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امللخص باللغة العربية
هدفت هذه الدراسة التعرف عىل أثر إدارة سلسلة التوريد يف كفاءة العمليات لرشكات املواد الزراعية يف
األردن ،تم االعتامد إلجراء هذه الدراسة عىل استخدام املنهج الوصفي التحلييل ،تكونت عينة الدراسة من
( )54عامالً إدارياً يعملون يف ( )01رشكات للمواد الزراعية يف األردن ،أظهرت النتائج بأن مستوى إدارة
سلسلة التوريد قد جاءت بدرجة عالية حيث جاءت يف الرتبة األوىل مامرسة إدارة العالقات مع املوردين،
بدرجة عالية جداً ،ويف الرتبة الثانية جاءت مامرسة إدارة العالقات مع العمالء وبدرجة عالية ،وجاءت يف
الرتبة الثالثة مامرسة إدارة التدفق املايل وبدرجة عالية ،وجاءت يف الرتبة الرابعة مامرسة إدارة العالقات
مع الوسطاء وبدرجة عالية ،وجاءت يف املرتبة الخامسة واألخرية مامرسة "إدارة تدفق املعلومات" وبدرجة
عالية ،كام أظهرت النتائج الخاصة بكفاءة العمليات أنها جاءت بدرجة عالية جداً ،وأظهرت النتائج وجود
أثر معنوي وإيجايب إلدارة سلسلة التوريد يف كفاءة عمليات الرشكات الزراعية وعىل جميع املجاالت ،وأخرياً
أوصت الدراسة بأن تقوم الرشكات التي تعتمد إدارتها عىل سالسل التوريد برضورة االهتامم بسلسلة التوريد
نظراً لتأثريها يف كفاءة العمليات.
الكلامت املفتاحية :مامرسات سلسلة التوريد ،كفاءة العمليات ،رشكات املواد الزراعية ،األردن.
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ABSTRACT

This study aimed to identify Impact of Supply Chain Management Practices on the
Efficiency of Operations in Agricultural Pharmaceutical Companies in Jordan. The
study was based on the use of descriptive analytical methodology. The sample
consisted of (92) administrative workers working in (10) agricultural companies in
Jordan, The results showed that the level of supply chain management has reached a
high level, where the first rank in the practice of managing relations with suppliers, very
high degree, and in the second level was the practice of managing customer relations
to a high degree, and ranked third in the practice of financial flow management to a
high degree, a Ranked fourth and the practice of managing relations with
intermediaries to a high degree, ranked fifth and final exercise "information flow
management" and high degree, as the results of the efficiency of operations showed
that they came very high, the results showed a significant and positive impact of
supply chain management in the efficiency of agricultural enterprises operations In all
areas. Finally, the study recommended that the companies whose management
depends on supply chains need to pay attention to the supply chain because of their
impact on the efficiency of operations.
Keywords: Supply Chain Management Practices, Efficiency of Operations, Agricultural
Pharmaceutical Companies, Jordan.
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الفصل األول  :اإلطار العام للدراسة
املقدمة:
تُعد إدارة سلسلة التوريد مجاالً هاماً من مجاالت إدارة الرشكات التجارية ،وذلك ملا تسهم به سلسلة
التوريد البرشية أو املعلوماتية من توظيف لإلمكانيات البرشية وتحويلها إىل مخرجات ميكن أن ترجع
بالفائدة عىل الرشكة ،حيث تحتل إدارة سلسلة التوريد مركزاً هاماً يف عملية التنمية للرشكات خصوصاً يف
الوقت الذي أصبح تقدم الدول وتطور الرشكات يرتبط مبدى التقدم الذي تحرزه يف مجاالت سلسلة
التوريد ،مام ينعكس عىل الرشكة من خالل التغيريات الجوهرية التي تحدثها إدارة سلسلة التوريد يف
زيادة إنتاجية الرشكات.
وتسهم إدارة سلسلة التوريد الرشكة عىل املساهمة يف نرش الوعي مبجال العمل ونقل الخربات واملهارات
من جيل آلخر ضمن الرشكة وتطويرها مبا يرفع من املستوى العام لبيئة العمل ،والربط بني كافة مصادر
سلسلة التوريد التي تتعلق بها ،تطبيقاً وإنشا ًء وتطويراً وإدار ًة.
وبنا ًء عىل ذلك ،فإن إدارة سلسلة التوريد يف بيئة الرشكات عىل وجه العموم ،وعىل رشكات املواد
الزراعية يف األردن بشكل خاص ،هي رضورة هامة ،رمبا تسهم يف رفع كفاءة العمليات ،كام أنها تحقق
أهم أهدافها ،إذ أن أهم أهداف رشكات املواد الزراعية يف األردن يتمثل يف تحسني الجهود اإلدارية
للعاملني وضامن استمراريتها ،وإيجاد إدارة معرفية كفؤة وفاعلة تحقق الكفاءة يف العمليات للرشكات،
وعليه ال بد من التعرف عىل مدى تطبيق إدارة سلسلة التوريد ومدى كفاءة وفاعلية العمليات يف رشكات
املواد الزراعية يف األردن.

مشكلة الدراسة وعنارصها:
تواجه الرشكات يف هذا الوقت تطور علمياً وتقنياً واسع شمل جميع املجاالت اإلدارية ،ونتيجة لهذه
التطورات والتغريات املستمرة ،من تطورات تكنولوجية وتقنية وعلمية ،أصبحت جميعها عوامل تؤثر
بشكل كبري يف إدارة الرشكات ،ومن بني القطاعات الحديثة التي تعتمد بشكل مبارش عىل سلسلة التوريد
رشكات املواد الزراعية يف األردن ،وذلك نظراً ألهمية وجود إدارة لسلسلة التوريد فيها ،إذ أن إدارة سلسلة
التوريد تُعد إدارة لإلنتاج وإدارة رقابية وإدارة تسويقية وبحثية يف آن واحد ،ولها دور حيوي وفعال يف
مجاالت تيسري أمور الرشكات بانتظام ،ومن هنا برزت مشكلة هذه الدراسة من وجود حاجة ماسة
للتوظيف املثايل إلدارة سلسلة التوريد بالشكل واالتجاه الصحيح ،ليك تتمكن هذه الرشكات من تحقيق
الكفاءة والفاعلية يف عملياتها.
وعىل ضوء ذلك فإن مشكلة الدراسة تتمحور يف الكشف عن أثر إدارة سلسلة التوريد يف كفاءة العمليات
للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
وقد الحظ الباحث كونه يعمل يف إحدى رشكات املواد الزراعية يف األردن وجود بعض أوجه القصور يف
كفاءة إدارة العمليات يف هذه الرشكات تتمثل بغياب مؤرشات اإلدارة الكفؤة لسلسلة التوريد الفعالة.
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وبنا ًء عىل ذلك استطاع الباحث تجسيد مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية:
ما أثر مامرسات إدارة سلسلة التوريد بأبعادها (إدارة العالقات املوردين ،إدارة العالقات مع الوسطاء،
إدارة العالقات مع العمالء ،إدارة التدفقات املالية ،إدارة التدفقات املعلوماتية) يف كفاءة العمليات
لرشكات املواد الزراعية يف األردن؟
ما مستوى مامرسات إدارة سلسلة التوريد يف رشكات املواد الزراعية يف األردن؟
ما مستوى كفاءة عمليات رشكات املواد الزراعية يف األردن؟

أهمية الدراسة:
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع الذي تبحثه هذه الدراسة والتي تتمحور حول البحث
يف إدارة سلسلة التوريد من الناحية العلمية والتي ترتبط إىل حد كبري بالتأثري يف كفاءة عمليات الرشكات
التي تقوم بإدارة عالقاتها وتدفقاتها املالية واملعلوماتية باالعتامد عىل سلسلة التوريد عىل وجه العموم
وعىل رشكات املواد الزراعية يف األردن عىل وجه الخصوص ،وذلك من خالل ما تسهم به إدارة سلسلة
التوريد الفعالة يف تنظيم املهامت التي يؤديها األفراد والجامعات داخل الرشكات ،ومن هنا فإن اإلدارة
الفاعلة هي التي متتلك القدرة عىل فهم أمناط السلوك الفردي والجامعي ،وكذلك التنبؤ باستجابات األفراد
لتحقيق األهداف يف والكفاءة يف استخدام املوارد من خالل ما يتم تحقيقه من األهداف بكفاءات عالية.
األهمية العلمية:
يأمل الباحث من خالل هذه الدراسة االستدالل عىل أهمية إدارة سلسلة التوريد وأثرها يف كفاءة
العمليات رشكات املواد الزراعية يف األردن ،نظراً إلمكانية إدارة سلسلة التوريد من الناحية العلمية يف
مساهمتهام يف تحسني كفاءة العمليات ،وانطالقا من أن سلسلة التوريد قد تسهم يف رفع كفاءة العمليات
يف هذه الرشكات.
األهمية التطبيقية:
تأيت أهمية هذه الدراسة من الناحية التطبيقية يف أنها سيتم تطبيقها عىل رشكات املواد الزراعية يف األردن،
إذ متثل هذه الرشكات مجال تطبيقي عىل قدر كبري من األهمية التي يتميز بها هذا القطاع والذي تناط
به وظيفة العناية بالزراعة يف األردن ،حيث تهتم هذه الرشكات بتسويق املواد الزراعية املتمثلة باآلليات
واملعدات الزراعية واألدوية الزراعية والبذور وإجراء البحوث ذات العالقة باملنتجات الزراعية ،لذا فإنه
من الرضوري أن تتوافر يف هذه الرشكات إدارة فاعلة تتامىش مع طبيعة أعاملها ،ولكون كفاءة العمليات
يف مثل هذا القطاع توفر سبي ًال تُقَدم من خالله التسهيالت الالزمة الستمرار األنشطة التي يقوم بها هذه
الرشكات فإن تطبيق هذه الدراسة عليها قد يسهم يف الكشف عن مواطن القصور والضعف يف إدارة
سلسلة التوريد وبالتايل يتم تقديم توصيات من شأنها خدمة أهداف ومصالح هذا القطاع.
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أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إىل:
التعرف إىل أثر مامرسات إدارة سلسلة التوريد بأبعادها (إدارة العالقات املوردين ،إدارة العالقات مع
الوسطاء ،إدارة العالقات مع العمالء ،إدارة التدفقات املالية ،إدارة التدفقات املعلوماتية) يف كفاءة
العمليات لرشكات املواد الزراعية يف األردن.
قياس مستوى مامرسات إدارة سلسلة التوريد يف رشكات املواد الزراعية يف األردن.
قياس مستوى كفاءة العمليات الداخلية لرشكات املواد الزراعية يف األردن.

فرضيات الدراسة:
اعتامداً عىل مشكلة الدراسة ،وتساؤالتها املختلفة لتحقيق أهداف الدراسة املرجوة تم بناء الفرضيات
التالية:
 H01الفرضية العدمية الرئيسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ()α>0.05
ملامرسات إدارة سلسلة التوريد يف بأبعادها (إدارة العالقات مع املوردين ،إدارة العالقات مع الوسطاء،
إدارة العالقات مع العمالء ،إدارة التدفقات املالية ،إدارة التدفقات املعلوماتية) يف كفاءة العمليات
لرشكات املواد الزراعية يف األردن.
وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
 H01-1الفرضية العدمية الفرعية األوىل :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع املوردين) يف كفاءة العمليات لرشكات
املواد الزراعية يف األردن.
 H01-2الفرضية العدمية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع الوسطاء) يف كفاءة العمليات لرشكات
املواد الزراعية يف األردن.
 H01-3الفرضية العدمية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع العمالء) يف كفاءة العمليات لرشكات املواد
الزراعية يف األردن.
 H01-4الفرضية العدمية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة التدفقات املالية) يف كفاءة العمليات لرشكات املواد
الزراعية يف األردن.
 H01-5الفرضية العدمية الفرعية الخامسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة التدفقات املعلوماتية) يف كفاءة العمليات لرشكات املواد
الزراعية يف األردن.
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مخطط الدراسة:
املتغري املستقل
* إدارة سلسلة التوريد

املتغري التابع

إدارة العالقات مع املوردين
إدارة العالقات مع الوسطاء
إدارة العالقات مع العمالء

كفاءة العمليات

إدارة التدفقات املالية
إدارة التدفقات املعلوماتية

الشكل ()0-0
* املصدر من إعداد الباحث ،باالستناد عىل دراسات كل منEmadzade, ( (Gonzalez-Benito,2010( :

 )Sukwadi,2014( )Wagner , 2013) )Mashayckhi & Abdar, 2012دراسة حمد ( )4103دراسة
عبدهللا ( )4106دراسة رجاء ()4106

التعريفات االجرائية:
إدارة سلسلة التوريد :تعرف بأنها األنشطة التي تقوم بها الرشكة بهدف تحقيق اإلدارة الفاعلة لسلسلة
التوريد ،والتي ميكن قياسها من خالل قدرة الرشكة عىل تعزيز عالقتها بأطراف سلسلة التوريد ممثلة
باملوردين والزبائن وإدارة التدفقات املعلوماتية وإدارة التدفقات املالية لديها ،ومن خالل اهتامم الرشكة
بعملياتها بهدف ضامن جودة املنتجات والخدمات املقدمة للعمالء.
إدارة العالقات مع املوردين :هي الوسيلة التي تسعى من خاللها رشكات املواد الزراعية يف األردن بإدارة
عالقاتها مع املوردين إليجاد عالقة متكاملة ومشرتكة بهدف تعظيم الفائدة من املوارد املشرتكة.
إدارة العالقات مع الوسطاء :هي الوسيلة التي تسعى من خاللها رشكات املواد الزراعية يف األردن بربط
األنشطة بينها وبني عمالئها من خالل وسطاء موزعني للمواد التي تسوقها الرشكة وإيصالها ليد العميل.
إدارة العالقات مع العمالء :هي الوسيلة التي تسعى من خاللها رشكات املواد الزراعية يف األردن بدراسة
توقعات العمالء عن املنتجات لالستجابة لها ضمن التوقيت املالئم.
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إدارة التدفقات املالية :هي الوسيلة التي تسعى من خاللها رشكات املواد الزراعية يف األردن لتنظيم كثرياً
من كمية التدفقات املادية واملتطلبات لجميع مراحل سلسلة التوريد.
إدارة التدفق املعلومايت :هي عملية اكتساب املعلومات ونقلها وإدامتها داخل وبني اعضاء السلسلة ويف
التوقيت املناسب لها.
كفاءة العمليات :القدرة عىل إنجاز املهام باتباع أفضل األساليب ،وبأقل تكلفة .ويتم قياسه من خالل
معدل تكلفة اإلنتاج املعيب ،ومعدل األداء اليومي ،ومعدل توقف اآلالت ،ومهارات العاملني ،وإنتاجية
العاملني ،ومعدل االعتامد عىل تكنولوجيا املعلومات.
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الفصل الثاين  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتناول هذا الفصل عرضاً لألدب النظري والدراسات السابقة املتعلقة بسلسلة التوريد ،حيث تم تناول
هذا الفصل بثالثة مباحث ،يتناول املبحث األول سلسلة التوريد من حيث املفهوم واألهمية واألهداف
والفوائد واملجاالت الخاصة بسلسة التوريد ،بينام يتناول املبحث الثاين كفاءة العمليات من حيث املفهوم
واألهمية واألبعاد ،والعالقة بني سلسلة التوريد وكفاءة العمليات ،أما املبحث الثالث فيتناول الدراسات
ذات العالقة مبوضوع الدراسة الحالية ،وما مييز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.

املبحث األول :مامرسات إدارة سلسلة التوريد
يف ضوء ما يشهده العامل اليوم من انفتاح تجاري وعلمي وثقايف بني دول العامل ،األمر الذي أدى إىل انتشار
واسع للصادرات والواردات عىل الصعيدين العاملي واملحيل ،هذا افرز بدوره ازدياد ملموس يف املنافسة
بني املنظامت ،والتي أصبحت تتوجه إىل صب اهتاممها يف مصلحة العمالء ،ومن هنا سعى املنظرون
واملفكرون يف علم اإلدارة إىل ابتكار طرقاً جديدة متيز املنظمة من خالل جوانب متعددة من ومن خالل
تتبني اسرتاتيجيات إدارية حديثة مثل إدارة سلسلة التوريد.
يعود ظهور مفهوم سلسلة التوريد ( (Supply Chain Management SCMيف أدبيات اإلدارة إىل نهاية
الثامنينات يف رشكات صناعة األنسجة العاملية ،وعىل أثر ظهور هذا املفهوم يف بيئة أعامل املنظامت
اإلنتاجية أخذت مبادئ إدارة سلسلة التوريد تتطور شيئاً فشيئاً مع ازدياد عدد الباحثون يف مجال سلسلة
التوريد أخذ هذا املفهوم يتطور وصوالً إىل االستجابة ملتطلبات العمالء ،ومن هنا بدأت املنظامت
اإلنتاجية العاملية واإلقليمية واملحلية إىل التوجه لتبني مفهوم إدارة سلسلة التوريد يف اسرتاتيجياتها
اإلدارية لتفحص عمليات السالسل الكلية لها (.)Lummus & Vokurka,2001
وقد أشار خليل ( )4104إىل أن إدارة سلسلة التوريد مرجعاً إدارياً لتحقيق العمل املتميز ،والذي من
خالله يتم الربط بني العمليات وجودة املواصفات واملقاييس ملخرجات املنظمة وربط عمليات املنظمة
بشكل مبارش يف االتصاالت مع الرشكاء أو املوردون ،وبذلك تعترب إدارة سلسلة التوريد عملية تنظيمية
وحلقة وصل منتظمة ما بني العمليات واإلدارة لقياس أداء السلسلة وإجراء مقارنة ما بني األهداف
التنظيمية والخطط التي تم تنفيذها وبني مخرجات العمل النهايئ ،وإيجاد املالمئة ما بني عمليات السلسلة
ومامرسات املوارد البرشية وحجم األعامل املنجزة.
كام أشار الشعار ( )4100بأن إدارة سلسلة التوريد أصبحت أمراً هاماً لجميع املنظامت الصناعية أو
االنتاجية التي تقوم بإجراء عملياتها الداخلية أو الخارجية باستخدام أنظمة التسلسل ،وذلك نظراً للنجاح
الذي تحققه إدارة سلسلة التوريد الفاعلة من خفض للتكاليف والتميز النوعي وتحقيق امليزة التنافسية،
إضاف ًة إىل دورها يف خفض صعوبات إجراءات العمل وتحقيق ومن هذه امليزات وتخفيضات التكلفة،
والنوعية املميزة ،وتحقيق رضا الزبائن ،والوقت األقرص للقيادة ،وميزة الحصول عىل معلومات مناسبة،
وتحقيق امليزة التنافسية ،وبيان مسؤوليات الرشكاء يف لرشكة وتخطي صعوبات التعامل بني املنظمة
والرشكاء.
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ويف ضوء ما سبق ميكن القول بأن إدارة سلسلة التوريد هي مبثابة ادارة اسرتاتيجية داخلية وخارجية يف
آن واحد تتجيل يف تنظيم سري املنتجات ضمن تسلسل زمني محدد ،كذلك تحكم طبيعة العالقة بني
املنظمة ورشكائها الخارجيني.

مفهوم سلسلة التوريد:
عرفت سلسلة التوريد بأنها" :وسيلة تنظيمية تكاملية إلجراءات العمل من املزود األصيل للمنتج وصو ًال
لتسليم املنتج النهايئ إىل العمالء يف سبيل إيصال املنتجات بطريقة تحقق امليزة التنافسية للمنظمة
"(.)Yusuf,2014
وبشكل أوسع عرفت سلسلة التوريد بأنها" :األنشطة التنظيمية املرتابطة والتي تتضمن التخطيط واإلنتاج
وتسليم املنتجات من خالل القنوات الخاصة بالتوريد" (.)Liu & Wei,2013
وقد أشار كل من رشارة ورفاعي( )3 :4116بأن سلسلة التوريد هي عبارة عن "الكيانات املوضوعة
واملشمولة يف التخطيط للمنتج الجديد والحصول عىل املواد الخام وتحويلها إىل املنتجات ومن ثم تسليمها
إىل العميل".
بينام يرى ( )Lambert,4119بأن سلسلة التوريد هي" :شبكة تنظيم سري األعامل والوحدات لألعامل بدءاً
من التنظيم الداخيل للمورد وانتهاء بالعميل املستفيد من املنتج".
أما ( )Hugos, 2003فقد عرفها عىل أنها" :نشاط العمليات املختلفة والتي تلزم التصميم والتصنيع
والتسليم واالستخدام للمنتج باالعتامد عىل اسرتاتيجية سلسلة التوريد من أجل االستمرارية".
يف حني يرى ( )Stevenson, 2002بأن سلسلة التوريد هي عبارة عن " :سلسلة من األنشطة والتسهيالت
والوظائف ذات االختصاص املشرتك يف إنتاج السلع تبدأ من املنظمة املوردة لتصل إىل املنظمة املنتجة
وتنتهي بالعميل".
ويف ضوء التعريفات السابقة يستنتج الباحث بأن سلسلة التوريد هي أنشطة املنظمة التي تبدأ بعالقتها
مع املوردين الوسطاء ومن ثم لجلب املواد الخام ليتم إنتاج املنتج النهايئ وتسليمه إىل العميل بنا ًء عىل
املعلومات املتوافرة لدى الرشكة املنتجة.
وأما بالنسبة إلدارة سلسلة التوريد  Supply Chain Managementفقد عرفها ( )Leenders,2002بأنها:
"إدارة تصميم منهج نظم إلدارة التدفق الكيل للمعلومات واملواد والخدمات ،من مورد املوارد الخام
مرورا باملصانع واملستودعات حتى العميل النهايئ".
كام عرفت إدارة سلسلة التوريد بأنها" :اإلدارة املسؤولة عن تنظيم اإلدارة التدفقات املعلوماتية وتدفق
املواد الخام من املوردين إىل املنظمة املنتجة من خالل الوسطاء ليتم إدارة انتاجها وفقاً ملتطلبات العمالء
وصوالً إىل اإلرشاف عىل تسليم املنتجات لهم (.)Hugos,2003
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وقد أشار كل من ( )Heizer & Render,2014بأن إدارة سلسلة التوريد هي" :اإلدارة املعنية باألنشطة
اإلدارية للمواد الخام وتحويلها إىل منتجات يتم تقدميها إىل العمالء من خالل إدارة عمليات التوزيع".
ومن الجدير بالذكر أنه ال بد من أن تتفق أهداف سلسلة التوريد مع التطورات الديناميكية إلدارة
السلسلة مع مرور الوقت ،وذلك من خالل تحديد اتجاه نهاية السلسلة وفقاً للتبادل املعلومايت ما بني
املورد واملنتج والعميل والوسيط ،والذين يعتربوا األطراف األساسية للسلسلة & Truong
).)Azadivar,2003
ويف ضوء ما سبق ميكن القول بأن إدارة سلسلة التوريد هي اإلدارة املعنية بتنظيم سري عملية إدارة
املنتجات بدءاً بالتخطيط للمنتج ومن ثم استرياد املواد الخام من املوردين من خالل الوسطاء ليتم
إخراجها كمنتج نهايئ يتم إيصاله إىل العمالء وفقاً إلدارة التدفقات املعلوماتية عن املواصفات املطلوبة
للعميل.

أهمية إدارة سلسلة التوريد:
تأيت أهمية إدارة سلسلة التوريد من حاجة املنظامت اإلنتاجية لوجود نظام إداري خاص يحكم سري
عمليات املنظمة من بناء عالقات من املوردين والوسطاء وضبط سري سالسل اإلنتاج يف سبيل وصول املنتج
النهايئ إىل يد العميل.
إذ تعترب إدارة سلسلة التوريد الكفؤة وسيلة هامة يف ضبط الواردات من املوردين إىل املنظمة واملخرجات
إىل العمالء بطريقة إدارية تضمن زيادة يف حجم املشرتيات والتخفيض من تكاليف وأجور نقل املواد
الخام واملنتجات إىل العمالء ،ويف ظل انتشار مفهوم التجارة اإللكرتونية تتمكن املنظمة من رفع مستوى
تجارتها الخارجية وتحقق امليزة التنافسية للمنظمة يف بيئة األعامل املنافسة(الشعار.)4102 ،
وعليه فإن سلسلة التوريد الكفؤة هي اإلدارة التي تتبنى أساليب التخطيط املالئم إلدارة السلسلة من
خالل تنظيم أساليب فرق مبا يرجع بالفائدة عىل جميع أطرف السلسلة من موردين ومنظمة اإلنتاج
والعاملني ولعمالء يف آن واحد ،وميكن تلخيص أهمية سلسلة التوريد فيام يأيت (البكري:)4119 ،
متكني العمالء من الحصول عىل املنتج النهايئ املطلوب وفقاً للمواصفات واملعايري التي يرغب بها ،مام
يؤدي إىل تفعيل استمراريتهم كعمالء للمنظمة ويضمن لها تحقيق امليزة التنافسية يف بيئة األعامل
املنافسة ،وذلك من خالل ما يوفره إدارة التدفقات املعلوماتية حول متطلبات العمالء ورغباتهم حول
املنتج وسعره وطريقة إيصاله ليد العميل.
خفض تكاليف اإلنتاج والتي تنعكس بالتايل عىل انخفاض سعر املنتج مام يضمن للمنظمة املنتجة زيادة
حجم املبيعات وبالتايل رفع القيمة السوقية للمنظمة ،وذلك من خالل اختبار وسائل النقل األكرث فاعلية
وضبط توقيتات تسليم املنتج إىل العميل.
عندما تقوم املنظمة املنتجة بخفض سعر املنتج واستخدام أصول الرشكة الثابتة بشكل مناسب يتحقق
للرشكة القيمة السوقية والتي يشرتط لتحقيقها خمسة عنارص وهي" :خفض التكلفة ،إنجاز األعامل بصورة
منتظمة ،وجود رشيحة رضيبية محددة ،تحرك منتجات املنظمة برسعة عالية وبتوقيتات دقيقة.
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بوجود تكلفة رأساملية للمنظمة فإن سلسلة التوريد تتحكم بالتكاليف التشغيلية واملخزون وفقاً للطلب
عىل املنتجات ،وبذلك تتمكن املنظمة املنتجة من ضبط كمية اإلنتاج واملخزون مام يجنب املنظمة من
تكسد منتجاتها وتخزينها لفرتات طويلة ،وبالتايل فإن سلسلة التوريد الكفؤة تحقق تعظيم رأس مال
املنظمة.
وقد أشار داي ( )36 :4112فيام يتعلق بسلسلة التوريد من ناحية إدارة املنظمة فإنها أهميتها بتربز يف
أنها تساعد مديري اإلدارة يف املنظامت يف تركيزهم عىل األهداف التنظيمية ،وإيجاد قنوات اتصال فاعلة
فيام بينهم وبني إدارة السلسلة مام يحقق األهداف التي ينشدها التنظيم ،كذلك متكني اإلدارة من تقديم
الدعم واملساندة للسلسلة ،وإيجاد عالقات جديدة مع املوردين والوسطاء والعمالء ،ووضع الخطط
املالمئة يف ترويج املنتجات بالرسعة املثىل من خالل خفض توقيتات الوصول إىل األسواق.
ويف ضوء ما سبق ميكن القول بأن إدارة سلسلة التوريد تربز أهميتها يف أنها إدارة تخطيط وتنظيم وتنفيذ
ودعم ومساندة ،وإدارة تسويقية وترويجية وتشغيلية يف آن واحد.
وقد أشار (حسان )4115 ،إىل أهداف سلسلة التوريد التي تتلخص مبا يأيت:
تعظيم قيمة املنتج من وجهة نظر العمالء :وذلك من خالل تقيص رغبات العمالء والعوامل املؤثرة بها
كالسعر والشكل النهايئ للمنتج ،وتفعيل قنوات االتصال فيام بني املنظمة والعمالء ،مام يسهم يف اإلدارة
التدفقات املعلوماتية ،وإجراء املراجعة الفورية لطلبات العمالء من خالل تفعيل وتنفيذ أنظمة سلسلة
التوريد ،وإجراء التغذية الراجعة مام يساهم يف رفع اإلنتاجية ،زيادة دقة التوقيتات.
تحقيق التكامل بني أطراف سلسلة التوريد :وذلك من خالل وضع أنظمة رقابية عىل املخزون مبا يتناسب
مع حجم الطلب عىل املنتجات مام يؤدي إىل تخطي مشكلة الكساد ،أو عدم الوفاء تجاه العميل ،كذلك
توفري األنظمة اإلنتاجية التي تواكب التغريات يف رغبات العمالء ،والتأكيد عىل مشاركة أطراف السلسلة
يف العمليات التطويرية للمنتج أو تبني ترويج منتجات جديدة.
ويف ضوء ما سبق ميكن االستنتاج بأن الهدف من إدارة سلسلة التوريد يكمن يف مقدرة املنظمة عىل
تقيص حاجات ورغبات عمالئها من املنتجات مام يضمن لها عدم الوقوع يف مشكلة كساد املنتج أو عدم
توافره يف بعض األحيان ،وكلتها املشكلتني تؤثر يف األداء املايل املنظمة ،لذلك فإن سلسلة التوريد تستطيع
أن تحقق أهدافها من خالل دراسة السوق وتبني أنظمة عالقات وأنظمة رقابية مالمئة لطبيعة عملها مبا
يضمن استمراريتها.

قدرات سلسلة التوريد:
تشري قدرات سلسلة التوريد إىل املهارات املكتسبة من الخربات السابقة وإدارة التدفقات املعلوماتية التي
تم الوصول إليها من خالل عمليات االستقصاء لرغبات العمالء باالعتامد عىل آراء مجموعة من املختصني
يف املجال الذي تعمل به املنظمة والذي يتم توظيفه يف تبادل املعلومات واالستجابة املبارشة للتغريات يف
البيئة السوقية.

11

وقد أشار ( )Bharadwaj,2000إىل أن قدرات سلسلة التوريد تتعلق بقدرة املنظمة عىل تحديد االستفادة
واستيعاب كل من املوارد الداخلية والخارجية معلومات لتسهيل وانشطة سلسلة التوريد بأكملها ،وتقسم
هذه القدرات إىل قدرة املنظمة عىل تبادل املعلومات والقدرة عىل االستجابة لسلسلة التوريد ،وفيام يأيت
إيجاز لكل منها:
القدرة عىل تبادل املعلومات :وهي قدرة املنظمة عىل تبادل املعارف من خالل االتصال مع املوردين
والوسطاء والعمالء بطريقة فعالة وكفؤة (.)Clemons & Row,2003
وقد أشار ( )Mohr & Sohi,2005إىل أنه يف سبيل استخدام قنوات االتصال بني أطراف سلسلة التوريد ال
بد من إيجاد تبادل معلومايت يتسم بالتنسيق الكايف ،وبذلك تحقق املنظمة الكفاءة والفاعلية يف تبادل
املعلومات.
القدرة عىل االستجابة لسلسة التوريد :وهي مدى استجابة أطراف االتصال يف مجال اإلنتاج والتوزيع
والتعاون فيام بينهم يف ظل املتغريات التي تطرأ عىل البيئة السوقية.
وقد أشار املحاميد ( )4102إىل أن الطبيعة الديناميكية لقدرة سلسلة التوريد للمنظمة تسمح لها بتطوير
وتجديد كفاياتها ومتكينها من االستجابة للتحوالت يف البيئة السوقية ،خصوصاً يف ظل تعقد األسواق
والذي يتطلب من املنظمة االستجابة الفعالة من قبل كافة أطراف السلسلة.

كفايات سلسلة التوريد :
تُع ّرف الكفاية بأنها" :القدرة عىل إنجاز النتائج املرغوبة ،مع االقتصاد الواضح يف الجهد والوقت
والنفقات"(.)Louis, 1995
وقد أشار ( )Ngai & Chau,2011انه يجب عىل املنظمة أن متتلك عددا من الكفايات لسلسة التوريد منها:
الكفايات التكنولوجية ،الكفايات التشغيلية ،والكفايات اإلدارية.
ويف ما سبق ميكن القول بأن كفايات سلسلة التوريد هي :املعارف واألساليب واملوارد البرشية واملادية
املتمثلة بالوسائل التكنولوجية والكفايات التشغيلية واملوارد البرشية اإلدارية التي يتم توظيفها يف عملية
توريد وإنتاج والتسويق املنتج املطلوب وإيصاله إىل العميل بأقل التكاليف والتوقيتات ،وليك تقوم
سلسلة التوريد بدورها املطلوب ال بد من امتالكها ملجموعة من الكفايات والتي تتمثل يف الكفايات
التكنولوجية ،والكفايات التشغيلية ،والكفايات اإلدارية ،ويف ما يأيت إيجاز لكل منها:
الكفايات التكنولوجية :تعترب تكنولوجيا املعلومات أحد العنارص الرئيسية التي تدعم سلسلة التوريد ،إذ
يعترب توظيف التكنولوجيا الحديثة وسيلة هامة إلدارة التدفقات املعلوماتية ووسيلة اتصال ما بني
املنظمة املنتجة واألطراف الخارجية (املحاميد.)4102 ،
وقد أشار ( )Fink & Neumann,2007إىل أن التكنولوجيا الحديثة أسهمت بشكل مبارش يف تشكيل سالسل
توريد عاملية ،وأدت إىل نشوء عالقات بني املنظمة املنتجة وعمالئها ،واالستشعار واالستجابة وتطوير
املنتجات حسب الطلب العاملي أو املحيل عليها ،كذلك أسهمت يف إدارة التدفقات املعلوماتية الدقيقة.
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فيام أوضح ( )Ngai et al. 2011العنارص الرئيسية لكفايات سلسلة التوريد يف النقاط الرئيسية اآلتية:
تكامل تكنولوجيا املعلومات :وهي ربط أنظمة املعلومات ببعضها البعض ،وإجراء التبادل املعلومايت بني
الوظائف املختلفة من خالل تقاسم املعلومات املتعلقة بتوقعات الطلب عىل املنتج وجدولة املخزون
والرقابة عىل جودة اإلنتاج ،وهذا التكامل يوفر بدوره التكامل لالستجابة للتقلبات التسويقية ،كذلك
يوفر دعامً لتدفق املوارد املالية ،مام يؤدي إىل شفافية وصول املعلومات وتبادلها مع الرشكاء بالدقة
املطلوبة والرسعة املثىل.
مرونة تكنولوجيا املعلومات :وهي مدى قدرة البنية التحتية التكنولوجية عىل التكيف مع التقلبات
السوقية للحد من الجهود البرشية والتكاليف املادية من حيث سهولة االتصال مع أطراف السلسلة،
والقدرة عىل تبادل املعلومات داخل وخارج املنظمة.
الكفايات التشغيلية :وهي قدرة منظمة اإلنتاج عىل استخدام أنظمة التشغيل التي تسهم يف تسهيل قدرة
سلسلة التوريد من بناء منظومة تشغيل متكاملة ومرنه تلبي احتياجات املنظمة (.)Ngai et al. 2011
وقد أشار ( )Zhang & Sharif,2000إىل أن الكفايات التشغيلية لسلسلة التوريد تتكون من ثالثة عنارص
أساسية كام يأيت:
تكامل سلسلة التوريد :وهي تشكيل شبكة من السالسل املنفصلة تعمل كل منها باستقاللية عن األخرى
بهدف تحقيق التدفقات املعلوماتية واإلنتاجية والخدمية واملالية برسعة عالية ( Rosenzweig et
.)al.,2003
مرونة سلسلة التوريد :وهي مرونة سلسلة التوريد االسرتاتيجية التي من خاللها يتم تحديد التغريات
السوقية ،مام يسهم باالستجابة الفورية ملتطلبات العمالء والقدرة يف اتخاذ القرار ،وذلك من خالل تتبنى
نظام سالسل التوريد لديها اإلمكانية عىل االنتقال من إنتاج منتج واحد إىل آخر ،والقدرة عىل إنتاج
منتجات ذات نوعية تتوافر فيها الرشوط واملواصفات واملعايري املرغوبة من العمالء ويتم الوصول إىل
هذه املرونة خالل كفاءة البنية التحتية اإلنتاجية ،وكفاءة العاملني ،وموارد العمل يف العمليات اإلنتاجية
املختلفة (.)Swafford et al.,2008 & Stevenson & Spring,2007
املرونة التنظيمية :وهي قيام املنظمة بوضع خطط عمل أسبوعية وشهرية وربع سنوية ونصف سنوية
وسنوية تحدد من خاللها أهداف العمل وأنشطته وتحديد العالقة بني أطراف السلسلة ،مام ميكن املنظمة
من القدرة عىل إدارة العمل اليومي وفق ترتيب مالئم للتوقيت واالولويات ،والقدرة عىل تطوير أهداف
جديده يف عالقات العمل مع املوظفني والعمالء واملوردين والوسطاء ،وضبط التدفقات املالية واملعلوماتية
وقد بني ( )Ross, 2011بأن املنظمة التي تتوافر لديها الكفاءات التشغيلية والتكنولوجية تحقق ما يأيت:
بناء ثقة يف مبني األطراف تقود إىل تحقيق املنافع املشرتكة.
تحقيق التعاون واملشاركة.
تحقيق املوامئة ما بني الطلب واملخزون وحجم اإلنتاج.
تفعيل االتصاالت وخفض التكاليف.
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أبعاد مامرسات إدارة سلسلة التوريد:
لتحقيق أهداف الدراسة ووفقاً للنموذج املعد لهذه الدراسة والتي تناولت يف املتغري املستقل لها سلسلة
التوريد فقد قام الباحث باختيار مجاالت هذه السلسلة املتمثلة يف إدارة العالقات مع املوردين يف إدارة
العالقات مع العمالء ،إدارة العالقات مع الوسطاء ،إدارة التدفقات املالية ،إدارة التدفقات املعلوماتية،
وذلك وفقاً للدراسات السابقة التي تناولت موضوع سلسلة التوريد ،وفيام ييل إيجاز لهذه املجاالت:

مامرسة إدارة العالقات مع املوردين:
تعترب إدارة العالقات مع املوردين وسيلة تسعى من خاللها إدارة املنظمة املنتجة إىل بناء عالقة مع
املنظمة املوردة للمواد الخام ،يتم خاللها تكوين عالقة متكاملة ومشرتكة يف بيئة تنافسية ديناميكية
الستيعاب متغريات البيئة التنافسية بهدف تعظيم الفائدة من املوارد املشرتكة (مصطفى.)4114 ،
وقد أشار ( )Cante , et al.,2004إىل أن العالقة مع املوردين هي عالقة تبادلية مبنية عىل اتفاق بني
منظمة اإلنتاج ومنظمة التوريد يف سبيل تقديم منتج معني ،كذلك يف توسيع نطاق املعرفة وتطوير
تطبيقات ومنتجات جديدة ،وذلك من خالل االشرتاك يف حق امللكية بهدف تحقيق امليزة التنافسية.
وقد أشار ( )Li, etl, 2006إىل أن العالقة بني أطراف سلسة التوريد يجب أن تحظى بأهمية قصوى من
أجل عدم تضارب املصالح فيام بني األطراف أو سعي أحد أطراف العالقة إىل تحقيق منافع قد تلحق
الرضر بالطرف الثاين.
ومتر عملية اختيار املوردين بثالث مراحل رئيسية أشار لها ( )Chuang, 2004وهي كام يأيت:
تقييم املورد :وتهدف هذه العملية إىل اكتشاف املوردين ذوي الكفاءة واإلمكانات والقدرات املتميزة،
ويجب يتم أن اختيار املورد باالعتامد عىل أسس علمية ومعياريه ليك ال تتسبب املنظمة لنفسها مبشكالت
مستقبلية.
تطوير املوردين :أي أن يتم اختيار املوردين الذين تتوفر لديهم القدرة عىل التكامل مع أنشطة املنظمة
اإلنتاجية ،حيث أن املورد الذي تتوافر له القدرة الكاملة ميكن املنظمة من االستمرار معه من خالل
عالقات مستقبلية تسعى من خاللها املنظمة إىل توافر متطلبات التوصيل والجودة وتبادل املعلومات.
املفاوضات :وتعتمد املفاوضات فيام بني الطرفني عىل االسرتاتيجيات التي ستامرسها املنظمة عىل مبدأ
تطوير العالقات املستقبلية فيام بني الطرفني ،كذلك التمكن من التفاوض عىل األسعار املعتمدة يف السوق
وسعر التكلفة املنافسة يف مجال العطاءات .وااللتزام بالكفاالت.

مامرسة إدارة العالقات مع الوسطاء:
عاد ًة ما تسعى املنظامت اإلنتاجية إىل توزيع منتجاتها إىل العمالء من خالل موزعني ،ويشري هذا النشاط
إىل سلسلة األنشطة املرتابطة ما بني العميل واملوزع واملنظمة املنتجة ،وتتم هذه األنشطة من خالل
مؤسسات تتبنى توزيع املنتجات وإيصالها ليد العميل (معال.)4112 ،
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وقد أشار سويدان وحداد ( )4115إىل أن املنظمة التي تقوم باختيار قنواتها التسويقية املالمئة لرتويج
منتجاتها يجب أن تأخذ بعني االعتبار ما يأيت:
الخدمات التي يتم تقدميها للوسطاء.
توفري وسطاء جدد لديهم القدرة عىل تشجيع العمالء من التعامل مع املنتج.
التعرف إىل مدى معرفة الوسطاء يف األسواق املرغوب التعامل معها.
دراسة السياسات الرتويجية للوسطاء من حيث الكفاءة والفاعلية.

مامرسة إدارة العالقات مع العمالء:
تظه ر أهمية العالقات يف سلسلة التوريد يف تحقيق فوائد تستهدف العميل ،أي أن يحصل العميل عىل
املنتج بالتوقيت املناسب وبالجودة املناسبة ووفقاً لتوقعاته عن املنتج ،وبذلك يقع عىل عاتق إدارة
السلسلة دراسة توقعات العميل عن املنتج واالستجابة لها ضمن التوقيت املالئم (البكري.)4119 ،
ومن أبرز ما يتطلع له العميل يف املنتج هو ضامن وصول املنتج بالتوقيت املناسب له ،وبالسعر املثايل
والجودة املطلوبة ،ومن هنا يتطلب من السلسلة تحقيق التاميز التشغييل ،وذلك لرفع قيمة الرشكة
السوقية ،كام أن إدارة سلسلة التوريد بشكل مناسب تضمن وصول السلع والخدمات للخارج بأسعار
قليلة مام يؤدي إىل تخفيض التكلفة  ،وميكن أن يساعد باختيار الفاعل لوسائل النقل والشاحنات عىل
تقليل التكلفة وتسليم املنتج يف وقت مناسب (محاميد)4102 ،
وقد حدد البتانوين ( )4102العنارص التي يجب أن تسعى املنظمة من خاللها إىل تحسني عالقتها مع
العمالء فيام يأيت:
خفض التكلفة وزيادة اإليرادات.
تحسني خدمات العمالء من خالل تحسني الصورة الذهنية للمنظمة لديهم.
تحديد الفرص التجارية الجديدة وتقليل الفرص الضائعة.

مامرسة إدارة التدفقات املالية:
تعترب إدارة التدفقات املالية من أهم ركائز املنظامت ،والتي يشمل خفض تكلفة املنتج مع مراعاة معايري
الجودة املطلوبة ،والرتكيز عىل أن يكون العائد من األرباح مريض ألصحاب املنشأة أو املساهمني فيها،
حيث ينعكس مؤرش إدارة التدفقات املالية بني أعضاء سلسلة التوريد عن غريه من املؤرشات لباقي
املامرسات الداخلية لسلسة التوريد بني أعضائها كونه املصدر يف هذا املؤرش هو العميل وما تحصل عليه
الرشكات واملنظامت من خالل بيع منتجاتها وحصد األرباح ،ومن ثم تتمكن الرشكات من تلبية املزيد
طلبات الزبائن عن طريق تزويد املوردين باألموال للحصول عن طريق تزويد املوردين باألموال للحصول
عىل ما يلزم الستكامل عمليات اإلنتاج والتصنيع ،ويعترب إدارة التدفقات املالية مؤرش مستمر ال يجب أن
يتأثر بالبيئة املحيطة الستمرار نجاح الرشكة(البتانوين.)4102 ،
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وقد أشار ( ) Joseph,2012إىل أن إدارة التدفقات املالية هو أساس رأس مال سلسلة التوريد ،إذ تعترب
التدفقات أمراً حاسامً يف إدارة سلسلة التوريد.
وقد أضاف ( )Cohen,2010بأن األثار البيئية املرتتبة عىل التدفقات املالية بغريها من التدفقات مثل تدفق
املواد والخدمات التي قد تسبب يف أرضار بيئية واستهالكية.
حيث تم تقييم إدارة التدفقات املالية والتحليل املتكامل يف إدارة سلسلة التوريد عىل أنه محدود جدا،
واألنظمة املالية تنظم كثرياً من كمية التدفقات املادية واملتطلبات لجميع مراحل سلسلة التوريد (
 ) Joseph,2012وتعترب بذلك التدفقات املالية إحدى العوامل التي تؤثر عىل فعالية وكفاءة األنشطة يف
سلسلة التوريد.

مامرسة إدارة التدفقات املعلوماتية:
يعترب إدارة التدفقات املعلوماتية هذه من أهم املامرسات التي تتم بني أطراف سلسلة التوريد ،وهذه
املامرسات يجب أن تتم بدقة وجودة عالية ،إليصال وتبادل املعلومات يف التوقيتات املناسبة ،ويتم إدارة
التدفقات املعلوماتية فيام بني املورد والوسيط واملنتج النهايئ فيام يتعلق باملواد الخام ،ويتم فيام بني
املنتج والعميل فيام يتعلق بذات املنتج (محاميد)4102 ،
إن تصميم إدارة التدفقات املعلوماتية يف سالسل التوريد اتبع تقليديا التدفق املستمر واملتواصل عىل
طول السلسلة بني أعضائها األداء دون املستوى األمثل يف سالسل التوريد يف كثري من الحاالت نتيجة لسوء
وضعف تدفق وتبادل املعلومات يسن أعضائها ،فإن اعتامد نظم املعلومات املتقدمة يتيح تدفق
معلومات فعال بني األعضاء يف أكرث من مرحلة مراحل سلسلة التوريد (.)Riikka, 2009
عملية إدارة التدفقات املعلوماتية هي عملية اكتساب وإدامه ونقل جميع املعلومات بالجودة العالية
ويف الوقت املناسب داخل وبني اعضاء السلسلة (.)Chaffe, 2001
إدارة التدفقات املعلوماتية كأساس لتحقيق التكامل يف التحالفات االسرتاتيجية بني الرشكاء ،وبناء عىل
هذا الوصف تم وضع ثالثة خصائص إلدارة التدفقات املعلوماتية ،وهي مستوى تبادل املعلومات ،وجودة
املعلومات ،وتقنية املعلومات يف تطبيقات سلسلة التوريد ،حيث توفر هذه الخصائص وصفا دقيقا
ومفصال لثالثة أبعاد منطقية إلدارة التدفقات املعلوماتية ،مثل حجم املعلومات ،محتوى املعلومات،
ومستوى تشارك املعلومات ).)Zhou & Benton,2007
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املبحث الثاين :كفاءة العمليات
تعد كفاءة العمليات من املقومات األساسية ألية منظمة ،حيث تأيت أهميتها من أهمية العنرص البرشي
واملرافق واملعلومات بالنسبة للمنظمة ،وإذا ما متت إدارتها بصورة سليمة فإن ذلك سيؤيت مثاره من خالل
تحسني أداء املنظمة.

مفهوم كفاءة العمليات :
تعترب كفاءة العمليات حجر األساس يف تكوين قدرة منظامت األعامل عىل اختالف ملكيتها حكومية أم
خاصة ،حيث تتجسد قدرة املنظمة وإمكاناتها عىل األداء واالنجاز وتحقيق األهداف يف إطار مجمل
العمليات قدرة املنظمة وإمكاناتها عىل األداء واالنجاز وتحقيق األهداف يف إطار مجمل العمليات،
وبسبب التطور الهائل يف العمليات بكونها تشكل األنشطة اإلنتاجية الفنية والتكنولوجية مضافة إليها
األنشطة التسويقية جاءت بطاقة األداء املتوازن لتعطي مؤرشات محددة ومهمة ملنظور العمليات املؤدية
إىل تحقيق املنظور االسرتاتيجي (إدريس ،الغالبي.)4115 ،
وقد أشار كل من ( )Norton,1996 & Kaplan , 2009إىل أن كفاءة عمليات املنظمة تعترب إحدى جوانب
بطاقة األداء املتوازن والتي تستخدم يف العديد من املنظامت واملؤسسات وهي يف صورتها األصلية –
تتكون من أربع بطاقات منفصلة كل بطاقة تحوي أهدافا ملجال واحد ،بحيث تحقق البطاقات األربع
التوازن بني األهداف القصرية والطويلة األجل وكذلك بني األهداف املادية واألهداف الخاصة بتطوير
العمل هذه البطاقات األربع تغطي املجاالت اآلتية (:)Norton,1996) )Kaplan & D.P, 2009
الجوانب املالية  :Financialوهي تتضمن جوانب مالية بحتة مثل العائد عىل االستثامر ،وتكلفة املنتجات،
والربحية ،والتدفق النقدي ،ويستخدم لقياس ذلك النسب املالية
العمالء  :وتحوي جوانب تتعلق بجودة خدمة العمالء ورضا العمالء مثل تحقيق رغبات العمالء عن
طريق منتجات أو خدمات جديدة ،واالستجابة الحتياجات أو شكاوي العمالء ،وتحسني الخدمة أو
اساليب التسويق والبيع ،وزيادة املعرفة باملنتجات
عمليات األعامل الداخلية :وتعني بجوانب العمليات الداخلية مثل تطوير املنظمة من الداخل واملحافظة
عىل مستوى األداء العايل فيام نقوم به من عمليات.
منو (التعلم واإلبداع) وهي تتعلق بقدرة املنظمة عىل تطوير منتجات جديدة وتعلم أو ابتكار تقنية
متقدمة وتطبيق سياسات إدارية حديثة.
ويف ضوء ما سبق ميكن القول بأن إن للعمليات الداخلية دوراً فاعالً يف تعزيز قدرة منظمة األعامل عىل
االنجاز والوصول إىل األهداف.
فالعمليات يف إطار ضبط األداء املتوازن تحتاج إىل معرفة بالعمل الحايل للمنظمة وأساليب واألداء
واالنجاز حول أعامل املنظمة الداخلية  .ومن هذا فإن هناك رضورة تقتيض الرتكيز عىل مؤرشات للعمليات
الداخلية التي تقوم بها أية منظمة والتي تتجسد يف إنجاز وتقدم منتجات وخدمات املنظمة وتوليد
قدرات إبداعية يف إطار الجودة واألسعار والقدرة عىل التنافس مع منتجات تقدمها منظامت أخرى.
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وقد أشار (ابراهيم )4101 ،إىل إن معظم املقاييس املتعلقة مبجال رؤية العمليات الداخلية مأخوذة من
مرشوعات إدارة الجودة الشاملة  TQMومرشوعات مامثلة ،ومن أمثلتها  :الفحص وجودة عمليات
الفحص واالعرتاضات إىل االعرتاضات ،وإذا أردنا وصف عمليات معينة /االتجاهات واآلراء والشكاوي/
مستوى التكنولوجيا :يقاس باألساليب األكرث حداثة /استغالل الطاقة من األصول البرشية :يقاس بالسعة
اإلنتاجية للفحص /وقت التسليم :يقاس بالنسبة املئوية لإلخطارات من مناذج الفحص يف الوقت املحدد/
مدة الفحص :تقاس بزمن االنتظار /املوارد :تقاس بنسبة املوارد أو وقت العمل املنفق عىل العملية ،سواء
داخل الوحدة املعنية أو اللجنة املختصة بعملية اإلنتاج.

أبعاد كفاءة العمليات:
يحدد املديرون التنفيذيون العمليات املطلوب إجادتها والتي متكن من الوصول إىل األهداف املقدمة،
وتتكون كفاءة العمليات من ثالثة أبعاد فرعية عىل النحو التايل(القرين:)4119 ،
كفاءة العمليات اإلبداعية :تتعلق العمليات اإلبداعية بقدرة املنظمة عىل تطوير منتجات جديدة وتعلم
أو ابتكار تقنية وتطبيق سياسات إدارية حديثة ،إذ ينبغي عىل املنظامت واملنظامت املختلفة السعي
للوصول إىل فهم وإدراك واسع ملفهوم العمليات وأهميتها وتأثريها عىل أداء املنظمة (.)Suciu,2011
ويعود عدم قدرة املنظامت عىل اإلفادة من العمليات اإلبداعية إىل الفهم غري صحيح لها ،حيث يسود
االعتقاد بأن اإلبداع هو رضبة حظ أو مهارة فريدة من نوعها ال متلكها سوى فئة معينة ،بينام أشارت
األبحاث إىل أن العمليات اإلبداعية هي عبارة عن عملية ميكن أن ميتلكها اي شخص يف املنظمة (إدريس
والغالبي.)4115 ،
وميكن تقسيم العمليات اإلبداعية إىل عمليات تشغيلية واسرتاتيجية حيث تشمل العمليات اإلبداعية
التشغيلية خلق وتنفيذ األفكار ،والتي من شأنها زيادة الكفاءة التشغيلية للمنظمة أو املنظمة.
يف حني ميكن ان تؤثر العمليات اإلبداعية االسرتاتيجية عىل اسرتاتيجيات املنظمة أو املنظمة يف مختلف
املستويات (.)Mintzberg & Quinn, 1999
كفاءة العمليات التشغيلية ميكن تعريف العمليات التشغيلية عىل انها العمليات التي تتكون من األعامل
األساسية وتعمل عىل إنشاء القيمة االساسية للمنظمة ،ومن أهم امناط العمليات األساسية البيع،
والتصنيع واإلعالم والتسويق واملبيعات (.)Hall & Johnson,2009
ومن األمثلة عىل العمليات التشغيلية التنفيذ ،والتدقيق والعمليات التنموية مثل مكتبة البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات ،ومراقب االهداف ذات الصلة باملعلومات والتكنولوجيا .(Hall & (Johnson, 2009
تحاول أغلب املنظامت تطوير عملياتها التشغيلية من خالل توظيف اشخاص مؤهلني أو من خالل تنفيذ
تنمية العمليات ،وبالتأكيد فإن توظيف أشخاص مؤهلني وعمل تطورات مستمرة كالهام أمران مهامن،
إال انهام ال يضمنان تحقيق النجاح للمنظمة.
وقد درس العديد من الباحثني تأثري العمليات التشغيلية عىل رأس املال الفكري للمنظامت وقدرتها
التشغيلية كمرونة العمليات واإلبداعية يف اإلنتاج والتي من شأنها أن تؤثر عىل أداء األعامل يف املنظمة
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ويرى ( )Johnson,2002إىل ان العمليات والتي تشمل عمليات التشغيل تعتمد بشكل اسايس عىل رأس
املال الفكري بأنواعه وخاصة النوع املرتبط برأس املال البرشي إىل أن الطريق األمثل لنجاح املنظمة يف
إدارة عملياتها يتمثل يف تبنيها السرتاتيجية تقوم عىل إدارة رأس املال الفكري والبرشي.
كفاءة عمليات التفاعل االجتامعي :يعد التفاعل االجتامعي بشكل عام نوعا من املؤثرات واالستجابات
يف منظامت االعامل والتي ينتج عنها تغيري يف األطراف الداخلة فيام كانت عليه عند البداية كالعمالء
واملوردين واملوظفني ( .)Trapper,2002ويعد التفاعل االجتامعي من أكرث املفاهيم انتشارا وهو االساس
يف دراسة كيفية تفاعل العنرص البرشي يف البيئة وما ينتج عن هذا التفاعل من قيم وعادات واتجاهات.
ويتخذ التفاعل االجتامعي صورا وأساليب متعددة فقد يحدث هذا التفاعل بطريق مبارش أو غري مبارش
بني عدد محدود من األفراد أو عدد كبري  .ويكون عن طريق استخدام اإلشارة واللغة واإلمياء بني
االشخاص .ويأخذ التفاعل االجتامعي أمناطا مختلفة تتمثل يف التعاون والتكيف واملنافسة والرصاع.
وحينام تستقر امناط التفاعل وتأخذ اشكاال منتظمة فإنها تتحول إىل عالقات اجتامعية كعالقات الزمالة
(.)Crowder, 2001
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املبحث الثالث الدراسات السابقة
الدراسات العربية:
دراسة الحوري والجوازنة ( )4100بعنوان:
مرونة سلسلة التوريد يف الرشكات الصناعية األردنية :دراسة ميدانية"
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى مرونة سالسل التوريد يف الرشكات األردنية العاملة يف مجال
األلبسة واألدوية ،ومتثلت أبعاد املرونة لسلسة التوريد يف مرونة املنتج ،الحجم ،التسليم ،االستجابة
للسوق املستهدف ،وتقديم املنتج  ،نظم املعلومات ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري منظامت
األلبسة واألدوية األردنية املدرجة يف سوق عامن املايل والبالغ عددهم ( )62مديرا ،كام توصلت الدراسة
إىل أن مستوى سالسل التوريد كان عال يف منظامت صناعة األلبسة واألدوية األردنية ،حيث بلغ أعىل
مستوى يف مرونة تقديم املنتج ،إذ تبني أن الرشكات املصنعة لأللبسة واألدوية األردنية متتلك القدرة عىل
التعاون لتقديم منتجات كاملة ومتنوعة وبرسعة عالية.
دراسة حمد ( )4103بعنوان:
أثر تكامل سلسلة التوريد عىل األداء التنظيمي ودور االضطراب البيئي
هدفت الدراسة لبيان أثر تكامل سلسلة التوريد عىل األداء التنظيمي ودور االضطراب البيئي يف رشكات
الصناعات الغذائية يف األردن .تكون مجتمع الدراسة من رشكات الصناعات الغذائية يف اململكة األردنية
الهاشمية والبالغ عددها ( )233رشكة .أما عينة الدراسة فقد شملت املعاينة والتحليل من املديرين
ومساعديهم ورؤساء األقسام العاملني يف رشكات الصناعات الغذائية الواقعة ضمن حدود العاصمة
األردنية عامن والبالغ عددها ( . )040وقد مثلت وحدة املعاينة والتحليل من املديرين ومساعديهم
ورؤساء األقسام العاملني يف رشكات الصناعات الغذائية الواقعة ضمن حدود العاصمة األردنية عامن
والبالغ عددها ( )346فرداً ،وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزها :وجود أثر ذي داللة إحصائية
لتكامل سلسلة التوريد (هيكل شبكة التوريد ،العالقة طويلة املدى ،االتصاالت ،الفرق الوظيفية ،مشاركة
املوردين ،تكامل اإلمداد) عىل أداء رشكات الصناعات الغذائية الواقعة ضمن حدود العاصمة األردنية ،
وجود أثر ذي داللة إحصائية لتكامل سلسلة التوريد (هيكل شبكة التوريد ،العالقة طويلة املدى،
االتصاالت ،الفروق الوظيفية ،مشاركة املوردين ،تكامل اإلمداد) عىل االضطراب البيئي لرشكات الصناعات
الغذائية الواقعة ضمن حدود العاصمة االردنية عامن  ،وجود أثر ذي داللة إحصائية لالضطراب البيئي
(االضطراب السوقي ،االضطراب التكنولوجي ،شدة املناقشة) عىل أداء لرشكات الصناعات الغذائية الواقعة
ضمن حدود العاصمة.
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دراسة أبو زيد ( )4102بعنوان:
العالقة السببية بني األسبقيات واسرتاتيجية سلسلة التوريد وأثرهام يف األداء املؤسيس
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل األثر املبارش التي تلعبها األسبقيات التنافسية يف األداء املؤسيس ،واألثر غري
املبارش من خالل اسرتاتيجية سلسلة التوريد ،وذلك من خالل قياس أربعة أبعاد هي الجودة ،والتسليم،
واملرونة ،والتكلفة .كام تم قياس سلسلة التوريد من خالل اسرتاتيجية سلسلة التوريد الرشيقة واملرنة.
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي ،وتكون مجتمع الدراسة من املصانع الغذائية ،يف حني تكونت الدراسة
من ( )043من مدراء املصانع الغذائية يف األردن .وتوصلت الدراسة إىل وجود أثر مبارش لألسبقيات التنافسية
واسرتاتيجية ( )96رشكة يف بلجيكا ،واصفا الباحث ( )004عالقة داخل سلسلة التوريد .ووصف الباحث خالل
الدراسة بأن هناك قلة يف إدارة التدفقات املعلوماتية بني الرشكات التي بينها تحالفات اسرتاتيجية ،من خالل
ثالثة أنواع من التحالفات وهي التحالف الصامت ،والتحالف الرصيح ،وتحالف تكنولوجيا املعلومات املركزة،
ومن نتائج هذه الدراسة أن التحالفات الصامتة لديها فقر كبري يف األداء بني هذه الرشكات ،يف حني بينت
الدراسة بأن هناك أوجه شبه كبرية بني التحالفات الرصيحة وتحالف تكنولوجيا املعلومات املركزة.

دراسة رجاء ( )4106بعنوان:
أثر التوجه االسرتاتيجي اسرتاتيجيات العمليات عىل تحسني سلسلة التوريد يف رشكة ألبان اليوم يف األردن.
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر التوجه االسرتاتيجي واسرتاتيجيات العمليات عىل تحسني سلسلة
التوريد يف رشكة ألبان اليوم يف األردن .تكون مجتمع الدراسة من رشكة ألبان اليوم يف األردن أحد فروع
مجموعة سام األردن لالستثامرات الغذائية والصناعية .وتكونت وحدة املعاينة من اإلدارة العليا ورؤساء
األقسام والفنيني والبالغ عددهم ( )211فرد .تم أخذ العينة بطريقة املسح الشامل حيث أن الدراسة الحالية
هي دراسة حالية ،وقد توصلت الدراسة نتائج أهمها ما ييل  :وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجه االسرتاتيجي
عىل تحسني سلسلة التوريد يف رشكة ألبان اليوم يف األردن .ووجود أثر داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )α ≥ 1.19السرتاتيجية العمليات عىل تحسني سلسلة التوريد يف رشكة ألبان اليوم يف األردن.

دراسة عبدهللا ( )4106بعنوان:
أثر مامرسات سلسلة التوريد عىل األسبقيات التنافسية لرشكات صناعة االلبان األردنية
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر مامرسات سلسلة التوريد ومكوناتها (إدارة التدفقات
املعلوماتية ،وتدفق املواد /والتدفقات املالية) عىل األسبقيات التنافسية املتمثلة أبعادها يف (الكلفة،
والجودة ،والرسعة ،واملرونة ،واإلبداع) لرشكات صناعة األلبان األردنية .وتكون مجتمع الدراسة من جميع
رشكات صناعة األلبان يف العاصمة األردنية عامن البالغ عددها ( )44رشكة .وتكونت عينة الدراسة من
( )09رشكة من مجتمع الدراسة .ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم جمع البيانات من ( )019مدير ورئيس
قسم من مجموع ( )061مدير ورئيس قسم يف رشكات صناعة األلبان يف العاصمة األردنية عامن بواسطة
االستبانة التي تم تطويرها لهذا الغرض .توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أهمها أن هناك تطبيق مرتفع
لجميع متغريات مامرسات سلسلة التوريد ،وكذلك جميع أبعاد األسبقيات التنافسية .وأخريا اثبتت
الدراسة أن ،هناك أثر ملجموع مامرسات سلسلة التوريد عىل األسبقيات التنافسية وكذلك مكوناتها.
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الدراسات األجنبية:
دراسة ( (Gonzalez-Benito,2010بعنوان :
Supply strategy & business Performance : an analysis based on the relative importance
assigned Generic competitive objectives

أثر اسرتاتيجية التوريد يف األداء املؤسيس
هدفت الدراسة إىل بحث أثر اسرتاتيجية التوريد يف األداء املؤسيس وقد شملت عينة الدراسة عىل ()029
رشكة صناعية إسبانية .وقد أشارت النتائج إىل وجود أثر السرتاتيجية التوريد من جانب تقليل املخزون،
واملرونة ،وسعر الرشاء يف األداء املؤسيس ،كام بينت النتائج أن الرشكات ذات األداء املرتفع كانت تركز
عىل تحقيق أسبقيات تنافسية ترتبط بصورة أساسية بالجودة واملرونة واملوثوقية والتسليم ،وبصورة
ثانوية بالتكلفة.
دراسة ) )Wagner , 2013بعنوان :
The Impact of Competitive Strategy & Supply Chain Strategy on Business Performance : The
"Role of Environmental Uncertainty

أثر املواءمة االسرتاتيجية لسلسلة التوريد يف األداء املؤسيس
هدفت الدراسة إىل بحث أثر املواءمة االسرتاتيجية لسلسلة التوريد يف األداء املؤسيس ،وشملت عينة
الدراسة ( )336عاملة يف أمريكا وأوروبا الغربية .وبينت نتائج الدراسة وجود أثر للموامئة بني مستوى
التأكد يف الطلب والعرض واسرتاتيجية سلسلة التوريد (االستجابة والكفاءة) يف األداء املؤسيس .كام قامت
الدراسة عىل تحليل تأثري األسبقيات التنافسية لدى قطاعي (األغذية واملرشوبات ،واملنسوجات واملالبس)
يف اسرتاتيجية سلسة التوريد ،حيث دلت النتائج إىل أن الرشكات العاملة يف قطاع املنسوجات واملالبس
كانت أكرث موامئة بني االسبقيات واسرتاتيجية سلسلة التوريد من الرشكات العاملة يف قطاع األغذية
واملرشوبات.
دراسة ( )Sukwadi,2014بعنوان:
Performance-based contracting in service supply chains: a service provider risk perspective

أثر اسرتاتيجية سلسلة التوريد الرشيقة واملرنة بني الرشكة واملورد يف أداء سلسلة التوريد واألداء املؤسيس
هدفت الدراسة إىل بحث اسرتاتيجية سلسلة التوريد الرشيقة واملرنة والرشاكة بني الرشكة واملورد يف أداء
سلسلة التوريد واألداء املؤسيس ،وشملت عينة الدراسة عىل ( )061رشكة صغرية ومتوسطة عاملة يف
إندونيسيا ،وبينت نتائج الدراسة وجود أثر لالسرتاتيجية املرنة والرشاكة بني الرشكة واملورد يف أداء سلسلة
التوريد ،وعدم وجود أثر لالسرتاتيجية الرشيقة يف أداء سلسلة التوريد .كام بينت النتائج وجود أثر ألداء
سلسلة التوريد يف األداء املؤسيس.
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دراسة ( )Hassan,4102بعنوان :
The External Factors Affecting the Supply Chain Responsiveness at UNRWA Gaza

العوامل املقرتحة والتحقق من عالقاتها مع استجابة سلسلة التوريد
تهدف هذه الدراسة إىل تحديد وتسليط الضوء عىل العوامل املقرتحة والتحقق من هذه العوامل وعالقاتها
مع استجابة سلسلة التوريد .وقد أجريت هذه الدراسة وتم تطبيقها عىل مجتمع الدراسة يف وكالة
الغوث لالجئني -غزة مبجموع  91مشاركا وقد تم استخدام االستبيان كأداة قياس .وقد تم تصميم البيانات
التي تم جمعها ألغراض هذه الدراسة لتقييم "إىل أي مدى تؤثر العوامل الخارجية لسلسة التوريد عىل
استجابتها يف األونروا بغزة .وأظهرت نتائج هذه الدراسة أهمية دراسة العوامل الخارجية من سلسلة
التوريد وتأثريها عىل مدى استجابتها ولقد بينت هذه الدراسة إىل أن العوامل التالية التزام اإلدارة العليا،
التفاهم والثقة املتبادلة ،تبادل املعلومات وتدفقها ،العالقات االسرتاتيجية مع املوردين والعمالء ،العوامل
التنظيمية والقدرة عىل االستجابة ،لديها عالقة قوية مع استجابة سلسلة التوريد ،كام لوحظ أيضا بأن
كل من التفاهم والثقة املتبادلة واملوردين العالقات االسرتاتيجية مع املوردين والعمالء كان لهام تأثري
أكرب عىل استجابة سلسلة التوريد من باقي العوامل.

ما مييز الدراسة عن الدراسات السابقة :
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة يف عدة نواحي وكام يأيت:
تهتم الدراسة الحالية بالبحث يف موضوع إدارة الرشكات التي تتبنى يف إدارتها أسلوب سلسلة التوريد،
وقد ركزت الدراسة الحالية عىل تناول أبعاد مختلفة عام تناولته الدراسات السابقة وذلك نظراً لطبيعة
إدارة سلسلة التوريد يف رشكات املواد الزراعية عن الرشكات الصناعية أو التسويقية.
أن الدراسة الحالية تقيس أثر مامرسات سلسلة التوريد عىل كفاءة العمليات لرشكات املواد الزراعية يف
األردن ،ويف حدود علم الباحث هي الدراسة األوىل التي تم أجراءها عىل هذا القطاع ،وبالتايل فإن نتائج
الدراسة الحالية قد تحسن من كيفية إدارة سالسل التوريد يف الرشكات الزراعية ككل.
تتناول الدراسة الحالية خمسة أبعاد رئيسية وهامة وهي إدارة العالقات مع املوردين ومع العمالء ومع
الوسطاء ،باإلضافة إىل إدارة تدفق املعلومات والتدفق املايل ،وأثرها يف كفاءة العمليات ،وهذا ما مل تجمعه
أي من الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث  :الطريقة واالجراءات
منهج الدارسة:
اعتمد ال باحث يف هذه الدراسة عىل استخدام املنهج الوصفي التحلييل ملالءمته لطبيعة الدراسة وذلك
باستخدام أداة لجمع البيانات من عينة الدراسة.

مجتمع الدراسة وعينتها :
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملني اإلداريني يف رشكات املواد الزراعية يف األردن والبالغ عددها
( )002رشكة مواد زراعية ونظراً لكرب مجتمع الدراسة ولصعوبة توزيع استبانة الدراسة عليه ،حيث تتوزع
الرشكات الزراعية يف كافة مناطق ومحافظات األردن ،وعليه فقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية
مكونة من ( )54عامالً يعملون يف أكرب ( )01رشكات للمواد الزراعية يف األردن ويبني الجدول رقم ()0
أسامء الرشكات وعدد االستبانات املوزعة واملسرتدة والصالحة وغري الصالحة للتحليل.
الجدول ()0
أسامء الرشكات وعدد االستبانات املوزعة واملسرتدة والصالحة وغري الصالحة للتحليل
املوزعة

املسرتد
ة

الصالحة

غري الصالحة

الرق اسم الرشكة
م
رشكة املواد الزراعية مقداري

00

00

01

0

رشكة منري سختيان – القسم الزراعي

02

04

01

4

رشكة اإلرشاق للزراعة والتجارة

01

01

5

0

رشكة املستحرضات الطبية الزراعية باير

5

5

2

4

رشكة عبدالحميد عبد الحافظ الزراعية

5

5

5

1

رشكة فابكو الزراعية

00

00

5

4

رشكة الدرعاوي للمواد الزراعية

2

2

2

0

رشكة القوافل الزراعية

2

2

2

1

رشكة الجبايل للزراعة والصناعة

04

00

5

4

52

59

23

04

املجموع
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يبني الجدول ( )0أسامء الرشكات ،وعدد االستبانات املوزعة واملسرتدة والصالحة وغري الصالحة للتحليل،
حيث بلغ عدد الرشكات ( )01رشكات خاصة باملواد الزراعية يف األردن وهذا ميثل ما نسبته ( )%5.32من
عدد الرشكات ،كام يظهر الجدول أعاله بأنه تم توزيع ( )52استبانة عىل أفراد عينة الدراسة ،ما بني ()2
 ( )02استبانة لكل رشكة ،حيث تم اسرتداد ( )59استبانة وبنسبة ( )%52.5من عينة الدراسة ،بلغت غريالصالحة منها ( )04استبانة والصالحة منها للتحليل اإلحصايئ ( )23استبانة وبنسبة ( )%22.6من عينة
الدراسة .أما حول توزع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغريات الشخصية الجدول ( )4يبني ذلك.
الجدول ()4
توزع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغريات الشخصية
املتغريات
الجنس

الفئة
العمرية

املستوى
التعليمي

املستوى

التكرار النسبة املئوية

ذكر

20

%29.9

أنثى

04

%02.9

املجموع

23

%011

أقل من 31سنة

44

%46.9

-31اقل من 21سنة

36

%23.3

-21اقل من 91سنة

02

%40.2

91سنة فأكرث

2

%2.2

املجموع

23

%011

دبلوم كلية مجتمع فأقل

6

%2.4

بكالوريوس

60

%23.9

دراسات عليا

06

%05.3

املجموع

23

%011

أقل من9سنوات

03

%09.6

42

%42.2

29

%92.4

23

%011

عدد سنوات
 9سنوات اىل  01سنوات
الخربة يف
العمل
 01سنوات فأكرث
اإلداري
املجموع
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يبني الجدول ( )4ما يأيت:
بلغ عدد الذكور يف العينة ( )20بنسبة مئوية ( ،)%29.9بينام بلغ عدد اإلناث ( )04بنسبة مئوية
(.)%02.9
بلغت أعىل نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً ملتغري العمر ( )%23.3للفئة العمرية (-31اقل
من21سنة) وبينام بلغت أدىن نسبة مئوية للفئة العمرية (91سنة فأكرث) بنسبة مئوية (.)%2.2
بلغت أعىل نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً ملتغري املستوى التعليمي ( )%23.9للمستوى التعليمي
(بكالوريوس) ،بينام بلغت أدىن نسبة مئوية ( )%05.3للمستوى التعليمي (دراسات عليا).
بلغت أعىل نسبة مئوية لتوزيع أفراد العينة تبعاً ملتغري عدد سنوات الخربة ( )%92.4للعدد سنوات
الخربة ( 01سنوات فأكرث) ،بينام بلغت أدىن نسبة مئوية ( )%09.6للعدد سنوات الخربة (أقل من 9
سنوات).

أداة الدراسة:
قام الباحث بصياغة أداة الدراسة يقوم املبحوثني بوضع إشارة (√) أمام الفقرة التي تتناسب مع تطبيقاتها
العملية يف الرشكات التي يعملون بها  ،حيث تم تقسيم تدرج اإلجابة وفقاً ملقياس ليكرت الخاميس
واملتضمن خمسة مستويات لإلجابة ،وميثل كل مستوى وزناً نسبياً معيناً تصاعدياً يتدرج من  9إىل ،0
ويبني الجدول رقم ( )3اآليت يبني مجاالت اإلجابة وأوزانها:
جدول رقم ()3
مجاالت اإلجابة وأوزانها
اإلجابات بالدرجة

القيمة املعطاة للبند أو األوزان

موافق بشدة

9

موافق

2

موافق بدرجة متوسطة

3

غري موافق

4

غري موافق بشدة

0

وبهدف التحقق من أداء الدراسة ،تم إجراء االختبارات الخاصة للتأكد من أن األداة متكن من قياس أثر
مامرسات سلسلة التوريد عىل كفاءة العمليات لرشكات املواد الزراعية يف األردن ،وذلك باستخدام
االختبارات اآلتية:
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اختبار صدق أداة الدراسة :
للتأكد من صدق أداة الدراسة من حيث صحة العبارات التي تحتويها االستبانة ،والتي ميكن أن تؤدي إىل
جمع البيانات املطلوبة بدقة متناهية ،فقد قام الباحث عىل عرضها عىل مجموعة من األساتذة األكادمييني
يف جامعة آل البيت والجامعة الهاشمية والجامعة العربية املفتوحة (امللحق ،)4وذلك للتأكد من وضوح
العبارات وسهولتها وانسجامها مع الغرض من الدراسة ،وقد تم األخذ باملالحظات واآلراء التي أبداها
املحكمون وخصوصا املالحظات التي تم اإلجامع عليها.
ثبات أداة الدراسة:
تم استخدام مقياس االتساق الداخيل كروبناخ ألفا لقياس درجة مصداقية إجابات مجتمع الدراسة عىل
أسئلة االستبانة ،ويشري تفسري ألفا عىل أنها معامل الثبات الداخيل بني االيجابيات ولذا فان قيمتها ترتاوح
بني ( )0-1وأن القيمة املقبولة إحصائياً لهذا املقياس هي  %65فأكرث (.)Sekaran, 2003: 84
وقد أظهرت نتائج احتساب هذا املعامل أن ثبات الفقرات كان مقبوال ،مام يؤكد إمكانية االعتامد عىل
االستبانة يف اختبار الفرضيات ،كام يوضح ذلك الجدول التايل:
جدول رقم ()2
نتائج اختبار معامل ألفا كرونباخ للتحقق من درجة مصداقية وثبات البيانات الواردة يف االستبانة
املجال

الفقرات

قيمة
معامل ألفا

النتيجة

إدارة العالقات مع املوردين

00-0

0.8322

مقبولة

إدارة العالقات مع الوسطاء

44-04

0.8250

مقبولة

إدارة العالقات مع العمالء

49-43

0.8173

مقبولة

إدارة التدفق املايل

24-36

0.7885

مقبولة

إدارة تدفق املعلومات

91-23

1.2694

مقبولة

املتغري املستقل :مامرسة إدارة سلسلة التوريد ككل

91-0

0.8104

مقبولة

جميـــع املتغريات

64

0.8331

مقبولة

يتبني من الجدول رقم ( )4أعاله أن قيمة معامل كرونباخ (ألفا) إلجابات مجتمع الدراسة عىل فقرات
االستبانة لكل محور عىل حده ،والخاص بكل فرضيات الدراسة ،كان أكرب من الحد األدىن املقبول ملعامل
ألفا وهو ( ،)%65كام أن قيمة املعامل أيضا لجميع فقرات االستبانة كان أكرب من ( ،)%65ويدل ذلك
عىل وجود درجة مقبولة من املصداقية يف اإلجابات ،وأن هناك اتساق داخيل أيضا بني فقرات االستبانة،
لذا فقد اعتمدت هذه االستبانة كمصدر أويل لبيانات الدراسة ،وأن هناك اتساق داخيل أيضا بني فقرات
االستبانة ،وبالتايل فإنه ميكن تعميم النتائج عىل مجتمع الدراسة.
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املعالجات اإلحصائية :
نظراً ألن األسلوب املالئم يف التحليل يعتمد بشكل رئيس عىل نوع البيانات املراد تحليلها ،فقد تم االعتامد
عىل عدد من األساليب اإلحصائية وباستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية ()SPSS
 ،Statistical Package for Social Sciencesوذلك من أجل توظيف البيانات التي تم الحصول عليها
لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها ،ويف ضوء طبيعة متغريات الدراسة وأساليب القياس وأغراض
التحليل فقد تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
اختبار درجة املصداقية والثبات لبيانات أداة الدراسة :والتي تم توضيحها عند الحديث عن أداة الدراسة.
الوسط الحسايب :تم استخدام الوسط الحسايب إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل االستبانة الختبار فرضيات
الدراسة ،وتم االعتامد عىل وسط افرتايض قيمته  3وفقاً ملقياس لكرت الخاميس ،والذي يعادل ما نسبته
 ،3=9/)9+2+3+4+0( %61إذ تقارن األوساط الحسابية لكل فقرة مع هذا الوسط من اجل قبول أو
رفض الفرضية.
االنحراف املعياري :ويعرب عن مقدار تشتت القيم عن وسطها الحسايب مقاساً بوحدات املتغري نفسه،
ويعترب من أهم مقاييس التشتت ويقف يف مقدمتها عند التطبيق.
االنحدار املتعدد :ويستخدم هذا االختبار يف حالة وجود عدة متغريات مستقلة ومتغري تابع واحد ،حيث
يستخدم لقياس أثر كل متغري مستقل لوحدة عىل املتغري التابع وكذلك قياس أثر كل املتغريات املستقلة
مع بعض عىل املتغري التابع ،ويشرتط إلجراء هذا االختبار رشطان األول أتباع املتغري املراد أجراء االختبار
عىل متوسطة للتوزيع الطبيعي والثاين أن يكون حجم العينة كبرياً يتجاوز  31مفردة فضالً عن أنها
عشوائية أو مسحية.
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الفصل الرابع  :عرض وتحليل البيانات
بهدف التعرف إىل آراء عينة الدراسة املتعلقة بأثر مامرسات سلسلة التوريد عىل كفاءة العمليات لرشكات
املواد الزراعية يف األردن ،فقد اعتمد الباحث معالجة البيانات بطريقة الوسط الحسايب كمقياس إلجابات
أفراد العينة ،واالنحراف املعياري لقياس مدى التشتت يف إجابات أفراد العينة.

تحليل البيانات:
بهدف تحليل نتائج إجابات أفراد مجتمع الدراسة فقد تم تصيف األوساط الحسابية ملجتمع الدراسة
باحتساب املتوسط املرجح من خالل حساب طول الفرتة وهي  ،0.8= 4/5حيث  2متثل عدد املسافات،
ومتثل ( )9عدد االختبارات وبالتايل يصبح التوزيع كام هو يف الجداًول التالية:

تحليل آراء أفراد العينة املتعلقة باملتغري املستقل (مامرسات إدارة سلسلة التوريد) :
للتعرف إىل آراء أفراد عينة الدراسة حول تقييم مامرسات إدارة سلسلة التوريد تم استخراج املتوسطات
الحسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد العينة عن أبعاد مجال مامرسات إدارة سلسلة التوريد،
والجدول رقم ( )9يبني ذلك.
جدول ( )9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتبة والرقم آلراء أفراد العينة عن مامرسات
إدارة سلسلة التوريد
الرتبة

الرقم املامرسة

املتوس
ط

االنحراف
املعياري

درجة التقييم

الحسايب
0

0

إدارة العالقات مع املوردين

2.42

1.99

عالية جداً

4

3

إدارة العالقات مع العمالء

2.09

1.62

عالية جداً

3

2

إدارة التدفق املايل

3.50

1.50

عالية

2

4

إدارة العالقات مع الوسطاء

3.26

1.54

عالية

3.56

1.24

عالية

مامرسات إدارة سلسلة التوريد ككل

يبني الجدول رقم ( )9أن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مامرسات إدارة سلسلة
التوريد يف رشكات املواد الزراعية يف األردن وقد تراوحت ما بني ( )2.42و ( )3.66وبدرجة تقييم كلية عالية،
حيث جاءت يف الرتبة األوىل مامرسة "إدارة العالقات مع املوردين" مبتوسط حسايب بلغ ( )2.31وبنسبة
مئوية بلغت ( )%26وبانحراف معياري بلغ ( )1.99بدرجة تقييم عالية جداً ،ويف الرتبة الثانية جاءت مامرسة
"إدارة العالقات مع العمالء" مبتوسط حسايب بلغ ( )2.09وبنسبة مئوية بلغت ( )%23وبانحراف معياري
بلغ ( )1.62وبدرجة تقييم عالية ،وجاءت يف الرتبة الثالثة مامرسة "إدارة التدفق املايل" مبتوسط حسايب بلغ
( )3.53وبنسبة مئوية ( )%22.6وبانحراف بلغ ( )1.54وبدرجة تقييم عالية
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وجاءت يف الرتبة الرابعة مامرسة "إدارة العالقات مع الوسطاء" مبتوسط حسايب بلغ ( )3.26وبنسبة
مئوية بلغت ( )%29.4وبانحراف معياري بلغ ( )1.54وبدرجة تقييم عالية ،وجاءت يف املرتبة الخامسة
واألخرية مامرسة "إدارة تدفق املعلومات" مبتوسط حسايب بلغ ( )3.56وبنسبة مئوية ( )25.4وبانحراف
معياري بلغ ( )1.24وبدرجة تقييم متوسطة.
وللتعرف إىل درجة تقييم فقرات مجاالت مامرسات إدارة سلسلة التوريد يف رشكات املواد الزراعية يف
األردن ،ضمن كل مامرسة من مامرسات األداة فقد تم احتساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية والرتب لكل فقرة من فقرات كل مجال من مجاالت األداة عىل حدة ،حيث كان التقييم عىل
النحو اآليت:

تحليل آراء أفراد العينة املتعلقة مبامرسة إدارة العالقات مع املوردين :
يظهر الجدول رقم ( )6املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدّ راسة عىل
فقرات مامرسة إدارة العالقات مع املوردين:
جدول رقم ()6
نتائج تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مامرسة إدارة العالقات مع املوردين
الرت الرقم الفقرة
بة

الوسط
الحسايب

االنحرا
ف

املستوى

املعياري
0

2

يلتزم املوردين مع الرشكة بعالقات طويلة األمد

4.66

0.45

عالية
جداً

4

00

يلتزم املوردين بعمليات إنتاج وتوريد مرنة

4.59

0.47

عالية
جداً

3

2

تعترب الرشكة املوردين لها مبثابة رشكاء
اسرتاتيجيون

4.55

0.43

عالية
جداً

2

4

تحرص الرشكة عىل ابقاء قنوات اتصال مفتوحة
فيام بينها وبني مورديها

4.45

0.45

عالية
جداً

9

01

تتناسب خدمات ما بعد التوريد مع متطلبات
الرشكة

4.22

0.52

عالية
جداً

6

6

تقوم الرشكة بتطوير برامج رشاكة اسرتاتيجية مع
املوردين لصالح سلسلة التوريد

4.21

0.45

عالية
جداً

29

2

3

يعترب التعاون بني الرشكة ومورديها وسيلة
لتحقيق التميز

4.14

0.54

عالية
جداً

2

0

يتم التخطيط ألنشطة عالقات الرشكة مع
املوردين

4.12

0.72

عالية
جداً

5

6

تقوم الرشكة بتطوير برامج رشاكة اسرتاتيجية مع
املوردين لصالح سلسلة التوريد

4.10

0.62

عالية
جداً

01

5

تقوم الرشكة بتبادل املعلومات مع املوردين بكل
شفافية

4.09

0.78

عالية
جداً

00

2

تقوم الرشكة بإرشاك مورديها يف صياغة
اسرتاتيجياتها عىل املدى البعيد

3.85

0.87

عالية

2.42

1.99

عالية
جداً

مامرسة إدارة العالقات مع املوردين الكيل

أظهرت النتائج املبينة يف الجدول رقم ( )6أن الدرجة الكلية ملامرسة " إدارة العالقات مع املوردين" يف
رشكات املواد الزراعية يف األردن قد جاءت عالية جداً ،مبتوسط حسايب بلغ ( ،)2.66أن املتوسطات
الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مامرسة "إدارة العالقات مع املوردين" قد تراوحت ما بني بني
( )2.66و( ،)3.29حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم ( )2التي تنص" :يلتزم املوردين مع الرشكة
بعالقات طويلة األمد" مبتوسط حسايب بلغ ( )2.66وبانحراف معياري بلغ ( )1.99وبدرجة تقدير عالية
جداً ،بينام جاء يف املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )2التي تنص" :تقوم الرشكة بإرشاك مورديها يف صياغة
اسرتاتيجياتها عىل املدى البعيد" مبتوسط حسايب بلغ ( )3.29وبانحراف معياري بلغ ( )1.22وبدرجة تقدير
متوسطة.
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تحليل آراء أفراد العينة املتعلقة مبامرسة إدارة العالقات مع املوردين :
يظهر الجدول رقم ( )2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدّ راسة عىل
فقرات مامرسة إدارة العالقات مع الوسطاء:
جدول رقم ()2
نتائج تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مامرسة إدارة العالقات مع الوسطاء
الرت الرقم الفقرة
بة

الوسط
الحسايب

االنحرا
ف

املستوى

املعياري
0

04

تقوم الرشكة بتطوير عالقات العمل مع الوسطاء

4

40

تتشارك الرشكة مع الوسطاء يف حل املشكالت
التي تتواجها

4.10

3

03

تخطط الرشكة أنشطة العالقة مع الوسطاء
بشكل فعال

4.07

0.78

2

06

تقوم الرشكة بالتنسيق لألنشطة املشرتكة فيام
بينها وبني الوسطاء

4.00

0.81

9

02

تتسم العالقة فيام بني الرشكة والوسطاء
بالكفاءة والتكامل

3.96

0.82

6

44

توفر الرشكة قنوات اتصال رسمية وغري رسمية
فيام بينها وبني الوسطاء

3.93

0.88

2

02

تتشارك الرشكة مع الوسطاء يف عملية تبادل
املعلومات الخاصة بالعمليات الرتويجية

3.88

0.90

2

09

تتقاسم الرشكة نجاحاتها مع الوسطاء الرئيسيني

3.75

1.53

5

05

تتوافر لدى الرشكة برامج تحسني وتطوير
مستمرة تشمل الوسطاء

3.53

0.98

3.26

1.54

مامرسة إدارة العالقات مع الوسطاء الكيل

4.14

0.66

عالية
جداً

0.77

عالية
جداً
عالية
جداً
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
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أظهرت النتائج املبينة يف الجدول رقم ( )2أن الدرجة الكلية ملامرسة " إدارة العالقات مع الوسطاء" يف
رشكات املواد الزراعية يف األردن قد جاءت عالية ،مبتوسط حسايب بلغ ( ،)3.26أن املتوسطات الحسابية
إلجابات أفراد العينة عن فقرات مامرسة "إدارة العالقات مع الوسطاء" قد تراوحت ما بني بني ()2.02
و( ،)4.55حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم ( )04التي تنص" :تقوم الرشكة بتطوير عالقات العمل
مع الوسطاء" مبتوسط حسايب بلغ ( )2.02وبانحراف معياري بلغ ( )1.66وبدرجة تقييم عالية ،يف حني
جاء يف املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )02التي تنص "تسعى الرشكة إىل إيجاد الثقة املتبادلة بينها وبني
الوسطاء" ،مبتوسط حسايب بلغ ( )4.55وبانحراف معياري بلغ ( )0.46وبدرجة تقييم متوسطة.

تحليل آراء أفراد العينة املتعلقة مبامرسة إدارة العالقات مع العمالء :
يظهر الجدول رقم ( )2املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدّ راسة عىل
فقرات مامرسة إدارة العالقات مع العمالء:
جدول رقم ()2
نتائج تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مامرسة إدارة العالقات مع العمالء
الرت الرقم الفقرة
بة

الوسط
الحسايب

االنحرا
ف

املستوى

املعياري
4. 43

0.58

عالية
جداً

0

42

تلتزم الرشكة بتسليم املنتجات للعمالء بالوقت
املحدد

4.42

0.57

عالية
جداً

4

42

تقدم الرشكة منتجاتها بأسعار منافسة

0.61

عالية
جداً

3

42

تقوم الرشكة مبعالجة املشكالت الواردة من
العمالء

4.38

عالية
جداً

2

34

تعمل الرشكة عىل تقديم منتجات متميزة
تتوافق مع حاجات العمالء ورغباتهم

4.30

0.61

9

32

تخرب الرشكة عمالئها عن املنتجات الجديدة

4.27

0.65

عالية
جداً

6

30

تستجيب الرشكة ألي متغريات تطرأ عىل البيئة
السوقية

4.19

0.66

عالية
جداً

32

2

43

تخطط الرشكة أنشطة العالقات مع العمالء
بشكل فعال

4.17

0.66

عالية
جداً

2

45

تقوم الرشكة بتطوير منتجاتها باملقارن ًة مع
املنافسني بنا ًء عىل التغذية الراجعة من عمالئها

4.13

0.78

عالية
جداً

5

33

يتم تبادل املعلومات بني الرشكة وعمالئها
بواسطة قنوات االتصال الفعالة

4.05

0.77

عالية
جداً

01

39

تستخدم الرشكة الوسائل التكنولوجية الحديثة
للتواصل مع عمالئها

3.96

0.79

00

31

تحرص الرشكة عىل إيجاد قنوات اتصال شخصية
مع العمالء تخدم أهدافها التسويقية

3.95

0.82

04

46

تعمل الرشكة عىل تحسني الصورة الذهنية عنها
لدى العميل

3.92

0.85

03

49

تقوم الرشكة باستقصاء توقعات العمالء حول
املنتج

3.62

0.91

2.09

1.62

مامرسة إدارة العالقات مع العمالء الكيل

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
جداً

أظهرت النتائج املبينة يف الجدول رقم ( )2أن الدرجة الكلية ملامرسة " إدارة العالقات مع العمالء" يف
رشكات املواد الزراعية يف األردن قد جاءت عالية جداً ،مبتوسط حسايب بلغ ( )2.09وبانحراف معياري بلغ
( ،)1.62وأن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مامرسة "إدارة العالقات مع الوسطاء"
قد تراوحت ما بني بني ( )2.23و( ،)3.64حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم ( )42التي تنص" :تلتزم
الرشكة بتسليم املنتجات للعمالء بالوقت املحدد" مبتوسط حسايب بلغ ( )2 .23وبانحراف معياري بلغ
( )1.92وبدرجة تقييم عالية جداً ،يف جني جاء يف املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )49التي تنص" :تقوم الرشكة
باستقصاء توقعات العمالء حول املنتج " مبتوسط حسايب بلغ ( )3.64وبانحراف معياري بلغ ()1.50
وبدرجة تقييم عالية.
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تحليل آراء أفراد العينة املتعلقة مبامرسة إدارة التدفقات املالية :
يظهر الجدول رقم ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدّ راسة عىل
فقرات مامرسة إدارة التدفق املايل:
جدول رقم ( )5نتائج تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مامرسة إدارة التدفقات املالية
الرت الرقم الفقرة
بة

الوسط
الحسايب

االنحرا
ف

املستوى

املعياري
0

36

تقوم الرشكة بعقد اتفاقيات مع املوردين حول
طرق الدفع

4.36

0.60

عالية
جداً

4

32

تحصل الرشكة عىل التسهيالت مالية من قبل
املوردين

4.31

0.64

عالية
جداً

3

24

تقوم الرشكة بضبط عملياتها الداخلية بهدف
ضامن التدفقات املالية لها من الهدر

4.15

0.86

عالية
جداً

2

35

تقوم الرشكة بالرقابة عىل التدفقات املالية
الصادرة والواردة لها

3.97

0.75

عالية
جداً

9

32

لدى الرشكة القدرة من دفع املستحقات
للموردين يف املوعد املحدد الستحقاقها

3.90

0.87

عالية

6

20

تنظم الرشكة كثرياً كمية التدفقات املالية
واملتطلبات

3.60

1.03

عالية

3.50

1.54

عالية

مامرسة إدارة التدفق املايل الكيل

أظهرت النتائج املبينة يف الجدول رقم ( )5أن الدرجة الكلية ملامرسة " إدارة التدفقات املالية" يف رشكات
املواد الزراعية يف األردن قد جاءت بدرجة عالية ،مبتوسط حسايب بلغ ( )3.50وبانحراف معياري بلغ
( ،)1.54وأن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مامرسة "إدارة التدفقات املالية" قد
تراوحت ما بني بني ( )2.36و( ،)3.12حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم ( )36التي تنص" :تقوم
الرشكة بعقد اتفاقيات مع املوردين حول طرق الدفع " مبتوسط حسايب بلغ ( )2.36وبانحراف معياري
بلغ ( )1.61وبدرجة تقييم عالية جداً ،يف جني جاء يف املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )21التي تنص" :تقوم
الرشكة باستالم مستحقاتها من العمالء بالوقت املناسب " مبتوسط حسايب بلغ ( )3.12وبانحراف معياري
بلغ ( )1.54وبدرجة تقييم عالية.
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تحليل آراء أفراد العينة املتعلقة مبامرسة إدارة التدفقات املعلوماتية :
يظهر الجدول رقم ( )01املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدّ راسة عىل
فقرات مامرسة إدارة التدفقات املعلوماتية:
جدول رقم ( )01نتائج تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مامرسة إدارة تدفق املعلومات
الرت الرقم الفقرة
بة

الوسط
الحسايب

االنحرا
ف

املستوى

املعياري
0

22

تضبط الرشكة حجم إنتاجها بنا ًء عىل تدفق 2.01
املعلومات

1.66

عالية
جداً

4

22

تقوم الرشكة بتوثيق املعلومات يف سجالتها 3.52
الداخلية

1.65

عالية
جداً

3

25

تقوم الرشكة بتطوير منتجاتها بنا ًء عىل تدفق
املعلومات

3.86

0.70

2

91

تقوم الرشكة بإجراء املراجعة الفورية لطلبات
العمالء من  91خالل تدفق املعلومات لديها

3.79

0.84

9

23

تتوافر لدى الرشكة قاعدة بيانات خاصة
باملوردين

3.61

0.79

6

22

تستخدم الرشكة الوسائل التكنولوجية الحديثة
يف تبادل املعلومات مع املوردين

3.43

1.42

2

26

تتوافر لدى الرشكة قاعدة بيانات خاصة بالعمالء

3.33

1.40

عالية

3.62

1.22

عالية

مامرسة إدارة التدفق املايل الكيل

عالية
عالية
عالية
عالية

أظهرت النتائج املبينة يف الجدول رقم ( )01أن الدرجة الكلية ملامرسة " إدارة التدفقات املعلوماتية" يف
رشكات املواد الزراعية يف األردن قد جاءت بدرجة عالية ،مبتوسط حسايب بلغ ( )3.62وبانحراف معياري
بلغ ( ،)1.22وأن املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مامرسة "إدارة العالقات مع
الوسطاء" قد تراوحت ما بني بني ( )2.01و( ،)4.22حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم ( )22التي
تنص" :تضبط الرشكة حجم إنتاجها بنا ًء عىل تدفق املعلومات " مبتوسط حسايب بلغ ( )2.01وبانحراف
معياري بلغ ( )1.65وبدرجة تقييم عالية ،يف جني جاء يف املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )29التي تنص:
"متتلك الرشكة نظام إلكرتوين يلبي رسعة تبادل املعلومات" مبتوسط حسايب بلغ ( )4.22وبانحراف معياري
بلغ ( )0.35وبدرجة تقييم متوسطة.
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تحليل آراء أفراد العينة حول أداء العاملني (املتغري التابع) :
يظهر الجدول رقم ( )00املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدّ راسة عىل
فقرات كفاءة عمليات رشكات املواد الزراعية يف األردن:
جدول ( )00نتائج تقديرات أفراد عينة الدراسة كفاءة عمليات الرشكات الزراعية يف األردن
الرتبة الرقم

املتغري التابع

الوسط

االنحراف

املستوى

الحسايب املعياري
0

00

تقوم الرشكة بتطوير منتجات جديدة

4.41

0.62

عالية جداً

4

6

تقوم الرشكة بالتعاقد مع موردين
موثوق بم

4.38

0.69

عالية جداً

3

9

تحرص الرشكة عىل تقديم منتجاتها
بجودة مرتفعة

4.36

0.74

عالية جداً

2

3

يتم مراجعة عمليات الرشكة بشكل
دوري الكتشاف االخطاء وتصويبها

4.22

0.79

عالية جداً

9

01

تلتزم الرشكة بتقديم منتجاتها وفقاً
للمواصفات واملقاييس

4.18

0.71

عالية جداً

6

2

تصنف الرشكة شكاوى العمالء وفقاً
ملؤرشات جودة منتجاتها

4.15

0.75

عالية جداً

2

0

تقوم الرشكة بشكل دائم يف تطوير
عملياتها اإلدارية

4.12

0.66

عايل جداً

2

2

تهتم الرشكة بتخفيض أسعار منتجاتها
باملقارنة مع الرشكات املنافسة

4.09

0.72

عايل جداً

5

2

تويل الرشكة أهمية بالغة بالوفاء
بالوعود املقدمة لعمالئها

4.01

0.68

عالية جداً

01

5

يتوافر لدى الرشكة نظام لتوثيق شكاوى
العمالء

3.88

0.72

عايل

4.11

0.61

عالية جدا

كفاءة عمليات الرشكات الزراعية الكيل
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أظهرت النتائج املبينة يف الجدول رقم ( )00أن الدرجة الكلية ملامرسة " كفاءة عمليات الرشكات الزراعية يف
األردن" قد جاءت بدرجة عالية جداً ،مبتوسط حسايب بلغ ( )2.00وبانحراف معياري بلغ ( ،)1.60وأن
املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة عن فقرات مامرسة "إدارة العالقات مع الوسطاء" قد تراوحت
ما بني بني ( )2.20و( ،)3.22حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم ( )00التي تنص" :تقوم الرشكة بتطوير
منتجات جديدة " مبتوسط حسايب بلغ ( )2.20وبانحراف معياري بلغ ( )1.64وبدرجة تقييم عالية جداً ،يف
جني جاء يف املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )4التي تنص" :تتقوم الرشكة مبقارنة عملياتها اإلدارية مع العمليات
اإلدارية لرشكات منافسة " مبتوسط حسايب بلغ ( )3.22وبانحراف معياري بلغ ( )1.22وبدرجة تقييم عالية.

اختبار فرضيات الدراسة:
بغية استجالء آراء عينة الدراسة بصدد التعرف عىل أثر الثقافة التنظيمية يف أداء العاملني من خالل اختبار
فرضيات الدراسة ،تم استخدام اختبار االنحدار املتعدد الختبار الفرضيات ،ويكون معيار القبول أو الرفض
للفرضيات هو مستوى لداللة اإلحصائية .1.19
الفرضية الرئيسة األوىل:
 H01الفرضية العدمية الرئيسة األوىل :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>0.05إلدارة سلسلة التوريد يف مجاالت (إدارة العالقات مع املوردين ،إدارة العالقات مع الوسطاء،
إدارة العالقات مع العمالء ،إدارة التدفقات املالية ،إدارة التدفقات املعلوماتية) يف كفاءة العمليات
للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
 H01-1الفرضية العدمية الفرعية األوىل :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع املوردين) يف كفاءة العمليات للرشكات
املواد الزراعية يف األردن.
 H01-2الفرضية العدمية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع الوسطاء) يف كفاءة العمليات للرشكات
املواد الزراعية يف األردن.
 H01-3الفرضية العدمية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع العمالء) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد
الزراعية يف األردن.
 H01-4الفرضية العدمية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة التدفقات املالية) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد
الزراعية يف األردن.
 H01-5الفرضية العدمية الفرعية الخامسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة التدفقات املعلوماتية) يف كفاءة العمليات للرشكات
املواد الزراعية يف األردن.
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الختبار الفرضية الرئيسية األوىل والفرضيات املشتقة منها تم استخدام االنحدار املتعدد ،ولكن قبل إجراء
االنحدار املتعدد ال بد من إجراء االختبارات القبلية من أجل الحصول عىل نتائج حقيقة وليس نتائج
مزيفة مثل اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات ،بحيث إذا كانت البيانات غري موزعة طبيعياً فان نتائج
التحليل تكون غري دقيقة وال ميكن االعتامد عليها ،إضافة إىل اختبار االرتباط املتعدد بني أبعاد املتغري
املستقل ،حيث إن وجود ارتباط عايل بني أبعاد املتغري املستقل يؤدي إىل صعوبة فصل تأثري كل متغري
عىل حدا.

اختبار التوزيع الطبيعي:
تم استخدام اختبار ) (Kolmogoroov _ Smirnov_testالختبار مدى أتباع البيانات للتوزيع الطبيعي حيث
تتبع البيانات التوزيع الطبيعي عندما تكون القيمة املعنوية أكرب من مستوى الداللة اإلحصائية ()%9
ويوضح الجدول ( )04نتائج االختبار:
جدول رقم ( )04نتيجة اختبار ( )K-Sحول أتباع بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي
داللة الفرق عن

النتيجة

الفقرات

قيمة
مستوى توزيع الطبيعي
الداللة

املجال األول :إدارة العالقات مع املوردين

0. 10

ال توجد فروق
دالة

يتبع التوزيع
الطبيعي

املجال الثاين :إدارة العالقات مع الوسطاء

0.33

ال توجد فروق
دالة

يتبع التوزيع
الطبيعي

املجال الثالث :إدارة العالقات مع العمالء

0.19

ال توجد فروق
دالة

يتبع التوزيع
الطبيعي

املجال الرابع :إدارة التدفقات املالية

0. 35

ال توجد فروق
دالة

يتبع التوزيع
الطبيعي

املجال الخامس :إدارة التدفقات املعلوماتية

0.31

ال توجد فروق
دالة

يتبع التوزيع
الطبيعي

يبني من الجدول أعاله أن قيمة مستوى الداللة لكل املتغريات املدروسة أكرب من القيمة  ،1.19أي أنه
عند مستوى ( )%59ال توجد فروق دالة إحصائياً يف توزيع قيم كل املتغريات عن التوزيع الطبيعي،
وبالتايل تقبل فرضية العدم والتي تقول أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وترفض الفرضية البديلة التي
تقول أن البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي ،وبالتايل فانه ميكن استخدام االختبارات البارامرتية عليها
(االنحدار املتعدد).
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اختبار االرتباط املتعدد بني أبعاد املتغري املستقل:
جدول رقم ( )03نتيجة اختبار االرتباط املتعدد بني أبعاد املتغري املستقل
الفقرات

vif

التباين

املسموح النتيجة

Tolerance

املجال األول :إدارة العالقات مع املوردين

1.92

0.521

ال يوجد ارتباط
متعدد

املجال الثاين :إدارة العالقات مع الوسطاء

1.67

0.596

ال يوجد ارتباط
متعدد

املجال الثالث :إدارة العالقات مع العمالء

1.37

0.730

ال يوجد ارتباط
متعدد

املجال الرابع :إدارة التدفقات املالية

1.72

0.579

ال يوجد ارتباط
متعدد

املجال الخامس :إدارة التدفقات املعلوماتية

1.69

0.565

ال يوجد ارتباط
متعدد

يبني من الجدول ( )03الخاص بنتائج معامل تضخم التباين( )Variance Inflation Factor (VIFأن قيمة
معامل التضخم لكل محاور الدراسة أقل من  9وبالتايل فان ذلك مؤرش عىل عدم وجود ارتباط متعدد
عايل بني أبعاد املتغري املستقل ،لذلك ميكن القول بأن البيانات صالحة للتحليل.
نتائج االنحدار املتعدد:
يتم استخدام تحليل االنحدار الخطي املتعدد لدراسة أثر عدة متغريات مستقلة عىل متغري تابع ،املتغريات
املستقلة التفسريية قد تكون مستمرة أو فئوية وفيام ييل نتائج االنحدار املتعدد الختبار الفرضية الرئيسة
والفرضيات الفرعية:
جدول رقم ()02
قيمة معامل التحديد ومعامل االرتباط املتعدد
R

R Square

Adjusted R Square

.93

.87

. 85
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يبني من خالل الجدول ( )14أن قيمة معامل التحديد  ،0.87أن  %87تقريباً من التغريات يف كفاءة
عمليات مجتمع الدراسة يرجع إىل كل من إدارة العالقات مع املوردين ،إدارة العالقات مع الوسطاء ،إدارة
العالقات مع العمالء ،إدارة التدفقات املالية ،إدارة التدفقات املعلوماتية وبالتايل يتم رفض الفرضية
العدمية الرئيسية التي تنص عىل أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>0.05إلدارة سلسلة التوريد يف مجاالت (إدارة العالقات مع املوردين ،إدارة العالقات مع الوسطاء،
إدارة العالقات مع العمالء ،إدارة التدفقات املالية ،إدارة التدفقات املعلوماتية) يف كفاءة العمليات
للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
جدول رقم ()09
نتائج االنحدار املتعدد
B

Std.
Error

T

Sig.

)(Constant

1.337

.451

2.961

.004

إدارة التدفقات املعلوماتية

0. 741

.195

3.8

.001

إدارة العالقات مع الوسطاء

0.251

.080

3.135

.002

إدارة العالقات مع العمالء

0. 77

.104

1.04

.021

إدارة التدفقات املالية

0.279

.105

2.659

.010

إدارة العالقات مع املوردين

0.269

.104

2.649

.013

الجدول ( )09يبني نتائج االنحدار املتعدد ،ومن خالل الجدول يبني
وجود اثر معنوي إدارة العالقات مع املوردين يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن حيث
بلغ قيمة معامل التأثري 741،أي أنه مع ثبات العوامل األخرى فإن  %1من التغري يف إدارة التدفقات
املعلوماتية يودي إىل  .741من التغري يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن وبالتايل يتم
رفض الفرضية الفرعية األوىل التي تنص ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية
( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع املوردين) يف كفاءة العمليات للرشكات
املواد الزراعية يف األردن ،وقبول الفرضية البديلة القائلة يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
املعنوية ( ) α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع املوردين) يف كفاءة العمليات
للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
وجود اثر معنوي إلدارة العالقات مع الوسطاء يف كفاءة العمليات لرشكات املواد الزراعية ،حيث بلغ قيمة
معامل التأثري  ،%25أي أنه مع ثبات العوامل األخرى فإن %1من التغري يف إدارة العالقات مع الوسطاء
يودي إىل  %0. 25من التغري يف كفاءة عمليات رشكات املواد الزراعية يف األردن.
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وبالتايل يتم رفض الفرضية الفرعية الثانية ( )H02ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
املعنوية ( ) α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع الوسطاء) يف كفاءة العمليات
للرشكات املواد الزراعية يف األردن ،وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع الوسطاء) يف
كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
وجود اثر معنوي إدارة العالقات مع العمالء يف كفاءة عمليات الرشكات الزراعية ،حيث بلغ قيمة معامل
التأثري  ،%22أي أنه مع ثبات العوامل األخرى فإن  0%من التغري يف إدارة العالقات مع العمالء يودي إىل
 1.220من التغري يف كفاءة عمليات الرشكات الزراعية ،وبالتايل يتم رفض الفرضية الفرعية الثالثة (: )H03
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال
(إدارة العالقات مع العمالء) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن ،وقبول الفرضية البديلة
القائلة بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف
مجال (إدارة العالقات مع العمالء) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
وجود تأثري معنوي إلدارة التدفقات املالية يف كفاءة العمليات لرشكات املواد الزراعية يف األردن ،حيث
بلغت قيمة معامل التأثري 0.278وبالتايل يتم رفض الفرضية الفرعية الرابعة ( )H04ال يوجد أثر ذو داللة
إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة التدفقات املالية)
يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن ،وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود أثر ذو داللة
إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة التدفقات املالية)
يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
وجود تأثري معنوي إلدارة العالقات مع املوردين يف كفاءة العمليات لرشكات املواد الزراعية يف األردن،
حيث بلغت قيمة معامل التأثري 0.269وبالتايل يتم رفض الفرضية الفرعية الخامسة ( )H05ال يوجد أثر ذو
داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات
مع املوردين) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن ،وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود
أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة
العالقات مع املوردين يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
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الفصل الخامس  :مناقشة النتائج والتوصيات
يهدف هذا الفصل إىل تقديم إيجاز ألهم النتائج التي تم التوصل إليها يف الفصل السابق واالستنتاجات
ومناقشتها ،بهدف توضيح التوصيات التي ارتآها الباحث يف ضوء هذه النتائج.

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الرئيسية:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>0.05إلدارة سلسلة التوريد يف مجاالت
(إدارة العالقات مع املوردين ،إدارة العالقات مع الوسطاء ،إدارة العالقات مع العمالء ،إدارة التدفقات
املالية ،إدارة التدفقات املعلوماتية) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الرئيسية األوىل بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجاالت (إدارة العالقات مع املوردين ،إدارة العالقات مع
الوسطاء ،إدارة العالقات مع العمالء ،إدارة التدفقات املالية ،إدارة التدفقات املعلوماتية) يف كفاءة
العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن ،وبالتايل تقبل الفرضية الرئيسية األوىل بالصيغة البديلة.
وأما بالنسبة للنتائج الخاصة باألثر ،وحسب نتائج قيمة معامل التحديد ومعامل االرتباط املتعدد ،وقيمة
املعامل املعياري ( )R Squareالتي ب ّينت أن ( )%22تقريباً من التغريات يف كفاءة عمليات مجتمع الدراسة
يرجع إىل إدارة سلسلة التوريد ،وبالتايل ميكن االستنتاج بأن كفاءة العمليات تتأثر طردياً بسلسلة التوريد،
أي أنه كلام ارتفعت مستوى إدارة سلسلة التوريد أنعكس ذلك إيجاباً عىل كفاءة العمليات.
وقد تفرس هذه النتيجة بأنه نظراً بأن ملامرسات سلسلة التوريد يف رشكات املواد الزراعية يف األردن تتم
باالعتامد عىل أسس علمية وإدارية حديثة ،وأن القامئني عىل إدارة سلسلة التوريد يحملون مؤهالت
علمية وخربات عملية قد مكنتهم من رفع املستوى إدارة السلسلة مام انعكس بشكل إيجايب عىل كفاءة
عمليات رشكات املواد الزراعية يف األردن ،وقد تعزى هذه النتيجة إىل أن اإلدارات العليا يف هذه الرشكات
لديها إملام كبري يف كيفية إدارة أعاملها.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الشعار ( )4102التي هدفت التعرف عىل تأثري تكامل سلسلة
التوريد يف األداء التشغييل ،والتي أظهرت نتائجها بأن تكامل سلسلة التوريد يؤثر بدوره عىل األداء
التشغييل ،كام اتفقت مع نتيجة دراسة ( )Hassan,4102التي هدفت إىل تحديد العوامل املؤثرة يف
استجابة سلسلة التوريد ،والتي أظهرت نتائجها أن التفاهم والثقة املتبادلة ،وتبادل املعلومات وتدفقها،
والعالقات مع املوردين والعمالء ،العوامل التنظيمية والقدرة عىل االستجابة ،لديها عالقة قوية مع
استجابة سلسلة التوريد.
أما ب النسبة ملناقشة النتائج املتعلقة بالفرضيات الفرعية املشتقة من الفرضية الرئيسية األوىل فقد تم
مناقشتها عىل النحو اآليت:
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مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية األوىل:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال
(إدارة العالقات مع املوردين) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية األوىل املشتقة من الفرضية الرئيسية األوىل بوجود أثر ذو داللة
إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع
املوردين) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن .يف كفاءة العمليات للرشكات املواد
الزراعية يف األردن ،وبالتايل تقبل الفرضية الفرعية األوىل بالصيغة البديلة.
أما بالنسبة للنتائج الخاصة باألثر فقد أظهرت نتائج اختبار االنحدار املتعدد وجود أثر معنوي إلدارة
العالقات مع املوردين يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن حيث بلغ قيمة معامل
التأثري( ).220أي أنه مع ثبات العوامل األخرى فإن ( )0%من التغري يف إدارة التدفقات املعلوماتية يودي
إىل ( ).220من التغري يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
وقد تفرس هذه النتيجة بأن إدارة العالقات مع املوردين يف رشكات املواد الزراعية يف األردن قامئة عىل
املصالح املشرتكة ،وأن رشكات املواد الزراعية يف األردن تسعى إىل البحث عن املوردين ذوي الكفاءة
واإلمكانات والقدرات املتميزة ،الذين لديهم القدرة عىل االستمرار معهم من خالل بناء عالقات مستقبلية
تسعى من خاللها الرشكات إىل توفري متطلبات التوصيل والجودة وتبادل املعلومات ،مام انعكس بدوره
عىل كفاءة العمليات لهذه الرشكات.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الحوري ( )4100التي هدفت التعرف إىل مستوى مرونة
سالسل التوريد يف الرشكات األردنية العاملة يف مجال األلبسة واألدوية ،والتي أظهرت نتائجها أن الرشكات
املصنعة لأللبسة واألدوية األردنية متتلك القدرة عىل التعاون لتقديم منتجات كاملة ومتنوعة وبرسعة
عالية.
أما فيام يتعلق مبناقشة الفقرات املتعلقة مبستوى مامرسة إدارة العالقات مع املوردين فقد أظهرت النتائج
أن الدرجة الكلية ملامرسة "إدارة العالقات مع املوردين" يف رشكات املواد الزراعية يف األردن قد جاءت
عالية جداً ،حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم ( )2التي تنص" :يلتزم املوردين مع الرشكة بعالقات
طويلة األمد" بدرجة تقدير عالية جداً ،وقد تفرس هذه النتيجة بأن رشكات املواد الزراعية تقوم ببناء
رشاكات اسرتاتيجية املوردين كوسيلة تسعى من خاللها إىل تكوين عالقة متكاملة ومشرتكة يف بيئة تنافسية
ديناميكية الستيعاب متغريات البيئة التنافسية بهدف تعظيم الفائدة من املوارد املشرتكة بينام جاء يف
املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )2التي تنص" :تقوم الرشكة بإرشاك مورديها يف صياغة اسرتاتيجياتها عىل املدى
البعيد" بدرجة تقدير عالية ،وقد تفرس هذه النتيجة بأن رشكات املواد الزراعية تقوم ببناء العالقات
املستقبلية التي تسعى من خاللها إىل توافر متطلبات التوصيل والجودة وتبادل املعلومات مبا يسهم
بتحقيق الفاعلية.
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مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال
(إدارة العالقات مع الوسطاء) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية املشتقة من الفرضية الرئيسية األوىل بوجود أثر ذو داللة
إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع
الوسطاء) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن .يف كفاءة العمليات للرشكات املواد
الزراعية يف األردن ،وبالتايل تقبل الفرضية الفرعية الثانية بالصيغة البديلة.
أما بالنسبة للنتائج الخاصة باألثر فقد أظهرت نتائج اختبار االنحدار املتعدد أن قيمة معامل التأثري قد بلغت
( )%49أي أنه مع ثبات العوامل األخرى فإن ( )0%من التغري يف إدارة العالقات مع الوسطاء يودي إىل (.1
 )%49من التغري يف كفاءة عمليات رشكات املواد الزراعية يف األردن.
وقد تفرس هذه النتيجة بأن رشكات املواد الزراعية تسعى إىل تحقيق الكفاءة يف عملياتها من خالل ربط
أنشطة السلسلة بالوسطاء الذين يقومون بإيصال املواد الزراعية املطلوبة إىل العميل ،وذلك لتقليل األعباء
عىل الرشكة من خالل تقليل حجم املتصلني والعمالء وخفض اإلجراءات بحيث يتم التعامل مع عدد محدود
من الوسطاء بدالً من التعامل مع األعداد الكبرية من العمالء ،وبذلك تحقق الرشكات الكفاءة يف عملياتها.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( )Hassan,4102والتي أظهرت نتائجها أن العالقات
االسرتاتيجية والوسطاء لديها عالقة قوية مع استجابة سلسلة التوريد.
أما فيام يتعلق مبناقشة نتائج الفقرات املتعلقة مبستوى مامرسة إدارة العالقات مع الوسطاء فقد أظهرت
النتائج أن الدرجة الكلية ملامرسة" إدارة العالقات مع الوسطاء" يف رشكات املواد الزراعية يف األردن قد جاءت
عالية ،حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم ( )04التي تنص" :تقوم الرشكة بتطوير عالقات العمل مع
الوسطاء " بدرجة تقييم عالية ،وقد تفرس هذه النتيجة بأن رشكات املواد الزراعية تقوم بدراسة السياسات
الرتويجية للوسطاء من حيث الكفاءة والفاعلية ،وأنها تقوم باختيار الوسطاء األكرث كفاءة من الذين ميتلكون
القدرة عىل تشجيع العمالء من رشاء املنتج ،يف حني جاء يف املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )02التي تنص "تسعى
الرشكة إىل إيجاد الثقة املتبادلة بينها وبني الوسطاء ،وبدرجة تقييم متوسطة ،وقد تفرس هذه النتيجة بأن
رشكات املواد الزراعية تسعى إيجاد روابط قوية بينها وبني الوسطاء مبا يحقق الكفاءة يف عملياتها ويعود
بالتايل عىل سمعة وربحية الرشكة.

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال
(إدارة العالقات مع العمالء) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الثالثة املشتقة من الفرضية الرئيسية األوىل بوجود أثر ذو داللة
إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة العالقات مع
العمالء) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن .يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية
يف األردن ،وبالتايل تقبل الفرضية الفرعية الثالثة بالصيغة البديلة.
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أما بالنسبة للنتائج الخاصة باألثر فقد أظهرت نتائج اختبار االنحدار املتعدد أن قيمة معامل التأثري قد
بلغت ( )%22أي أنه مع ثبات العوامل األخرى فإن ( )%0من التغري يف إدارة العالقات مع العمالء يودي
إىل ( )%22 .1من التغري يف كفاءة عمليات رشكات املواد الزراعية يف األردن.
وقد تفرس هذه النتيجة بأن رشكات املواد الزراعية ترتكز من خالل منتجاتها إىل االتصال الناجح مع
العمالء وبناء عالقات جديدة مع عمالء جدد والتي تسهم يف رفع مستوى كفاءة العمليات لديها ،كام
ميكن تفسري هذه النتيجة إىل أن رشكات املواد الزراعية من خالل بناء العالقات مع العمالء تحقق الكفاءة
يف العمليات من خالل ضامن وصول املنتجات بالتوقيتات املناسبة وبالسعر املثايل والجودة املطلوبة ليبد
العميل.
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( )Gonzalez-Benito,2010التي هدفت إىل بحث أثر
اسرتاتيجية التوريد يف األداء املؤسيس ،والتي أظهرت نتائجها أن الرشكات ذات األداء املرتفع كانت تركز
عىل تحقيق أسبقيات تنافسية ترتبط بصورة أساسية بالجودة واملرونة واملوثوقية والتسليم ،وبصورة
ثانوية بالتكلفة.
أما فيام يتعلق مبناقشة فقرات مجال إدارة العالقات مع العمالء ،فقد أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية
ملامرسة "إدارة العالقات مع العمالء" يف رشكات املواد الزراعية يف األردن قد جاءت بدرجة عالية جداً ،حيث
جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم ( )42التي تنص" :تلتزم الرشكة بتسليم املنتجات للعمالء بالوقت املحدد"،
وقد تفرس هذه النتيجة بأن الرشكات لديها التزام بالتوقيتات املحددة للتسليم مبا يسهم يف تحسني الصورة
الذهنية لدى العمالء عن الرشكة ومبا يعزز زيادة والئهم وانتامئهم نحو املنظمة ،يف جني جاء يف املرتبة األخرية
الفقرة رقم ( )49التي تنص" :تقوم الرشكة باستقصاء توقعات العمالء حول املنتج ،بدرجة تقييم عالية ،وقد
تفرس هذه النتيجة بأن الرشكات تهتم بتحديد الفرص التجارية الجديدة وتقليل الفرص الضائعة.

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الرابعة:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال
(إدارة التدفقات املالية) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الرابعة املشتقة من الفرضية الرئيسية األوىل بوجود أثر ذو
داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة التدفقات
املالية) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن .يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية
يف األردن ،وبالتايل تقبل الفرضية الفرعية الرابعة بالصيغة البديلة.
أما بالنسبة للنتائج الخاصة باألثر فقد أظهرت نتائج اختبار االنحدار املتعدد أن قيمة معامل التأثري قد
بلغت ( )%42.2أي أنه مع ثبات العوامل األخرى فإن ( )%0من التغري يف إدارة التدفقات املالية يودي
إىل ( )%49 .1من التغري يف كفاءة عمليات رشكات املواد الزراعية يف األردن.
وقد تفرس هذه النتيجة بأن رشكات املواد الزراعية تكرس اهتاممها بإدارة التدفقات املايل والتي هي مبثابة
أساس رأس مال السلسلة والتدفق املايل أمر حاسم يف إدارة السلسلة ،كام أن التدفقات املالية هي من
العوامل املؤثرة يف فعالية وكفاءة أنشطة السلسلة.
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وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عبدهللا ( )4106التي هدفت التعرف إىل أثر مامرسات سلسلة
التوريد ومكوناتها يف األداء االسرتاتيجي ،والتي أظهرت نتائجها أن هناك تطبيق مرتفع لجميع متغريات
مامرسات سلسلة التوريد ،ومن ضمنها التدفق املايل.
أما فيام يتعلق مبناقشة الفقرات املتعلقة مبجال إدارة التدفقات املالية أظهرت النتائج املبينة أن الدرجة
الكلية ملامرسة " إدارة التدفقات املالية" يف رشكات املواد الزراعية يف األردن قد جاءت بدرجة عالية،
حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم ( )36التي تنص" :تقوم الرشكة بعقد اتفاقيات مع املوردين حول
طرق الدفع " وبدرجة تقييم عالية جداً ،وقد تفرس هذه النتيجة بأن رشكات املواد الزراعية تقوم بضبط
إدارة التدفقات املالية بني أعضاء سلسلة التوريد وخصوصاً بتقديم التسهيالت املالية للعمالء والذين
تعتربهم الرشكات املصدر الرئيس يف جني األرباح ،يف جني جاء يف املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )21التي
تنص" :تقوم الرشكة باستالم مستحقاتها من العمالء بالوقت املناسب" وقد تشري هذه النتيجة إىل الثقة
املتبادلة بني العمالء والرشكة.

مناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الخامسة:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال
(إدارة التدفقات املعلوماتية) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن.
أظهرت النتائج املتعلقة بالفرضية الفرعية الخامسة املشتقة من الفرضية الرئيسية األوىل بوجود أثر ذو
داللة إحصائية عند مستوى الداللة املعنوية ( )α>1.19إلدارة سلسلة التوريد يف مجال (إدارة التدفقات
املعلوماتية) يف كفاءة العمليات للرشكات املواد الزراعية يف األردن .يف كفاءة العمليات للرشكات املواد
الزراعية يف األردن ،وبالتايل تقبل الفرضية الفرعية الخامسة بالصيغة البديلة.
أم ا بالنسبة للنتائج الخاصة باألثر فقد أظهرت نتائج اختبار االنحدار املتعدد أن قيمة معامل التأثري قد
بلغت ( )1.22أي أنه مع ثبات العوامل األخرى فإن ( )0%من التغري يف إدارة التدفقات املعلوماتية يودي
إىل ( )%22من التغري يف كفاءة عمليات رشكات املواد الزراعية يف األردن.
وقد تفرس هذه النتيجة إىل رشكات املواد الزراعية يف األردن تكرس االهتامم باملعلومات التي تتدفق إليها
وأنها من خاللها تبادل املعلومات تقوم الرشكات بضبط أمورها املالية وحجم ونوع العرض لديها مبا يتفق
ورغبات العمالء ،وبذلك تحقق الكفاءة يف عملياتها بحيث ال تتعرض املواد فيها للكساد أو التلف أو الخسارة.
أما فيام يتعلق مبناقشة النتائج الخاصة بفقرات مجال إدارة التدفقات املعلوماتية فقد أظهرت النتائج أن
الدرجة الكلية ملامرسة " إدارة التدفقات املعلوماتية" يف رشكات املواد الزراعية يف األردن قد جاءت بدرجة
عالية ،حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم ( )22التي تنص" :تضبط الرشكة حجم إنتاجها بنا ًء عىل تدفق
املعلومات" بدرجة تقييم عالية ،وقد تفرس هذه النتيجة بأن رشكات املواد الزراعية تقوم بالتنسيق بني حجم
الطلب وبني ما تقوم بعرضه ،يف جني جاء يف املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )29التي تنص" :متتلك الرشكة نظام
إلكرتوين يلبي رسعة تبادل املعلومات" وبدرجة تقييم متوسطة ،وقد تفرس هذه النتيجة بأن رشكات املواد
الزراعية يف األردن تواكب املتغريات والتطورات الحاصلة يف بيئة األعامل من خالل تبنيها لألنظمة اإللكرتونية
التي تسهل الوصول إىل املعلومات.
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مناقشة النتائج املتعلقة بكفاءة عمليات الرشكات الزراعية يف األردن:
أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية ملامرسة " كفاءة عمليات الرشكات الزراعية يف األردن" قد جاءت بدرجة
عالية جداً ،حيث جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة رقم ( )00التي تنص" :تقوم الرشكة بتطوير منتجات
جديدة " وبدرجة تقييم عالية جداً ،يف حني جاء يف املرتبة األخرية الفقرة رقم ( )4التي تنص" :تتقوم
الرشكة مبقارنة عملياتها اإلدارية مع العمليات اإلدارية لرشكات منافسة " وبدرجة تقييم عالية .وقد تفرس
هذه النتيجة بأن رشكات املواد الزراعية يف األردن لديها القدرة العالية بتطوير املنتجات لديها ،وأنها متتلك
الفهم التام واإلدراك ألهمية إدارة سلسلة التوريد ومدى تأثريها يف كفاءة عمليات الرشكة ،إضاف ًة إىل
امتالكها القدرة التشغيلية التي تعظم القيمة التسويقية لها من خالل قدرتها عىل التواصل مع العمالء
والوسطاء واملوردين يف البيئة الخارجية وضبطها للتدفقات املالية ،واالهتامم باملعلومات املتدفقة وتسيري
عمل الرشكة عىل أساس هذه املعلومات.

التوصيات
يف ضوء النتائج السابقة يويص الباحث مبا يأيت:
يف ضوء النتائج السابقة تويص الدراسة مبا يأيت:
تعزيز االهتامم بإدارة العالقات مع املوردين من خالل فتح جسور تعاون مع موردين بعالقات طويلة
األمد ،وذلك من خالل عقد اتفاقيات التفاهم املشرتكة فيام بني الرشكات واملوردين ،لرفع مستوى التعاون
فيام بينهم.
تبني األساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة يف إدارة سلسلة التوريد لتسهيل التواصل مع أطراف
السلسلة ،وذلك من خالل تصميم برامج وتطبيقات ذكية تسهل هذه العملية مام يزيد من رسعة اإلنجاز
ويؤثر إيجاباً عىل سهولة الوصول للمنتج.
أن تقوم بقية الرشكات الزراعية يف األردن بتطوير سالسلها بالشكل الذي يضمن كفاءة العمليات فيها،
من خالل تبني األساليب العلمية الحديثة يف إدارة سالسل التوريد واالستفادة من تجارب الرشكات التي
أظهرت نجاحاً يف إدارة سالسل التوريد.
إجراء دراسات تتناول موضوع مامرسات إدارة سلسلة التوريد عىل مجتمعات دراسية أخرى تتبنى إدارة
أعاملها من خالل سلسلة التوريد.
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قامئة املراجع
أوالً :املراجع العربية :
باسم ،غدير ( ،)4113العامل الرقمي والية تحليل البيانات ،سلسلة الرضا للمعلومات.
أبو حسني ،الحارث ،)4106( ،أثر التوجه االسرتاتيجي اسرتاتيجيات العمليات عىل تحسني سلسلة التوريد
يف رشكة البان اليوم يف األردن ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة عامن العربية ،األردن.
الربازي ،تريك دهامن ( )4104أثر إدارة سلسلة التوريد عىل أداء املنظمة :دراسة ميدانية يف الرشكات
الصناعية املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية األعامل ،جامعة
الرشق األوسط.
البكري ،ثامر ( .)4119اسرتاتيجيات السويق ،عامن ،اليازوري للنرش والتوزيع
جواد ،شوقي  ،ومحمد ،الشموط ( .)4112إدارة سلسلة التوريد ،عامن :إثراء للنرش والتوزيع.
حسان ،محمد ( .)4115إدارة سالسل اإلمداد والتوزيع ،اإلسكندرية :الدار الجامعية ،مرص.
حمد ،زينة مصطفى محمد ( .)4103أثر تكامل سلسلة التوريد عىل األداء التنظيمي ودور االضطراب
البيئي :دراسة تطبيقية عىل رشكات الصناعات الغذائية يف األردن .رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
األعامل ،جامعة الرشق األوسط.
الحوري ،سليامن ابراهيم والجوازنة ،بهجت عيد (" ،)4100مرونة سلسلة التزويد يف املنظامت الصناعية
األردنية  :دراسة ميدانية"  ،املجلة العربية للعلوم اإلدارية ،مجلد  ،02عدد ،0ص.25-2
داي ،مارك وآخرون ( .)4112إدارة املشرتيات ،ترجمة :خالد العامري ،مرص :دار الفاروق للنرش والتوزيع.
رزق ،محمود ( .)4116جداول التكلفة كأداة لتدنية تكاليف سلسلة التوريد ،املجلة املرصية للدراسات
التجارية ،املجلد (.32-0 : )31
رفاعي ،ممدوح عبد العزيز ،)4116( ،إدارة سالسل التوريد -مدخل تحلييل ،كلية التجارة.
رشارة  ،حسني ،ورفاعي ،ممدوح ( .)4116إدارة سلسلة التوريد :مدخل تحلييل ،القاهرة.
الشعار ،إسحق ( .)4102أثر تكامل سلسلة التوريد من خالل استجابة سلسلة التوريد لألداء التشغييل يف
الصناعات األردنية كبرية ومتوسطة الحجم :دراسة ميدانية ،املجلة األردنية يف إدارة األعامل PP: )3( 01
.448-509
الشموط ،محمد سامل ،)4112( ،أثر عالقة الرشكة باملوردين يف أداء سلسلة التوريد لدى الرشكات الصناعية
األردنية املتوسطة ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،جامعة عامن العربية :عامن ،األردن.
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العواوده ،وليد مجيل( )4112أثر املرونة االسرتاتيجية عىل أداء الرشكات الصناعية األردنية العاملة يف
السوق الدويل ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية الدراسات اإلدارية واملالية العليا ،جامعة عامن العربية
للدراسات العليا ،عامن ،األردن
عوض ،محمد سليامن ،)4116( ،إطار مقرتح لنظام دعم قرارات سلسلة التوريد :بالتطبيق عىل صناعة
األغذية ،رسالة دكتوراه ،جامعة عني شمس ،مرص.
الغدير ،راشد ،)4110( ،إدارة اإلنتاج وفق سلسلة التوريد -دراسة تحليلية ،مكتبة الرواد ،مرص.
مرعي ،توفيق ( .)4113الكفايات التعليمية يف ضوء النظم .ط ،0عامن  :دار الفرقان للنرش والتوزيع،
عامن.
هدية ،عبدهللا ،)4106( ،أثر مامرسات سلسلة التوريد عىل األسبقيات التنافسية لرشكات صناعة األلبان
األردنية ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة الرشق األوسط ،عامن ،األردن.
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امللحق ()0
استبانة الدراسة

جامعة آل البيت
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
قسم إدارة األعامل

حرضة املوظف  /املوظفة  ...............................................املحرتم /املحرتمة
تحية طيبة وبعد:
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان :أثر مامرسات إدارة سلسلة التوريد عىل كفاءة العمليات يف رشكات
املواد الزراعية يف األردن ،وذلك استكامالً ملتطلبات الحصول عىل درجة املاجستري يف تخصص إدارة األعامل
من كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية يف جامعة آل البيت.
علامً بأن اإلجابة ستكون وفقاً ملقياس ليكرت الخاميس كام يأيت:
موافق

موافق بشدة

موافق
متوسطة

بدرجة

غري موافق

غري موافق بشدة

وأن ح رصكم عىل تقديم البيانات واملعلومات املطلوبة بدقة وموضوعية سيساهم يف التوصل إىل نتائج
أفضل ،وبالتايل مساعدة الباحث يف التوصل إىل نتائج أدق وتقديم توصيات ذات فائدة أكرب .لذا نرجو،
التكرم بالتأشري عىل فقرات االستبانة املرفقة ،ومبا ترونه مناسباً.
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
إرشاف
الدكتور نوفان عليامت

الباحث
حسن جازي التبيني
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املجال األول :سلسلة التوريد :
أ -إدارة العالقات مع املوردين:
رقم
الفقر الفقرات
ة
0

يتم التخيط ألنشطة عالقات الرشكة مع املوردين

4

تحرص الرشكة عىل ابقاء قنوات اتصال مفتوحة فيام
بينها وبني مورديها

3

يعترب التعاون بني الرشكة ومورديها وسيلة لتحقيق
التميز

2

تقوم الرشكة بإرشاك مورديها يف صياغة اسرتاتيجياتها
عىل املدى البعيد

9

تتشارك الرشكة مع املوردين يف الرؤيا املستقبلية

6

تقوم الرشكة بتطوير برامج رشاكة اسرتاتيجية مع
املوردين لصالح سلسلة التوريد

2

يلتزم املوردين مع الرشكة بعالقات طويلة األمد

2

تعترب الرشكة املوردين لها مبثابة رشكاء اسرتاتيجيون

5

تقوم الرشكة بتبادل املعلومات مع املوردين بكل
شفافية

01

تتناسب خدمات ما بعد التوريد مع متطلبات الرشكة

00

يلتزم املوردين بعمليات إنتاج وتوريد مرنة

عالية
جداً

متوسط منخفض منخفض
عالية
ة جداً
ة
ة
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ب -إدارة العالقات مع الوسطاء:
رقم
الفقر الفقرات
ة
04

تقوم الرشكة بتطوير عالقات العمل مع الوسطاء

03

تخطط الرشكة أنشطة العالقة مع الوسطاء بشكل فعال

02

تسعى الرشكة إىل إيجاد الثقة املتبادلة بينها وبني
الوسطاء

09

تتقاسم الرشكة نجاحاتها مع الوسطاء الرئيسيني

06

تقوم الرشكة بالتنسيق لألنشطة املشرتكة فيام بينها وبني
املوردين

02

تتشارك الرشكة مع الوسطاء يف عملية تبادل املعلومات
الخاصة بالعمليات الرتويجية

02

تتسم العالقة فيام بني الرشكة والعمالء بالكفاءة
والتكامل

05

تتوافر لدى الرشكة برامج تحسني وتطوير مستمرة
تشمل الوسطاء

41

تحرص الرشكة عىل توفري املنتجات املطلوبة من
الوسطاء

40

تتشارك الرشكة مع الوسطاء يف حل املشكالت التي
تتواجها

44

توفر الرشكة قنوات اتصال رسمية وغري رسمية فيام
بينها وبني الوسطاء

عالية
جداً

متوسط منخفض منخفض
عالية
ة جداً
ة
ة
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ج -إدارة العالقات مع العمالء:
رقم
الفقرة

الفقرات

43

تخطط الرشكة أنشطة إدارة العالقات مع العمالء بشكل
فعال

42

تقوم الرشكة مبعالجة املشكالت الواردة من العمالء

49

تقوم الرشكة باستقصاء توقعات العمالء حول املنتج

46

تعمل الرشكة عىل تحسني الصورة الذهنية عنها لدى
العميل

42

تلتزم الرشكة بتسليم املنتجات للعمالء بالوقت املحدد

42

تقدم الرشكة منتجاتها بأسعار منافسة

45

تقوم الرشكة بتطوير منتجاتها باملقارن ًة مع املنافسني
بنا ًء عىل التغذية الراجعة من عمالئها

31

تحرص الرشكة عىل إيجاد قنوات اتصال شخصية مع
العمالء تخدم أهدافها التسويقية

30

تستجيب الرشكة ألي متغريات تطرأ عىل البيئة السوقية

34

تعمل الرشكة عىل تقديم منتجات متميزة تتوافق مع
حاجات العمالء ورغباتهم

33

يتم تبادل املعلومات بني الرشكة وعمالئها بواسطة
قنوات االتصال الفعالة

32

تخرب الرشكة عمالئها عن املنتجات الجديدة

39

تستخدم الرشكة الوسائل التكنولوجية الحديثة للتواصل
مع عمالئها

عالية
جداً

منخفض
متوسط
منخفضة
عالية
ة جداً
ة
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د .إدارة التدفقات املالية:
رقم
الفقرة

الفقرات

36

تقوم الرشكة بعقد اتفاقيات مع املوردين حول طرق
الدفع

32

لدى الرشكة القدرة من دفع املستحقات للموردين يف
املوعد املحدد الستحقاقها

32

تحصل الرشكة عىل التسهيالت مالية من قبل املوردين

35

تقوم الرشكة بالرقابة عىل التدفقات املالية الصادرة
والواردة لها

21

تقوم الرشكة باستالم مستحقاتها من العمالء بالوقت
املناسب

20

تنظم الرشكة كثرياً كمية التدفقات املالية واملتطلبات

24

تقوم الرشكة بضبط عملياتها الداخلية بهدف ضامن
التدفقات املالية لها من الهدر

عالية
جداً

منخفض
متوسط
منخفضة
عالية
ة جداً
ة

ه -إدارة التدفقات املعلوماتية
رقم
الفقرة

الفقرات

23

تتوافر لدى الرشكة قاعدة بيانات خاصة باملوردين

22

تستخدم الرشكة الوسائل التكنولوجية الحديثة يف
تبادل املعلومات مع املوردين

29

متتلك الرشكة نظام إلكرتوين يلبي رسعة تبادل
املعلومات

26

تتوافر لدى الرشكة قاعدة بيانات خاصة بالعمالء

22

تقوم الرشكة بتوثيق املعلومات يف سجالتها الداخلية

عالية
جداً

منخفض
متوسط
منخفضة
عالية
ة جداً
ة
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املجال الثاين :كفاءة العمليات :
رقم
الفقرة

الفقرات

0

تقوم الرشكة بشكل دائم يف تطوير عملياتها اإلدارية

4

تقوم الرشكة مبقارنة عملياتها اإلدارية مع العمليات
اإلدارية لرشكات منافسة

3

يتم مراجعة عمليات الرشكة بشكل دوري الكتشاف
االخطاء وتصويبها

2

تهتم الرشكة بتخفيض أسعار منتجاتها باملقارنة مع
الرشكات املنافسة

9

تحرص الرشكة عىل تقديم منتجاتها بجودة عالية

6

تقوم الرشكة بالتعاقد مع موردين موثوق بم

2

تويل الرشكة أهمية بالغة بالوفاء بالوعود املقدمة لعمالئها

2

تصنف الرشكة شكاوى العمالء وفقاً ملؤرشات جودة
منتجاتها

5

يتوافر لدى الرشكة نظام لتوثيق شكاوى العمالء

01

تلتزم الرشكة بتقديم منتجاتها وفقاً للمواصفات
واملقاييس

00

تقوم الرشكة بتطوير منتجات جديدة

04

تقوم الرشكة ابتكار وسائل تقنية حديثة تواكب
املستجدات

منخفضة
متوسط
عالية
منخفضة
عالية
جداً
ة
جداً
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امللحق ()4
قامئة أسامء املحكمني
الرقم

اسم املحكم

الرتبة العلمية

التخصص

الجامعة

أ .د بهجت عيد الجوازنة

أستاذ

إدارة أعامل

آل البيت

أ .د سليامن إبراهيم الحوري أستاذ

إدارة أعامل

آل البيت

د .وليد مجيل العواودة

أستاذ مشارك

إدارة أعامل

آل البيت

د .زياد محمد الصامدي

أستاذ مشارك

إدارة أعامل

آل البيت

د .عبدهللا العظامات

أستاذ مساعد

تسويق

آل البيت

د .هايل طالق العبابنة

أستاذ مساعد

إدارة أعامل

آل البيت

د .وعد النسور

أستاذ مساعد

إدارة أعامل

الهاشمية

د .حسني البنا

أستاذ مساعد

إدارة أعامل

العربية املفتوحة

د .هايل فاخوري

أستاذ مشارك

إدارة أعامل

العربية املفتوحة

