامل العمالء تحسنت بشكل كبير األداء المالي.
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فقد جاءت لتعزيز جانب  Zhang and Huo (2012)وفي مجال االفادة من دراسة 

اختالفها عن الدراسة الحالية في المتغير المستقل المتغير التابع  سلسلة التوريد  على الرغم من 

 وكذلك مجتمع الدراسة.

Agus (2011) " The Structural Influence of Supply Chain Management 

on Product Quality and Business Performance"  

)سلسلة التوريد  عنصري  الهامة لسلسلة التوريد المتغيرات وتحديد فهم إلى الدراسة هدفت

 في األعمال وأداء المنتج جودة تحسين على قادرة تكون أن شأنها من التيالتخزين والعمليات( 

 العليا اإلدارة أو لإلنتاج المديرين كبار تصورات الدراسة حيث قاست. ماليزيا في التصنيع شركات

 أبعاد أن وأظهرت نتائج الدراسة. شركاتهم في االداء ومستود الخاصة باالدارة يتعلق فيما لالدارة

 االستراتيجية الشراكة" و" واالبتكار الجديدة التكنولوجيا" و" الهزيل اإلنتاج" سلسلة التوريدوهي

 وأداء المنتج جودة على كبيرة آثارا وتظهر قصود أهمية ذات" التأجيل مفهوم" و" للموردين

 األعمال. 

وفي مجال اإلفادة من الدراسة فقد جاءت لتعزيز المتغير التابع في العنصرين )الموردين  

ختالف مجتمع كل من الدراستين.  العمليات( وا 

Kim (2006) "The impact of supply chain integration on the alignment 

of corporate competitiveness and supply chain operational capacity"  

سلسلة التوريد و إلى تحديد شكل العالقة التفاعلية بين القدرة التشغيلية هذر الدراسة  هدفت

شخصا )من كوريا  623والقدرة التنافسية للشركات. وقد جمعت البيانات من خالل استبيان شمل 
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أن تأثير التفاعل بين القدرة التشغيلية والقدرة التنافسية للشركات على  وأظهرت النتائجواليابان(. 

 تحسينات األداء أصبى ضئيال فيما يتعلق بالدور البديل لتكامل سلسلة التوريد.

فقد جاءت لتعزيز جانب المتغير التابع    Kim (2006)وفي مجال االفادة من دراسة

الزبائن والتخزين(  على الرغم من اختالفها عن الدراسة باعتبار ابعاد سلسلة التوريد هي )المورد و 

 الحالية في المتغير المستقل وكذلك مجتمع الدراسة.

Kearns and sabherwal, (2006) Strategic Alignment Between Business 

and Information Technology: A Knowledge-Based View of Behaviors, 

Outcome, and Consequences 

هدفت هذر الدراسة إلى بيان دور الموائمة بين اإلدارة اإلستراتيجية وتكنولوجيا المعلومات 

في الشركات األمريكية من وجهة نظر القائمين على المعرفة وتخطيط السلوك  والمخرجات 

والعواقب من استخدامها  حيث تناولت هذر الدراسة التوافق اإلستراتيجي لتسهيل األعمال المعتمدة 

لى تكنولوجيا المعلومات والعوامل المؤثرة فيها  إضافة إلى بيان دور كل من المعرفة الخاصة ع

 بالمدراء والمخرجات والعواقب جراء استخدامها ووضعها ضمن إستراتيجية هذر الشركات.

وقد اعتمدت هذر الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي  من خالل توزيع إستبانة خاصة 

ر العاملين في اإلدارة العليا في الشركات األمريكية والقائمين على وضع من كبا 274على 

استراتيجياتها  وقد أظهرت الدراسة في نتائجها وجود عالقة إيجابية بين اإلدارة اإلستراتيجية 

وموائمتها مع تكنولوجيا المعلومات  وسلوكيات األفراد في اإلدارة العليا للشركات محل البحث وذلك 

مشاركتهم في التخطيط اإلستراتيجي للعمال  إضافة إلى وجود أثر للتوافق اإلستراتيجي من خالل 

 ومحاذاته لتكنولوجيا المعلومات.
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وأوصت الدراسة إلى العديد من التوصيات كان من أهمها ضرورة تطوير التقنيات 

تراتيجية والتنظيمية المستخدمة في الشركات وتعزيزها  والقيام بدراسات أخرد لبيان أثر اإلدارة اإلس

على تكنولوجيا المعلومات المستخدمة. كما واستفاد الباحث من هذر الدراسة في كل من متغيراتها 

 ومنهجها العلمي إضافة إلى بعض عناصر المتغير المستقل في دراسته.

 عن الدراسات السابقة :الحالية ما يميز الدراسة  3.2.3

 لدراسات السابقة يمكن تلخيصه باالتي:إن من أهم ما يميز هذر الدراسة عن ا

 في التوريد سلسلة إدارة تكامل على المعلومات تكنولوجيالم تربط أي من الدراسات السابقة اثر  -1

على  المعلومات تكنولوجيا  حيث أشارت معظم الدراسات السابقة إلى اثر المناصير مجموعة

 .متغيرات أخرد

 في التوريد سلسلة إدارة تكامل على المعلومات تكنولوجياالدراسات العربية في مجال اثر  ندرة -2

 على حسب علم الباحث. المناصير مجموعة

بشكل مباشر  التوريد سلسلة إدارة تكاملعلى  المعلومات تكنولوجياركزت الدراسة على أبعاد  -3

دة والتي لم يتم التطرق إليها بشكل موسع في حين بحثت هذر الدراسة أثر عدد من المتغيرات الجدي

 .الموردين  الزبائنمثل لدول العربية على حد علم الباحث في ا
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

إضافة الى تحديد المجتمع  يوضى الباحث في هذا الفصل إجراءات الدراسة ومنهجيتها

والعينة وأداة الدراسة  والتحقق من صدقها وثباتها  كما يوضى هذا الفصل األساليب اإلحصائية 

 التي تم اإلعتماد عليها في تحليل البيانات.

 منهج الدراسة 1.3

لتحليل على المنهج الوصفي التحليلي الباحث باالعتماد  بهدف تحقيق أهداف الدراسة  قام

 في التوريد سلسلة إدارة تكامل على المعلومات تكنولوجيا أثر  وذلك للتعرف على وتصنيف البيانات

أو  وضع الراهنوصف علمي دقيق ومتكامل للعلى   وهذا المنهج يقوم األردنية المناصير مجموعة

ا بحيث ال يقتصر على كما يقوم على الحقائق المرتبطة به بإستخدام التحليل اإلحصائي. المشكلة

نما  دقيق  حليليشمل تحليل البيانات وقياسها وتفسيرها والتوصل إلى تعملية وصف الظاهرة وا 

   وتقديم الحلول والمقترحات لمعالجتها.بإستخدام التحليل اإلستداللي للظاهرة أو المشكلة ونتائجها

 مجتمع الدراسة وعينتها 2.3

 .كدراسة حالة في األردن ناصيرالم في مجموعةيتمثل مجتمع الدراسة 

 وحدة المعاينة والتحليل 3.3

 مجموعةونوابهم ومساعديهم ورؤساء األقسام في ن مديريالمن تكونت وحدة المعاينة 

بطريقة العينة القصدية وسيتم توزيع االستبانة عليهم. فرد ( 276وبلغ عددهم )  .المناصير
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ستخدام أسلوب المسى الشامل. ( توزيعات أفراد العينة حسب المتغيرات 1يوضى الجدول ) وا 

 الديموغرافية كما يلي:

 (: خواص العينة1الجدول )

حجم  العينة

 العينة

اإلستبانات 

 المستردة

اإلستبانات غير 

 الصالحة للتحليل

اإلستبانات الصالحة 

 للتحليل

نسبة اإلستبانات الصالحة 

 إلى اإلستبانات الموزعة

 %93.1 257 3 260 276 وحدة المعاينة

 مصادر جمع البيانات والمعلومات 4.3

ولغرض تحقيق أهداف الدراسة الحالية فإن الباحث إعتمد على نوعين من مصادر 

 المعلومات هما المصادر الثانوية والمصادر األولية  وكما يلي:

البيانات التي تم الحصول عليها من المصادر المكتبية ومن تلك الثانوية: وهي  المصادر -أ

  إذ تم وضع األسس العلمية واإلطار النظري للدراسة  وذلك لالمراجعة األدبية للدراسات السابقة

 :الرجوع إلى ما يلي

 المكتوبة والمنشورة حول موضوع الدراسة.المواد العلمية والمصادر و كتب ال-

 في االردن.الصادرة عن الجهات المختصة والتقارير اإلحصاءات الرسمية  -

 ي موضوع متغيري الدراسة الحالية.اجستير وأطروحات الدكتورار التي تبحث فرسائل الم -

الدراسة الحالية  إضافة إلى التقارير الدوريات المتخصصة والنشرات التي كتبت حول موضوع  -

 الصادرة عن الهيئات ومراكز المعلومات واألبحاث.
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خاصة  إستبانةا من خالل إعداد األولية: وهي تلك البيانات التي تم الحصول عليه المصادر -ب

تناولها اإلطار النظري والتساؤالت  كافة الجوانب التي غطتحيث  .لموضوع هذر الدراسة

( توزيع فقرات كل عنصر على حدا 2ويبين الجدول ) .عليها الدراسة تستندا والفرضيات التي

 وعددها كما هو موضى في االستبانة.

 وعددها لكل عنصر على حدا (: توزيع فقرات االستبانة2الجدول )

 المعلومات المتغير المستقل: تكنولوجيا
 (5الى  1األسئلة من ) المعدات
 (10الى  6األسئلة من ) البرمجيات

 (15الى  11األسئلة من ) البشرية الموارد

 (20الى  16األسئلة من ) الشبكات

 (23الى  21األسئلة من ) البيانات قواعد

 التوريد سلسلة إدارة تكاملالمتغير التابع: 
 (28الى  24األسئلة من ) الموردون
 (33الى  29األسئلة من ) الزبائن
 (38الى  34األسئلة من ) العمليات

       
 

 

 االختبارات الخاصة بأداة الدراسة 5.3

  بحيث تغطي جميع أبعاد متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة إستبانةر يطو قام الباحث بت     

الدراسة  والتي تم بناءها وتكوينها وتوزيعها على أفراد  فرضياتبالشكل الذي مكن من اختبار 

العينة. ولزيادة درجة مصداقية وموثوقية البيانات التي تم جمعها  إعتمد الباحث ما أمكن في قياس 

مقاييس الواردة في الدراسات السابقة والتي تم ثبوت مصداقيتها وموثوقيتها. متغيرات الدراسة على ال

وتوزعت إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات اإلستبانة وفقاج لمقياس ليكرت الخماسي  والتي تعبر 
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عالمات   4عالمات  موافق  5عن مدد موافقة المستجيب مع فقرات اإلستبانة  )موافق بشدة 

 ات  غير موافق عالمتان  غير موافق بشدة عالمة واحدة(.عالم 3محايد 

 الصدق الظاهري 3-5-1

الصدق الظاهري وذلك بهدف التعرف على ارتباط األسئلة وصلتها  قام الباحث بإختبار

بمتغيرات الدراسة  وللتأكد أيضاج من مدد اتساق إجابات أفراد العينة  في تحقيق أهداف الدراسة 

واإلجابة على تساؤالتها  كما تم عرضها على ذوي الخبرة واالختصاص وهيئة من المحكمين من 

( تقديرات 3ويوضى الجدول ) .دد صالحيتها كأداة لجمع البياناتأساتذة اإلدارة للحكم على م

 (:Sekaran, 2010الفقرات حسب ما ذكر سابقاج  فقد تم اعتماد المعادلة األتية )

 (. 3( / عدد الفئات )1الحد األدنى ) –( 5طول الفئة = الحد األعلى )

(5-1/)3  =4/3  =33.1 

 ( على النحو االتي:3القرار كما هو مبين في جدول )وبذلك تكون المستويات المعتمدة التخاذ 

 (: المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية وتقديراتها3الجدول )

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي
 بدرجة منخفضة 2.33أقل من  – 1.00من 
 بدرجة متوسطة 3.67أقل من  – 2.33من 
 بدرجة مرتفعة 5.00أقل من  – 3.67من 

 الثبات 3-5-2

( لإلتسداق الدداخلي  وذلدك للتأكدد مدن Cronbach’s Alphaتدم اعتمداد معامدل كرونبداخ ألفدا )

لقيددداس مسدددتود اإلتسددداق مددددد صدددالحية االسدددتبانة كدددأداة لجمدددع البياندددات الالزمدددة للدراسدددة الحاليدددة. 

 ( ذلك.4الداخلي لفقرات االستبانة تم استخدام معامل كرونباخ ألفا  ويوضى الجدول )
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 (: معامالت االتساق الداخلي )كرونباخ الفا( 4الجدول )

 معامل ثبات األتساق الداخلي المجال  المحور 
 863. المعدات المعلومات تكنولوجيا

 870. البرمجيات
 774. البشرية الموارد

 820. الشبكات
 842. البيانات قواعد

 778. الموردون التوريد سلسلة إدارة تكامل
 793. الزبائن
 804. العمليات

 920. األداة ككل

المعلومات(  ( أن معامل الثبات الكلي للمتغير المستقل )تكنولوجيا4يتبين من الجدول )

 ( مما يدل على أنه يوجد إتساق70%التوريد( كانت أعلى من ) سلسلة إدارة والمتغير التابع )تكامل

(  وهذا ما يؤكد صالحية اداة الدراسة في اختبار 92%داخلي بين فقرات أداة الدراسة وذلك بنسبة )

 الفرضيات ونسبة كبيرة.

 : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة6.3

لإلجابة على أسئلة الدراسة الحالية واختبار صحة فرضياتها تم استخدام االختبارات 

 Statistical Package for (SPSS)اإلحصائية المناسبة والمستسقاة من الحزمة اإلحصائية 

Social Science 
 ( مقاييس اإلحصاء الوصفيDescriptive Statistics Measures لوصف خصائص :)

 إلجابة على أسئلتها: األوساط الحسابية  واالنحرافات المعيارية.عينة الدراسة وا

 ( اختبار ثبات األداةReliability Test عن طريق معامل كرونباخ الفا لتقدير ثبات :)

 االتساق الداخلي للداة.
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 .اختبار الصدق البناء: من خالل حساب االرتباط بين كل فقرة والمحور الذي تنتمي إليه 

 اختبار التوزي( ع الطبيعي لبيانات الدراسةNormal Distribution وذلك باستخدام )

 (.One Sample Kolmogrov Testاختبار )

 ( تحليل االنحدار الخطي البسيط والمتعددLinear Regression ألجل اختبار صالحية :)

 نموذج الدراسة ومعنوية تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة.
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج واختبار الفرضيات

 فددي التوريددد سلسددلة إدارة تكامددل علددى المعلومددات تكنولوجيددا أثددريددتم فددي هددذا الفصددل قيدداس         

األردنيددة  وعددرض النتددائج والتحليددل اإلحصددائي بمددا فددي ذلددك خصددائص العينددة   المناصددير مجموعددة

ونتددائج اإلحصدداء الوصددفي التددي تتمثددل بالمتوسددطات الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة  وأخيددراج سدديتم 

يجاد الدالالت اإلحصائية لهذر اإلختبارات.  اختبار فرضيات الدراسة الموضوعة مسبقاج وا 

 سة:خصائص عينة الدرا 4-1

تم عرض خصائص العينة وذلك بوصف المتغيرات الديموغرافية وهي )النوع اإلجتماعي   

 الفئة العمرية  المؤهل العلمي  المسمى الوظيفي  وعدد سنوات الخبرة(  وعرضت النتائج كما يلي:

 (: وصف عينة الدراسة من حيث المتغيرات الديموغرافية5الجدول )
 

 النسبة المئوية % العدد المستود / الفئة المتغير

 النوع اإلجتماعي

 

 58.0 149 ذكر

 42.0 108 أنثى

 100.0 257 المجموع

 الفئة العمرية

 

 19.1 49 سنة 25 من أقل

 27.2 70 سنة 35أقل من  –25 من

 20.2 52 سنة 45أقل من  -35من 

 18.7 48 سنة 55أقل من  -45من 

 14.8 38 سنة فأكثر 55



71 
 

 
 

 100.0 257 المجموع

 المؤهل العلمي

 

 20.2 52 شامل مجتمع دبلوم

 65.8 169 بكالوريوس

 9.3 24 ماجستير

 4.7 12 دكتورار

 100.0 257 المجموع

 1.2 3 دائرة مدير الوظيفي المسمى

 27.2 70 نائب/ مساعد

 71.6 184 قسم رئيس

 100.0 257 المجموع

 15.2 39 سنوات 5 من أقل – سنة من سنوات الخبرة 

 33.5 86 سنة 10 من أقل – 5 من

 38.1 98 سنة 20 من أقل -10 من

 13.2 34 فأكثر سنة 20

 100.0 257 المجموع

 

( وصف عينة الدراسة وذلك بناءاج على المتغيرات الديموغرافية 5يوضى الجدول )

 الموضوعة ألفرادها كما يلي:
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 أواًل: النوع اإلجتماعي

( أما  نسبة %58كانت نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث في حين كانت نسبة الذكور )  

(  مما يدل على أن المجموعة تستقطب الذكور بشكل أكبر وذلك نظراج لقدرة %42اإلناث فكانت )

 تحملهم لمختلف أنواع العمل. 

 ثانيًا: الفئة العمرية

بة بين الفئات األخرد وذلك بنسبة ( كانت هي أعلى نس35-25إن الفئة العمرية )من 

(. %14.8سنة فأكثر( كانت أقل نسبة بين الفئات حيث بلغت ) 55(  أما الفئة العمرية )27.2%)

ويعزد ذلك الى أن المجموعة تستقطب أكبر عدد من الشباب من أجل اإلستفادة من طاقاتهم 

 الكبيرة.

 ثالثُا: المؤهل العلمي

(  أما %65.8نت للمؤهل العلمي )البكالوريوس( بنسبة )إن أعلى نسبة بين المؤهالت كا

(. وهذا ما يدل على إهتمام %4.7أدنى نسبة بين المؤهالت العلمية كانت )الدكتورار( وذلك بنسبة )

 المجموعة بالمستود التعليمي للعاملين فيها وتوفرها في سوق العمل األردني.

 رابعًا: سنوات الخبرة

 20 من أقل -10 كانت أعلى نسبة للذين كانت خبرتهم منأما من حيث سنوات الخبرة 

سنوات  كما  10-5( للذين خبرتهم من %33.5(  وتالها بنسبة )%38.1سنة وذلك بنسة )

(. وهذا %13.2سنة فأكثر بنسبة ) 20أشارت النتائج الى أن أدنى نسبة كانت للذين يملكون خبرة 

المجموعة بتوظيف الشباب عالي وأن عمليات الترفيع سريعة مما يدل على  يعزد إلى أن إهتمام

 إستقرار المجموعة.
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 اإلحصاء الوصفي 4-2

لقد تم حساب كل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة كل على حدة 

 وكانت النتيجة كما يلي:

 المعلومات( أوال: أبعاد المتغير المستقل )تكنولوجيا

 المعلومات تكنولوجيا (: المتوسطات الحسابية لعناصر6الجدول )

 درجة التقدير األنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال 

 تكنولوجيا

 المعلومات

 مرتفعة 73507. 3.8412 المعدات

 مرتفعة 76776. 3.8506 البرمجيات

 مرتفعة 63240. 3.9510 البشرية الموارد

 مرتفعة 46903. 4.3401 الشبكات

 مرتفعة 63881. 4.1699 البيانات قواعد

 مرتفعة  4.0306 المعلومات تكنولوجيا

المعلومات ككل  ( أن المتوسط الحسابي للمتغير المستقل تكنولوجيا6يتبين من الجدول ) 

( كان تقديرر مرتفع بوسط الشبكات( وبتقدير مرتفع  وأن أعلى العناصر هو العنصر )4.03)

نحراف معياري )4.34حسابي قدرر ) وسطه الحسابي كان  المعدات(  وأن عنصر 0.47( وا 

( وتقديرر مرتفع وهو أدنى متوسط حسابي بين العناصر. وهذا ما يدل على أن مستود 3.84)

 مجموعة المناصير محل الدراسة.المعلومات عاٍل في  تطبيق عناصر تكنولوجيا

أبعاد وهم  5من خالل المعلومات( وذلك  )تكنولوجيا ياس المتغير المستقلكما تم ق

. والتعرف على مستود اإلجابات   قواعد البيانات(  البرمجيات  الموارد البشرية  الشبكات)المعدات

ألفراد عينة الدراسة على الفقرات الخاصة بكل بعد من األبعاد وذلك بإجراء التحليل اإلحصائي 

 مثل بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  كما يأتي:الوصفي المت
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 :المعدات  -1

( كما ما يتضى من  المعداتتم حساب المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للعنصر )

 (.7الجدول )

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد )المعدات( وفقراته7الجدول )

المتوسط  الفقرة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الرتب

تسددتخدم الشددركة التددي أعمددل فيهددا أجهددزة حاسددوب متطددورة للقيددام بددأداء  1
 692. 4.10 أنشطتها المختلفة.

 مرتفع 1

لمواكبدددة متطلبدددات  عاليدددة الجدددودةتعتمددد الشدددركة علدددى أجهدددزة حاسددوب  2
 853. 3.78 العمل.

 مرتفع 3

 مرتفع 2 1.017 3.81 .بالسرعة الفائقةتتصف أجهزة الحاسوب لدد الشركة  3
تتناسدددب أعدددداد أجهدددزة الحاسدددوب الموجدددودة لددددد الشدددركة مدددع طبيعدددة  4

 1.027 3.74 عملها.
 مرتفع 5

سلسدددلة تسدددتعمل الشدددركة أجهدددزة الحاسدددوب بتقليدددل الجهدددد فدددي عمليدددات  5
 939. 3.78 .التوريد

 مرتفع 4

 مرتفع   3.8412 (المعداتالحسابي )معدل المتوسط  
 

 فيها أعمل التي الشركة ( الى أن الفقرة األولى التي تنص على " تستخدم7يشير الجدول )

( 4.10المختلفة" كان لها أعلى وسط حسابي قدرر ) أنشطتها بأداء للقيام متطورة حاسوب أجهزة

نحراف ( وتقديرها مرتفع. أما الفقرة الرابعة كان لها أقل وسط حسابي قدرر 0.69معياري ) وا 

 الحاسوب أجهزة أعداد تتناسب( وتقديرها مرتفع ونصت على " 1.03( وبإنحراف معياري )3.74)

وهذا يدل على أن المجموعة تسعى بشكل دائم إلى   ".عملها طبيعة مع الشركة لدد الموجودة

 العمل. متطلبات لمواكبة الجودة عالية حاسوب أجهزة من خالل االعتماد علىتطوير معداتها 
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 البرمجيات:  -2
تم حساب المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للعنصر )البرمجيات( وفقراته  وهذا ما 

 (.8يتوضى من خالل الجدول )

 )البرمجيات((: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعنصر 8الجدول )

المتوسط  الفقرة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الرتب

6 
تستخدم الشركة البرمجيدات فدي تنفيدذ اإلسدتراتيجية مدن ناحيدة متابعدة 

 1.003 3.77 محاورها.
 مرتفع 5

 مرتفع 4 1.040 3.80 تقدم البرمجيات مؤشرات لقياس أداء الشركة بشكل جيد. 7

8 
مدددن خدددالل البرمجيدددات بدددين مدددوظفي الشدددركة  يدددتم تبدددادل المعلومدددات

 880. 3.86 بشكل مرن.
 مرتفع 3

9 
تعتمدددددد الشدددددركة علدددددى برمجيدددددات خاصدددددة لمتابعدددددة أعمدددددال دوائرهدددددا  

 893. 3.89 ومتابعة العمالء على وجه الخصوص.
 مرتفع 2

سهولة التعدديل بحسدب بتتسم البرمجيات المستخدمة من قبل الشركة  10
 907. 3.92 الرغبة.

 مرتفع 1

 مرتفع   3.8506 (البرمجياتمعدل المتوسط الحسابي ) 
 الحاسوب أجهزة الشركة ( الى أن الفقرة العاشرة التي تنص على " تستعمل8يشير الجدول )

نحراف3.92التوريد" كان لها أعلى وسط حسابي قدرر ) سلسلة عمليات في الجهد بتقليل  ( وا 

(. أما الفقرة 3.85( وتقديرها مرتفع وهي أعلى من المتوسط الحسابي العام )0.91معياري )

( وتقديرها مرتفع 1.00( وبإنحراف معياري )3.77السادسة كان لها أقل وسط حسابي قدرر )

 أنشطتها بأداء للقيام متطورة حاسوب أجهزة فيها أعمل التي الشركة ونصت على " تستخدم

 تنفيذ في ا يدل على أن التحقيق األمثل لإلستثمار يأتي من خالل استخدام البرمجياتالمختلفة". مم

 محاورها. متابعة ناحية من اإلستراتيجية
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 البشرية: الموارد -3
البشرية( وفقراته  وهذا  تم حساب المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للعنصر )الموارد

 (.9ما يتوضى من خالل الجدول )

 البشرية( (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعنصر )الموارد9الجدول )

المتوسط  الفقرة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الرتب

11 
تقدددم الشددركة لموظفيهددا التدددريب والتأهيددل الددالزم للتعامددل مددع أجهددزة 

 967. 3.77 الحاسوب بشكل دوري.
 مرتفع 5

12 
البرمجيدددات المتطدددورة  موظفيهدددا علدددى إسدددتخدامبتددددريب تقدددوم الشدددركة 
 921. 3.89 بشكل دوري.

 مرتفع 2

يتددوفر لدددد الشددركة كددادر مؤهددل للتعامددل مددع البرمجيددات والشدددبكات  13
 944. 3.81 وقواعد البيانات.

 مرتفع 4

14 
يسددددددتطيع العدددددداملون فددددددي الشددددددركة اتخدددددداذ قددددددراراتهم باالعتمدددددداد علددددددى 

 928. 3.82 لديكم.تكنولوجيا المعلومات المتاحة 
 مرتفع 3

15 
تقدوم الشدركة بالتعاقدد مدع جهدات تددريب واستشدارات خارجيدة لتطدوير 

 523. 4.47 مهارات العاملين لديها.
 مرتفع 1

 مرتفع   3.9510 (البشرية المواردمعدل المتوسط الحسابي ) 
 مع بالتعاقد الشركة ( الى أن الفقرة الخامسة عشر التي تنص على " تقوم9يشير الجدول )

لديها" كان لها أعلى وسط حسابي قدرر  العاملين مهارات لتطوير خارجية واستشارات تدريب جهات

نحراف معياري )4.47) ( وتقديرها مرتفع وهي أعلى من المتوسط الحسابي العام 0.52( وا 

معياري  ( وبإنحراف3.77(. أما الفقرة الحادية عشر كان لها أقل وسط حسابي قدرر )3.95)

 مع للتعامل الالزم والتأهيل التدريب لموظفيها الشركة ( وتقديرها مرتفع ونصت على " تقدم0.97)

ستقطاب  بشكل الحاسوب أجهزة دوري". مما يدل على إهتمام المجموعة بتدريب الموظفين وا 

 الموظفين ذوي المهارات المتعددة بغية تحقيق ميزة تنافسية عالية.
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 الشبكات: -4
المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للعنصر )الشبكات( وفقراته  وهذا ما  تم حساب

 (.10يتوضى من خالل الجدول )

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعنصر )الشبكات(10الجدول )

المتوسط  الفقرة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الرتب

16 
متطدددورة بدددين أجهدددزة الحاسدددوب  تمتلدددك الشدددركة معددددات ربدددط خاصدددة

 618. 4.32 بهدف نقل البيانات وتبادلها.
 مرتفع 5

17 
يسددداعد فدددي إدارة  Serverتسدددتخدم الشدددركة حاسدددوب خدددادم رئيسدددي 

 684. 4.34 .(كالنسخ االحتياطي)أعمالكم 
 مرتفع 3

تسدددتخدم الشددددركة شددددبكات اتصددددال متطدددورة لتعزيددددز عمليددددات التبددددادل  18
 648. 4.37 الكفؤة للمعلومات .

 مرتفع 1

19 
تسدتخدم الشدركة وسدائل اتصدال حديثدة كالبريدد اإللكتروندي  وشددبكات 

 563. 4.33 االنترانت الداخلية.
 مرتفع 4

20 
تمتلدددددك الشدددددركة موقعددددداج الكترونيددددداج خاصددددداج يعكدددددس رؤيتهدددددا وأهددددددافها 

 550. 4.34 واستراتجياتها المعمول بها. 
 مرتفع 2

 مرتفع   4.3401 (الشبكاتمعدل المتوسط الحسابي ) 
 شبكات الشركة ( الى أن الفقرة الثامنة عشر التي تنص على " تستخدم10يشير الجدول )

( 4.37للمعلومات" كان لها أعلى وسط حسابي قدرر ) الكفؤة التبادل عمليات لتعزيز متطورة اتصال

نحراف (. أما 4.34( وتقديرها مرتفع وهي أعلى من المتوسط الحسابي العام )0.65معياري ) وا 

( وتقديرها 0.62( وبإنحراف معياري )4.32الفقرة السادسة عشر كان لها أقل وسط حسابي قدرر )

 نقل بهدف الحاسوب أجهزة بين متطورة خاصة ربط معدات الشركة مرتفع ونصت على " تمتلك

 من أجل تعزيز المتطورة االتصال ا". مما يدل على إهتمام المجموعة بشبكاتوتبادله البيانات

 للمعلومات. الكفؤة التبادل عمليات
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 البيانات: قواعد -5
البيانات( وفقراته  وهذا  تم حساب المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للعنصر )قواعد

 (.11ما يتوضى من خالل الجدول )

 البيانات( الحسابية واالنحرافات المعيارية للعنصر )قواعد(: المتوسطات 11الجدول )

المتوسط  الفقرة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الرتب

 مرتفع 3 699. 4.16 تعتمد الشركة على قواعد بيانات في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية. 21
 مرتفع 1 739. 4.18 تقوم الشركة بتحديث قواعد بياناتها بشكل مستمر ودوري. 22

23 
تسددتخدم الشددركة قاعدددة البيانددات فددي تنسدديق األعمددال ضددمن الخطددط 

 875. 4.17 اإلستراتيجية نحو تحقيق األهداف المنشودة.
 مرتفع 2

 مرتفع   4.1699 (البيانات قواعدمعدل المتوسط الحسابي ) 
 بتحديث الشركة ( الى أن الفقرة الثانية والعشرين التي تنص على " تقوم11يشير الجدول )

نحراف معياري 4.18ودوري" كان لها أعلى وسط حسابي قدرر ) مستمر بشكل بياناتها قواعد ( وا 

(. أما الفقرة الحادية 4.17( وتقديرها مرتفع وهي أعلى من المتوسط الحسابي العام )0.74)

( وتقديرها مرتفع 0.70معياري ) ( وبإنحراف4.16والعشرين كان لها أقل وسط حسابي قدرر )

اإلستراتيجية ". مما يدل على  القرارات اتخاذ في بيانات قواعد على الشركة ونصت على " تعتمد

 ودوري. مستمر بشكل بياناتها قواعد إهتمام المجموعة بتحديث

 التوريد( سلسلة إدارة ثانيًا: عناصر المتغير التابع )تكامل

أبعاد وهي  3من خالل التوريد( وذلك  سلسلة إدارة امل)تك تم قياس المتغير التابع

(. والتعرف على مستود اإلجابات ألفراد عينة الدراسة على الفقرات الموردون  الزبائن  العمليات)

الخاصة بكل بعد من األبعاد وذلك من خالل إجراء التحليل اإلحصائي الوصفي وذلك بحساب 

 المعيارية  وهذا ما يوضحه اآلتي:المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
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 التوريد سلسلة (: المتوسطات الحسابية ألبعاد إدارة12الجدول )

المتوسط  المجال 

 الحسابي

 درجة التقدير األنحراف المعياري

 مرتفعة 48565. 4.2459 الموردون التوريد سلسلة إدارة

 مرتفعة 59328. 4.1930 الزبائن

 مرتفعة 73439. 3.9089 العمليات

 مرتفعة  4.1160 التوريد سلسلة إدارة
  
التوريد ككل  سلسلة ( أن المتوسط الحسابي للمتغير التابع إدارة12يتبين من الجدول )     

( 4.25( كان تقديرر مرتفع بوسط حسابي قدرر )الموردون( وبتقدير مرتفع  وأن الُبعد )4.12)

نحراف (  وأخيراج 0.59( وانحراف )4.19(  والبعد )الزبائن( جاء بوسط حسابي )0.49معياري ) وا 

(. وهذا ما يدل على إهتمام مجموعة 3.91جاء الُبعد العمليات بأدنى وسط حساب حيث بلغ )

 التوريد ومستود تنفيذها وتطبيقها بشكل عاٍل وسليم. سلسلة بأبعاد إدارةمحل الدراسة  المناصير

 ن:الموردو -1
تم حساب المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لُبعد )الموردون( وذلك من أجل إثبات 

 (.13وجود عالقة ارتباطية  وهذا ما يتوضى من خالل الجدول )

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد )الموردون(13الجدول )

المتوسط  الفقرة ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التقدير الرتب

الموردين في الرؤية المستقبلية للشركة سعياج لتحقيق الشركة تشارك  24
 669. 4.35 األهداف المنشودة.

 مرتفع 1

 مبنية على الثقة. الشركةعالقة المورد في  25
 مرتفع 3 620. 4.22
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 في األنشطة التسويقية والبيعية.الشركة يشارك المورد  26
 مرتفع 4 698. 4.20

 على اإلستمرارية مع الموردين الذين تعاملت معهم.الشركة تحافظ  27
 مرتفع 2 603. 4.29

 .الشركةيلتزم الموردون بعالقة قوية بعيدة المدد مع  28
 مرتفع 5 667. 4.17

 4.2163 (الموردونمعدل المتوسط الحسابي ) 
 مرتفع  

 الشركة تشاركالتي تنص على "  الرابعة والعشرين( الى أن الفقرة 13يشير الجدول )

" كان لها أعلى وسط حسابي المنشودة األهداف لتحقيق سعياج  للشركة المستقبلية الرؤية في الموردين

نحراف معياري )4.35قدرر ) ( وبتقدير مرتفع وهو أعلى من معدل المتوسط الحسابي 0.67( وا 

( وبإنحراف معياري 4.17حسابي قدرر ) . أما الفقرة الثامنة والعشرين كان لها أقل وسط4.22العام 

 الموردون ونصت على " يلتزم 4.22( وبتقدير مرتفع وهو أقل من المتوسط الحسابي العام 0.67)

مجموعة تسعى بشكل دائم إلى تطوير الوهذا يدل على أن الشركة".  مع المدد بعيدة قوية بعالقة

نسجامها من خالل تشارك الموردين في تحقيق األهداف المرسومة مما يسهم في تحسين  خدماتها وا 

 األداء.

 الزبائن -2

( وفقراته  وهذا ما يتوضى الزبائنتم حساب المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للبعد )

 (.14من خالل الجدول )

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد )الزبائن(14الجدول )

المتوسط  الفقرة ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التقدير الرتب

 مرتفع 2 576. 4.26 إلى حل جميع شكاوي الزبائن.الشركة تسعى  29

 مرتفع 1 643. 4.30 إلى تحسين رضا الزبائن.الشركة تسعى  30

 مرتفع 5 944. 4.05 إلى بناء عالقات طويلة األمد مع الزبائن.الشركة تسعى  31
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 مرتفع 4 904. 4.10 منتجات متميزة إلشباع رغبات الزبائن.الشركة تقدم  32

 مرتفع 3 768. 4.26 على كسب رضا الزبائن.الشركة تحرص  33

 مرتفع   4.1930 معدل المتوسط الحسابي )الزبائن( 
( 4.30( الى أن الفقرة الثالثين الذي بلغ الوسط الحسابي لها )14يشير الجدول )

  4.20( وتقديرها مرتفع وهو أعلى من معدل المتوسط الحسابي العام 0.64معياري ) وبإنحراف

". أما الفقرة الحادية والثالثين كان لها الزبائن رضا تحسين إلى الشركة تسعىوالتي تنص على " 

( وبتقدير مرتفع وهو أقل من معدل 0.94معياري ) ( وبإنحراف4.05أقل وسط حسابي قدرر )

 مع األمد طويلة عالقات بناء إلى الشركة تسعى  ونصت على " 4.20المتوسط الحسابي العام 

مما يدل على أن التحقيق األمثل لإلستثمار يأتي من خالل بناء عالقات جيدة مع الزبائن ". الزبائن

 .ووضعها عروض أسعار ترضيهم

 العمليات -3

( وفقراته  وهذا ما العملياتحساب المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري للبعد )تم 

 (.15يتوضى من خالل الجدول )

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد )العمليات(15الجدول )

المتوسط  الفقرة ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 التقدير الرتب

 التسليم المحددة مع الزبائن.بمواعيد الشركة تلتزم  34
 مرتفع 1 709. 4.33

 والزبائن.الشركة تتسم عمليات التسليم بالسرعة الفائقة بين  35
 مرتفع 4 939. 3.78

36 
أحدث النظم في إنجاز العمليات الداخلية واألنشطة الشركة تستخدم 
 1.003 3.77 الخارجية.

 مرتفع 5

37 
للمتغيرات الخارجية من خالل  بالقدرة على اإلستجابةالشركة تتسم 

 1.040 3.80 إعادة هيكلة أنشطتها وعمليتها.
 مرتفع 3
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 المواصفات العالمية في تطبيق عملياتها المختلفة.الشركة تتبع  38
 مرتفع 2 880. 3.86

 3.9089 معدل المتوسط الحسابي )العمليات( 
 مرتفع  

 

 بمواعيد الشركة تلتزم( الى أن الفقرة الرابعة والثالثين التي تنص على " 15يشير الجدول )

نحراف معياري )4.33" كان لها أعلى وسط حسابي قدرر )الزبائن مع المحددة التسليم ( 0.71( وا 

. أما الفقرة السادسة والثالثين 3.91وبتقدير مرتفع وهو أعلى من معدل المتوسط الحسابي العام 

( وكان تقديرها مرتفع وهو أقل 1.00( وبإنحراف معياري )3.77سط حسابي قدرر )كان لها أقل و 

 إنجاز في النظم أحدث الشركة تستخدم   ونصت على "1.91من معدل المتوسط الحسابي العام 

مما يدل على أن عامل الوقت هو الجوهر واألساس ". الخارجية واألنشطة الداخلية العمليات

 .مجموعةالي لتحسين وتطوير األداء ف

 اختبار فرضيات الدراسة 4-3

 اختبار التوزيع الطبيعي  -1

 (: التوزيع الطبيعي للبيانات16الجدول )
 

 المجموع 

 257 حجم العينة

 Normal  4.1160المتوسط الحسابي                                             

  a,bParameters             ي                        المعيار االنحراف 
.47422 

Kolmogorov-Smirnov .093 

Asymp. Sig. (2 - tailed) c.000 

a. Test Distribution Is Normal. 

b. Calculated from Data. 
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( أن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي حيث بلغ معامل التوزيع الطبيعي 16يبين من الجدول )

 (.0.05( وهو أقل من )0.00مستود الداللة )( وأن 0.09للمتغير التابع ككل )

قام الباحث  متهاءومن أجل ضمان مناسبة البيانات ومال الدراسةختبار فرضيات إقبل قيام الباحث ب

ختبار التباين ا  "  و  Variance Inflation Factor-VIFاختبار معامل تضخم التباين " بإجراء

  وذلك للتأكد من عدم وجود ارتباط رات المستقلة" لكل متغير من المتغي Toleranceالمسموح به " 

 بين المتغيرات المستقلة . ( Multi-Collinearity)عاٍل 

 لتكنولوجيا المعلوماتمعامل تضخم التباين والتباين المسمو  به  ر(: اختبا17)رقم  الجدول
التباين المسمو  

 Toleranceبه 
معامل تقييم 

 المتغيرات (VIFالتباين )

 المعدات 3.711 270.

 البرمجيات 3.105 322.

 البشرية الموارد 3.026 331.

 الشبكات 1.716 583.

 البيانات قواعد 1.632 613.
 

" لكل Tolerance( والتباين المسموح " VIF) معامل تضخم التباين قيم( 17يبين الجدول )

ن قيمة التباين وأ( 10) ( لجميع المتغيرات كانت أقل منVIF) نالحظ أن قيمةحيث متغير  

واستناداج على قاعدة القرار ( 0.05( لجميع المتغيرات كانت أكبر من )Toleranceالمسموح )

تدل القيم على عدم وجود ارتباط بين المتغيرات المستقلة يعيق اجراء اختبار  (VIF)المتعلقة بد 

 (Malhotra, 2010, P. 485االنحدار. وذلك باالعتماد على )
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 لفرضية الرئيسية:إختبار ا -2

H01" : البرمجيات  )المعداتلتكنولوجيا المعلومات بأبعادها ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  

)الموردون  الزبائن  التوريد  سلسلة إدارة تكامل على (  قواعد البياناتالموارد البشرية  الشبكات

 ".(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة العمليات(

ولفحص هذر الفرضية أجرد الباحث تحليل االنحدار المتعدد وذلك من أجل بيان أثر  

 وذلك عند مستود داللةالتوريد  سلسلة إدارة مجتمعةج على تكامل عناصر تكنولوجيا المعلومات

(<=0.05 α) :والنتيجة كما يلي. 

 b(SummaryModel )(: جدول ملخص النموذج خاص بالمتغير التابع ككل 18الجدول )

 R R square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate النموذج

1 a.815 .664 .663 .27528 
 

 

( أن قيمة معامل االرتباط للمتغير المستقل )تكنولوجيا المعلومات(  18يبين الجدول ) 

معامل التحديد ( ويبين عالقة قوية. وبلغت قيمة 0.815التوريد( بلغت ) سلسلة والمتغير )إدارة

(2R( )0.664أي أن  )  من التباين الكلي %66.4النموذج فسر. 

 اختبار االنحدار المتعدد:

 وذلك كما يلي: ANOVA( تحليل التباين 19يوضى الجدول )

 خاص بالمتغير التابع ككل   ANOVA(: تحليل التباين19الجدول )

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر البيانات النموذج
 المربعات

F Sig 

1 Regression 

 اإلنحدار
38.248 1 38.248 504.732 b.000 

Residual 

 الخطأ
19.323 255 .076   

    256 57.571 المجموع
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أي أنه أصغر من  0.00)ان مستود الداللة اإلحصائية قد بلغ )( 19الجدول ) يوضى

لتكنولوجيا ( وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثر 0.05)

 تكامل على (  قواعد البيانات  البرمجيات  الموارد البشرية  الشبكات)المعداتالمعلومات بأبعادها 

 عند مستوى داللة ناصيرالم في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(التوريد  سلسلة إدارة

(<=0.05 α). 

 األولى:الفرعية الفرضية  -

H01.1" : التوريد  سلسلة إدارة تكامل على المعدات المستخدمةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 ".(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(

تحليل االنحدار المتعدد وذلك من أجل بيان أثر ولفحص هذر الفرضية أجرد الباحث  

 (α 0.05=>) وذلك عند مستود داللةالتوريد  سلسلة إدارة على تكامل المعدات المستخدمة

 .والنتيجة كما يلي:

 b(Model Summary) (: جدول ملخص النموذج خاص بالمتغير المعدات20الجدول )

 R R square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate النموذج

1 a.565 .319 .317 .40145 
 

 سلسلة ( أن قيمة معامل االرتباط للمتغير )المعدات(  والمتغير )إدارة20يبين الجدول )

(  أي 2R( )0.319( ويبين عالقة متوسطة. وبلغت قيمة معامل التحديد )0.565التوريد( بلغت )

 .من التباين الكلي %31.9النموذج فسر  أن

 اختبار االنحدار المتعدد:

 وذلك كما يلي: ANOVA( تحليل التباين 21يوضى الجدول )
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 المعدات خاص بالمتغير   ANOVA(: تحليل التباين21الجدول )

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر البيانات النموذج

 المربعات

F Sig 

1 Regression 

 اإلنحدار
19.282 1 19.282 119.643 b.000 

Residual 

 الخطأ
41.096 255 .161   

    256 60.378 المجموع
 

 

أي أنه أصغر من  0.00)ان مستود الداللة اإلحصائية قد بلغ )( 21الجدول ) يوضى

 على لمعداتل( وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثر 0.05)

 عند مستوى داللة المناصير في مجموعة الزبائن  العمليات( )الموردون التوريد  سلسلة إدارة تكامل

(<=0.05 α). 

 :الفرعية الثانيةالفرضية  -

H01.2" : التوريد  سلسلة إدارة تكامل علىالمستخدمة  برمجياتللال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 ".(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(

ولفحص هذر الفرضية أجرد الباحث تحليل االنحدار المتعدد وذلك من أجل بيان أثر  

والنتيجة كما  (α 0.05=>) وذلك عند مستود داللةالتوريد  سلسلة إدارة على تكامل البرمجيات

 .يلي:

 b(Model Summary) (: جدول ملخص النموذج خاص بالمتغير البرمجيات22الجدول )

 R R square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate النموذج

1 a.729 .531 .529 .32541 
 



87 
 

 
 

 سلسلة (  والمتغير )إدارةالبرمجيات( أن قيمة معامل االرتباط للمتغير )22يبين الجدول )

(  أي 2R( )0.531( ويبين عالقة متوسطة. وبلغت قيمة معامل التحديد )0.729التوريد( بلغت )

 .من التباين الكلي %53.1النموذج فسر  أن

 اختبار االنحدار المتعدد:

 وذلك كما يلي: ANOVA( تحليل التباين 23يوضى الجدول )

 البرمجيات خاص بالمتغير   ANOVA(: تحليل التباين23الجدول )

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر البيانات النموذج

 المربعات

F Sig 

1 Regression 

 اإلنحدار
30.570 1 30.570 288.695 b.000 

Residual 

 الخطأ
27.002 255 .106   

    256 57.571 المجموع
 

 

أي أنه أصغر من  0.00)ان مستود الداللة اإلحصائية قد بلغ )( 23الجدول ) يوضى

 ( وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثر للبرمجيات0.05)

عند مستوى  المناصير في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(التوريد  سلسلة إدارة تكامل على

 .(α 0.05=>) داللة

 :الفرعية الثالثةالفرضية  -

H01.3" : التوريد  سلسلة إدارة تكامل على موارد البشريةللال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 ".  (α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(
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ولفحص هذر الفرضية أجرد الباحث تحليل االنحدار المتعدد وذلك من أجل بيان أثر  

والنتيجة كما  (α 0.05=>) وذلك عند مستود داللةالتوريد  سلسلة إدارة على تكامل البشريةالموارد 

 .يلي:

 b(Model البشرية (: جدول ملخص النموذج خاص بالمتغير الموارد24الجدول )

Summary) 

 R R square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate النموذج

1 a.579 .335 .332 .38748 
 

 (  والمتغير )إدارةالبشريةالموارد أن قيمة معامل االرتباط للمتغير ) (24يبين الجدول )

( 2R( ويبين عالقة متوسطة. وبلغت قيمة معامل التحديد )0.579التوريد( بلغت ) سلسلة

 .من التباين الكلي %33.5النموذج فسر  (  أي أن0.335)

 اختبار االنحدار المتعدد:

 وذلك كما يلي: ANOVA( تحليل التباين 25يوضى الجدول )

 البشرية الموارد خاص بالمتغير   ANOVA(: تحليل التباين25الجدول )

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر البيانات النموذج

 المربعات

F Sig 

1 Regression 

 اإلنحدار
19.285 1 19.285 128.442 b.000 

Residual 

 الخطأ
38.287 255 .150   

    256 57.571 المجموع
 

 

أي أنه أصغر من  0.00)ان مستود الداللة اإلحصائية قد بلغ )( 25الجدول ) يوضى

( وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثر للموارد 0.05)
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عند  المناصير في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(التوريد  سلسلة إدارة تكامل على البشرية

 .(α 0.05=>) مستوى داللة

 :الفرعية الرابعةالفرضية  -

H01.4" : الموردون  التوريد  سلسلة إدارة تكامل على لشبكاتلال يوجد أثر ذو داللة إحصائية(

 ".(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة الزبائن  العمليات(

االنحدار المتعدد وذلك من أجل بيان أثر ولفحص هذر الفرضية أجرد الباحث تحليل  

والنتيجة كما  (α 0.05=>) وذلك عند مستود داللةالتوريد  سلسلة إدارة على تكامل الشبكات

 .يلي:

 b(Model Summary) (: جدول ملخص النموذج خاص بالمتغير الشبكات26الجدول )

 R R square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate النموذج

1 a.582 .339 .336 .38643 
 

 سلسلة (  والمتغير )إدارةالشبكات( أن قيمة معامل االرتباط للمتغير )26يبين الجدول )

(  أي 2R( )0.339( ويبين عالقة متوسطة. وبلغت قيمة معامل التحديد )0.582التوريد( بلغت )

 .من التباين الكلي %33.9النموذج فسر  أن

 المتعدد: اختبار االنحدار

 وذلك كما يلي: ANOVA( تحليل التباين 27يوضى الجدول )
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 الشبكات خاص بالمتغير   ANOVA(: تحليل التباين27الجدول )

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر البيانات النموذج

 المربعات

F Sig 

1 Regression 

 اإلنحدار
19.492 1 19.492 130.532 b.000 

Residual 

 الخطأ
38.079 255 .149   

    256 57.571 المجموع
 

 

أي أنه أصغر من  0.00)ان مستود الداللة اإلحصائية قد بلغ )( 27الجدول ) يوضى

 على( وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثر للشبكات 0.05)

 عند مستوى داللة المناصير في مجموعة العمليات()الموردون  الزبائن  التوريد  سلسلة إدارة تكامل

(<=0.05 α). 

 :الفرعية الخامسةالفرضية  -

H01.5" : التوريد  سلسلة إدارة تكامل على قواعد البياناتلال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 ".(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(

الفرضية أجرد الباحث تحليل االنحدار المتعدد وذلك من أجل بيان أثر قواعد ولفحص هذر  

 .والنتيجة كما يلي: (α 0.05=>) وذلك عند مستود داللةالتوريد  سلسلة إدارة البيانات على تكامل

 b(Model Summary) البيانات (: جدول ملخص النموذج خاص بالمتغير قواعد28الجدول )

 R R square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate النموذج

1 a.591 .349 .347 .38323 
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 (  والمتغير )إدارةقواعد البيانات( أن قيمة معامل االرتباط للمتغير )28يبين الجدول )

( 2R( ويبين عالقة متوسطة. وبلغت قيمة معامل التحديد )0.591التوريد( بلغت ) سلسلة

 .من التباين الكلي %34.9النموذج فسر  (  أي أن0.349)

 اختبار االنحدار المتعدد:

 وذلك كما يلي: ANOVA( تحليل التباين 29يوضى الجدول )

 البيانات قواعد خاص بالمتغير   ANOVA(: تحليل التباين29الجدول )

متوسط  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر البيانات النموذج

 المربعات

F Sig 

1 Regression 

 اإلنحدار
20.121 1 20.121 137.004 b.000 

Residual 

 الخطأ
37.450 255 .147   

    256 57.571 المجموع
 

 

أي أنه أصغر من  0.00)ان مستود الداللة اإلحصائية قد بلغ )( 29الجدول ) يوضى

( وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة وهي أن هناك أثر لقواعد 0.05)

عند  المناصير في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(التوريد  سلسلة إدارة تكامل على البيانات

 .(α 0.05=>) مستوى داللة
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 الفصل الخامس

 تحليل النتائج والتوصيات

 تمهيد 5-1

يتناول الباحث النتائج المستخلصة من التحليل المسبق للمتغيرات ومن ثم تعرض بعضاج 

 من التوصيات المبنية على النتائج.

 مناقشة النتائج 5-2

 نتائج اإلحصاء الوصفي

المعلومات ككل  أن المتوسط الحسابي للمتغير المستقل تكنولوجياأظهرت نتائج الدراسة  -1

( كان تقديرر مرتفع الشبكاتمرتفع  وأن أعلى العناصر هو العنصر )( وبتقدير 4.03)

نحراف معياري )4.34بوسط حسابي قدرر ) وسطه  المعدات(  وأن عنصر 0.47( وا 

( وتقديرر مرتفع وهو أدنى متوسط حسابي بين العناصر. وهذا ما يدل 3.84الحسابي كان )

مجموعة المناصير محل في  المعلومات عالٍ  على أن مستود تطبيق عناصر تكنولوجيا

 .الدراسة

التوريد ككل  سلسلة أن المتوسط الحسابي للمتغير التابع إدارةأظهرت نتائج الدراسة  -2

( كان تقديرر مرتفع بوسط حسابي قدرر الموردون( وبتقدير مرتفع  وأن الُبعد )4.12)

نحراف معياري )4.25) ( وانحراف 4.19(  والبعد )الزبائن( جاء بوسط حسابي )0.49( وا 

(. وهذا ما يدل 3.91(  وأخيراج جاء الُبعد العمليات بأدنى وسط حساب حيث بلغ )0.59)

التوريد ومستود تنفيذها  سلسلة بأبعاد إدارةمحل الدراسة  على إهتمام مجموعة المناصير

 .وتطبيقها بشكل عاٍل وسليم
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التكامل مع الزبائن كانت األكثر  أنحيث أظهرت  2015اتفقت هذر النتيجة مع دراسة التميمي  

واتفقت ايضاج مع  اهمية بين المؤشرات الثالثة  يليها التكامل الداخلي  واخيرا التكامل مع الموردين.

 يسهم الخارجي التكامل نحو الداخلي التكامل في التوسع أنحيث أظهرت  2016دراسة ابو زيد  

 سلسلة تكامل مستود أثر وبالتكنولوجيا بالتوريد رتبطالم التأكد عدم يعدل. التشغيلي األداء زيادة في

  التشغيلي األداء في التوريد

 نتائج تحليل الفرضيات

  البرمجيات  )المعداتلتكنولوجيا المعلومات بأبعادها أثر أن هناك  أظهرت نتائج الدراسة -3

)الموردون  التوريد  سلسلة إدارة تكامل على (  قواعد البياناتالموارد البشرية  الشبكات

 .(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة الزبائن  العمليات(

)الموردون  التوريد  سلسلة إدارة تكامل على لمعداتلأثر أن هناك  أظهرت نتائج الدراسة -4

 .(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة الزبائن  العمليات(

أن التركيز على  حيث أظهرت Mithas and Rust, (2016)اتفقت هذر التنجية مع دراسة 

إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات في الشركات عينة الدراسة يلعب دورا هاما في اعتدال العالقة بين 

الشركة وان انخفاض االستثمار في تكنولوجيا المعلومات  االستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأداء

أو خفض التكاليف في حين إن زيادة االستثمار  التوسع في اإليرادات يدفع الشركات للمفاضلة بين

 .في تكنولوجيا المعلومات يدفع بالشركات إلى النظر بشكل ثنائي إلى كل من اإليرادات والتكاليف

)الموردون  التوريد  سلسلة إدارة تكامل على أثر للبرمجياتأن هناك  أظهرت نتائج الدراسة -5

 .(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير مجموعة في الزبائن  العمليات(
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 سلسلة إيجابي إلدارة أثر وجودحيث أظهرت  Ben salah (2016)اتفقت هذر النتيجة مع دراسة 

 المنظمة أداء على تحسين( العمالء وعالقة والموزعين  الوسطاء الموردين  عالقة)بأبعادها  التوريد

التوريد  سلسلة إدارة تكامل على البشريةأن هناك أثر للموارد  أظهرت نتائج الدراسة -6

 .(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(

)الموردون  التوريد  سلسلة إدارة تكامل علىأن هناك أثر للشبكات  أظهرت نتائج الدراسة -7

 .(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة الزبائن  العمليات(

التوريد  سلسلة إدارة تكامل على أن هناك أثر لقواعد البيانات أظهرت نتائج الدراسة -8

 .(α 0.05=>) عند مستوى داللة المناصير في مجموعة )الموردون  الزبائن  العمليات(

التي تطبق أن المنظمات حيث أظهرت  Vanichchinchai (2014)اتفقت هذر النتائج مع دراسة 

ممارسات إدارة سلسلة التوريد وممارسات إدارة الجودة الشاملة حققت مستود أعلى من أداء العرض 

 بين التنسيق وجود أهميةحيث أظهرت  Ammari (2013)واتفقت ايضاج مع دراسة  للشركة.

 السليمة اإلدارة ممارسات وأن. بيئياج  السليمة اإلدارة ممارسات كفاءة إيجابياج على وأثرها اإلدارات

دارة الموردين مع استراتيجية شراكة تطوير في أساسي عامل هي بيئيا  وأظهرت. العمالء عالقات وا 

 الميزة خالل من الشركة أداء على مباشر غير بشكل تؤثر بيئياج  السليمة اإلدارة ممارسات أن النتائج

 .التنافسية

 التوصيات  5-3

مفهدددددوم تكنولوجيدددددا بأهميدددددة االسدددددتمرار بدددددالتعرف علدددددى  مجموعدددددة المناصددددديرتوصدددددي الدراسدددددة  -1

علدى تحقيدق  المجموعدةفي عمليات المنافسة الحاصلة  إذ أن قدرة  اووجوب تطبيقه المعلومات

المناسددددب لحالددددة المنافسددددة تعطيهددددا مرونددددة أكبددددر فددددي مواجهددددة بالشددددكل  تكنولوجيددددا المعلومددددات
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أظهدرت نتدائج اإلحصداء الوصدفي أن حيدث التحديات البيئية ومعرفة الفرص السوقية األفضدل. 

 تطبيق عناصر تكنولوجيا المعلومات كان عاٍل في مجموعة المناصير.

بزيدددادة وعدددي القيدددادات اإلداريدددة العليدددا فدددي مجموعدددة المناصدددير بأهميدددة تكامدددل توصدددي الدراسدددة  -2

العمدالء سلسلة التوريد باعتبارها أحد المفاهيم الجوهرية في اإلدارة الحديثدة. ال سديما المدوردين و 

ألنهددددا المسددددؤولة عددددن رفددددد المجموعددددة بددددالموارد القددددادرة علددددى تحقيددددق التفددددوق والميددددزة التنافسددددية 

كان عداٍل  سلسلة التوريدحيث أظهرت نتائج اإلحصاء الوصفي أن تطبيق عناصر  .المستدامة

فددي مجموعددة المناصددير. اال أن مشددكلة الدراسددة كانددت ضددعيفة مقارنددة بالنتددائج أي يتبددين وجددود 

 في المفهوم بشكل عام. ضعق

توصدددي الدراسدددة بضدددرورة وضدددع اسدددتراتيجيات مرندددة تتكيدددف مدددع التطدددورات البيئيدددة المحيطددددة.  -3

وبالشكل الذي يحقق المواءمة ما بين األنشطة الداخلية للمجموعة وبين متغيرات بيئة أعمالهدا. 

بيئدددة إضدددافة إلدددى وضدددع خطدددط وبدددرامج بديلدددة يمكدددن اللجدددوء اليهدددا عندددد حددددوث أي تغيدددر فدددي ال

 .المحيطة

توصي الدراسة بضرورة التركيز على تطوير القيادات اإلدارية فيها من خالل اسدتقطاب األفدراد  -4

ذوي الكفاءة والخبرات المتراكمة عبر سنوات طويلة مدن العمدل المتخصدص. والتدي تمكدنهم مدن 

وقعهدددا القيدددام بواجبددداتهم ومسدددؤولياتهم الوظيفيدددة بالشدددكل الدددذي يحقدددق لتلدددك المجموعدددة تعزيدددز م

 وقدرتها التنافسية. 
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 المراجع: 

 أواًل: المراجع العربية 

" نموذج مقترح لقياس أداء سلسلة التوريد بإستخدام نظام القياس ( 2011)أبو خشبة  محمد محمود

   كلية التجارة  جامعة اإلسكندرية .غير منشورة دكتوراةأطروحة المتوازن للداء"  

" كفاءة وجودة الخدمات اللوجيستية)مفاهيم أساسية وطرق  (2008)إدريس  ثابت عبد الرحمن

 القياس والتقييم(  الدار الجامعية   اإلسكندرية.

. رسالة الصغيرة المشاريع تمويل مؤسسات اداء على المواهب ادارة اثر(. 2018التلهوني  إسراء )

 ماجستير غير منشورة  جامعة عمان العربية  عمان: األردن.

(, أثر تكامل سلسلة التوريد على األداء التشغيلي لشركات صناعة  2015صالى,)حمزر   التميمي

 االردن.  عمان  جامعة الشرق االوسطغير منشورة   رسالة ماجستير  األدوية األردنية

األداء الوظيفي لمديري المدارس الثانوية العامة في األردن وعالقتها (  2004الجرادين  نجاح )

, جامعة عمان ةرسالة دكتورار غير منشور  دام مهارات التعامل لديهم بمستود التوتر واستخ

 عمان, االردن. العربية للدراسات العليا 

 داخل التخطيط سمات لتأثير دراسة(. 2018الجندي  سالي وحسن  سوزان وفوزي  نانسي )

 المجلة  المتوازن األداء بطاقة بإستخدام أدائها على مصر في العائلية السياحة شركات

 (.8) 1  والضيافة والسياحة للتراث الدولية

 الشركات في المعلومات تكنولوجيا تطوير على اإلستراتيجية اإلدارة أثر(, 2016)فتحي  حرب 

  عمانعمان العربية  جامعة غير منشورة   رسالة ماجستيراألردنية   المسأهمة الصناعية

 االردن.
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"تأثير تكامل سلسلة اإلمداد على األداء التنظيمي ودور  (2013حمد  زينة مصطفى محمود )

"   رسالة االضطراب البيئي: دراسة تجريبية عن شركات صناعة األغذية في األردن

 ماجستير غير منشورة  جامعة الشرق األوسط  عمان  األردن.

المخزون", (," تأثير ممارسدات إدارة سلسلة التوريد على ترشيد قرارات 2012خليل  منى على  )

 مصر. ة القاهر  غير منشورة  رسالة ماجستير  أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية

. والعشرين الحادي القرن في اإلستراتيجية اإلدارة(. 2014درة  عبد الباري  وجرادات  ناصر )

 (. عمان: دار وائل للنشر والتوزيع .1)ط.

 لمعلومات االستراتيجي في التخطيط (. دور نظام ا2012الرجي  منصور  و ملكاوي  نازم )

 مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية االستراتيجي: دراسة ميدانية في البنوك األردنية       

 .305 -283(  ص ص: 1  العدد )33المجلد الجامعة       

. رسالة ماجستير غير األعمال ذكاء على اإلدارية المعلومات نظم أثر(. 2018زمزم  هدد )

 منشورة  جامعة عمان العربية  عمان: األردن.

 في استطالعية دراسة األعمال وذكاء الزبون عالقات إدارة بين العالقة (.2011) أصفاد  سعيد

 (.19) 7  واالدارية االقتصادية للعلوم الغري مجلة ،العامة اإلدارة/ الوركاء مصرف

دار الشروق للتوزيع والنشر   األفراد إدارة الموارد البشرية: إدارة (. 2004شاويش  مصطفى )

 عمان  األردن.

دور انظمة ذكاء األعمال في تنمية راس المال البشري في القطاع (. 2015محمد ) شبير 

 فلسطين.  غزة  الجامعة االسالمية منشورة رسالة ماجستير  الفلسطيني المصرفي 
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 في التوريد سلسلة استجابة خالل من التوريد سلسلة تكامل أثر(, 2014)إسحق محمود  الشعار 

  ميدانية دراسة: الحجم ومتوسطة كبيرة األردنية الصناعية الشركات في التشغيلي األداء

 .509 -488(  ص ص 3) 10المجلة االردنية في إدارة األعمال  مجلد 

سماعيل  هادي وعلي  آري ) دور ذكاء األعمال في تحقيق أبعاد  (.2017صالى  سرمد وا 

اإلستجابة الكفوءة للمستهلك دراسة آلراء عينة من المديرين في متاجر المفرد التابعة 

 7  المجلة االكاديمية لجامعة نوروزلمنظمات األعمال الدولية في محافظتي أربيل ودهوك  

 .103 -90(  ص ص 1)

 ( على NTIC(. أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة )2013صباح  بلقيدوم )

 التسيير االستراتيجي للمؤسسات االقتصادية. أطروحة دكتورار غير منشورة  جامعة      

   الجزائر.2قستنطينة      

غير  رسالة ماجستيرالسيفوي   مجموعة نمو على التوريد سلسلة تكامل أثر(, 2018)باسل  صفا 

 االردن.  عمانعمان العربية  جامعة منشورة  

إدارة الموارد البشرية  مدخل استراتيجي (. 2006الطائي  يوسف والفضل  مؤيد والعبادي  هاشم ) 

 .  الوراق للنشر والتوزيع  عمان: األردنمتكامل

أثر مهارات إدارة التزويد اإلستراتيجية ( 2015الطراونة  خالد عطا اهلل وشالش  عنبر ابراهيم )

دراسة ميدانية في الشركات  الل تكامل الموردين:المدركة في أداء إدارة التزويد من خ

  المجلة األردنية في ادارة األعمال  المجلد الصناعية األردنية العاملة في مدينة سحاب

 (  عمان  األردن.1(  العدد )11)

ذكاء األعمال وتكنولوجيا  (.2012العاني  مزهر  وجواد  شوقي  وحجازي  هيثم )

 الصفاء للنشر والتوزيع. (. عمان: دار1)ط.المعلومات.
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  دار وائل للنشر والتوزيع  عمان  1ط  القيادة االبتكارية واألداء المتميز (. 2004عباس  سهيلة )

 األردن. 

 مرباح قاصدي جامعة. العمل فاعلية على وأثرر للعاملين الثقافي التعدد(. 2018عبد النور  عانو )

https://dspace.univ-. الجزائر– ورقلة

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/19184/1/anouabedelnour.pdf. 

 البترول مصفاة شركة في األعمال ذكاء على اإلداري التمكين أثر(. 2018العدوان  نضال )

 . رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة عمان العربية  عمان: األردن.األردنية

استخدام أنظمة ذكاء األعمال في تنمية رأس المال البشري  دراسة  .(2013العزاوي  غانم )

 (.28) 9  مجلة الغرياستطالعية لعينة من الموظفين في وزارة الصحة  

تطور إدارة الموارد البشرية  المفهوم  اإلستراتيجية  الموقع  (.2009العزاوي  نجم وجواد  عباس )

 دار اليازوري  عمان: األردن.  التنظيمي 

االتجاهات الحديثة لتقويم أداء العاملين في اإلدارة الحكومية    (1989عساف  عبد المعطي )

   عمان  األردن. 3ط  مجلة العلوم االجتماعية 

 دار النهضة العربية  القاهرة  مصر. اإلدارة للطالب والمدير.أحوال (. 1994عطية  طاهر )

 في فعاليتها تحسين في يةلالداخ الرقابة نشطةأل يالداخل التدقيق تقييم دور(. 2018العلي  طالب )

 والدراسات للبحوث تشرين جامعة مجلة. المالية الوراقل دمشق سوق في المدرجة الشركات

 (.3) 40 العلمية 

. األردنية الخاصة المستشفيات في العاملين أداء على المنظمة ثقافة أثر(. 2018عمرو  ريما )

 رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة عمان العربية  عمان: األردن.

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/19184/1/anouabedelnour.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/19184/1/anouabedelnour.pdf
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  جهود التطوير اإلداري في الكويت: دراسة تقيميه (2004)القريوتي  محمد والعنزي  عوض 

 – 573  ص ص: 3  ع (4)الرياض  م معهد اإلدارة العامة ميدانية  دورية اإلدارة العامة  

626. 

" البنية التحتية إلدارة الموهبة وأبعادها وأثرهما في تحقيق األداء العالي  (.2010الكرعاوي  محمد )

رسالة ماجستير  غير منشورة   جامعتي الكوفة والقادسية للمنظمات: دراسة مقارنة بين 

 جامعة الكوفة  العراق.

جراءات العمل (. 2002اللوزي  موسى )   عمان  1دار وائل للنشر والتوزيع  ط  التنظيم وا 

 األردن.

  الدار 7جامعة اإلسكندرية  ط السلوك التنظيمي: مدخل بناء المهارات (  2000ماهر  أحمد  )

 .289 – 269الجامعية  اإلسكندرية  مصر  ص ص: 

نظم دعم القرارات ونظم ذكاء األعمال واثرهما في تحسين عملية اتخاذ (. 2014نازم ) الملكاوي 

 الجامعي( حالة لمستشفي الملك عبداهلل المؤسس  )دراسةالقرارات في المستشفيات األردنية 

  األردن. اربد  جدارا جامعة  منشورة رسالة ماجستير 

 كلية مجلة. المنظمة فاعلية تعزيز في داريإلا التمكين استراتيجية اثر(. 2018مهدي  جوان )

 (.2) 37  بابل واإلنسانية جامعة التربوية للعلوم األساسية التربية

 الداخلية للموارد االستراتيجي التحليل .(2015) ميرخان  خالد وأحمد  رزكار ورحمان  نيهايت

 المديرين من عينة آلراء استطالعية دراسة األعمال ذكاء في وتأثيرر (VRIO) أداة باعتماد

 واالنسانية  االجتماعية الدراسات أكاديمية  أربيل مدينة في الخاصة الصناعية الشركات في

 .(3) 19 القانونية  و االقتصادية العلوم قسم

 اليازوري.دار   األعمالالمعرفة في اطار نظم ذكاء  إدارة(. 2016) عامر الناصر 
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 (  عمان: األردن.1دار اليازوري  ط) التطوير اإلداري المهام والواجبات.(. 2009والي  عدنان )

 إدارة الصراع التنظيمي لدد إداريي وزارة الشباب والرياضة في فلسطين (. 2002وشاحي  مروان )
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 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد موافق بشدةموافق 
5 4 3 2 1 

 

 الملحقات

 (1الملحق )

 االستبانة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 
 

 – التوريد سلسلة إدارة تكامل على المعلومات تكنولوجيا أثرعد الباحث دراسة بعنوان: يُ 
  وذلك استكماالج لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير األردن-المناصير مجموعة حالة دراسة
 .2018/2019 للعام الدراسي األوسط الشرق جامعةمن  األعمال إدارةفي 

 :وألغراض هذر الدراسة فقد قام الباحث بتطوير االستبانة المرفقة والمكونة من قسمين 
  العمر  المستود : )النوع اإلجتماعيمجتمع الدراسةل الخصائص الديموغرافيةويغطي  :القسم األول

 (عدد سنوات الخبرة  العلمي  الموقع الوظيفي الحالي
  المعداتبأبعادها ) المعلومات تكنولوجياأثر  يتعلق بالفقرات التي تقيم :القسم الثاني

)الموردون   التوريد سلسلة إدارة تكامل( على   قواعد البياناتالبرمجيات  الموارد البشرية  الشبكات
الخماسي  بأن اإلجابة على فقرات االستبانة ستكون وفقا لمقياس ليكرت علماج  الزبائن  العمليات(
 :على النحو التالي

 
 
 

ضع بين يأن  وبما أنكم من أصحاب االختصاص واالهتمام في هذا المجال فيسر الباحث
أيديكم هذر االستبانة في صورتها األولى راجياج منكم التكرم باالطالع على المرفقات اآلتية  مشكلة 

مدد المالئمة موضوع الدراسة   :واالستبانة وتحكيمها من حيثالدراسة وفرضياتها ونموذجها  
ومدد انتماء الفقرة إلى المجال الذي تندرج تحته  وشمولية المجال الواحد ووضوح الفقرة وسالمتها 
ضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه مناسباج وأية مالحظات أو اقتراحات أخرد  العلمية واللغوية  وا 

 ...وافر االحترام والتقدير شاكرين لكم تعاونكم مع

 الباحث                                                                المشرف          
 مصاروة علي حسام فارس                                            السكر أحمد الدكتور    
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 الشخصية المعلومات :األول القسم

 :النوع اإلجتماعي  -1

 أنثى   □ ذكر □
 
  :العمر-2

 سنة 45-36من  □        ةسن 25-35 من □      سنة 25 من أقل  □

 سنة 55أكثر من □      سنة  55-46 من  □
 

 :التعليمي المستوى -3
 
 بكالوريوس □         دبلوم □  عامة ثانوية □

 دكتورار  □ ماجستير □
 
 :الحالي الوظيفي الموقع -4
 
مشرف      □قسم رئيس      □ مساعد مدير     □نائب مدير   □         دائرة مدير □
  
  
 :الخبرة سنوات عدد -5
 
 سنوات 10 من أقلالى 5 من         □   سنوات 5 من أقل □

 سنة 15 من أكثر □ سنة 15من أقل -سنوات 10 □
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 :الثاني القسم

من خاللها التعرف على أحدث التقنيات عملية يتم هي : المعلومات تكنولوجيا المستقل المتغير

التي تم التوصل إليها في كافة المجاالت وفي مجال تكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص  

 وتعني إضافة ما هو جديد على التقنيات الموجودة لجعلها مواكبة للعصر

 الرقم
 
 الفقرات

 التعديل انتماء الفقرة وضو  الفقرة مالئمة الفقرة

 مالئمة
غير 
 مالئمة

 واضحة
غير 
 واضحة

 منتمية
غير 
 منتمية

 

األجهزة والوسائل المادية الملموسة  والتي تتكون من الحواسيب واألجهزة اإللكترونية األخرد والتي تتكون منها : المعدات
األعمال ومعالجة البيانات وتحليلها وعرض المعلومات في  البنية التحتية والتي برز استخدامها في وقتنا الراهن ألتمتة

 المناصير مجموعة

1 
تسددتخدم الشددركة التددي أعمددل فيهددا أجهددزة حاسددوب متطددورة للقيددام 

        بأداء أنشطتها المختلفة.

2 
لمواكبدددددة  عاليدددددة الجدددددودةتعتمدددددد الشدددددركة علدددددى أجهدددددزة حاسدددددوب 

        متطلبات العمل.

        .بالسرعة الفائقةتتصف أجهزة الحاسوب لدد الشركة  3

4 
تتناسددددب أعددددداد أجهددددزة الحاسددددوب الموجددددودة لدددددد الشددددركة مددددع 

        طبيعة عملها.

5 
تسدددتعمل الشدددركة أجهدددزة الحاسدددوب بتقليدددل الجهدددد فدددي عمليدددات 

        .سلسلة التوريد

األنظمة المعلوماتية واألوامر التي توجه عمل المعدات من قبل الموارد البشرية وذلك بهدف الوصول إلى : البرمجيات
نتائج معينة  ويمكن تصنيف هذر البرمجيات إلى برمجيات النظم وبرمجيات التطبيقات والتي تستخدم لتوفير الوقت 

 المناصير مجموعةوالجهد واألموال والمساهمة في نجاح عمل 

6 
تسدددتخدم الشدددركة البرمجيدددات فدددي تنفيدددذ اإلسدددتراتيجية مدددن ناحيدددة 

        متابعة محاورها.

        تقدم البرمجيات مؤشرات لقياس أداء الشركة بشكل جيد. 7
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8 
يتم تبادل المعلومات من خالل البرمجيات بين مدوظفي الشدركة 

        بشكل مرن.

9 
أعمددال دوائرهددا  تعتمددد الشددركة علددى برمجيددات خاصددة لمتابعددة 

        ومتابعة العمالء على وجه الخصوص.

10 
سددهولة التعددديل بتتسددم البرمجيددات المسددتخدمة مددن قبددل الشددركة 

        بحسب الرغبة.

: األفراد الذين يتم تطويرهم وتهيئتهم بالمهارات الالزمة والذين يمتلكون الخبرة والكفاءة في استخدام البشرية الموارد
 والتعامل معها  حيث يمثلون المستخدمون النهائيين للبرمجيات والمعدات. التكنولوجيا

11 
تقددددم الشددددركة لموظفيهدددا التدددددريب والتأهيدددل الددددالزم للتعامدددل مددددع 

        أجهزة الحاسوب بشكل دوري.

12 
البرمجيددددددات  بتدددددددريب موظفيهددددددا علددددددى إسددددددتخدامتقددددددوم الشددددددركة 

        المتطورة بشكل دوري.

13 
الشددددددركة كددددددادر مؤهددددددل للتعامددددددل مددددددع البرمجيددددددات يتددددددوفر لدددددددد 

        والشبكات وقواعد البيانات.

14 
يسدددتطيع العددداملون فدددي الشدددركة اتخددداذ قدددراراتهم باالعتمددداد علدددى 

        تكنولوجيا المعلومات المتاحة لديكم.

15 
تقدددوم الشدددركة بالتعاقدددد مدددع جهدددات تددددريب واستشدددارات خارجيدددة 

        لديها.لتطوير مهارات العاملين 

والمتمثلة بدوائرها وأقسامها المختلفة  المناصير مجموعةالوسائل والقنوات التي يتم من خاللها توصيل أعمال : الشبكات
الكترونياج  حيث تضم مجموعة من أجهزة الربط وخطوط الهاتف وشبكات االنترانت واالنترنت  وتتجلى أهمية هذا المتغير 

 .المناصير مجموعةفي تعزيز تكنولوجيا المعلومات في 

16 
تمتلك الشركة معدات ربط خاصة متطورة بين أجهدزة الحاسدوب 

        نقل البيانات وتبادلها. بهدف
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17 
إدارة يساعد في  Serverتستخدم الشركة حاسوب خادم رئيسي 

        .(كالنسخ االحتياطي)أعمالكم 

18 
تستخدم الشركة شبكات اتصال متطورة لتعزيدز عمليدات التبدادل 

        الكفؤة للمعلومات .

19 
اإللكترونددددي  تسددددتخدم الشددددركة وسددددائل اتصددددال حديثددددة كالبريددددد 

        وشبكات االنترانت الداخلية.

20 
تمتلددك الشددركة موقعدداج الكترونيدداج خاصدداج يعكددس رؤيتهددا وأهدددافها 

        واستراتجياتها المعمول بها. 

مخازن البيانات المترابطة والتي تخضع لعمليات التحليل للوصول إلى المعلومات التي يستفاد منها  : البيانات قواعد
من  المناصير مجموعةوالتي يتم االحتفاظ بها بسجالت منظمة في حواسيب خاصة وسعات تخزينية مالئمة  وتستفيد 

 .ني أو ورقيهذر القواعد في اتخاذ القرارات بناءج على تحليالت معينة بشكل الكترو 

21 
تعتمدددددددد الشدددددددركة علدددددددى قواعدددددددد بياندددددددات فدددددددي اتخددددددداذ القدددددددرارات 

        اإلستراتيجية.

        تقوم الشركة بتحديث قواعد بياناتها بشكل مستمر ودوري. 22

23 
تسددددتخدم الشددددركة قاعدددددة البيانددددات فددددي تنسدددديق األعمددددال ضددددمن 

        الخطط اإلستراتيجية نحو تحقيق األهداف المنشودة.

 لتكامل العالقة بين المستخدمة المنهجيات من مجموعة: التوريد سلسلة إدارة تكاملالتابع  المتغير

 وتوزيع إنتاج يجري بحيث  المناصيربفعالية في مجموعة  الموردون  الزبائن  المخزون  العمليات

 كلفة تكون بحيث الصحيى  الوقت وفي الصحيحة  المواقع إلى الصحيحة  بالكميات البضائع

 .الخدمة مستود متطلبات تحقيق على المحافظة مع يمكن ما اخفض الكلية النظام
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 الرقم

 

 الفقرات

 التعديل انتماء الفقرة وضو  الفقرة مالئمة الفقرة

 مالئمة
غير 

 مالئمة
 واضحة

غير 

 واضحة
 منتمية

غير 

 منتمية
 

مبينة على الثقة واالحترام الومورديها وتكون هذة العالقة  المناصير مجموعةلعالقات طويلة األجل بين ا: الموردون

 وااللتزام

الموردين في الرؤية المستقبلية للشركة سعياج الشركة تشارك  21
 لتحقيق األهداف المنشودة.

       

        مبنية على الثقة. الشركةعالقة المورد في  22

        والبيعية.في األنشطة التسويقية الشركة يشارك المورد  23

على اإلستمرارية مع الموردين الذين تعاملت الشركة تحافظ  24
 معهم.

       

        .الشركةيلتزم الموردون بعالقة قوية بعيدة المدد مع  25

دارة شكاود اإليفاء بحاجات الزبائن من السلع و مجموعة متكاملة من الممارسات التى تستخدم ألغراض : الزبائن الزبائن  ا 

 .وبناء عالقات طويلة األجل مع الزبائن  وتحسين رضا الزبائن

        إلى حل جميع شكاوي الزبائن.الشركة تسعى  26

        إلى تحسين رضا الزبائن.الشركة تسعى  27

        إلى بناء عالقات طويلة األمد مع الزبائن.الشركة تسعى  28

        إلشباع رغبات الزبائن.منتجات متميزة الشركة تقدم  29

30 

 على كسب رضا الزبائن.الشركة تحرص 
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 شبكة وتطوير العمالء من الطلبات استالم بتنسيق المتعلقة العمليات إدارة خالل من للمواد وتخزين تحرك: العمليات

 الفواتير إلعداد فعال نظام ووضع العمالء  إلى النهائية المنتجات لتوصيل وذلك نقل أسطول وترتيب المخازن  أعمال

 العمالء من المقبوضات واستالم

        بمواعيد التسليم المحددة مع الزبائن.الشركة تلتزم  31

        والزبائن.الشركة تتسم عمليات التسليم بالسرعة الفائقة بين  32

33 
أحدث النظم في إنجاز العمليات الداخلية الشركة تستخدم 

 الخارجية.واألنشطة 
       

34 
بالقدرة على اإلستجابة للمتغيرات الخارجية من الشركة تتسم 

 خالل إعادة هيكلة أنشطتها وعمليتها.
       

        المواصفات العالمية في تطبيق عملياتها المختلفة.الشركة تتبع  35
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 (2ملحق )

 أسماء المحكمين

 الجامعة التخصص عضو هيئة التدريس
 جامعة الشرق االوسط ادارة أعمال د. أحمد علي صالح أ.

 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تسويق د.عبداهلل البطاينة
 جامعة الشرق االوسط أعمال الكترونية د. محمد العضايلة
 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تسويق د. أنس الحديد

 الشرق االوسطجامعة  أعمال الكترونية عبد الباسط حسونة د.
 جامعة البترا نظم معلومات ادارية د. واصف محمد مطر

 جامعة العلوم التطبيقية الخاصة نظم معلومات ادارية د. أحمد هناندة
 الجامعة األردنية نظم معلومات ادارية د. محمود مقابلة
 جامعة الشرق االوسط تحليل نظم المعلومات د. باسل أبو فودة

 

 


