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 إلى كل زمالئي وأصدقائي وأقاربي..

 وتقدم البحث العلمي.. بالعلمى كل من يسعى للنهوض إل
 إلى وطني الحبيب ... اليمن.

 به األمة والوطن من المولى العلي القدير .. أن ين،ع   هدي هذا الجهد المتواضع سائالا أه 
 لوجهه الكريم. وأن يكون خالصاا 
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 شكر وتقدير

 
 لى توفيقك لي بإكمال هذه الدراسة.لك عظيم الشكر والثناء عو أحمدك ربي 

 
اإلدارات جميع نتهاء من هذه الدراسة فإني أشكر جامعة األندلس وعمادة الدراسات العليا و عد اإلوب
 نجاز هذه الرسالة.ي سهلت ومهدت الطريق للوصول إلى إالت
 

الكميم على تعاونه وتوجيهه لي ناصر  ستاذ الدكتور جمالاأل الدراسةشكر مشرف كما أخص بال
 وتذليله الصعوبات التي واجهتني خالل هذه الدراسة.

 
وأخص بالذكر د. نبيل عاطف وكذا أتقدم بالشكر الجزيل لمدراء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي 

دور الكبير في نجاح هذه الدراسة والدعم ال الذي كان لهمدير عام الشركة اليمنية المصرية 
 .المتواصل لها

 
ر عبد الخالق طواف ستاذ الدكتو هيئة التحكيم والمناقشة كل من األألعضاء  والشكر موصول أيضا  

ا يالة ونقدها النقد البناء كما أثر لمناقشة الرس اا وقتهميذين أعطلشي الر  اهلل الق   عبدستاذ الدكتور واأل
 نقاش والمالحظات القيمة.هذه الدراسة بال

ي موضوع إختيار في  بارز   شي الذي كان له دور  ر  الق  ستاذ الدكتور عبد اهلل كما أخص بالذكر األ
 .الدراسة هذه
 

 .أو توجيها   أو رأيا   أو مشورة   نصحا   من ساعدني في هذه الدراسة أو أسدى إلي   كما أشكر كل  
 

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى اهلل على سيدنا                   
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 الدراسة لخصمه 

دور ممارسات إدارة سلسلة التوريد في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي " دراسة 
 ميدانية ".

دور ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد  سعت الدراسة إلىى تحقيىق جملىة مىن األهىداف أهمهىا تحديىد     
مىىىن )العالقىىىة مىىىع  إظهىىىار دور كىىىل   مىىىن خىىىاللأداء الشىىىركات اليمنيىىىة للتصىىىنيع الىىىدوائي فىىىي تحسىىىين 

ين، العمليات الداخلية، العالقة مع الوسطاء، العالقة مىع العمىالء، والمشىاركة فىي المعلومىات( م وّردال
إبىراز أهىم الممارسىات التىي لهىا الىدور األكبىر  كمىا سىعت الدراسىة إلىى أداء تلىك الشىركاتفي تحسين 
 .في تلك الشركات ات المستجيبة وتوضيح واقع تطبيق تلك الممارساتأداء الشركفي تحسين 

علىىى أسىىلوب التحليىىل الفلسىىفي فىىىي مىىنهج الوصىىفي واالسىىتداللي المسىىتند وقىىد اتبعىىت الدراسىىة ال     
دراسات السابقة في هذا المجال وتم اسىتخدام عرض المحتوى النظري للدراسة من اإلطار النظري وال

( والمتمثل في اإلدارة العليا والوسطى 141االستبانة كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة البالغ )
( شىركات عاملىة، 1( شركات مستجيبة من أصل )8والمختصين في مجال إدارة سلسلة التوريد في )
اسىىتبانة  (135)ة، تىىم اسىىترداد اسىىتبان (141توزيىىع ) حيىىث تىىم اسىىتخدام أسىىلوب الحصىىر الشىىامل وتىىم

( باسىتخدام جملىة مىن األسىاليب (SPSSجميعها صالحة للتحليل حيث تم تحليلها باستخدام برنىامج 
صىىىدق وثبىىىات الدراسىىىة والتوزيىىىع  إختبىىىاراإلحصىىىائية مثىىىل التكىىىرارات والنسىىىب المئويىىىة والمتوسىىىطات، 

 .One Sample T-Testيل البسيط وتحل اإلنحدار، اإلرتباطالطبيعي، 
ألبعاد ممارسات إدارة سلسىلة التوريىد فىي الشىركات  كبيرا   وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تطبيقا       

العمليىات  يعىدعد العالقة مع العمالء فىي المرتبىة األولىى ثىم ب  جاء ب  حيث  (%55)بنسبة  المستجيبة
ىىوّردالالعالقىىة مىىع الداخليىىة و       ،عىىد العالقىىة مىىع الوسىىطاءب   خيىىرا  وأالمعلومىىات  المشىىاركة فىىيعىىد ب  ين ثىىم م 

لتلك الممارسىات فىي تحسىين أداء العمليىات للشىركات محىل  كبيرا   وأكدت نتائج الدراسة أن هناك دورا  
 لممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد ي عىزى األداءمىن التغيىر الحاصىل فىي  (%75)أن ما نسىبته الدراسة و 

 ة ثم العالقة مع العمالء ثم المشاركة في المعلومات.وفي مقدمتها العمليات الداخلي
بتطبيىق ممارسىات إدارة سلسىلة  هتمامكات اليمنية للتصنيع الدوائي باإلالشر وقد أوصت الدراسة      

بهىىا  هتمىىاملضىىعف اإل عىىد العالقىىة مىىع الوسىىطاء والمشىىاركة فىىي المعلومىىات نظىىرا  ب   التوريىىد وخصوصىىا  
 عد. ارسات الداخلية في كل ب  باإلضافة إلى بعض المم نسبيا  
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 ال،صل األول
 اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة

ها وأهىىدافاإلطىىار العىىام للدراسىىة والىىذي يتمثىىل فىىي مقدمىىة ومشىىكلة الدراسىىة هىىذا الفصىىل يتضىىمن      
كمىىىا يتنىىىاول  هاوحىىىدودوالمصىىىطلحات الىىىواردة فيهىىىا ومتغيىىىرات وأنمىىىوذج الدراسىىىة  هاوفرضىىىياتوأهميتهىىىا 

 .والتعليق عليها الدراسات السابقة
 اإلطار العام للدراسة: 1-1

 مقدمة:
إن حجم التطورات المتسارعة في التكنولوجيا بشكل عام وتقنية المعلومات بشكل خاص أواخر      

اية القرن الواحد والعشرين قد أدى إلى كثير من التطورات والنجاحات وتحقيق القرن العشرين وبد
 قفزات كبيرة في كافة مجاالت الحياة ونشوء بدائل جديدة مواكبة لهذا التطور.

أدت بدورها إلى تقدم كبير في  الكلمة من معنى حيث لقد كانت بالفعل ثورة بكل ما تحملهو      
 .جاالت الصناعية والتجارية المختلفة والعلوم اإلدارية المصاحبة لهاكافة المجاالت بما فيها الم

الشركات  واندماجاألسواق  انفتاحأهم إفرازات تلك الثورة التي أدت إلى أحد وكانت العولمة      
العمل بمفهوم سلسلة التوريد و وتوسع مجاالت عملها وبروز الشركات العمالقة متعددة الجنسيات 

 هتمامإلى وضوح أهمية اإل تن زيادة حدة المنافسة أدإستقلة عن بعضها حيث بين الشركات الم
 بسالسل التوريد في ظل العولمة وزيادة التجارة العالمية وازدهار التجارة اإللكترونية.

ة التوريد يعتبر مفتاح التسويق الناجح ودليل الشركات لالشركات بسلسالمنظمات/ إهتمامإن      
السوقي وانطالقها نحو العالمية وهذا لن يتم إال بحسن إدارة العالقة مع العمالء للتمكن واالنتشار 

بما في ذلك العالقة مع الوسطاء ومن جهة أخرى لن تستطيع الشركات المنافسة تقديم السعر 
وهذا لن  ؛األولية بسعر مناسب وفي الوقت المناسب الموادالمناسب للعمالء إال إذا حصلت على 

تقديم المنتجات  مما يؤدي إلىفي تخفيض التكلفة  ت سهمين م وّردالد عالقة تشاركية مع يتم إال بوجو 
المناسبين وبين هذا وذاك ال بد من ضمان  المكان والزمانوالخدمات للعمالء بأسعار منافسة في 

تصنيع المنتجات في ظروف مناسبة وبجودة عالية وكل ذلك سيؤدي في النهاية إلى تحسين أداء 
نجاز العملياالمنظ  . ت وتحقيق األهداف بكفاءة وفعاليةمة وا 
كانت  في ظل تلك المنافسة والتعقيدات العديد من التحديات سواء   /الشركاتتواجه المنظماتو      

تتمثل في القدرة على استغالل الموارد المتاحة االستغالل األمثل أو  /الشركةتحديات داخل المنظمة
والتي تتمثل في ضغوط المنافسة الشديدة والتطورات  /بالشركةبالمنظمة تحديات من البيئة المحيطة

 العالم الثالث.في  المفاجئة في التكنولوجيا وخصوصا  
إلىىىى منظمىىىة التجىىىارة العالميىىىة المبنيىىىة علىىىى حريىىىة المنافسىىىة ورفىىىع الحىىىواجز  نضىىىمام الىىىيمنإن إ     

التكيف مع هذه المتغيرات والتحىديات  ضرورة اليمنية للتصنيع الدوائيالجمركية يحتم على الشركات 
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ومتطلبات التجارة العالمية لضمان بقائها في السوق بل واالستمرار في نشاطها والنمو والتطور وهذا 
 على أكبر حصة سوقية.يتطلب منها البحث عن وسائل النجاح والمنافسة في السوق لالستحواذ 

لقطاعات الهامة التي لهىا أثىر كبيىر فىي المجتمىع ويعتبر قطاع الصناعات الدوائية اليمنية من ا     
ن دراسىىة هىىذا القطىىاع تسىىاعد فىىي توضىىيح  الىىوطني حيىىث يسىىهم فىىي تحقيىىق األمىىن الىىدوائي  الوسىىائلوا 

ومعرفىة ممارسىاتها سلسىة التوريىد والتعىرف علىى واقىع تطبيىق  دراسة إدارة ن من أدائه ولعل  حس  التي ت  
 . الحالية وهذا ما ستبحثه الدراسة تلك الوسائلمن أهم  ن أداء الشركاتيفي تحسدورها 

 :مشكلة الدراسة  1-1-1

شهد قطاع التصنيع الدوائي في اليمن قفزة كبيىرة خىالل العقىدين األخيىرين وبىدأت المنافسىة بىين      
هذه الشركات على السوق اليمنية ومنافسة المنتج األجنبي إال أنه في ظل الظروف الراهنة من عدم 

هىذه الشىركات  علىى فإنىه أصىبح لزامىا  وتىدهور سىعر العملىة الوطنيىة  اإلقتصىاديسي و االستقرار السيا
ضىعف  البحث عن أسىاليب حديثىة لالسىتمرار والتطىور وذلىك بتحسىين األداء وتخفىيض التكلفىة ولعىل  

ىىىالتىىىي لىىىم ت   المهمىىىةتطبيىىىق ممارسىىىات إدارة سلسىىىلة التوريىىىد مىىىن األسىىىباب  ن الشىىىركات الدوائيىىىة مىىىن مك 
 فة وتحسين األداء وتتمثل مظاهر المشكلة فيمايلي: فض التكلخ  
ومىىىىا صىىىىاحبها مىىىىن تطىىىىورات هائلىىىىة فىىىىي مجىىىىال التكنولوجيىىىىا  إن ظهىىىىور سالسىىىىل التوريىىىىد عالميىىىىا  -1

واالتصىىىاالت وتقنيىىىة المعلومىىىات حيىىىث أثبتىىىت الكثيىىىر مىىىن الدراسىىىات السىىىابقة األجنبيىىىة وجىىىود تحسىىىن 
 .Donovan et alرة سلسىلة التوريىد مثىل دراسىة لتطبيىق ممارسىات إدا واضىح فىي أداء الشىركات نظىرا  

(2017) ،Chesaro (2016)  ،Makhdoom (2015)  ،Miring'u (2015) ،Mahulo (2015)   األمىر
 .للتصنيع الدوائي اليمنية شركاتإدارة سلسلة التوريد في تحسين أداء ال الذي يحتم دراسة أثر تطبيق

كثىر أل يع الىدوائي فىي الىيمن فىي أكثىر مىن شىركةقطىاع التصىنالحظ الباحث من خالل عمله فىي -2
بتطبيىىق ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد علىىى الوجىىه األمثىىل حيىىث  هتمىىامضىىعف فىىي اإلمىىن عقىىدين 
ىىىوّردالفىىىي فهىىىم العالقىىىة التشىىىاركية مىىىع  الحىىىظ قصىىىورا   دارات مىىىل الىىىداخلي بىىىين اإلين وكىىىذا فىىىي التكام 

فىي تطىوير العالقىة مىع  وقصىورا   وخارجيىا   داخليىا   في مستوى تبادل المعلومات واألقسام والحظ ضعفا  
 العمالء والوسطاء للوصول إلى رضا العمالء.

، المناصير Abu Nimeh (2017)العربية مثل دراسة  في الدول الكثير من الدراساتبالرغم أن  -3
ات وجود تىأثير لممارسىأثبتت وغيرها  (2014) الشع ار( ودراسة 2016، العمري والعاني )(2016)

/ أداء العمليىىىىات أو األداء صىىىىناعية فىىىىي تحسىىىىين األداء التشىىىىغيليإدارة سلسىىىىلة التوريىىىىد للمنظمىىىىات ال
إال أنىه علىى حىد علىم الباحىث ال توجىد دراسىات  /الشىركاتالتنظيمي أو األداء المالي لتلىك المنظمات

دراسىة الوحيىدة والتي تعتبىر رغىم قىدمها ال Abu Alrejal( 2007كافية لدراسة ذلك غير دراسة ) يمنية
عنىىد بىىدء الدراسىىة كمىىا ال توجىىد دراسىىة تناولىىت بشىىكل خىىاص الىىوطني  المسىىجلة فىىي مركىىز المعلومىىات

فىي هىذا الموضىوع ومىن هنىا تكمىن الفجىوة البحثيىة المتمثلىة فىي دراسىة  التصنيع الدوائي اليمنيقطاع 
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ائي ودور تلىىىىىك واقىىىىع تطبيىىىىىق ممارسىىىىىات إدارة سلسىىىىلة التوريىىىىىد فىىىىىي الشىىىىىركات اليمنيىىىىة للتصىىىىىنيع الىىىىىدو 
الممارسىىات فىىي تحسىىين أداء الشىىركات ويقتضىىي علىىى الباحىىث دراسىىتها ويمكىىن التعبيىىر عىىن المشىىكلة 

 البحثية للدراسة بالتساؤالت التالية: 
 السؤال الرئيس األول:

 ما واقع تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد في الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي؟     

 ني:السؤال الرئيس الثا 

 ما دور ممارسات إدارة سلسلة التوريد في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي؟     

 وينبثق عن السؤال الرئيس الثاني األسئلة الفرعية التالية:     
 ين في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي؟م وّردالما دور العالقة مع  -1

 ؟الشركات اليمنية للتصنيع الدوائيتحسين أداء ما دور العمليات الداخلية في  -2

 ؟الشركات اليمنية للتصنيع الدوائيما دور العالقة مع الوسطاء في تحسين أداء  -3

 ؟الشركات اليمنية للتصنيع الدوائيما دور العالقة مع العمالء في تحسين أداء  -4

 ؟الدوائي الشركات اليمنية للتصنيعما دور المشاركة في المعلومات في تحسين أداء  -5

أي أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد لها الدور األكبر في تحسين أداء الشركات اليمنية  -6
 للتصنيع الدوائي؟ 

 أهداف الدراسة: 1-1-2

 تسعى الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف المتمثلة في اآلتي:     
نيع ليمنية للتصاأداء الشركات التعرف على دور ممارسات إدارة سلسلة التوريد في تحسين  -1

 الدوائي من خالل التعرف على:
 أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.ين في تحسين م وّردالالعالقة مع  دور  -أ
 أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.دور العمليات الداخلية في تحسين   -ب
 .أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي دور العالقة مع الوسطاء في تحسين  -ج
 أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.دور العالقة مع العمالء في تحسين   -د
 أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.دور المشاركة في المعلومات في تحسين   -ه

ات أداء الشركإبراز أهم ممارسات إدارة سلسلة التوريد التي لها الدور األكبر في تحسين  -2
 اليمنية للتصنيع الدوائي.

 الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد في ضيح واقع تو  -3
 أهمية الدراسة: 1-1-3

ع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تبحثه والقطاع الذي ستطبق عليه ويمكن إبراز نب  ت       
 تلك األهمية فيما يلي:
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 األهمية العلمية للدراسة: 0-0-3-0
العلميىىىىة للدراسىىىىة فىىىىي إثىىىىراء اإلطىىىىار النظىىىىري إلدارة سلسىىىىلة التوريىىىىد وممارسىىىىاتها  األهميىىىىةتبىىىىرز      

فىىي رفىىىد مركىىىز المعلومىىات الىىىوطني ومراكىىز البحىىىث العلمىىىي  ت سىىىهموعالقتهىىا بتحسىىىين األداء وسىىوف 
 والباحثين والمهتمين بالمعلومات في موضوع سلسلة التوريد واألداء.

 األهمية العملية للدراسة: 0-0-3-8
إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي الشىىركات هىىذه الدراسىىة فىىي تقىىديم مقترحىىات لتطبيىىق ممارسىىات  ت سىىهمس       

فىىىىي زيىىىادة إدراك الشىىىىركات الدوائيىىىىة بأهميىىىىة وفوائىىىىد تطبيىىىىق  ت سىىىىهمكمىىىىا س  ، للتصىىىىنيع الىىىىدوائي اليمنيىىىة
حظىة على نقاط القىوة وتعزيزهىا ومال لتركيزاو ممارسات سلسلة التوريد في تحسين أداء تلك الشركات 

 .نقاط الضعف ومعالجتها
 فرضيات الدراسة: 1-1-4

 على مشكلة وتساؤالت وأهداف الدراسة يمكن صياغة الفرضيات التالية: بناء       
 ال،رضية الرئيسة األولى:

( لممارسات إدارة 5...ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) بدرجة مناسبة تطبيقيوجد  ال     
 . الدوائي للتصنيعيمنية الات الشرك فيسلسلة التوريد 

 ال،رضية الرئيسة الثانية:
( لممارسات إدارة سلسلة التوريد 5...ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) دوريوجد  ال     
 الدوائي. للتصنيعاليمنية ات أداء الشركتحسين  في

 وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:     
ىىىوّردالللعالقىىىة مىىىع ( 5...لىىىة إحصىىىائية عنىىىد مسىىىتوى معنويىىىة )ذو دال دوريوجىىىد ال -أ   فىىىي ينم 

 الدوائي. للتصنيعاليمنية ات أداء الشركتحسين 
حسين ت في للعمليات الداخلية( 5...ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) دور يوجدال -ب 

 الدوائي. للتصنيعاليمنية ات أداء الشرك
 للعالقىىىة مىىىع الوسىىىطاء فىىىي( 5...ة عنىىىد مسىىىتوى معنويىىىة )ذو داللىىىة إحصىىىائي دوريوجىىىد ال -ج 

 الدوائي. للتصنيعاليمنية ات أداء الشركتحسين 
 فىىىىي للعالقىىىىة مىىىىع العمىىىىالء( 5...ذو داللىىىىة إحصىىىىائية عنىىىىد مسىىىىتوى معنويىىىىة ) دوريوجىىىىد ال -د 

 الدوائي. للتصنيعاليمنية ات أداء الشركتحسين 
 فىي للمشىاركة فىي المعلومىات( 5...معنويىة )ذو داللة إحصائية عند مسىتوى  دوريوجد ال -ه 

 الدوائي. للتصنيعاليمنية ات أداء الشركتحسين 
 متغيرات وأنموذج الدراسة: 1-1-5

 تتمثل متغيرات الدراسة في اآلتي:     
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 :المتغيرات المستقلة: ممارسات إدارة سلسلة التوريد والمتمثلة في المتغيرات الفرعية التالية 

والمشاركة في ، العالقة مع العمالء العمليات الداخلية، العالقة مع الوسطاءين، م وّردالمع  العالقة
 .المعلومات

 التسليم(.  –المرونة –الجودة –الكلفةت قياسه ): تحسين أداء العمليات ومؤشراالمتغير التابع 
 المتغير التابع     المتغير المستقل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (0-0شكل رقم )

 أنموذج الدراسة
  صطلحات الدراسة:م 1-1-6

ون المصىىىطلح توضىىىيح المقصىىىود بالمصىىىطلحات الموجىىىودة فىىىي أنمىىىوذج الدراسىىىة بحيىىىث يكىىى تىىىم     
 ، وليست الدراسة معنية بأي معنى آخر للمصطلح.ألغراض الدراسة صالحا  

 إدارة سلسلة التوريد : 

ول ( بأنهىىا كىىل األنشىىطة المتضىىمنة الحصىىLummus & Vokurka,1999,12عرفهىىا كىىل مىىن )     
والتركيىب، مصىادر المىواد الخىام واألجىزاء، التصىنيع  على المنتج من المواد الخام إلىى العميىل شىامال  

دارة الطلب، التوزيع خالل كل القنواتالمخازن وتتب   ، التسليم للعميل ونظام ع المخزون، قيد الطلب وا 
 المعلومات الالزم لمتابعة كل هذه األنشطة.

  يدممارسات إدارة سلسلة التور: 

بأنهىىا تعىىود للدرجىىة التىىي  (Flynn et al,1994)إلىىى تعريىىف  (Kemunto,2014,11-12)أشىىارت      
دير بشكل تعاوني عمليات المنظمة مع شركائه في سلسلة التوريد وي   إستراتيجيا  صن ع يتعاون فيها الم  

 الداخلية والخارجية. 

H0 2:1 

H0 2:2 

H0 2:3 

H0 2:4 

H0 2:5 

H0 2 
ممارسات إدارة سلسلة 

 التوريد

 تحسين أداء العمليات

 العالقة مع الموردين

 العمليات الداخلية

 الوسطاء  العالقة مع

 العالقة مع العمالء

 في المعلوماتالمشاركة 

 الكل،ة -
 الجودة -
 المرونة -
 التسليم -
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/ ز علـى العالقـات داخـل المنظمـةرك ـالتـي ته  تلك األنشطة في هذه الدراسة بأنها إجرائيا  وتعرف      
ز ك،ـاءة وفعاليــة أداء إدارة سلسـلة التوريــد وتتمثـل فــي عـز  التــي ته و وخارجهـا مــع الشـركاء  الشـركة

العالقة مع العمالء والمشاركة في  ينأ العمليات الداخليةأ العالقة مع الوسطاءأمهوّردالالعالقة مع 
 .المعلومات

  ينمهوّردالالعالقة مع: 

ىىىوّردال مىىىع الشىىىركة تقيمهىىىا التىىىي الشىىىراكة بهىىىا ي قصىىىد       بهىىىا، سلسىىىلة التوريىىىد الخاصىىىة ضىىىمن ينم 
 والتخطيط بكفاءة بتنفيذها اإللتزامو  واألنشطة والموادالمشاركة في المعلومات  العالقات هذه وتتضمن
 ي تحسىىينأهميتهىىا فىى وتكمىىن ،المنتجىىات تصىىميم فىىي المشىىاكل والمسىىاهمة حىىل علىىى والعمىىل المشىىترك
 (.2، 2116المناصير،وأنشطة السلسلة. ) مهام تنفيذ الجهد عند وتنظيم الوقت استخدام
يهـا مهوّردالشـركة و المنظمة/العالقة التراكمية طويلة األمد التي تنشأ بين بأنهىا  إجرائيا  وتعرف      

تبـادل ومراعـاة كـل حتـرام المواإل اإللتـزامالرئيسيين من خالل التعامل المستمر المبنـي علـى الثقـة و 
ــطــرف لمصــالخ اوخــر وحــل المشــاكل علــى أه  ــى إشــراك  س  سه ــوّردالواضــحة والوصــول إل ين فــي مه

  .اإلستراتيجيةالتخطيط المشترك والبحث والتطوير للمنتجات والعمليات للوصول إلى الشراكة 
 العمليات الداخلية 

 وخىدمات العمىالءجىودة المنتجىات  التي تقوم بها الشركة لضىمان والعمليات األنشطة كافة وهي     
المناسىىبين وذلىىك مىىن خىىالل الرقابىىة علىىى األنشىىطة  والزمىىان المكىىان فىىي والخىىدمات المنتجىىات وتقىىديم
 .(2،2116،ين القدرات التشغيلية. )المناصيروتحس
لضـمان جـودة  /الشـركةجرى داخـل المنظمةمجموعة من األنشطة التي ته بأنها  إجرائيا  وتعرف      

األنشـــطة التـــي تـــربط تلـــك وكـــذا خـــالل عمليـــات التصـــنيع والتخـــزين والتســـليم للمنـــتج المنتجـــات 
وتحســين العمليــات مــع بعضــها بطريقــة تعاونيــة وتكامليــة لحــل المشــكالت ورفــع مســتوى الجــودة 

 إلرضاء العمالء.وذلك بأقل مدخالت مع التخلص من التالف بأنواعه الك،اءة 

 العالقة مع الوسطاء     : 

تطىىوير عالقىىات تعىىاون وعمىىل " بأنهىىا  Kim,2004( إلىىى تعريىىف11،2112،)البىىرازيأشىىار      
مشترك بعيدة األمد مع الوسطاء في سلسلة التوريد بهدف تحقيىق التقىارب والثقىة العاليىة المتبادلىة 
والتنسىىىيق المالئىىىم لألنشىىىطة والحىىىل المشىىىترك للمشىىىكالت والىىىتعلم المشىىىترك والمشىىىاركة فىىىي النجىىىاح 

 ."المعلومات وتوافرها بدرجات عاليةفة إلى المخاطر وشفافية والمكتسبات إضا
الشــركة المنظمة/ العالقــة التراكميــة بعيــدة األمــد التــي قــد تنشــأ بــينبأنهىىا  إجرائيىىا  وتعىىرف      

والتعـاون واالحتـرام المتبـادل  اإللتـزامووسطائها من خالل التعامل المستمر المبني على الثقـة و 
ة ومراعاة كل طرف لمصالخ اوخر مع حل أية مشاكل قد تنشـأ علـى والتنسيق المالئم لألنشط

س واضحة مـع إشـراك بعـض الوسـطاء )بـين الشـركة وعمالئهـا( فـي التـدريب والتأهيـل فـي سه أه 
دارة المخاطر وتبادل المعلومات ونيرها.  مجاالت خدمة العمالء والتوزيع وا 
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 العالقة مع العمالء : 

عىىىن الممارسىىىات التىىىي تنطلىىىق بهىىىا الشىىىركات لغىىىرض إدارة وحىىىل هىىىي جميىىىع الىىىروابط المعبىىىرة "     
الشكاوى الواردة من جانب العميل والعمل على بناء عالقات طويلة األمد مىع العميىل وتحسىين رضىا 

 ،رفىاعي)"العميل وتقديم منتجىات راقيىة ومتميىزة إلشىباع حاجاتىه ورغباتىه وصىوال إلىى مسىتوى سىعادته
24،2116).   

الشـركة المنظمة/المسـتخدمة مـن  والتقنيـات الممارسـات مـن واسـع مدىبأنها  إجرائيا  وتعرف      
أ خدمة عمالء شاملة الت،اعـل مع كل ما يمس العمالء من تسويقأ مبيعات التي تتكامل بسهولة

أ قياس رضاهم ومتابعة هم ورنباتهم المتغيرةأ إدارة شكاويهمحتياجاتباالستجابة إلهم والتعاون مع
معهــم علــى المــدى البعيــد  مــنهم لغــرض تحســين رضــاهم وخلــق عالقــة تشــاركيةالتغذيــة العكســية 

 .لى والء العمالء لتحقيق أهداف المنظمةوالوصول إ
 المشاركة في المعلومات: 

بأنها تعود إلى تبادل المعلومات بين الشركات   (Hamid & Ebrahim, 2013,53)عرفها كل من     
مىا يسىتطيع التحىدث مىع  قابلىة للتىداول أي أن نظامىا   معلومىاتين ويجىب أن تكىون الم وّردالوالعمالء و 
 ."نظام آخر

مع شـركاء سلسـلة التوريـد فـي بنـاء أنظمـة  /الشركاتتعاون المنظمات بأنهىا إجرائيا  وتعرف       
معلومات خاصة وحديثة لجمع وتخزين ومعالجة البيانـات مـن البيئـة الداخليـة والخارجيـة وتطـوير 

تخاذقة واستمرارية للمساعدة في التخطيط و تبادلها بش،افية ود  القرار المناسب. ا 
 األداء: 

نىىه "الدرجىىة أالعمليىىات علىىى  داءأل( 62..،اويالعىىز )وصىىف ( إلىىى 58، .2.1،أشىىار )الرفيعىىي     
 ةفىي فتىر  واإلبىداع الكلفىة والجىودة والسىرعة والمرونىةفىي هىداف المتمثلىة التىي تحقىق بهىا العمليىات األ

 ".العميلشباع حاجات ومتطلبات إ ألجلزمنية محددة 
بأنـــه المحصـــلة النهائيـــة ألعمـــال وأنشـــطة وممارســـات  إجرائيىىىا  وتعىىىرف هىىىذه الدراسىىىة األداء       

الشركة والتي تظهر بصورة مخرجات ممثلة في تكاليف منخ،ضـة وجـودة عاليـة ومرونـة المنظمة/
 تسليم.ال في عالية في االستجابة للمتغيرات وسرعة

 الكل،ة:  

 من إذا ما تمكنت تنافسية ميزة إلى الوصول أجل من المنظمة تتبعها إستراتيجية بأنها تعرف     
قبول نسبيا على مستوى م الحفاظ ضرورة مع فيه تعمل الذي القطاع في تكلفة بأقل منتجها إنتاج

 .(12، 2111،دحبورلدى المستهلك )

ى المنتج بأقل تكل،ة ممكنة مع عدم الحصول عل بأنها إجرائيا   هذه الدراسة الكلفة وتعرف    
 التأثير على الجودة.
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 الجودة:  

"جىىىودة المخرجىىىات كمىىىا ( 5..2)مهىىىدي، تعنىىىي حسىىىب الجىىىودة ( أن32، 2.16،أشىىىار )هديىىىة     
عىىد مىىن أهىىم مليىىات ومخرجىىات الشىىركة ي  عمىىن الجىىودة فىىي  وأن تحقيىىق مسىىتوى عىىال  العميىىل دركها ي ىى

 العمالء".الشركة لجلب  الوسائل التي تستخدمها
ق قيمـة يـتحقلالحصـول علـى المنـتج بجـودة عاليـة  بأنهىا إجرائيىا   هذه الدراسة الجىودة وتعرف      

 مضافة تحقق رنبات ورضا العمالء.

 المرونة:  

االسىتجابة السىريعة " أنهىاب (Russell and Millar,2014)إلىى تعريىف ( 33، 2.16،هدية) أشار     
والتقلبىىات فىىي المىىوارد المتاحىىة  التعىىديل والتصىىميم جىىراءاتا  و  نتىىاجاإل لتغيىىرات األسىىواق وفىىي عمليىىات

قىىدرة الشىىركة و الشىىركة التىىي تشىىمل األداء واألهىىداف واألعمىىال،  والتغيىىرات التىىي تطىىرأ علىىى أولويىىات
 ."تلبية رغبات ومتطلبات العمالء بأسرع وقت ممكن ودقة متناهية على
الشــركات للتغيــرات التــي تحــدث والقــدرة علــى ات/المنظم اســتجابة مــدى بأنهىىا إجرائيىىا   وتعىىرف      

 مواكبتها.
 التسليم : 

مىىىن خىىىالل مقابلىىىة طلبىىىات العمىىىالء للمنتجىىىات  اإلنتىىىاجيعكىىس قىىىدرة الشىىىركة علىىىى إدارة عمليىىىات      
 (.57، 2113والعبادي، الطويل) دد. وتسليمها في الوقت المحدد وفق جدول زمني مح

 بتسليم طلبات العمالء بالكمية والوقت المحدد المت،ق عليه.بالتزام الشركة  إجرائيا  ويعرف      
 حدود الدراسة:  1-1-7

 هناك مجموعة من الحدود التي ستقتصر الدراسة عليها وهي كاآلتي:     

تقتصىىر الدراسىىة علىىى معرفىىة دور ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد  الحــدود الموضــوعية: 0-0-7-0
، العالقىة عمليات الداخلية، العالقىة مىع الوسىطاءين، الم وّرداللمقتصرة على العالقة مع ا

مىىىع العمىىىالء والمشىىىاركة فىىىي المعلومىىىات فىىىي تحسىىىين أداء العمليىىىات للشىىىركات اليمنيىىىة 
 للتصنيع الدوائي محل الدراسة.

 اليمنية للتصنيع الدوائي. على قطاع الشركاتتقتصر الدراسة  الحدود المكانية: 1-0-7-8
 م(.2112البيانات األولية للدراسة خالل العام ) وتحليل جمعتم  الحدود الزمانية: 0-0-7-3
األقسىىىام والعىىىاملون فىىىي إدارة سلسىىىلة مىىىديرو، رؤسىىىاء أقسام/مشىىىرفو  البشـــرية:الحـــدود  0-0-7-4

 التوريد في الشركات محل الدراسة.
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 الدراسات السابقة: 0-8
 :مقدمة     
لوجود العديد  ونظرا  اسة نحو تحقيق أهدافها ألهمية الدراسات السابقة في تحديد مسار الدر  نظرا       

التىىي تناولىىت موضىىوع إدارة سلسىىلة التوريىىد وممارسىىاتها وعالقتهىىا بىىاألداء فقىىد  السىىابقةمىىن الدراسىىات 
من الجامعات  راسات بمختلف الطرق الممكنة سواء  حاول الباحث الحصول على ماتوفر من هذه الد

الدراسىات  ين األولءالدراسىات فىي جىز  هىذه عىرضنية وقد تىم ية أو من المواقع االلكترو اليمنية والعرب
 وتم ترتيبها من األحدث إلى األقدم.اني الدراسات باللغة االنجليزية باللغة العربية والث

 :باللغة العربيةالدراسات  0-8-0
ى األداء التسـويقي لة التوريد علسلأثر تكامل ممارسات س"( 8102دراسة العجيلي )هدفت      
ــالصــناعية الغذائيــة العامالشــركات  فــي تكامىىل ممارسىىات علىىى أثىىر  التعىىرف إلىىى" ة بقطــاع نــزةل

التعىرف علىى آراء المىديرين وكىذا سلسلة التوريد على األداء التسويقي للشىركات الصىناعية الغذائيىة 
 العاملين في اإلدارات العليا وذلك لتحديد نقىاط القىوة والضىعف فىي تكامىل ممارسىات سلسىلة التوريىد

حليىىل أهىىم ممارسىىات سلسىىلة التوريىىد وأهميتهىىا فىىي األداء التسىىويقي للشىىركات الصىىناعية عىىرض وتو 
 .الغذائية

لة التوريىىىد سلسىىى داللىىىة إحصىىىائية بىىىين تكامىىىل ممارسىىىات يذ قىىىويوجىىىود تىىىأثير  إلىىىىوتوصـــلت      
 قيالمسىتهلكين( واألداء التسىوي التكامىل مىع-التكامل مع الوسطاء والموزعين –ينم وّردال)التكامل مع 

التوريىىىد علىىىى األداء التسىىىويقي فىىىي  داللىىىة لتكامىىىل ممارسىىىات سلسىىىلة يذ إيجىىىابيجىىىود تىىىأثير وكىىىذا و 
 .المستهدفةالشركات الصناعية الغذائية 

أثـر فعاليــة إدارة سلسـلة التوريــد علـى أداء العمليــات "  (2.18عىىزوز  )بينمىا تناولىت دراسىة      
خيص تشى  "مجموعة مـن المؤسسـات الجزائريـةية في المؤسسات الصناعية " دراسة حالة اإلنتاج

وضىىعية المؤسسىىات الصىىناعية محىىل الدراسىىة فيمىىا يتعلىىق بخصوصىىيات إدارة سلسىىلة توريىىدها ومىىدى 
لىىى تتب ىى ياإلنتىىاجفاعليتهىىا وواقىىع أدائهىىا  ي وتفسىىير متغيراتىىه باإلضىىافة إلىىى توضىىيح اإلنتىىاجع األداء وا 

تجىاه التىأثير بىين مىع تحديىد قيمىة وا   وميدانيا   ية نظريا  نتاجاإلالعالقة بين إدارة سلسلة التوريد والعملية 
 إلىىى تحديىىد األدوات واآلليىىة التىىي تمكىىن يىىة وصىىوال  اإلنتاجفعاليىىة إدارة سلسىىلة التوريىىد وأداء العمليىىات 

 .ياإلنتاجالشركات من رفع أدائها 
التوريد مع إنتاجية  الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط طردي بين فعالية إدارة سلسلة وتوصلت     

، وربحية العمليات بينما هناك عالقة ارتبىاط عكسىي بىين عمليات، كفاءة العمليات، فعالية العملياتال
 وجودة العمليات.لسلة التوريد مع تكلفة العمليات فعالية إدارة س
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العمليىىات،  سىىلة التوريىىد مىىع إنتاجيىىةبىىين فعاليىىة إدارة سل إيجابيىىا   إلىىى أن هنىىاك أثىىرا   كمــا توصــلت     
بىىين فعاليىىة إدارة  سىىلبيا   ، فعاليىىة العمليىىات، وربحيىىة وتكلفىىة العمليىىات بينمىىا هنىىاك أثىىرا  كفىىاءة العمليىىات

 سلسلة التوريد مع جودة العمليات.
أثر ممارسات سلسلة التوريد في األداء التشغيلي لدى " (2.16دراسة المناصىير)وتناولت         

 األداء فىي التوريىد سلسىلة ممارسىات أثىر بيىان" ت والمحروقـاتالشـركات األردنيـة لخـدمات الزيـو 
 وكىذلك ممارسىاتهىذه ال تطبيىق مستوى علىخالل التعرف  من وذلك المستهدفةللشركات  التشغيلي
 هىاأثر  علىى التعىرف باإلضىافة إلىى التشىغيلي واألداء ممارسىاتهىذه ال بىين العالقىة علىى التعىرف

 المستهدفة. تللشركا التشغيلي األداء في وعناصرها
 ممارسىات تطبىق والمحروقىات الزيىوت لخىدمات األردنيىة الشىركات أن الدراسىة إلىى وتوصـلت     

 ممارسات ثم الداخلية، العمليات لممارسات األكبر التطبيق كان حيث متوسط، بشكل سلسلة التوريد
 عالقة قوية وجدت اأنه ةالدراس بينت كما العمالء مع العالقة ممارسات وأخيرا   ،ينم وّردال العالقة مع

علىى األداء التشىغيلي وأن  إيجىابيولهىا أثىر ، يالتشىغيل واألداء التوريد سلسلة ممارسات عناصر بين
 عالقىة وجىدت ال اأنه توصلت إلى بينما ،ينم وّردالمع  العالقة ثم األكبر األثر لها الداخلية العمليات

 المستهدفة. التشغيلي للشركات األداء في العمالء مع للعالقة إحصائية داللة ذات
 التنافسـية سـبقياتاأل علـى التوريـد سلسـلة ممارسـات "أثـر (2.16)دراسة هديىة  اهتمتكما      

 التوريىىد سلسىلة مفهىوم علىىى للتعىرف وفكىري نظىىري إطىار تكىوينب االردنيــة" األلبـان صــناعة لشـركات
هىىىذه  تطبيىىىق مسىىىتوى علىىىى عىىىرفوالت مرتكىىىزات وأسىىىاليب مىىىن بهمىىىا يىىىرتبط ومىىىا التنافسىىىية واألسىىىبقيات
 التنافسية.  األسبقيات تحقيق أثرها على وتقييم الممارسات

 األسىبقيات علىى المعلومىات لتىدفق إحصىائية داللىة ذي أثىر ثبىات وجىودالدراسىة إلىى إ وتوصلت     
 وجىىود صىىحيح وكىىذلك بشىىكل قىىرارات إتخىىاذ علىىى اإلدارة يسىىاعد المعلومىىات حيىىث أن تىىدفق التنافسىىية

 يسىهم المواد تدفق نإ حيث التنافسية األسبقيات على المنتجات/المواد لتدفق إحصائية داللة ذي أثر
 طلبىىات تلبيىىةب مباشىىرة غيىىر أو مباشىىرة عالقىىة لىىه مىىا بكىىل والمىىوزعين والمخىىازن المصىىانع تزويىىد فىىي

حتياجاتو  العمالء  افسىيةالتن األسىبقيات على المال لتدفق إحصائية داللة ذي أثر ثبتت وجودهم كما أا 
 والشىركة م ىوّردال دخىول في ت سهم أنها إذ الفاعلية مستويات على يؤثر المالية التدفقات بيان حيث أن

 للطرفين. األفضل المالية الفائدة حققت عالية جودة وذات األجل طويلة عالقات في
: التوريـد سلسـلة أداء فـي البينيـة التنظيميـة العالقات "أثر( 2.16) أقىرعدراسة بينما تناولت      
 العالقىىىىىات أثىىىىربيىان  فـاين" شـركة فـي المعلومـات وجـودة المعلومات لتشارك الوسيط الدور إختبار

 المعلومىىىىات وجىىىىودة المشىىىىاركة فىىىىي المعلومىىىىات بوجىىىىود التوريىىىىد أداء سلسىىىىلة فىىىىىىىي البينيىىىىىىىة التنظيميىىىىىىىىة
 مجتمعىىىىىىة بأبعادهىىىىىىا البينيىىىىىىة يميىىىىىىةالتنظ العالقىىىىىىات أثىىىىىىر علىىى مىىن خىىالل التعىىرف وسىىيطة كمتغيىىرات

المشىىىىاركة فىىىىي  فىىىىي( الشىىىىركاء بىىىىين الرؤيىىىىا تشىىىىارك ،اإللتىىىىزام التوريىىىىد، سلسىىىىىىىىلة فىىىىىىىىي الشىىىىىىىىركاء ثقىىىىىىىىة)
 سلسىىىلة أداء فىىىي وجودتهىىىا المشىىىاركة فىىىي المعلومىىىات وكىىىذلك أثىىىر المعلومىىىات جىىىودة وفىىىي المعلومىىىات
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 بوجىىىىىىىود التوريىىىىىىىد سلسىىىىىىلة أداء فىىىىىىىي مجتمعىىىىىىة بأبعادهىىىىىىىا البينيىىىىىىة نظيميىىىىىىىةالت العالقىىىىىىات وأثىىىىىىر التوريىىىد
 وسيطة. وجودة المعلومات كمتغيىىىرات المشاركة في المعلومات

 -التوريد سلسلة أعضاء بين المشتركة الرؤية -الشركاء إلتزام -الثقة) الدراسة إلى أن وتوصلت     
 داللة ذي أثر كما بينت وجود مرتفعة بدرجات جاءت المعلومات( ودةج -المشاركة في المعلومات

 إحصائية داللة ذي أثر وجود في أداء سلسلة التوريد وعدم البينية التنظيمية للعالقات إحصائية
 للعالقات إحصائية داللة ذي أثر كما بينت وجودالتوريد في أداء السلسلة،  سلسلة أعضاء إللتزام

 إحصائية داللة ذي أثر ووجود المعلومات جودة وفي المشاركة في المعلومات في البينية التنظيمية
 أداء في التوريد سلسلة أعضاء بين تبادلها يتم التي المعلومات ولجودة لمشاركة في المعلوماتل

                                        التوريد. سلسلة
 أداء علـى وأثرهـا وجودتهـا التوريـد سلسـلة قـات"عال (2.15) والعىاني وهدفت دراسىة العمىري     

 عالقىىات جىىودة أثىىر علىىى إلىىى التعىىرفاألردنيــة(  الدوائيــة الشــركات علــى تطبيقيــة دراســة) السلســلة
 عالقىىىات جىىىودة وأثىىىر األداء نوعيىىىة علىىىى لألدويىىىة المنتجىىىة األردنيىىىة للشىىىركات التوريىىىد سلسىىىلة أطىىراف
 علىىى للتوريىىد والتعىىرف المناسىىب التوقيىىت هدفة علىىىالمسىىت األردنيىىة للشىىركات التوريىىد سلسىىلة أطىىراف

األردنيىة  الصىناعية للشىركات توريىد سالسىل عالقىات فىي الجىودة تحقيق من تحول قد التي المعوقات
 أدائها. تحسين على يساعدها مما األردن في األدوية منتجي تفيد التي النتائج وتقديم
 إيجىىىابي وبشىىىكل   تىىىؤثر التوريىىىد سلسىىىلة طىىىرافأ بىىىين العالقىىىات الدراسىىىة إلىىىى أن جىىىودة وتوصـــلت     

              األداء نوعيىىىىة فىىىي أثىىىىر لهىىىا التوريىىىد سلسىىىىلة أطىىىراف بىىىىين العالقىىىات جىىىودة وأن أدائهىىىىا علىىىى ومباشىىىر
  لألداء. المناسب التوقيت في أثر لها التوريد سلسلة أطراف بين العالقات وأن جودة

" توريــد فــي تحقيــق الميــزة التنافســيةسلســلة الأثــر قــدرات  "( 2.15دراسىىة عسىىاف )وتناولىىت      
مىن  التنافسىية الميىزة تحقيىق فىي التوريىد سلسىلة قىدرات أثر بيان "ق عواردراسة حالة مجموعة شركات 

 ميىزة تحقيىق فىي وأثرهىا (ينم ىوّردال مىع التكامىل) التوريىد سلسلة لقدرات التكامل مدى استكشاف خالل
 مع التكامل(التوريد سلسلة لقدرات التكامل مدى بيانمع  (التسليم المرونة، الجودة، الكلفة،( تنافسية
 بيىانوكىذا  )التسىليم المرونىة، الجىودة، الكلفىة، (تنافسىية ميىزة تحقيىق فىي وأثرهىا (والموزعين الوسطاء
 الجىودة، الكلفىة،( تنافسية ميزة تحقيق في وأثرها) العمالء مع التكامل(التوريد سلسلة لقدرات التكامل
 .في الشركات محل الدراسة م(التسلي ،المرونة
عد ب  ل التوريد سلسلة قدرات لتكامل إحصائية داللة ذي تأثير إثبات وجود الدراسة إلى وتوصلت      

 سلسىلة قىدرات لتكامىل تىأثير ووجىود التنافسىية التكلفىة ميىزة علىى الوسىطاء والمىوزعين مىع لتكامىلا
 إحصىائية داللىة يذ تىأثير وجىود المرونىة وعىدم ةميىز  تحقيىق علىى والمىوزعين الوسىطاء مىع التوريىد
 تىأثير وجىود المرونىة وعىدم ميىزة تحقيىق علىى والعمىالء ينم ىوّردال مىع التوريىد سلسىلة قىدرات لتكامىل

 علىى (والمىوزعين الوسىطاء مىع ين، والتكامىلم ىوّردال مىع التكامىل (بأبعادهىا التوريىد سلسىلة راتلقىد
 األردن. في عوارق   شركة مجموعة في التسليم ميزة تحقيق
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أثــر تكامــل سلســلة التوريــد مــن خــالل اســتجابة سلســلة "( 2.14) الشىىع اردراسىىة كمىىا هىىدفت      
إلىى معرفىة " التوريد في األداء التشغيلي فـي الشـركات الصـناعية األردنيـة متوسـطة وكبيـرة الحجـم

يلي فىىىي الشىىىركات التشىىىغ األداءأثىىىر تكامىىىل سلسىىىلة التوريىىىد مىىىن خىىىالل اسىىىتجابة سلسىىىلة التوريىىىد فىىىي 
 الصناعية األردنية متوسطة وكبيرة الحجم.

والتكامىىىىل الىىىىداخلي  اإلسىىىىتراتيجيالتكامىىىىل أن تكامىىىىل سلسىىىىلة التوريىىىىد ) الدراسىىىىة إلىىىىى وتوصــــلت     
كما أشارت نتائج الدراسة أن  والتكامل الخارجي( له أثر في األداء التشغيلي واستجابة سلسلة التوريد

ؤثر في األداء التشغيلي وتوصلت الدراسة إلى أن استجابة سلسلة التوريد ال استجابة سلسلة التوريد ت
 تتوسط أثر تكامل سلسلة التوريد في األداء التشغيلي.

لتوريـــد علـــى المرونـــة أثـــر ممارســـات إدارة سلســـلة ا" (2014)دراسىىىة أبىىىو زيىىىد  كمىىىا تناولىىىت     
تىأثير ممارسىات سلسىلة التوريىد علىى  "دراسة ميدانية علـى شـركات التصـنيع األردنيـة :اإلستراتيجية

 .للشركات المستهدفة اإلستراتيجية المرونة
وكىان  اإلسىتراتيجيةات سلسىلة التوريىد علىى المرونىة لممارسى إيجىابيإلى وجىود تىأثير  وتوصلت      

ىىوّردالأكبىىر األثىىر للعالقىىة مىىع  كمىىا بينىىت الدراسىىة أن أكبىىر أقلىىه للمشىىاركة فىىي جىىودة المعلومىىات، ين و م 
ثير علىىى المرونىىة التسىىويقية كىىان لمسىىتوى المشىىاركة فىىي المعلومىىات بينمىىا أكبىىر تىىأثير علىىى مرونىىة تىىأ

 .لتنافسية كان للعالقة مع العمالءين وأن أكبر تأثير على المرونة ام وّردالكان للعالقة مع  اإلنتاج
 علــى حالــة دراســة العمــالء رضــا فــي اللوجســتية اإلدارة أثــر"( 2113) وأوضىحت دراسىىة الحىوا     
 العمىالء رضىا فىي النقىل ناحية من اللوجستية اإلدارة " أثراألردن-الينز انترناشيونال باسي،يك شركة
 اإلدارة أثىىر وقيىىاس العمىىالء رضىىا فىىي التخىىزين ناحيىىة مىىن اللوجسىىتية اإلدارة أثىىر وكىىذا قيىىاس للشىىركة

-النقىىىل) بمتغيراتىىىه تيةاللوجسىىى اإلدارة أثىىىر وقيىىىاس العمىىىالء رضىىىا فىىىي التوريىىىد ناحيىىىة مىىىن اللوجسىىىتية
 (.التكلفة-الوقت تقليل-الخدمة جودة) العمالء رضا في( التوريد-التخزين
                بينمىىىىا مرتفىىىىع الشىىىىركة فىىىىي( التوريىىىد-التخىىىىزين-النقىىىىل) إدارة الدراسىىىىة إلىىىى أن مسىىىىتوى وتوصــــلت     
 داللىة ذي أثىر ودوجى إلىى وخلصـتمتوسىط  الشىركة فىي( التكلفة-الوقت تقليل-الخدمة جودة) مستوى

لى وجود جودة على الشركة في( النقل/ التخزين/ التوريد) اللوجستية لإلدارة إحصائية  أثر الخدمة، وا 
الخدمىة،  وقت تقليل على الشركة في( النقل/ التخزين/ التوريد) اللوجستية لإلدارة إحصائية داللة ذي

لىىى وجىىود  علىىى الشىىركة فىىي( ل/ التخىىزين/ التوريىىدالنقىى) اللوجسىىتية لىىإلدارة إحصىىائية داللىىة ذي أثىىر وا 
 .                    الخدمة تكلفة تقليل
 تعزيــز فــي التجهيــز سلســلة إدارة أنشــطة دور " (2113) والعبىىادي وتناولىىت دراسىىة الطويىىل     
 األلبسـة لصـناعة العامة الشركة في المديرين وراء استطالعية دراسةالعمليات ) إستراتيجية أبعاد

 سلسىلة إدارة أنشىطة عىن البحىث موضىوع الشىركة إلدارة نظريىة مفىاهيم تقىديم "الموصـل( فـي الجاهزة
سىىتراتيجيةو  التجهيىىز ختبىىار و  افتراضىىي أنمىىوذج بنىىاء محاولىىة العمليىىات ا   تعكىىس صىىورة إلىىى للوصىىول ها 
 البحث. موضوعة للشركة العمليات إستراتيجية أبعاد في التجهيز سلسلة أنشطة وتأثير عالقة



14 

 

 التجهيىز سلسىلة إدارة أنشىطة بىين معنويىة داللىة ذات ارتبىاط عالقة إلى وجود الدراسة لتوتوص     
 كىل بىين معنويىة داللىة ذات ارتباط عالقة وجود وتحقق مجتمعة العمليات إستراتيجية وأبعاد مجتمعة
 ودوجى قوتحق ى الشركة في مجتمعة العمليات إستراتيجية وأبعاد التجهيز سلسلة إدارة أنشطة من نشاط
 العمليىات إسىتراتيجية أبعىاد فىي مجتمعة التجهيز سلسلة إدارة ألنشطة معنوية داللة ذي معنوي تأثير

 علىى التفىوق إلىى ويىؤدي العمليىات للشىركة إسىتراتيجية أبعاد من عدب   كل في اإلبداع ويدخل مجتمعة
 .السوق في والنجاح المنافسين

 ميدانية )دراسة المنظمة أداء على التوريد سلسلة ارةإد ثرأ " (2.12) البرازي دراسة تناولت كما     

 إلدارةة المسىاعدة يجابيىتحديد الجوانىب اإل المالية( لألوراق الكويت سوق في الصناعية الشركات في
التعىرف اإلدارة وكىذلك السلبيات التي تحد من كفاءة هذه  والوقوف على، سلسلة التوريد في الشركات

سلسىىىلة التوريىىىد فىىىي الشىىىركات الصىىىناعية المدرجىىىة فىىىي سىىىوق الكويىىىت علىىىى مىىىدى التطىىىابق بىىىين واقىىىع 
 .النظري في هذا المجال اإلطارلألوراق المالية مع 

على مستوى مرتفع من وجهة نظر المديرين إلدارة سلسىلة  تأثيرا  هناك أن  إلىالدراسة  وخلصت     
ثىم  األولىىوالمىوزعين بالمرتبىة التوريد في تحسين أداء الشركات وقد جاء تأثير العالقىة مىع الوسىطاء 

هنىاك كمىا أن  ،ينم ىوّردالجاء تأثير العالقىة مىع  بالمرتبة الثانية وأخيرا   العمالءجاء تأثير العالقة مع 
 .ين على األداء من وجهة نظر المديرينم وّردالتأثير للعالقة مع 

ن تكىون العالقىة مبنيىة علىى أكة و والشر  م وّردالتأثير استمرارية العالقة بين  أهميةالنتائج  وبينت     
 بينـتكمىا  ،ين كىال الطىرفين علىى المىدى البعيىدومنىافع متبادلىة بى أربىاحللحصول على  اإللتزامالثقة و 

ىىوّردالهنىىاك تىىأثير لتىىوفر قنىىوات اتصىىال رسىىمية وغيىىر رسىىمية بىىين الشىىركة و  أن ىىوّردالين ومشىىاركة م   م 
مىىع الوسىىطاء والمىىوزعين علىىى األداء مىىن وجهىىة  وجىىود تىىأثير للعالقىىةو  المختلفىىة أنشىىطتهاللشىىركة فىىي 

باإلضىىافة  نظىىر المىىديرين وبينىىت أهميىىة الحىىل المشىىترك للمشىىكالت بىىين الشىىركة والوسىىطاء والمىىوزعين
علىىىى األداء وبينىىىت النتىىىائج أهميىىىة وتىىىأثير المعاملىىىة الحسىىىنة  العمىىىالءوجىىىود تىىىأثير للعالقىىىة مىىىع إلىىىى 

 .العميلد مع وعملها على بناء عالقات طويلة األم للعمالء
ـــر"( 2113) محمىىىود دراسىىىة وتناولىىىت      ـــل أث ـــد سلســـلة تكام ـــى التوري ـــي األداء عل  ودور التنظيم

 تكامىل أثىر بيىاناألردن("  فـي الغذائيـة الصـناعات شـركات علـى تطبيقيـة دراسة) البيئي اإلضطراب
 عم ىان ردنيىةاأل العاصىمة حىدود ضىمن الواقعىة الغذائيىة الصىناعات شىركات أداء علىى التوريىد سلسلة

 موضىوع البحىىث وتحديىىد للشىىركات البيئىىي اإلضىطراب علىىى التوريىد سلسىىلة تكامىىل أثىر علىىى والتعىرف
 أداء على التوريد سلسلة تكامل أثر وبيان موضوع البحث الشركات أداء على البيئي اإلضطراب أثر

 البيئي. اإلضطراب موضوع البحث بوجود الشركات
 طويلىىة العالقىىات ومسىىتوى مرتفعىىا   كىىان التوريىىد سلسىىلة هيكىىل توىالدراسىىة إلىىى أن مسىى وتوصــلت     
 وخلصـت مرتفعىا   كىان التنظيمىي األداء ومسىتوى مرتفعىا   كىان االتصاالت ومستوى مرتفعا   كان األجل

 داللىة ذي أثىر الشىركات ووجىود أداء علىى التوريىد سلسىلة لتكامىل إحصىائية داللىة ذي أثىر إلى وجىود
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 لالضىطراب إحصىائية داللىة ذي أثىر ووجىود البيئي اإلضطراب على وريدالت سلسلة لتكامل إحصائية
 الشىركات أداء علىى التوريىد سلسىلة لتكامل إحصائية داللة ذي أثر الشركات ووجود أداء على البيئي
       البيئي. اإلضطراب بوجود
 يفـــ ودورهـــا التوريـــد سلســـلة نجـــا  عوامـــلموضىىىوع " (2111الرفيعىىىي ) كمىىىا تناولىىىت دراسىىىة     

ــن،ط مصــ،ى فــي حالــة دراســة) العمليــات أداء تحســين  ومناقشىىة مىىن خىىالل عىىرض (النجــف فــي ال
 الممكنىىىة العوامىىىل ومناقشىىىة وتحليىىىل التوريىىىد سالسىىىل مجىىىال إدارة فىىىي المعاصىىىرة المعرفيىىىة إالسىىىهامات
دارتهىىىىا التوريىىىىد سلسىىىىلة لتصىىىىميم والداعمىىىىة  أداء قيىىىىاس مؤشىىىىرات المبحوثىىىىة وعىىىىرض المنظمىىىىة فىىىىي وا 
 التوريىد سلسىلة وخصىائص واقىع ومناقشىة وتحليىل التنافسىية الميىزة تحقيق على القدرة داللةب العمليات

 فيها. التوريد سلسلة أداء مؤشرات تحسين في يسهم وما المبحوثة المنظمة في
 المصىفى فىي والعمىالء ينم ىوّردال عالقىات إدارة يت  منظىوم   الدراسىة إلىى ظهىور ضىعف وتوصلت     

 أضىىعف ممىىا األساسىىين وعمالئىىه يىىهم وّرد عىىن ومحدثىىة موثقىىة بيانىىات قواعىىد ىإلىى افتقىىاره فىىي تجسىىدت
 القيمىىىة نشىىىاطات أتمتىىىة علىىىى للقىىىدرة المصىىىفى وافتقىىىاد إسىىىتراتيجية شىىىراكة عالقىىىات تطىىىوير فىىىي قدرتىىىه

             التوريىىىىد لسالسىىىىل المرونىىىىة علىىىىى سىىىىلبا   أنعكىىىىس ممىىىىا متقادمىىىىة ومعلومىىىىات إنتىىىىاج تكنولوجيىىىىا العتمىىىىاده
 قىىدرة تفسىىير فىىي ت سىىهم أن يمكىىن المصىىفى فىىي التوريىىد سلسىىلة إدارة نجىىاح عوامىىل أن نتىىائجال وأكىىدت
 والمرونة. والتسليم والجودة الكلفة األربعة بأبعادها التنافسية الميزة تحقيق على المصفى
 تحقيـق فـي وأثرهـا التجهيـز سلسـلة اسـتراتيجياتموضىوع "( 2111) جاسىمكما تناولت دراسة      
 التطىورات آخىر علىى مىن خىالل التعىرف (الديوانيـة نسـيج مصنع في حالة )دراسة نافسيةالت الميزة

 اتاإلسىتراتيجي والتسىويق ومعرفىة والعمليىىات اإلنتىاج مجىال ضىمن بسلسىلة التجهيىز هتماماإل وأسباب
 الدراسىىىة وتشىىىخيص قيىىىد المصىىىنع فىىىي المسىىىتخدمة التنىىىافس أبعىىىاد التجهيىىىز ومعرفىىىة بسلسىىىلة الخاصىىىة
 التنافسية. والميزة التجهيز سلسلة استراتيجيات بين واألثر قةالعال طبيعة
 والميىىىزة الخىىىىارجي التجهيىىىز إسىىىتراتيجية ارتبىىىاط قويىىىة بىىىين الدراسىىىة إلىىىى وجىىىود عالقىىىة وخلصـــت     

كمىىىا  التنافىىىسية والميىىزة العمىىىودي التكامىىل إسىىتراتيجية بىىىين موجبىىة متوسىىطة ارتبىىىاط وعالقىىة التنافسىىية
سىىىتراتيجيةو  الخىىىارجي التجهيىىىز إسىىىتراتيجية مىىىن لكىىىل معنىىىوي تىىىأثير النتىىىائج وجىىىىود أظهـــرت  التكامىىىل ا 
 التأثير. في األولى المرتبة الخارجي التجهيز إستراتيجية التنافىسية واحتلت الميزة في العمودي

 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 :باللغة االنجليزية الدراسات 0-8-8
أ ممارسـة سلسـلة " الضـغوط المؤسسـية المزدوجـة Yali Lu et al. (2018) هىدفت دراسىة     

فيمىىىا إذا كىىىان للضىىىغط القىىىانوني المىىىزدوج دور التعىىىرف إلىىىى التوريـــد المســـتدامة ومخرجـــات األداء" 
تطبيىىىق إدارة سلسىىىلة التوريىىىد المسىىىتدامة وفيمىىىا إذا كانىىىت  الصىىىينية فىىىيمشىىىجع للمشىىىاريع الصىىىناعية 

 ممارسات سلسلة التوريد المستدامة تستطيع تعزيز مخرجات أداء المشروع.
الدراسىىىة إلىىىى نمىىىوذج أمثىىىل بعىىىد التعىىىديالت المتكىىىررة علىىىى النمىىىوذج األسىىىاس وأثبتىىىت  وخلصـــت     

ذا داللىىىة علىىى ممارسىىات سلسىىىلة التوريىىد المسىىتدامة وتىىىم  إيجابيىىا   تىىأثيرا  الدراسىىة أن للضىىغط القىىىانوني 
جتمىىاعي حيىىث تظهىىر صىىفات واإل، البيئىىي، اإلقتصىىادياسىىتنتاج تىىأثير هىىذه الممارسىىات علىىى األداء 

 لها دور المرشد النظري الهام في تحفيز ممارسات سلسلة التوريد المستدامة. زة مختلفةممي
تأثير تكامل سلسلة التوريد علـى األداء: دليـل " Kumar et al. (2017)دراسة بينما تناولت      

 –ين م ىوّردالتكامىل ( بيىان تىأثير تكامىل سلسىلة التوريىد )UKمن قطاع الغذاء في المملكة المتحـدة )
 دوران-اإلنتىىىىىاجمرونىىىىىة المعلومىىىىىات( علىىىىىى األداء )تكامىىىىىل  – الىىىىىداخليالتكامىىىىىل  –العمىىىىىالء تكامىىىىىل 
 (.الكلية للوجستيات التكاليف-الطلبإشباع  معدل-المخزون

ين والتكامل الداخلي والتكامل مع العمالء وتكامل م وّردالالدراسة إلى أن التكامل مع  وتوصلت      
بىأداء سلسىلة التوريىد وأن تكامىل المعلومىات تمثىل مركىز عمليىات السلسىلة  إيجابيا  المعلومات مرتبطة 

 والقوة المحركة للحصول على أداء سلسلة التوريد.
ـــي إ"  Donovan et al. (2017)وحاولىىىت دراسىىىة       ـــد ف ـــدا: دارة سلســـلة التوري نيوزالن

 النيوزلنىىدي لالقتصىىاد توريىىدال سلسىىلة إدارة أهميىىة بىىين الفجىىوة " سىىدواألداء اإلســتراتيجيةأ الممارســات
 سلسىىىلة أداء علىىىى وتأثيرهىىىا النيوزلنديىىىة المنظمىىىات فىىىي هىىىذه الممارسىىىاتتىىىوفر  عىىىن العملىىىي والىىىدليل
 التوريد.
الدراسىىة إلىىى أن الشىىركات عاليىىة األداء تسىىتخدم ممارسىىات سلسىىلة التوريىىد لتحسىىين  وتوصــلت      

أن هىىذه القىىدرات إلىىى الدراسىىة  كمــا توصــلتيم قىىدرات إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي الجىىودة والمرونىىة والتسىىل
  تتمحور حول العميل كمخرجات لتحسين األداء. 

تأثير ممارسات إدارة سلسلة التوريد الرشـيقة علـى " Abu Nimeh  (8102)دراسة  اهتمتو      
 إدارة سلسىىلة بممارسىىات أداء سلســلة التوريــد واألداء الســوقي فــي الشــركات الصــناعية فــي األردن"

 الشىىركات قبىىل مىىن هىىذه الممارسىىات تطبيىىق مسىىتويات ومعرفىىة األدبيىىات فىىي اسىىتخداما   األكثىىر ريىىدالتو 
السىوقي باإلضىافة إلىى  األداء علىى الرشىيقة التوريىد سلسىلة إدارة ممارسىات تىأثير إختبىار مع األردنية
شىركات  فىي دالتوريى سلسلة أداء الرشيقة على التوريد سلسلة لممارسات إدارة الفردية المساهمة معرفة

  شىركات فىي  السىوقي األداء علىى لهىذه الممارسىات الفردية المساهمة األردنية وكذلك معرفة التصنيع
ختبارو  األردنية التصنيع  مع فحىص هذه الشركات في السوقي األداء على التوريد سلسلة أداء تأثير ا 
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 واألداء الرشىيقة التوريىد سلسىلة إدارة ممارسىات بىين العالقىة علىى التوريىد سلسلة ألداء الوسيط التأثير
 السوقي.
 الرشىىيقة علىىى التوريىىد سلسىىلة إدارة لممارسىىات إيجابيىىا   أثىىرا   هنىىاك هىىذه الدراسىىة إلىىى أن وتوصــلت     
 الجىىودة وتحسىىين التكلفىىة تخفىىيض تشىىمل التوريىىد الرشىىيقة والتىىي سلسىىلة التوريىىد وأن فوائىىد سلسىىلة أداء

 أن يمكىىن ، وأن هىىذه الممارسىىاترشىىيقة معينىىة ممارسىىات يىىقبتطب مرتبطىىة والمرونىىة األسىىرع والتسىىليم
                   . المنظمات في السريعة االستجابة من والتأكد الدورة زمن لتقليل حلوال تقدم
المشىاركة ) ممارسىات السىوقي وأن األداء علىى إيجابىا   يىؤثر التوريىد سلسىلة أن أداء كما توصلت     
 موجبىىىة عالقىىة لهىىىا فقىىط( للعميىىىل الوقىىىت المحىىدد فىىي والتسىىىليم-عمىىالءال مىىىع العالقىىة-المعلومىىىات فىىي

 معنويىىة موجبىىة عالقىىة لهىىا الرشىىيقة التوريىىد سلسىىلة إدارة ممارسىىات كىىل بينمىىا السىىوقي بىىاألداء معنويىىة
 التوريد. سلسلة بأداء
ـــد واألداء التشـــغيلي "ممارســـات إدارة سلســـلة الت Chesaro(2016) كمىىىا تناولىىىت دراسىىىة      وري
تحديد مدى تطبيق ممارسات إدارة سلسىلة التوريىد " الصناعية متعددة الجنسيات في كينيا ظماتللمن

ثبات أثر ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد علىى  في المنظمات الصناعية متعددة الجنسيات في كينيا وا 
 األداء التشغيلي لهذه المنظمات.

كبيىر أن ممارسىات سلسىلة التوريىد  حىد  الدراسة إلى أن المنظمات أصىبحت تعتقىد إلىى  وتوصلت     
ىىىوّردالتحسىىىن األداء التشىىىغيلي مىىىن خىىىالل تطىىىوير عالقىىىة طويلىىىة األمىىىد مىىىع  ين وتعتبىىىر العالقىىىة مىىىع م 

 كىاف   مع العمالء وأن بقية الممارسات المطبقة تستخدم إذا كان هنىاك وجىود   اإلرتباطالعمالء مفتاح 
 لنظام معلومات ونظام لوجستي ومصادر خارجية. 

 التنظيمـــي"ممارســـات إدارة سلســـلة التوريـــد واألداء  Tuazama(2015) كمىىىا تناولىىىت دراسىىىة     
 التنظيمىي بمعرفىة األداء علىى التوريىد سلسىلة إدارة ممارسىات إثبىات أثىرللسوبرماركتات في نيروبي" 

 بىىىين العالقىىىة نيروبىىىي ثىىىم تحديىىىد فىىىي السىىىوبرماركتات فىىىي المسىىىتخدمة التوريىىىد سلسىىىلة إدارة ممارسىىىات
 فيها. التنظيمي واألداء التوريد سلسلة إدارة ممارسات

 الخطىورة واألهميىة للمعلومىة درجىة إلىى تعىود المعلومات في المشاركة الدراسة إلى أن وتوصلت     
 غفىىىر  وت   يىىىةاإلنتاج وتحسىىىين خفىىىض التكلفىىىة إلىىىى يىىىؤدي الخارجيىىىة بالمصىىىادر االسىىىتعانة كة وأنشىىىار  الم  

ىى هتمىىاملإل الشىركة  اإلسىىتراتيجية إن العالقىىة ،األداء وتحسىىين الفعاليىىة وتحسىين الرئيسىىي اعملهىى لببص 
 المنتجىات نجىاح مسىؤولية لتشىارك ينم ىوّردال بعىض مىع بكفىاءة العمىل من الشركة نمك  ي   ينم وّردال مع
 األفضل. والتكنولوجيا المكونات إختيار في والمساعدة كفؤة تصميم بدائل خالل من

ــــد واألداء التشــــغيلي  Miring’u(2015) كمىىىىا هىىىىدفت دراسىىىىة    "ممارســــات إدارة سلســــلة التوري
 المسىتخدمة التوريىد سلسىلة إدارة ممارسىات إلى التعرف علىنيروبي" في الزراعية الكبرى لمنظمات ل

 واألداء التوريىد سلسلة إدارة ممارسات بين العالقة نيروبي وتحديد في الزراعية الكبرى المنظمات في
 فيها. التنظيمي
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 يىىؤثر التوريىىد سلسىىلة ممارسىىات تطبيىىق أن"النظريىىة  صىىحة إلىىى إثبىىات الدراسىىة عمليىىا   وتوصــلت     
 علىىىى ةإيجابيىىىب تىىىؤثر التوريىىىد سلسىىىلة إدارة ممارسىىىات أن الدراسىىىة واســـتنتجت "التنظيمىىىي األداء علىىىى
 باستمرار. فعاليتها وتقييم مراقبتها تم إذا األداء

Mahulo دراسىىىىىة كمىىىىىا هىىىىىدفت      لشـــــركات رســـــات إدارة سلســـــلة التوريـــــد واألداء "مما (2015) 
شركات  في واألداء التوريد سلسلة إدارة ممارسات بين إلى التعرف على العالقة االسمنت في كينيا "

 كينيا. في االسمنت

 علىىى التوريىد إدارة سلسىلة ممارسىات تىؤثر عنىده الىىذي الحىد علىى الدراسىة إلىى التعىرف وخلصـت     
 التىىىي الخارجيىىىة االسىىىتعانة بالمصىىىادر هىىىي الممارسىىىات تلىىىك أهىىىم وكانىىىت دفةالمسىىىته للشىىىركات األداء
 يىؤدي التوريىد سلسىلة داخىل والشىراكة التعىاون التشىغيلية وأن المرونىة وزيىادة التكلفة خفض إلى تؤدي
   المنتجات. وتمييز العمليات تصميم مشاركة من الشركة تمكن إلى

  وإستراتيجة التنافسية األسـبقيات بـين السـببية "العالقة  AbuZaid(8102)دراسة  اهتمتو      
قيىىىىاس مسىىىىتوى تركيىىىىز المصىىىىانع ب" (تطبيقية دراسة) المؤسسي األداء في وأثرهما التوريد سلسلة

 والتكلفىة والمرونىة العاملة فىي قطىاع األغذيىة علىى األسىبقيات التنافسىية والممثلىة فىي الجىودة والتسىليم
سلسىىىلة التوريىىىد ودراسىىىة األثىىىر  إسىىىتراتيجيةت التنافسىىىية فىىىي والتعىىىرف علىىىى األثىىىر المباشىىىر لألسىىىبقيا

ستراتيجيةو التنافسية لألسبقيات  المباشر وغير المباشر  المؤسسي. األداء على سلسلة التوريد ا 
 ،الرشيقة سلسىىلة التوريىىد إسىىتراتيجية التنافسىىية فىىي اتلألسبقي أثر وجودالدراسىىة إلىىى  وتوصــلت     
 التنافسىىىىىية فىىىىىي اتلألسبقي أثر وجودوكىىىىىذا  والجودة والتسليم لفةلتكخىىىىىالل ا مىىىىىن األثىىىىىر تعىىىىىزز وقد

 أشارتكمىا  والتكلفىة يىموالتسل المرونةخىالل  مىن األثر تعزز  وقد المرنة سلسلة التوريد إستراتيجية
ل خال من ثىىىىىىىىىىىراأل برز وقد ،المؤسسي األداء في التنافسيةات لألسبقي مباشر أثر وجود إلى النتائج
 في الرشيقة سلسىىىىىىىلة التوريىىىىىىىد سىىىىىىىتراتيجيةإل مباشر أثر وجود الدراسة نتائج بينتكمىىىىىىىا  فقط التسليم
 لبشك والتكلفة جزئي للتسىىىىىىىىليم بشىىىىىىىىكل مباشر غير أثر وجود على النتائج دلتو المؤسسي األداء
 للك غير مباشر أثر وجود وعىىدم سلسىىلة التوريىىد، إسىىتراتيجية مىىن خىىالل المؤسسي األداء فىىي كلىىي
 . والجودةالمرونة  من
 التنظيمـيسلسـلة التوريـد واألداء  تكامـل"ممارسـات  Kemunto (2014) كما تناولت دراسىة     

علىى ممارسىات تكامىل سلسىلة التوريىد المسىتخدمة  التعىرفللمنظمات متعـددة الجنسـيات فـي كينيـا " 
 في الشركات متعددة الجنسيات وتحديد العالقة بين ممارسات تكامل سلسلة التوريد واألداء التنظيمي

 في هذه الشركات.
 المطلوبىىة المخىىزون مسىىتويات علىىى الحفىىاظ مسىىؤولية الشىىريك الدراسىىة إلىىى أن إعطىىاء وتوصــلت     
 الكفىؤة االسىتجابة تطبيىق وأن اسىتعمال األداء تحسىين إلىى يىؤدي الىذي القرار إتخاذ يعزز العميل من

 اتاإلحتياجىى تخطىىيطاألداء كمىىا توصىىلت إلىىى أن  تحسىىين إلىىى تىىؤدي الرضىىا إلىىى للوصىىول للمسىىتهلك
 واالتصال الفعلي الوقت تكامل وتطبيق المخزون إدارة خالل من األداء تحسين إلى يؤدي المواد من
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 التكامىىل إلىىى يىىؤدي الخىىارج ومىىع الكترونيىىا   المختلفىىة الىىدوائر بىىين المعلومىىات الىىدوائر وأن تكامىىل بىىين
 األداء. وتحسين الوظيفي
 التشـغيليأسلسـلة التوريـد واألداء  تكامل"  Makhdoom et al. (2014) كما هدفت دراسة     

التعىىرف علىىى العالقىىة بىىين تكامىىل سلسىىلة التوريىىد  إلىىى" باكســتان-التنظيميــةالــدور الوســيط للثقافــة 
واألداء التشىىغيلي، والتعىىرف علىىى التىىأثير الوسىىيط للثقافىىة التنظيميىىة علىىى العالقىىة بىىين تكامىىل سلسىىلة 

 التوريد واألداء التشغيلي.

 تعاونىا  الدراسىة إلىى أن إدارة المنظمىة تسىتطيع تحسىين األداء التشىغيلي إذا مىا طىورت  وتوصلت     
ىىىوّردالمىىىع  إسىىىتراتيجيا   ين والعمىىىالء مىىىع وجىىىود تكامىىىل وظيفىىىي داخىىىل المنظمىىىة وأن الثقافىىىة التنظيميىىىة م 

 .تتوسط العالقة بين تكامل سلسلة التوريد واألداء التشغيلي

التحقيـق فـي العالقـة بـين ممارسـات "  Hamid & Ebrahim (2013) دراسىةكمىا هىدفت      
 سلسىىىلة ممارسىىىات كانىىىت إذا فيمىىىا إلىىىى معرفىىىة"إدارة سلســـلة التوريـــد وفعاليـــة أداء سلســـلة التوريـــد

 الدور الوسيط لجودة العالقة. أثر وبيان األداء على أو غير مباشرة تؤثر بصورة مباشرة التوريد
التوريىىد، ومشىىاركة المعلومىىات وسىىرعة  سلسىىلة إدارة ممارسىىات مىىلالدراسىىة إلىىى أن تكا وتوصــلت     

 االتصاالت تؤثر جميعها على أداء سلسلة التوريد.
دارة  كمــا توصــلت      ىىوّردالالدراسىىة إلىىى أن التكامىىل وا  ين يىىؤثر كالهمىىا علىىى فعاليىىة أداء سلسىىلة م 

 أشـارتداء سلسىلة التوريىد كمىا التوريد كما أن التكامل ومشاركة المعلومات يؤثران على التمايز في أ
 واالتصال يتوسطان العالقة بين ممارسة إدارة سلسلة التوريد واألداء.  اإللتزامالنتائج إلى أن 

األداء  علــىسلســلة التوريــد تــأثير ممارســات إدارة " Makena (2013) كمىىا تناولىىت دراسىىة     
ــة هــاكو للصــناعات التنظيمــي ــا-المحــدودة: دراســة حال مسىىتوى تطبيىىق ممارسىىات إدارة  تقيىىيم" كيني

سلسىىلة التوريىىد فىىي هىىاكو للصىىناعات المحىىدودة ودراسىىة العالقىىة بىىين ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد 
ىىىىىوّردال)مشىىىىىاركة  داء ، مشىىىىىاركة المعلومىىىىىات والتىىىىىدريب( واأل، العالقىىىىىة مىىىىىع العمىىىىىالءاإلسىىىىىتراتيجيةين م 
 ( في نفس الصناعات.، أداء األعمال واألداء السوقياألداء التشغيليالتنظيمي )

الدراسة إلى وجود مستوى عال  من التطبيق العملي لممارسات إدارة سلسلة التوريد في  وخلصت     
علىىىى أداء المنظمىىىة مىىىن خىىىالل تخفىىىيض التكىىىاليف  إيجابيىىىا   هىىىاكو للصىىىناعات المحىىىدودة وأن لهىىىا أثىىىرا  

العمىىالء وجىىودة المنىىتج التشىىغيلية وتقلىىيص وقىىت االنتظىىار والحصىىول علىىى مسىىتويات عاليىىة لخدمىىة 
واستجابة سريعة للتغيرات فىي السىوق واتسىاع مشىاركته ومبيعاتىه السىوقية وأن المىزج بىين الممارسىات 

حىادي وهىذا يشىير إلىى ضىرورة المىزج الجيىد بىين األربع له أثر قوي على أداء المنظمة من التأثير األ  
 هذه الممارسات.

سلســلة تحليــل تــأثير ممارســات إدارة  "  Karimi & Rafiee (2013)كمىىا تناولىىت دراسىىة     
ــد  ــىالتوري ــة شــركة المضــخات األداء  عل التنظيمــي مــن خــالل األســبقيات التنافســية: دراســة حال
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التنافسىية  األسبقيات من خالل المنظمة أداء في التوريد سلسلة إدارة ممارسات تأثير تحليل "اإليرانية
 إليرانية.وذلك بتحليل هذا التأثير في شركة المضخات ا

 التشىاركية العالقىة فىي المتمثلىة التوريىد سلسىلة إدارة ممارسىات تطبيىق الدراسة إلى أن وخلصت      
 االيرانية المضخات شركة في المتبادلة المعلومات وجودة ومستوى العمالء مع والعالقة ينم وّردال مع
 الىىوظيفي علىىى األداء التسىىليم( –المرونىىة –الجىىودة –فىىةالتنافسىىية )الكل األسىىبقيات تىىأثير مىىن خىىالل لىىه

 العمالء. ورضا المالي واألداء السوقي واألداء
ـــد إدارة "  Nyangweso (2013) كمىىىا تناولىىىت دراسىىىة      ـــي األداء و سلســـلة التوري التنظيمـــي ف

 شىركات فىي المسىتخدمة التوريىد سلسىلة إدارة ممارسىات تطبيىق مىدى بيىانصناعة السكر في كينيا " 
 .الشركات في هذه التنظيمي واألداء التوريد سلسلة إدارة ممارسات بين العالقة وبيان السكر صناعة

 أنشىىىىطة سلسىىىلة مىىىن كجىىىىزء ولكىىىن بمعىىىزل الحضىىىور تسىىىىتطيع ال المنظمىىىات أنإلىىىى  وتوصـــلت     
ىىوّردال) للسلسىىلة الرئيسىىة المكونىىات أن وأكــدت المعقىىدة األعمىال  أن يجىىب( العمىىالء -المصىىنعين -ينم 
 ال الىوظيفي األداء أن إلى الدراسة كما أشارتالمالية  واألهداف النمو أهداف حقيقلت بفعالية تتكامل
 سلسىىلة وممارسىىات السياسىىات فىىي المتمثلىىة المنظمىىة صىىفات ولكنىىه الخىىدمات أو المنتجىىات مىىن ينىىتج

 هىىي المنظمىات علىى ذلىك تطبيىق فوائىد وأن المطلوبىىة التنافسىية وتعطيهىا المنظمىة تميىز التىي التوريىد
 وقاعىىىدة العميىىىل والء وزيىىىادة التشىىىغيلية الكلفىىىة وتخفىىىيض التنافسىىىية الميىىىزة علىىىى منظمىىىاتال حصىىىول
 العمالء.
 علــىسلســلة التوريــد تقيــيم ممارســات إدارة  "  Annan et al.  (2013)كمىىا تناولىىت دراسىىة     
تقيىىىيم  أكـــرا " –نانـــا (Waec): دراســـة حالـــة جمعيـــة ال،حوصـــات لغـــرب أفريقيـــا التنظيمـــياألداء 
سات إدارة سلسىلة التوريىد وعوامىل النجىاح الحرجىة مىع فوائىدها المصىاحبة علىى األداء التنظيمىي ممار 

 .في هذه الجمعية
 الدراسىة بينـت حيىث حىديثا   التوريىد سلسىلة إدارة فكىرة أعتنقىت الجمعيىة إلى أنالدراسة  وتوصلت     
عطىىاء لسىىلةالس أعضىىاء مىىع بالتعىىاون المشىىاكل حىىل هىىي المتخىىذة الحاليىىة الممارسىىات أن  األولويىىة وا 

ىىوّردال إختيىىار فىىي الخدمىىة لجىىودة  ذلىىك مىىن وبىىالرغم لىىألداء دوري وتقيىىيم مسىىتمر تحسىىين وبىىرامج ينم 
 الجمعية. في األداء على تؤثر السلسلة في تدفق حركة هناك

بـين األداء  وتأثيرها علـىسلسلة التوريد ممارسات إدارة  "  Hassan (2012)وتناولت دراسىة     
 المسىتهدفة المنظمىات بىين التوريىد سلسىلة إدارة ممارسىات وجىود إثبىات ت البشرية في كينيـا"المنظما
 ممارسىىات تحىىديات علىىى وللتعىىرف المنظمىىات فىىي تلىىك واألداء الممارسىىات تلىىك بىىين العالقىىة وتحديىىد
 المنظمات. تلك تواجه التي التوريد سلسلة إدارة
 المتمثلىة التوريىد سلسىلة ممارسىات بىين جىدا   قويىةارتبىاط  عالقىة هنىاك الدراسىة إلىى أن وتوصلت     
 عمليىات-مسىتمر تحسىين-وكفىؤة فاعلىة داخليىة عمليىات-ينم ىوّردال مىع جيىدة عالقة على الحفاظ)ب 

 العمليىىىات( وكانىىىت ضىىىعيفة فىىىي حالىىىة اسىىىتخدام فىىىي والبسىىىاطة الوظىىىائف بىىىين والتكامىىىل مرنىىىة إنتىىىاج
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فىىي حالىة التكامىىل الىداخلي والتسىىليم فىىي  اإلرتبىاطان األداء بينمىىا كىى وبىين العمىىل فىي الحديثىىة التقنيىات
 .  الوقت سلبيا  

 علـىسلسـلة التوريـد تـأثير ممارسـات إدارة  "  Qayyum et al. (2012)كمىا تناولىت دراسىة     
 اإلسىتراتيجية) المشىاركة  التوريىد ممارسىات سلسىلة إثبىات تىأثيرالكلي للمنظمة فـي باكسـتان" األداء 
ىىىوّردالمىىىع   –جىىىودة المعلومىىىات المتبادلىىىة  –مسىىىتوى تبىىىادل المعلومىىىات  –القىىىة مىىىع العمىىىالءالع –ينم 

 األداء الوظيفي والميزة التنافسية(. ) الكلي المنظمة أداء التأجيل( على
 إدارة طىىىرق روابىىىطو  التوريىىىد سلسىىىلة لطىىىرق المصىىىاحبة إلىىىى إثبىىىات أن األبعىىىاد الدراسىىىة وخلصـــت     
 تحسىىىن للمنظمىىىة منهىىىا كبيىىىرة منىىىافع إلىىىى سلسىىىلة التوريىىىد تىىىؤديومنهىىىا ممارسىىىات إدارة  التوريىىىد سلسىىىلة
ول علىىى األداء المىىالي( والحصىى –مىىة المتمثىىل فىىي األداء التنظيمىىي )األداء السىىوقيللمنظ العىىام األداء

 (.االبتكار-التسليم –المرونة –الجودة –الميزة التنافسية )الكلفة
علـى سلسـلة التوريـد عمليات إدارة  تأثير " Salazar & SMSgt (2012) كما هدفت دراسة     

إلىىىى تىىىأطير  " USAاألمريكيـــةالواليـــات المتحـــدة  –اوهيـــو  –التنظيمـــي األداء الميـــزة التنافســـية و 
، إدارة تىىدفق التصىىنيع و تطىىور ينم ىوّردالوم عمليىىات إدارة سلسىلة التوريىىد )إدارة عالقىىات وتطىوير مفهىى

ختباروتسويق المنتج( و   ات وبين الميزة التنافسية واألداء التنظيمي.العالقات بين هذه العملي ا 
الدراسىىة إلىى أن المسىىتويات العاليىىة لتطبيىىق ممارسىات إدارة سلسىىلة التوريىىد تىىؤدي إلىىى  وتوصــلت     

الدراسىىة إلىىى أن عمليىىات إدارة سلسىىلة  أشــارتتعزيىىز الميىىزة التنافسىىية وتحسىىين األداء التنظيمىىي كمىىا 
ىىوّردالوهىىي إدارة عالقىىات  التوريىىد  إيجىىابيالمنىىتج لهىىا أثىىر  وتطىىور وتسىىويقالتصىىنيع  إدارة تىىدفق، نيم 

  على كل من الميزة التنافسية واألداء التنظيمي.
األداء  وتأثيرهـا علـىسلسـلة التوريـد إدارة  " Satyanarayana (2011) كمىا تناولىت دراسىة     

الهنديىة ومراجعىة  لشىركاتالتوريىد ل سلسلة إدارة مراحل نموالهند"  -المالي في الصناعة الصيدالنية
 وممارسىات عمليىات ودراسىة الدوائية بالصناعة الصلة وثيق   كان وما التوريد لسلسلة النظري الجانب
 العىىالمي وتحليىىل التوزيىىع مركىىز وعمليىىات وظيفىىة وتقيىىيم ريىىدي شىىركة فىىي معامىىل التوريىىد سلسىىلة إدارة
 وفهىم والمخىزون وتقيىيم واللوجسىتيات دالتوريى وتخطىيط تقىدير الطلىب فىي التوريىد لسلسىلة األداء قياس
نشىىاء العمىىالء خدمىىة وعلىىى المىىالي األداء علىىى وتأثيرهىىا التوريىىد سلسىىلة إدارة كلفىىة  مقارنىىة مقىىاييس وا 

 واالستنتاجات. النتائج أساس على الدوائية للصناعة مقترحة مرجعية
المناسىىب  الوقىىت يفىى اإلنتىىاج لنظىىام المطبقىىة الشىىركات أن صىىحة الدراسىىة إلىىى إثبىىات وتوصــلت     
(JIT) سلسىىلة فىي الجيىد المطبقىىة وأن التنسىيق غيىر الشىركات مىن أعلىىى االسىتثمار علىى عائىد لىديها 
 أفضىىل وكىىذلك أن وتسىىليم لعمليىىاتا فعاليىىة إلىىى مؤديىىا   التصىىنيع شىىبكة خىىالل المجهىىول يقلىىل التوريىىد
الدراسىة  أثبتـتكمىا  إيجابيىا    يةالتنافسى والميىزة األداء على تؤثر اإلستراتيجية واللوجستيك النقل قدرات

دارة المعلومات تكنولوجيا بين ةإيجابي عالقة أن هناك  تخطىيط علىى أن برهنـتكمىا  التوريد سلسلة وا 
 كبيرة. تشغيلية تحسين فرص يقدم ينم وّردالو  العمالء وروابطها مع التوريد سلسلة
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لة التوريد على أداء األعمال " تأثير قدرات إدارة سلسAbu Alrejal (2007 ) دراسةوهدفت      
التعىرف علىى مسىتوى تىأثير إدارة سلسىلة التوريىد  إلىىللمنظمات الصـناعية فـي الجمهوريـة اليمنيـة" 

باإلضىىىافة إلىىى التعىىرف علىىىى أبىىرز المعوقىىات التىىىي  المسىىتهدفةعلىىى األداء المؤسسىىي فىىىي الشىىركات 
 .تعرقل تطبيق إدارة سلسلة التوريد

أن المنظمىات الصىناعية تطبىق نظىام إدارة سلسىلة التوريىد بدرجىة عاليىة إلىى  الدراسىة وتوصلت      
: نقلهىىىا وليىىىة)المىىىواد األ داريىىىة الخارجيىىىة المتجهىىىة للىىىداخلة بىىىين القىىىدرات اإلإيجابيىىىهنىىىاك عالقىىىة وأن 

المنتجىات  )إدارةة للخىارج داريىة الداخليىة المتجهى( وبىين القىدرات اإلاإلنتىاجهىا لخىط وتخزينها حتىى نقل
 : تغليفها وتخزينها والرقابة عليها حتى توزيعها للعمالء(.نعتامة الص

والقيمة  ة بين القدرات اإلدارية الخارجية المتجهة للداخلإيجابيال توجد عالقة أنه  كما أوضحت     
ة بىىىين إيجابيىىىهنىىىاك عالقىىىة بينمىىىا  المحسوسىىىة للمنىىىتج والىىىوالء للزبىىىون واألداء السىىىوقي واألداء المىىىالي

عمليىات(  -رتطىوي –العميىلمعالجىة طلىب  –شىترياترة نظىام سلسىلة التوريىد ) مية إلداالقدرات اإلدار 
بىىين القىىدرات اإلداريىىة إلدارة نظىىام سلسىىلة وكىىذلك  الخارجيىىة المتجهىىة للىىداخل اإلداريىىةوبىىين القىىدرات 

م بىىىين القىىىدرات اإلداريىىىة إلدارة نظىىىاكىىىذلك و  الداخليىىىة المتجهىىىة للخىىىارج اإلداريىىىةالتوريىىىد وبىىىين القىىىدرات 
   واألداء السوقي واألداء المالي. العميلوالء و سلسلة التوريد وبين القيمة المحسوسة للمنتج 

دارة  " Vivek (2007) كما هدفت دراسة      على سلسلة التوريد دراسة تأثير الغموض البيئي وا 
ــد ــة سلســلة التوري ــزة التنافســية مرون  سلسىىلة ممارسىىات تىىأثير إختبىىار إلىىىواألداء التنظيمــي" أ المي

التوريىىد،  سلسىىلة مرونىىة كويمبىىاتور علىىى مدينىىة فىىي الصىىغيرة المنشىى ت الصىىناعية فىىي المتبعىىة التوريىىد
ختبارو   إختبىارالسىوق ومىن ثىم  فىي التنافسىية الميىزة لهذه المنشىئات علىى التوريد سلسلة مرونة تأثير ا 

  .السوق في األداء على لهذه المنشئات التنافسية الميزة تأثير
 علىىى تىىؤثر التوريىىد سلسىىلة إدارة الدراسىىة إلىىى أن الدراسىىة توصىىلت إلىىى أن ممارسىىات توتوصــل     
 الدراسىة برهنـت األداء كما على ثم التنافسية ومن الميزة على تؤثر بدورها التي التوريد سلسلة مرونة
 العوامل. ببقية مقارنة األداء على قوي تأثير لها التوريد سلسلة إدارة ممارسات أن
   على الدراسات السابقة:لتعليق ا  1-2-3

تناولىىت بعىىض الدراسىىات السىىابقة جملىىة مىىن المفىىاهيم والمواضىىيع الخاصىىة بىىإدارة سلسىىلة التوريىىد      
ز علىىى عوامىىل نجىىاح إدارة سلسىىلة التوريىىد ز علىىى ممارسىىات سلسىىلة التوريىىد وبعضىىها رك ىىفبعضىىها رك ىى

ك بىىىاألداء أو التنافسىىىية وتحقيىىىق ز علىىىى اسىىىتراتيجيات سلسىىىلة التوريىىىد وعالقىىىة ذلىىىوالىىىبعض اآلخىىىر رك ىىى
سىلة التوريىد أو الميزة التنافسية أو ترشيد قرارات المخزون بينما تطرقت بعض الدراسات إلىى تقيىيم سل

ىىىوّردالعالقىىىات تشىىىخيص اإلمىىىداد أو  ين والعمىىىالء وتطىىىرق الىىىبعض اآلخىىىر إلىىىى التسىىىويق والنقىىىل أو م 
ربيىة المالحىظ قلىة الدراسىات السىابقة باللغىة الع ومىن كانية تطبيق إدارة سلسلة التوريىد،طر أو إمالمخا

 .الدراسات اليمنية في هذا المجال درةوحظ ن  نجليزية كما ل  مقارنة بالدراسات باللغة اإل
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 أوجه اإلت،اق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:  1-2-3-1
ال ممارسىىات إدارة سلسىىلة الدراسىىات السىىابقة المتاحىىة فىىي مجىى معظىىمالدراسىىة الحاليىىة مىىع  أتفقىىت     

ىىوّردالعىىد العالقىىة مىىع ب   وهمىىاالممارسىىات  نىىوعين مىىنالتوريىىد علىىى أهىىم  عىىد العالقىىة مىىع العمىىالء ين وب  م 
عىىد عىىد العالقىىة مىىع الوسىىطاء أو ب  مثىىل ب  فقىىط مىىع بعىىض الدراسىىات فىىي ممارسىىات معينىىة  أتفقىىتبينمىىا 

 معها في بقية الممارسات.ختلفت المشاركة في المعلومات وأ عدالعمليات الداخلية أو ب  
الدراسىىة الحاليىىة مىىع العديىىد مىىن الدراسىىات السىىابقة فىىي موضىىوع دور ممارسىىات إدارة  أتفقىىتكمىىا      

( ودراسىة البىرازي 2.15( ودراسىة عسىاف )2.16سلسلة التوريد على األداء مثل دراسة المناصير )
مثىىىىل لة التوريىىىىد ( بينمىىىىا اختلفىىىىت مىىىىع دراسىىىىات أخىىىىرى درسىىىىت موضىىىىوعات أخىىىىرى فىىىىي سلسىىىى2.14)

( أو أنشىىىىطة سلسىىىىلة التوريىىىىد كدراسىىىىة الطويىىىىل 1..2سلسىىىىلة التوريىىىىد كدراسىىىىة جاسىىىىم ) اسىىىىتراتيجيات
 (.2.13والعبادي )

/ أداء العمليىات فبينمىا اسىتخدمت داء التشىغيليختلفت الدراسة الحالية في طريقىة قيىاس األكما أ     
مؤشىىىىرات األداء هىىىىذه الدراسىىىىة اسىىىىتخدمت  اءلقيىىىىاس األد معظىىىىم الدراسىىىىات السىىىىابقة الكفىىىىاءة والفعاليىىىىة

بىىذلك مىىع بعىىض الدراسىىات  أتفقىىتحيىىث  ، المرونىىة والتسىىليم، الكلفىىةط بالعمليىىات وهىىي الجىىودةالمىىرتب
  (. 2.13( ودراسة الطويل والعبادي ).2.1كدراسة الرفيعي )

ج الوصىفي أتفقت هذه الدراسىة مىع الدراسىات السىابقة مىن حيىث اسىتخدامها للمىنهمن جهة ثانية      
ختالف البيئة المبحوثة حيث ال توجد دراسىة مسىجلة فىي الىيمن في إ هاعنختلفت أاالستداللي ولكنها 

جريىىت فىىي البيئىىة التىىي أ   Abu Alrejal (2007)دراسىىة عنىىد بىىدء الدراسىىة حسىىب علىىم الباحىىث سىىوى 
التصىنيع قطىاع بالدراسىة الحاليىة  اهتمتبينما  الشركات الصناعية بشكل عام استهدفتاليمنية والتي 

 ولى في هذا القطاع الحيوي.في اليمن ولعلها الدراسة األ   الدوائي
 أوجه االست،ادة من الدراسات السابقة: 1-2-3-2

 تمثلت استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في اآلتي:     
ختيارفكرة الدراسة وصياغة مشكلتها وأهدافها و  إختيار -1  لتوريد.أنواع ممارسات إدارة سلسلة ا ا 
 تحديد متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة والمساعدة في عمل أنموذج الدراسة. -2
العربيىة  باللغىة صياغة فقرات االستبانة من مصىفوفة تضىم فقىرات االسىتبانات للدراسىات السىابقة -3

 . واللغة االنجليزية
 .كالكتب إلى جانب المراجع األخرى فقط( المبحث األول والثاني)بناء اإلطار النظري  -4
 .سة مع نتائج الدراسات السابقةمقارنة نتائج الدرا -5
 منهجية الدراسة والمجتمع والعينة واألساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة. إختيار -6
للحصول عليها واالستفادة منها فيما بعد في الرجوع لبعض المراجع المدونة في هذه الدراسات  -5

 .بناء اإلطار النظري
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 الحالية عن الدراسات السابقة:ما يميز الدراسة   0-8-4
 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث الموضوع والبيئة والمتغيرات كالتالي:     
 :من حيث موضوع الدراسة 1-2-4-1

ثير ممارسىىات إدارة تىىأ فىىي كونهىىا مىىن الدراسىىات القليلىىة التىىي تناولىىت تميىىزت الدراسىىة الحاليىىة         
التشىىىغيلي يجمىىىع بىىىين األداء  يتميىىىز بأنىىىه بالعمليىىىات الىىىذيء المىىىرتبط ألدااسلسىىىلة التوريىىىد علىىىى 

 ، المرونة والتسليم.ودة، الكلفةوالميزة التنافسية من حيث مؤشرات قياسه وهي الج
 :من حيث بيئة الدراسة 1-2-4-2

زت علىى شىركات تميزت الدراسة الحاليىة عىن الدراسىات السىابقة فىي بيئىة الدراسىة حيىث رك ى     
في اليمن كأول دراسة من نوعها في هذا القطاع الهىام والحيىوي علىى حىد علىم  يالتصنيع الدوائ

ي هىىىذا الموضىىىوع أمىىىام البىىىاحثين لمزيىىىد مىىىن الدراسىىىات فىىى سىىىتفتح المجىىىال واسىىىعا  التىىىي الباحىىىث و 
 .  بجزئياته المختلفة

 :من حيث متغيرات الدراسة 1-2-4-3
إدارة سلسىىىلة التوريىىىد الهامىىىة  أبعىىىاد ممارسىىىات إختيىىىارتميىىىزت الدراسىىىة الحاليىىىة فىىىي طريقىىىة           

وظهىىىر ذلىىىك مىىىن خىىىالل عمىىىل مصىىىفوفة تضىىىمنت كىىىل الدراسىىىات السىىىابقة المتاحىىىة ومقارنىىىة تلىىىك 
ختيىىارالممارسىىات و   إختيىىارالممارسىىات األهىىم واألشىىمل منهىىا حيىىث جمعىىت بىىين كىىل الدراسىىات ب ا 

     أفضل وأهم الممارسات.
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 ال،صل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة )إدارة سلسلة التوريد واألداء(

 مقدمة:
تنىىاول المفىىاهيم التىىي توريىىد و بىىذة عىىن نشىىأة وتطىىور إدارة سلسىىلة التقىىديم ن   فىىي هىىذا الفصىىل سىىيتم     

دارة سلسىلة التوريىدي سلسىلة التوريىد و تتعلق بممارسات إدارة سلسلة التوريىد مثىل مفهىوم   ، والفىرق بىين ا 
دارة سلسلة التوريىد ثىم توضىيح الفىرق بىين أنشىطة سلسىلة التوريىد وممارسىات إدارة  اإلدارة اللوجستية وا 

فىىي فصىىيل عىن ممارسىىات إدارة سلسىلة التوريىىد والمتمثلىة الحىديث بنىىوع مىن الت م  سلسىلة التوريىىد ومىن ث ىى
، والمشىاركة فىي ، العالقة مع العمىالءين، العمليات الداخلية، العالقة مع الوسطاءم وّردالالعالقة مع )

 .المعلومات(
كما سيتم تناول مفاهيم األداء وتطوره التاريخي وأنواعه وتقييمه مع طرق قياسه وعملية تحسين      
سىىيتم عىىرض  م  األداء ومىىن ث ىىوكىىذلك مىىدى تىىأثير ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد علىىى تحسىىين األداء 

 نبذة عن قطاع الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي وأهميته.
 (Supply Chain Management & its Practices)إدارة سلسلة التوريد وممارساتها:  2-1

مىىن تنىىاول نشىىأة إدارة سلسىىلة التوريىىد وتطورهىىا  قبىىل تنىىاول ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد ال بىىد     
 .فيما بينهاالتاريخي وتناول بعض المفاهيم المتعلقة بسلسلة التوريد والفروقات 

 نشأة وتطور إدارة سلسلة التوريد:  2-1-1

( إلىىىى أن البىىىدايات األولىىىى لىىىإلدارة اللوجسىىىتية ظهىىىرت خىىىالل الحىىىرب 26،2.16،أشىىار )حسىىىين     
  .ل عمليات نقل المعدات والجنود واألغذية خالل الحربالعالمية الثانية من خال

"ويعتبىىر أحىىدث مثىىال للوجسىىتيات الحربيىىة علىىى المجىىال الواسىىع هىىو الصىىراع الىىذي حىىدث بىىىين      
جستية القوات األمريكية والعراق بعد غزو العراق للكويت وهذا الغزو قد تم وصفه بأنه أكبر عملية لو 

 .Ronald H. Ballouفي ترجمتهما عن  (8..2،.4،ومسّلمفي التاريخ " )سلطان 
( أنه مصطلح عسىكري أول مىن اسىتخدمه الجىيش الفرنسىي عىام 3،2.14،)روابحويقال حسب      

م م بكثافة في الحرب العالمية الثانية وأنه ستخد  إال أنه ا   11.5  .1148في اإلدارة عام ا ستخد 
 سلسلة التوريد كالتالي: ( مراحل تطور مفهوم21-25،2.16،وقد أورد )حسين     

 م:1155مرحلة اللوجستيك المنفصل قبل عام  -1
دارة      المىىىىواد  اقتصىىىىرت أنشىىىىطة اللوجسىىىىتيك علىىىىى إدارة التوزيىىىىع المىىىىادي )اإلمىىىىدادات الخارجىىىىة( وا 

اإلمىىدادات الداخلىىة( وتميىىزت هىىذه الفتىىرة بزيىىادة الطلىىب علىىى العىىرض وضىىعف تىىأثير العمىىالء علىىى )
لجىىودة وتخفىىيض تكلفىىة الخدمىىة بشىىكل منفصىىل عىىن بقيىىة لمنتجىىين بتحسىىين اا إهتمىىامالمنتجىىين وقلىىة 

 األنشطة.
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 م: .111 –1155بين لة اللوجستيك المتكامل مرح -2
دارة المىواد فيمىا يسىمى بإمىدادات األعمىال التىي سىاعدت       تم الجمع بين أنشطة التوزيع المادي وا 

نحىو تجىاه باإل اتسىمتل أكثىر كفىاءة كمىا التشغيل وتحقيىق أهىداف المنشىأة بشىك إحتياجاتعلى تلبية 
 طويل المدى واالستعانة بتكنولوجيا المعلومات مما أدى إلى خفض التكاليف. التخطيط

 م:.111مرحلة اللوجستيك المشترك بعد عام  -3
جديىىدة  تمتىىاز بازديىىاد العىىرض عىىن الطلىىب وبغمىىوض الطلىىب ممىىا أدى إلىىى البحىىث عىىن أسىىواق       

 ين. م وّردالمن خالل التعاون مع  حث عن تخفيض التكاليف خصوصا  وتحسين جودة المنتج والب
 إلى أن مراحل تطور سلسلة التوريد هي ستة مراحل:  (Arora , 2016, 37-40)أشار بينما      

 Creation Phaseمرحلة النشأة:  -1
لسىلة إال أن مفهىوم س 1182عىام  Keith Oliverمفهوم إدارة سلسىلة التوريىد هىو  أطلقأول من      

فىىي بىىدايات القىىرن العشىىرين وكىىان يقتصىىر المفهىىوم علىىى  كبيىىر   بشىىكل   التوريىىد فىىي اإلدارة كىىان مشىىهورا  
ي بىىالتوزيع م  تخىىزين المىىواد الخىىام والمنتجىىات فىىي مسىىتودعات وعلىىى عمليىىة توزيعهىىا مىىن خىىالل ماس ىى

 المادي وتطور بعد ذلك ليشمل عمليات الشراء والمخزون والتصنيع والبيع.  
 Integration Phaseالتكامل:  مرحلة  -8

فىي سىتينيات القىرن العشىرين وتقىدمت بشىكل  (EDI)لبيانات االلكتروني لتبادل التطورت أنظمة      
يىدة إلدارة وظهىرت تقنيىات جد( ERP)كبير في التسعينيات مىن خىالل نظىام تخطىيط مىوارد المشىروع 

، (JIT)فري/ فىي الوقىت المحىدد ، والمخزون الصى(MRP) من المواد اإلحتياجالمخزون مثل تخطيط 
 باإلضافة إلى ظهور لوجستية الشريك الثالث.( VMI)ومخزون البائع 

 Globalization Phaseمرحلة العالمية:   -3

ىىوّردالبالمخططىىات العالميىىة لعالقىىات  هتمىىامتتميىىز هىىذه المرحلىىة باإل       ين ونمىىو سالسىىل التوريىىدم 
لمنافسىىين، القيمىىة ر العالميىىة ونمىىو قيىىادة المنظمىىات لخىىارج حىىدود الىىدول والمنىىاطق واسىىتخدام المصىىاد

 ، وخفض التكلفة من خالل المصادر العالمية.  المضافة

  Specialization Phase (outsourced) (:والتوزيع التعاقدي )التصنيعمرحلة التخصص   -2

ال في التسعينيات قامت المنظمات بالتخلص من العمليىات التىي ليسىت مىن صىميم تخصصىها و      
تملىىك براعىىة فيهىىا والتعاقىىد مىىع منظمىىات أخىىرى لهىىا خبىىرة بتلىىك العمليىىات، هىىذه المتطلبىىات المتحولىىة 
 للمنظمات عن طريق االنتشار الخارجي لسلسلة التوريد أدت إلى تحوير وتفصيل التعاون والشراكة. 

 Specialization Phase (SCM as service) سلسلة التوريد كخدمة(: )إدارةمرحلة التخصص  -5

عنىىىىدما بىىىىدأ فىىىىي الثمانينىىىىات ظهىىىىور وسىىىىطاء النقىىىىل والتخىىىىزين وتطىىىىور ليشىىىىمل التنبىىىىؤ، التخطىىىىيط،      
عين والمصىادر اللوجسىتية والعمىالء صىن  ر لىدى البىائعين والم  ين قابله تغي ىم وّردالالعالقات، وتقييم أداء 

تىي تقىدمها فىي منافسىتها ر سمح للشركات للتفوق في الخىدمات الفي تركيب سلسلة التوريد، هذا التغي  
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م أفضىىل يتقىىدلشىىركاء ساسىىية وخلىىق نظمىىات مىىن التركيىىز علىىى قىىدراتها األنىىت المبتقىىديم الخىىدمات ومك  
 .بشكل ملحوظ ومتميز في التسعينيات، وظهرت خدمات التغليف والتخزين والنقل قيمة في السلسلة

  web-based SCM مرحلة إدارة سلسلة التوريد القائمة على الشبكة:  -6

مىىع التركيىىز علىىى العالميىىة واسىىتخدام الشىىبكات تعرفىىت إدارة سلسىىلة التوريىىد القائمىىة علىىى الشىىبكة      
، وبازديىىاد الرغبىىىة ى تطىىىور العمليىىات والطىىرق واألدواترات فىىي سالسىىىل التوريىىد علىىى مىىدعلىىى التغي ىى

ربطىىىت  للطىىرق القائمىىىة علىىىى التعىىىاون والشىىىراكة عبىىىر الشىىىبكات العالميىىىة تطىىىورت هىىىذه الطريقىىىة حيىىىث
الشىىبكة االلكترونيىىة العديىىد مىىن العمىىالء بمىىزودي الخدمىىة والمنتجىىات بشىىكل آلىىي مىىع االسىىتجابة أليىىة 

 لتقديم مخرجات صحيحة ومزمنة.  رة سلفا  ختب  أن التطبيقات تستخدم حلول م   رات في البيئة علما  تغي  
   م،هوم سلسلة التوريد: 2-1-2

نطلقىىىات ومنظىىىورات مفاهيميىىىة لة التوريىىىد مىىىن م  طىىىر النظريىىىة مفهىىىوم سلسىىىتناولىىىت العديىىىد مىىىن األ       
( بأنهىا 26،2116،نطلقىاتهم النظريىة إذ عرفهىا )حسىينمختلفة عبرت عىن آراء وفلسىفات البىاحثين وم

إلىى المسىتهلك النهىائي  جميع األنشىطة والمعلومىات التىي يمىر بهىا المنىتج منىذ مراحلىه األولىى وصىوال  
ع والعميىىل باإلضىىافة إلىىى شىىبكة التفىىاعالت صىىن  ين الم  وقنىىوات االتصىىال مىىاب عبىىر القنىىوات الصىىناعية

( بأنهىىىا 12،2116رضىىىا العمىىىالء كمىىىا عرفهىىىا )المناصىىىير، التىىىي أدت إلىىىى إضىىىافة قيمىىىة للسىىىلعة لنيىىىل
للقيمىىة تبىىدأ باسىىتقبال المىىواد األوليىىة وتنتهىىي بتسىىليم المنىىتج  الخالقىىة األنشىىطة مىىن مترابطىىة مجموعىىة

 التىىي األنشىىطة ( بأنهىىا مجموعىىة16 -15،2115،عسىىافهىىا )عرف للزبىىون النهىىائي وفىىي نفىىس السىىياق
 بكفىاءة والخىدمات المنتجىات تقىديم أجىل مىن والخىدمات المواد تدفق من الشركات باستمرارية تمارسها
 العميىل رضىا وتحقيىق والسىلع المنتجىات جىودة زيىادة فىي فاعىل بشىكل تسىاهم وتسىليمها والتىي وفعالية
 ( بأنهىىىىا2،2114المتنافسىىىىة كمىىىىا عرفهىىىىا )روابىىىىح، الشىىىىركات ينبىىىى تنافسىىىىية تحقيىىىىق أسىىىىبقيات وبالتىىىىالي
ىىىوّردال مىىىن بتىىىداء  إ وذلىىىك اإلمىىىداد تىىىدعم و تىىىنظم التىىىي والعمليىىىات النشىىىاطات مجموعىىىة إلىىىى  وصىىىوال   م 

( بأنهىا مصىطلح يسىتخدم لتوصىيف كىل العناصىر 21،2112،لبىرازيالمستهلك األخير بينما عرفهىا )ا
الكميىة المناسىبة مىن المنىتج فىي األمىاكن المناسىبة وفىي الوقىت  والعمليات المتداخلة والالزمة لضىمان

 ي تمارسهاىىىىالت شطةىىىىاألن مجموعة( بأنهىىىا 42،2119،جاسىىىموبأقىىىل تكلفىىىة ممكنىىىة وعرفهىىىا )المناسىىىب 
 النهائيون الزبىىىب وانتهىىاء   والتوزيع اإلنتاج ثم األولية للمىىواد التجهيز مصادر باختيار بىىدءا   المنظمة

رضا  قىىىىىىىىىىىىىىىلتحقي المحدد الوقت في وتسليمها وفعالية فىىىىىىىىىىىىىىاءةبك والخدمات المنتجات تقديم لجأ من
 . العميل
 .Poluha 2007;Simchi-Levi et al) مىنكىل  رأي ( إلىىHenk Zijm et al.,2016,2وأشىار )     

والتوزيىىىع الكلىىىي مىىىن المىىىواد الخىىىام إلىىىى المسىىىتهلك  اإلنتىىىاجبىىىأن سلسىىىلة التوريىىىد تهىىىتم بسلسىىىلة  (2008
مكانيىىىة إعىىىادة اسىىىتخدام المىىىواد أو االنهىىىائي وعلىىىى ر  لمكونىىىات أس ذلىىىك التىىىدفق العكسىىىي للمنتجىىىات وا 

ال تنفىذ بواسىطة صىناعة واحىدة  والتوزيىع هىذه دائمىا   اإلنتىاج، مثىل سلسىلة )سلسلة توريد حلقىي مغلىق(
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مىىن الشىىركات والمنظمىىات التىىي تعمىىل عىىن قىىرب فىىي سلسىىلة أو شىىبكة،  مىىن شىىمولها عىىددا   تقريبىىا بىىدال  
 .(end to end)مى سلسلة توريد من النهاية للنهاية وهذا مايس

مجموعـة  ابأنهـ التوريـد لـةسلسيمكـن الخـروج بم،هـوم  أعاله ومن خالل استعراض الم،اهيم     
ـــي تمارســـها المنظمة ـــدفق المســـتمر للمـــواد  /الشـــركةمـــن األنشـــطة المترابطـــة الت مـــن خـــالل الت
ي التوريـد والتصـنيع حتـى وصـوله للمسـتهلك والمعلومات لخلق قيمة للمنتج منذ مراحله األولى فـ

 ال لتحقيق رضا العمالء.وفعّ  ك،وء   النهائي بشكل  
 م،هوم إدارة سلسلة التوريد:  2-1-3

شىبكة ( بأنهىا 74،2114،ا عرفهىا )ديىبتعددت اآلراء بصىدد تعريىف إدارة سلسىلة التوريىد، فبينمى     
ة أقسام الشركة والشركاء الخارجيين متضمن ،تربط كل الشركاء في السلسلةالتي تكامل كل األنشطة 

إنهىا ف ن ونظىم المعلومىات الضىرورية، لىذلكو ون وشىركات النقىل والشىركاء الوسىيطم ىوّردالبما يتضمنه 
ىىى وتتضىىىمن التكنولوجيىىىا لتجميىىىع  ،نع واإلرسىىىال إلىىىى الطلىىىبتتضىىىمن العمليىىىات الضىىىرورية للخلىىىق والص 

شىىركات، والنقطىىة الرئيسىة فىىي إدارة سلسىىلة المعلومىات حىىول طلبىىات السىوق وتبىىادل المعلومىىات بىين ال
التوريد تكون بأّن العملية الكلية يجب مالحظتها كنظام واحد، وأّن أداء كل عضو في سلسلة التوريد 

األداء الكلي  فيون والمصانع وتجار الجملة وتجار التجزئة والمخازن والعمالء....الخ( يؤثر م وّردال)
بأنهىا فلسىفة تكامليىة إلدارة  (Cooper & Ellram ,1993,13)عرفهىا كمىا  لسلسلة التوريد ويتكامىل معىه

ىىىىىىىىىىوّردالالتىىىىىىىىىىدفق الكلىىىىىىىىىىي لقنىىىىىىىىىىاة التوزيىىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىىن                 للمسىىىىىىىىىىتهلك النهىىىىىىىىىىائي كمىىىىىىىىىىا عرفهىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىن  م 
(Lummus &Vokurka,1999,12)  بأنهىىا كىىل األنشىىطة المتضىىمنة الحصىىول علىىى المنىىتج مىىن المىىواد

المىىىىواد الخىىىىام واألجىىىىزاء، التصىىىىنيع والتركيىىىىب، المخىىىىازن وتتبىىىىع  مصىىىىادر الخىىىىام إلىىىىى العميىىىىل شىىىىامال  
دارة الطلىىبالمخىىزون، قيىىد الطلىىب  ، التسىىليم للعميىىل ونظىىام المعلومىىات ، التوزيىىع خىىالل كىىل القنىىواتوا 

 الالزم لمتابعة كل هذه األنشطة.
ا: بأنهـ التوريـد لـةسلسيمكـن الخـروج بم،هـوم إدارة  أعالهومن خـالل اسـتعراض التعري،ـات      

كــل  بشــكل تكــاملي متضــمناا  واحــد   تخطـيط وتنظــيم ورقابــة كــل عمليــات األعمــال واألنشـطة كنظــام  
التوريـد والتصـنيع والتخـزين  بالمسـتهلك النهـائي شـامالا  ين وانتهـاءا مهوّردالب شركاء السلسلة بدءاا 

ه قيمـة شـباع رنبـة المسـتهلك ومنحـم وفق نظام معلوماتي دقيق وذلـك إلوالنقل والتوزيع والتسلي
 أعلى بأقل تكل،ة. 

دارة سلسلة التوريد: 2-1-4  ال،رق بين اإلدارة اللوجستية وا 

عمليىة هىا تعريف مجلىس إدارة اللوجسىتيات لىإلدارة اللوجسىتية بأن إلى (Lowe , 2002 ,126) أشار     
التخطىىىىيط والتنفيىىىىذ والىىىىتحكم بالتىىىىدفق والتخىىىىزين الضىىىىروري المىىىىؤثر للبضىىىىائع والخىىىىدمات والمعلومىىىىات 

لقىىىىىة مىىىىىن نقطىىىىىة المنشىىىىىأ إلىىىىىى نقطىىىىىة االسىىىىىتهالك مىىىىىن أجىىىىىل إرضىىىىىاء متطلبىىىىىات المسىىىىىتهلك وقىىىىىد المتع
دارة سلسىىىىلة التوريىىىىد التىىىىي قىىىىام بهىىىىا  إلىىىىى (Wang,2016,38)أشىىىىار المقارنىىىىة بىىىىين اإلدارة اللوجسىىىىتية وا 
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(Coyle et al. (2008) & Simchi-Levi, David, Kaminsky and Simchi-Levi ,2007)    بالجىدول
 :( 1-2رقم )

 (1- 2)رقم الجدول 
 ال،روقات بين إدارة سلسلة التوريد واإلدارة اللوجستية

 اإلدارة اللوجستية إدارة سلسلة التوريد وجه المقارنة م

إلىىى عين صىىنّ الم  مىىن  نظىام سلسىىلة توريىىد متكامىىل غالبىىا   الوصف 1
 المستهلكين المنضوين داخل إدارة سلسلة التوريد.

 كىىىزا  جىىىزء مىىىن نظىىىام سلسىىىلة التوريىىىد مر 
علىىىىىى الىىىىىروابط بىىىىىين مختلىىىىىف شىىىىىركاء 

 األعمال في سلسلة التوريد.
 المنتج النهائي. ، البضائع الوسطية والمنتج النهائيالمواد الخام البضائع 2

 األنشطة 3
عين صىنّ مدى واسىع مىن أنشىطة سلسىلة التوريىد مىن الم  

، التنبىىىىؤ ، التصىىىىميماإلنتىىىىاجإلىىىىى تجىىىىار التجزئىىىىة مثىىىىل 
 عمال اللوجستية.األ بالمبيعات ومتضمنا  

 التركيىىز علىىى النقىىل والتخىىزين ومناولىىة
 المواد والتغليف.

التركيىىىز علىىىى شىىىبكة التسىىىليم المنقىىىول  .قنوات واستراتيجيات التوزيع الشبكات 4
 واللوجستي.

، المشىىىىىىىىاريع المتعىىىىىىىىددة، نظىىىىىىىىام معلومىىىىىىىىات المشىىىىىىىىروع النظام 5
 ((SAP & EDIالوظائف المتداخلة   

ام الموجىىىىىىىىىه ، النظىىىىىىىىىإدارة المعلومىىىىىىىىىات
 لوظيفة المخازن واللوجستيك

(VMI, SMI) .ونظام إدارة المخازن 

المصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادر  6
 الخارجية

مىىىىن الصىىىىعب والخطىىىىورة األخىىىىذ بالمصىىىىادر الخارجيىىىىة 
 التوريد. في سلسلةلكل وظيفة 

شىىىىىىريك النقىىىىىىل الثالىىىىىىث والرابىىىىىىع ومىىىىىىن 
السىىىىىهل األخىىىىىذ بالمصىىىىىادر الخارجيىىىىىة 

 للوظائف.
 اثنين أو ثالثة شركاء طبيعيا   كثر من ثالثة شركاء(أمختلفين )عدة شركاء  طبيعيا   الشركاء 5

 (Supply Chain Management Activitiesالتوريد: )أنشطة إدارة سلسلة   2-1-5
، 2113تنىىاول العديىىد مىىن البىىاحثين أنشىىطة إدارة سلسىىلة التوريىىد فبينمىىا حىىدد )الطويىىل والعبىىادي،     
، ، التوزيىىىعاإلنتىىىاجالشىىىراء، التخىىىزين، ضىىىمن أنشىىىطة )( أنشىىىطة إدارة سلسىىىلة التوريىىىد بأنهىىىا تت54-55

ية ( أن أنشىطة إدارة سلسىلة التوريىد تتمثىل فىي األنشىطة اللوجسىت19-12،2113،والنقل( أشار )الحوا
، عمليىىىة تىىىدفق المرتبطىىىة بكىىىل مىىىن عمليىىىة الشىىىراء، عمليىىىة النقىىىل، عمليىىىة التخىىىزين، عمليىىىة المناولىىىة

 المعلومات.

 ( إلىىىى أن أنشىىىطة سلسىىىلة التجهيىىىز تنقسىىىم إلىىىى أنشىىىطة41-26،2111،بينمىىىا ذهىىىب )بىىىو خالفىىىة     
 المخىازن، التعبئىة، الشراءرئيسة )خدمة العمالء، المخزون، النقل، نظم المعلومات( وأنشطة داعمة )

ة التوريىىد بأنهىىا )النقىىل/ أنشىىطة إدارة سلسىىل (,Wang 40-2016,38)والتغليىىف، المناولىىة( بينمىىا وصىىف 
، خدمىة العميىل، ، التخطيط والجدولة، التنبؤليف، مناولة المواد، تجهيز الطلبالتسليم، التخزين، التغ

 مناولة المرتجعات، األمن، ودعم خدمة نظم المعلومات(.، تصميم الشبكة اللوجستية

 –تـتت: )توريـدسـت ويلخص الباحث من وجهة نظره أنشطة إدارة سلسلة التوريد بما سـماه      
 .تدفق المعلومات( –تسليم –توزيع –تخزين –تصنيع
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 (Supply Chain Management Practices)التوريد: ممارسات إدارة سلسلة   2-1-6

اب فىىي تعريىىف وتحديىىد ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد وقىىىد ت ىىال يوجىىد اتفىىاق بىىين البىىاحثين والك       
ومىات تعىزز المعلو أن عملية التكامىل تشىمل األنشىطة التىي تشىارك  (Morgan et al,2007,148)عرف 

إلىى تعريىف كىل  (Kemunto,2014,11-12)خارج المنظمة الحالية وقد أشىارت  اإلستراتيجيةوالمعرفة 
ات سلسىلة بأنها جهد تعاوني في الوظائف المترابطة وفي شبك(Frohlich & Westbrook,2001)  من 

 (Flynn et al,1994)، وكذلك أشارت إلى تعريف التوريد بمصطلحات عملية، معلومة وتدفق فيزيائي
مىع شىركائه فىي سلسىلة التوريىد ويىدير بشىكل  إسىتراتيجيا  صىن ع بأنها تعود للدرجة التي يتعاون فيها الم  

بأنها الروابط   (Rosenzw et al.,2003)تعاوني عمليات المنظمة الداخلية والخارجية وتعريف كل من
خليىىة بىىين وحىىدات األقسىىام بىىين مختلىىف أعضىىاء سلسىىلة التوريىىد وتشىىمل هىىذه الممارسىىات الىىروابط الدا

والوظىىىائف واألعمىىىال التىىىي تىىىورد وتصىىىنع وتسىىىلم المنتجىىىات والىىىروابط الخارجيىىىة بىىىين الكيانىىىات خىىىارج 
 يهم والعمالء المباشرين وعمالئهم.م وّردين المباشرين و م وّردالالمنظمة متضمنة شبكة 

 ;Baihaqi & Sohal,2012)أن األبحىاث العالميىة إلىى (Donvon et al.,2017,8) أشىار وقىد      

Chen, Sohal & Prajogo 2012;Li,Ragu-Nathan,Ragu-Nathan.& Subba Rao,2006; Prajogo, 

Chowdhury, Yeung. & Cheng,2012)    بأنهىا مقىدرة  عرفىوا ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد نموذجيىا
ىىوّردالالمنظمىىة علىىى التعىىاون الخىىارجي مثىىل خلىىق تشىىارك اسىىتراتيجي مىىع  عىىاون الىىداخلي مثىىل ين والتم 

 (Koh et al.,2007,106)كسىر عقليىة الثقافىة التنظيميىة وتبىادل المعلومىات بسىرعة ودقىة كمىا عرفهىا 

كمىا أشىار   ،دارة الفعالىة لسلسىلة التوريىداإل بأنها مجموعة من األنشطة التي تتخذ في المنظمة لتحفيز
(Nyangweso,2013,1)  إلىى عىدة تعىاريف منهىا تعريىف(Wong et al.,2005)  أنهىا طىرق تطبىق فىي

دارة وتنسىىيق التوريىىد والطلىىب والعالقىىات وذلىىك إلرضىىاء العمىىالء بطريقىىة فعّ  الىىة وعرفهىىا بأنهىىا تكامىىل وا 
 .ن أداء المنظمات التي تتشارك معهامفاهيم وممارسات إدارة سلسلة التوريد التي تؤيد تحس  

ناسىب م لتقنيات الواقعية التي لهىا دوراها األنشطة/بأن Vaart & Donk,2008,47)وكذلك عرفها )     
 يها و/أو عمالئها.م وّردالمنظمة مع في تعاون محور 

( مفهىوم ممارسىىات إدارة سلسىلة التوريىد بأنهىىا ثالثىة أبعىىاد: Ballou et al.,2000,9-10وأوضىح )     
 تعاون بين الوظائف وتعاون داخل الوظيفة وتعاون بين المنظمات.

( فىىي بحثىىه خمسىىة أوجىىه لهىىذه الممارسىىات حسىىب دراسىىات سىىابقة Hassan,2012,4كمىىا تنىىاول )     
وهىىىىىي العالقىىىىىة مىىىىىع  ((Perry and Sohal (2000) & Petrovic-Lazarevic et al.(2007)لكىىىىىل مىىىىىن )

 نظم المعلومات والتدريب.، العمليات الداخلية و ين، العالقة مع العمالء، تبادل المعلوماتم وّردال
احثين تكامىىل سلسىىلة التوريىىد والتىىي تنقسىىم بىىدورها إلىىى تكامىىل داخلىىي و كمىىا يسىىميها بعىىض البىى     

تكامل سلسلة التوريد بأنها واحدة مىن التقنيىات فىي   (Odongo,2017,2)تكامل خارجي حيث وصف 
بأنهىىا  (Chen,2009)إدارة سلسىىلة التوريىىد التىىي تعىىزز تكامىىل سلسىىلة التوريىىد حيىىث أشىىار إلىىى تعريىىف 
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األنشطة التي تهدف من خىالل العمليىات ذات العالقىة والمرتبطىة بسىهولة إدارة مجموعة من مختلف 
 إلى التخلص من العمليات غير الضرورية لخلق سلسلة توريد فاعلة وكفؤة.

 Tan,Kennan & Handfield 1998, ,Frohlich)إلى اتفاق كل من (Odongo,2017,2) كما أشار     

& Westbrook,2001,Schoenherr & Swink,2012)   بىىأن التكامىىل يسىىمح لوظىىائف المنظمىىة بالعمىىل
 كوحدة واحدة مما يعزز الفعالية واألداء لكل الشركاء. 

ألبعىاد  (Wiengarten & Longoni,2015) كل مىن إلى تطوير (Cennet et al.,2015,48)  وأشار     
ى التكامىىىل يعىىىود إلىىىعىىىد العىىىرض لتكامىىىل سلسىىىلة التوريىىىد فبينمىىىا ب   (Depth)مىىىق والع   (Width)العىىىرض 

 & Wiengarten)كة وأبعىد مىن ذلىك أنشىار  مق على مجال األنشىطة الم  عد الع  ، يركز ب  الداخل والخارج

Longoni,2015)    التنسىيق   مىق تكامىل سلسىلة التوريىد إلىى طبقتىيميىزا ع(coordination)  والمشىاركة
التي حددها  (cooperation)إلى طبقة التعاون الداخلي  إضافة  Collaboration) أو التعاون الخارجي 

 .(Ashby,Leat & Hudson-Smith ,2012)كل من 
يمكن القـول بـأن ممارسـات إدارة سلسـلة التوريـد هـي  أعالهومن خالل استعراض التعري،ات      

والعالقات والروابط  /الشركةز على العالقات والروابط الداخلية داخل المنظمةركّ تلك األنشطة التي ته 
 ز أداء إدارة سلســـلة التوريـــدعـــزّ مـــع شـــركاء سلســـلة التوريـــد التـــي ته  /للشـــركةمةالخارجيـــة للمنظ

 ./الشركةتساعد في تحسين أداء عمليات المنظمةو 

 عناصر ممارسات إدارة سلسلة التوريد:   2-1-7

  -Donovan,2017 –Kumar,2017-Odongo,2017اب والباحثين مثل )ت  معظم الك  لق اتفهناك إ     
Abu-Nimeh,2017–Nderitu,2016– 2.15،عسىىىاف -2.16،المناصىىىير– Tuazama,2015 - 

Mahulo,2015-2.14،الشىىىىىىىع ار–AbuZaid,2014- Kemunto,2014- Hamid & Ebrahim,2013-  

Karimi & Rafiee,2013 – Qayyum et al.,2012– بأن أهم ممارسات إدارة سلسىلة 2.12،البرازي )
ىىوّردالالتوريىىد همىىا العالقىىة مىىع  كىىرت هاتىىان الممارسىىتان فىىي معظىىم مىىع العمىىالء حيىىث ذ  ين والعالقىىة م 

 -Odongo,2017) الدراسىىىىىات السىىىىىابقة التىىىىىي وجىىىىىدها الباحىىىىىث ومىىىىىن جهىىىىىة أخىىىىىرى أضىىىىىاف كىىىىىل مىىىىىن

Donovan,2017- 2.16،المناصىىىىىيرMahulo,2015 -Makhdoom,2015 --  2.14،الشىىىىىع ار  

Kemunto,2014-مىىل الىىداخلي أو التكامىىل ( ممارسىىة "العمليىىات الداخليىىة" أو مىىا يسىىمى أيضىىا بالتكا
 -Kumar,2017- Donovan,2017مىن البىاحثين مثىل ) البيني أو التعاون الىداخلي بينمىا أضىاف كثيىر  

Odongo,2017 - Chesaro,2016- Tuazama,2015-Mahulo,2015- AbuZaid,2014- Karimi & 

Rafiee,2013 - Hamid & Ebrahim, 2013- Qayyum et al.,2012 ) ركة فىىىىىىىىىي ممارسىىىىىىىىىة "المشىىىىىىىىىا
ممارسىة "العالقىة مىع الوسىطاء والمىوزعين" ( 2.15،عسىاف)المعلومات وجودتها" وفي حين أضىاف 

 Party Logistic) rd(3مىا أسىماها لوجسىتية الشىريك الثالىث  (Henriksson & Nyberg ,2005)وكىذلك 
مية ( بعض الممارسات األقل أهChesaro,2016- Tuazama,2015- Mahulo,2015أضاف آخرون )

 -Tuazama,2015- Mahulo,2015عتمىىىىىاد علىىىىىى المصىىىىىادر الخارجيىىىىىة" وأضىىىىىاف بعضىىىىىهم )ثىىىىىل "اإلم
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Qayyum et al.,2012- Henriksson & Nyberg 2005)  ممارسىىىات أخىىىرى مثىىل "التأجيىىىل" وكىىىذلك
  .ممارسة "اللوجستيك والممارسة الرشيقة"Vivek ,200) 2أضاف بعضهم مثل )

سلسىىىلة التوريىىىد مىىىن خىىىالل مصىىىفوفة الدراسىىىات السىىىابقة لىىىوحظ وبمقارنىىىة أبعىىىاد ممارسىىىات إدارة      
ين، العالقة مع العمىالء، المشىاركة م وّردالاالتفاق بشكل كبير على أربعة ممارسات هي: العالقة مع 

في المعلومات، والعمليىات الداخليىة مىن جهىة أخىرى تىم دمىج جىودة المعلومىات ونظىم المعلومىات فىي 
عتبرت الممارسة الرشيقة ضمن العمليىات الداخليىة ألنهىا ممارسىة وأ   ممارسة المشاركة في المعلومات

عتبىىىر اإلعتمىىىاد علىىىى المصىىىادر الخارجيىىىة ضىىىمن العالقىىىة مىىىع فىىىي التصىىىنيع لتخفىىىيض التكلفىىىة كمىىىا أ  
القىة مىع الوسىطاء رغىم قلىة ي خدمات أو مقاوالت بينما تىم إضىافة العم وّردين كونها عقود مع م وّردال

يهىىا مثىىل ممارسىىة م وّردمىىن الشىىركة و  ألهميىىة هىىذه العالقىىة حيىىث تىىربط بىىين كىىل   عليهىىا نظىىرا  اإلتفىىاق 
مىىع مىىزودي خىىدمات لوجسىىتية، وكىىذلك بىىين الشىىركة  اللوجسىىتيك مىىن قبىىل طىىرف ثالىىث كونهىىا تعىىامال  

 في مجال توزيع منتجات الشركات المحلية. كبيرا   وعمالئها كتجار الجملة والتجزئة وهم يلعبون دورا  
هىىا إختيار ( العالقىىة بىىين أنشىىطة إدارة سلسىىلة التوريىىد وممارسىىاتها التىىي تىىم 1-2شىىكل )ويلخىىص ال     

 في هذه الدراسة.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 (1-2شكل رقم )
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 وسيتم عرض هذه الممارسات بالتفصيل كاآلتي:   
 (Suppliers Relationship) :ينمهوّردالالعالقة مع   2-1-7-1

ىىىوّردالتكتسىىىب العالقىىىة مىىىع       ين أهميىىىة كبيىىىرة كونهىىىا تتعلىىىق بأهميىىىة وظيفىىىة الشىىىراء التىىىي وضىىىح م 
 ( باآلتي:22، 2111،)الماحيأهميتها 

 من ميزانيتها في شراء المواد األولية والسلع والخدمات % .6أصبحت المنظمات تنفق أكثر من  -
مىىن التوظيىىف الىىدائم واللجىىوء إلىىى نظىىام االسىىتخدام المؤقىىت عبىىر طىىرف  تتجىىه المنظمىىات للىىتخلص -

لتنىىازل عىىن أداء معظىىم األنشىىطة ( وذلىىك لخفىىض التكىىاليف الثابتىىة إضىىافة إلىىى اOutsourcingثالىىث )
األساسية والتعاقد مع جهات أخرى للقيام بها بصورة أفضىل لتركىز هىي علىى أنشىطتها الرئيسىية غير 

ختياررة المشتريات في اكتشاف وتقييم و على إدا إضافيا   مما يلقي عبئا   دارة  ا   ين.م وّردالوتطوير وا 
مىن ناحيىة  –، وتكلفتىه، ووقىت اسىتالمه( ، ووفرتىهالشرائي )المتمثل في جودة المنىتجيعتبر المزيج  -

، وتوزيعه والترويج له( الذي تقدمه المنظمة لعمالئها أي ، وسعرهالمزيج التسويقي )المنتج هو-أخرى
 ين.م وّردالإدارة المشتريات صارت مسؤولة عن اكتساب المزيج الشرائي األمثل من أن 
-بالضرورة –ويق واحتراف مندوبي البيع يستوجبالتطور المتسارع في استراتيجيات وأساليب التس -

 بتطور مماثل في استراتيجيات وأساليب الشراء واحتراف موظفي الشراء. مقابلته
 .د مباشرة لتحسينات في هامش الربحشرة المتعلقة بالمواد والخدمات ستقو تخفيض التكاليف المبا -

ىىىوّردال مىىىع اإلسىىىتراتيجية عالقىىىات الشىىىراكة إن"        األجىىىل طويلىىىة عالقىىىات وتطىىىوير بنىىىاء تعنىىىي ينم 
 المنتجىىىىىات تطىىىىىوير مسىىىىىتوى علىىىىىى المشىىىىىكالت وحىىىىىل تطىىىىىوير الخطىىىىىط علىىىىىى تشىىىىىجع وهىىىىىي ومباشىىىىىرة

 مىىىىن محىىىىدود عىىىىدد بىىىىين تحىىىىدث مىىىا عىىىىادة اإلسىىىىتراتيجية التوريىىىىد اتشىىىىراك ، إنواألسىىىىواق والتكنولوجيىىىا
 (.Jie  et al, 2007,14) النجاح" هدف أو مسؤولية لمشاركة يمتلكون االستعداد الذين ينم وّردال

 مىع الشىركة تقيمهىا التىي ين بأنهىا الشىراكةم ىوّردالالعالقىة مىع ( 2،2116وقد عىرف )المناصىير،      
 والمواد المشاركة في المعلومات العالقات هذه وتتضمن بها، توريد الخاصةسلسلة ال ضمن ينم وّردال

 فىىي المشىىاكل والمسىىاهمة حىىل علىىى والعمىىل المشىىترك بكفىىاءة والتخطىىيط بتنفيىىذها اإللتىىزامو  واألنشىىطة
 المهىىىام تنفيىىىذ الجهىىىد عنىىىد وتنظىىىيم الوقىىىت اسىىىتخدام أهميتهىىىا فىىىي تحسىىىين المنتجىىىات، وتكمىىىن تصىىىميم

ين وعالقىات م ىوّردالعلى العالقات الخارجيىة للمنظمىة مىن عالقىات مىع  ق أحيانا  ،  كما يطلواألنشطة
التكامل الخارجي لكل  ( إلى تعريف28،2.16مع العمالء بالتكامل الخارجي حيث أشارت )الحسن،

بأنه "عبارة عن الدرجة التي يجب أن تكون المنظمة   (Ellinger et. al 2015& Zhao et al.2011) من
اتيجياتها ين( مىن أجىل هيكلىة اسىتر م ىوّردالين في سلسلة التوريد )العمالء و يأعضائها الرئيسشريكة مع 

، والممارسىات واإلجىراءات والسىلوكيات فىي عمليىات تعاونيىة متزامنىة ويمكىن المشتركة بين المنظمات
 .التحكم فيها"
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ــات الســابقة و       ــول مــن خــالل التعري، ــة مــع يمكــن الق ــأن العالق ــورّ الب ــة دمه ــك العالق ين هــي تل
ي مـواد أو خـدمات مهـوّرد يها الرئيسيين )سواءا مهوّردالتراكمية طويلة األمد التي تنشأ بين الشركة و 

( مـن خـالل (Outsourcing)ي الخدمات اللوجسـتية ومتعهـدي المصـادر الخارجيـة مهوّردبما فيهم 
ل ومراعـاة كـل طـرف لمصـالخ اوخـر واالحترام المتبـاد اإللتزامالتعامل المستمر المبني على الثقة و 
ــمــع حــل أيــة مشــاكل قــد تنشــأ علــى أه  واضــحة وتــذهب الشــركة إلــى أبعــد مــن ذلــك ب شــراك  س  سه

 اإلسـتراتيجيةين في التخطيط المشترك والبحث والتطوير للمنتجات والعمليـات لرفـع القـدرات مهوّردال
 . اإلستراتيجيالتحالف  م  ومن ث   اإلستراتيجيةوالتشغيلية للشركة والوصول إلى الشراكة 

 مصادر التوريد:     2-1-7-1-1
 ( مصادر التوريد باآلتي:194،2114،حدد كل من )العلي والكنعاني     
يعني التعامل مع مصىدر واحىد فقىط بسىبب إمتيىاز االختىراع والمواصىفات  :المصدر القاعدة -أ

 الفنية والمواد األولية والموقع وغيرها.

واحىد فىي توريىد المفىردة وتعتبىر المنافسىة  م ىوّردكثر من ويعني استخدام أ المصدر المتعدد: -ب
 الميزة القوية للمصادر المتعددة التي تقود إلى السعر المنخفض والخدمة الجيدة.

 م ىوّرد إختيىارويعنىي القىرار المبىرمج التىي تتخىذه المنظمىة فىي  المصدر المن،ـرد أو الواحـد: -ج
ىىالعىىدد مىىن هنىىاك واحىىد لتوريىىد المفىىردة عنىىدما يكىىون  ين وتقىىود إلىىى عقىىد شىىراكة طويلىىة وّردم 

 األمد.
الىذي  م ىوّردال( مصىدر التوريىد المناسىب بىذلك 244،2115كما عرف كل من )إدريس والمرسى،     

الشىىركة  إحتياجىىاتتتىىوفر فيىىه مجموعىىة مىىن المواصىىفات التىىي تسىىاعد فىىي النهايىىة علىىى ضىىمان توريىىد 
 كىىىل مىىىن وقىىىد حىىىددسىىىب وفىىىي الوقىىىت المناسىىىب بىىىالجودة المطلوبىىىة وبالكميىىىة المرغوبىىىة وبالسىىىعر المنا

 ( بعض مواصفات مصدر التوريد المناسب مثل:245-244،2115)إدريس والمرسي،
  ة أو مىىىا أسىىىماها )العلىىىي الشىىىركة وفقىىىا لمسىىىتويات الجىىىودة المطلوبىىى إحتياجىىىاتالقىىىدرة علىىىى توريىىىد

 .(Technical Ability)( بالمقدرة الفنية 195،2114،والكنعاني

  علىى االبتكىىار والتطىىوير فىي منتجاتىىه وكىذلك فىىي التشىىكيل والتنويىع فىىي خطىىوط الحىرص المسىىتمر
 إنتاجه إضافة إلى ما يمكن أن يقدمه من إرشادات بخصوص التطورات الفنية والتكنولوجية.

   الشىركة وقدرتىه علىى تىوفير الطلبيىات الطارئىة  حتياجاتإل القدرة على توفير الكميات الالزمة وفقا
 بالقدرات التصنيعية. العلي والكنعاني سماهاأو العاجلة أو ما أ

 بمواعيد التسليم المتفق عليها فىي العقىد ممىا يىؤدي إلىى عىدم تعىرض الشىركة إلىى مخىاطر  اإللتزام
 .اإلنتاجتوقف أو تعطيل 

  الشركة بأسعار مناسبة بالمقارنة بالمنافسين مع تقديم الخصومات المناسبة. إحتياجاتتوفير 

 انية المناسبة التي تسىاعد الشىركة علىى تمويىل مشىترياتها حتىى يمكىن أن عرض التسهيالت االئتم
 تتجنب أعباء القروض من البنوك.
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  والتسويق والتخزين. اإلنتاجالتمتع بمستوى عال  من التكنولوجيا في مجال 

   ظم الحديثىىىىة فىىىىي مجىىىىال تكنولوجيىىىىا المعلومىىىىات والقىىىىدرة علىىىىى إمىىىىداد الشىىىىركة تىىىىوفر األسىىىىاليب والىىىىن
 الكافية والدقيقة الالزمة حول المنتجات والسوق والمنافسة. بالمعلومات

  التمتع بسمعة طيبة في السوق تمثل االنطباع الذهني الجيد لىدى العمىالء عنىه مىن حيىث أسىلوب
التعامل والعناية بالعمالء وجودة منتجاتىه وتسىهيالته االئتمانيىة وحرصىه علىى توثيىق عالقاتىه مىع 

علىىىى أسىىىاس مكانتىىىه وقوتىىىه  (Reliability)باإلعتماديىىىة  الكنعىىىانيأو مىىىا أسىىىماها العلىىىي و العمىىىالء 
 المالية ودرجة ثباته.

  البيع:خدمات مابعد (After sales services)  (،195،2114العلي والكنعاني) 
الشىىراء التىىي  مصىىادر إختيىىار عمليىىة فىىي ( إلىىى العوامىىل المىىؤثرة21-21، 2116،كمىىا أشىىار )هديىىة     
 هي:و  (2111،الغديررها )ذك
 السلعة: طبيعة -أ

 ذات الطبيعىىة السىىلع الشىىراء فىىبعض مصىىدر تحديىىد فىىي األكبىىر األثىىر السىىلعة لطبيعىىة أن حيىىث     
 وكفىاءات محىددة بمؤهالت محددين ومنتجين ينم وّرد إلى تحتاج النمطية غير الخاصة والمواصفات

وتوريدها  م وّرد أو نتجم   أي من إنتاجها يمكن النمطية السلع هذه وبعض السلع، بهذه المنشأة لتزويد
 إنتاجهىا وتزويىد يمكىنهم الذين ينم وّردال عدد قل كلما خاصة طبيعة ذات السلعة كانت وكلما للمنشأة
توقعنىىا  كلمىىا الممكىىن وضىىمن عامىىة طبيعىىة ذات السىىلعة كانىىت وكلمىىا بهىىا، الحاجىىة صىىاحبة المنشىىأة
ىىىىوّرد مىىىىن أكثىىىىر مىىىىع التعامىىىىل تحليىىىىل محفظىىىىة كرالجيىىىىك      إلىىىىى ( 99-97،2111،وأوضىىىىح )المىىىىاحي م 
 التي تشمل أربع مجموعات أساسية وهي: 1923

  من األصناف وهي منخفضة القيمىة ويىتم شىراؤها بأحجىام  % 21: تمثل المنتجات نير الحرجة
 .ين ال يتجاوزون الثالثة إن لم يكن واحدا  م وّردالحصول عليها عبر التعاقد مع  صغيرة ويمكن

 ات علىىى الىىرغم مىىن انخفىىاض قيمتهىىا وكميتهىىا إال أنىىه لىىيس سىىهال  : منتجىىمنتجــات عنــق الزجاجــة 
ىىوّردالالحصىىول عليهىىا وتتمثىىل المخىىاطرة فىىي فشىىل الحصىىول عليهىىا لىىذا يجىىب التأكىىد مىىن أن  ين م 

ال فيجب تأهيل   دد.ين ج  م وّردالحاليين قادرون على تلبية الطلب بأي وقت وا 

 ثىر ولكىن ال يوجىد عىدد كبيىر مىن المشىترين ون ك  م ىوّرد: وهىي المنتجىات التىي لهىا منتجات الرافعـة
 ين.م وّردالأي أن العرض أكثر من الطلب لذا ال توجد حاجة إلى بناء عالقة طويلة المدى مع 

  ىىوّردالسىىلع نىىادرة وفىىي نفىىس الوقىىت لهىىا قيمىىة عاليىىة مىىع عىىدد  : هىىذهاإلســتراتيجيةالســلع ين قليىىل م 
 ين.م وّردالتطويرعالقة طويلة المدى مع ومنافسة محدودة وتسمى سوق احتكار القلة وهنا يجب 

  .(2-2ات المتبعة من خالل الشكل رقم )اإلستراتيجيويمكن تلخيص هذه المجموعات مع      
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 (8-8شكل رقم )
 المجموعات األساسية للمنتجات حسب تحليل مح،ظة كرالجيك

  :الشراء مرات عدد -ب
 الشىراء متكىررة فىالمواد ،الشىراء مرات من مرة كل في المشتراة بالكمية جدا   كبير   حد   إلى وترتبط     
 شىترىت   المىواد التىي أمىا توريىدها، علىى وقادرين اءكف  أ   ينم وّرد إلى تحتاج المنشأة قبل من دائم بشكل
 إجىىراءات البحىىث تكىىون الغالىىب ففىىي للمنشىىأة بالنسىىبة األهميىىة قليلىىة تكىىون متقطعىىة زمنيىىة فتىىرات علىىى
 المنشأة. على المحدود وتأثيرها المادية وقيمتها أهميتها لضعف نظرا   محدودة ينم وّردال عن
  :الشراء أوقات -ج

إلدارة الشىىراء  المتىىاح الوقىىت هىىو والثىىاني الموسىىمية، هىىو األول منىىاظير مىىن ثالثىىة إليهىىا وينظىىر     
 شراءها. المتوقع الكمية وأخيرا  

 :تتوفر عادة السلع وهذه شهريا   أو فصليا   أو سنويا   أو موسميا   شراؤها يتم السلع بعض الموسمية 
 وقىت فىي شراؤها يتم أن الصعب ومن المطلوب الموسم نفس في يوفرونها ومنتجين ينم وّردلدى 
ذا عن موسم خارج  في نفىس الموسىم فنجىد واستخدامها أيضا   الموسم ضمن شراؤها كان السلعة وا 
ذا توفيرهىا، يستطيعون ينالذ ينم وّردال من كبيرا   عددا   هناك أن  الموسىم خىارج لهىا الحاجىة تمىت وا 

  منخفضة القيمة

 قليلة كميات

 نادرة

 الثمن غالية

 موردين قلة
 صعب الحصول عليهاي

 موردين كثر

 مشَرين قلة

 منتجات
 عنق 

 الزجاجة

 منتجات

الرافعة   
 

سلع 

 إستراتيجية

طويلة  عالقةإسَراَيجية 

 األمد مع الموردين

ليست  عالقاتإسَراَيجية 

 طويلة األمد مع الموردين

َأهيل  إسَراَيجية

 موردين جدد

20 % 

 

 المنتجات غير الحرجة
 

إسَراَيجية الَعاقد مع عدد 

 (3-0محدود من الموردين )

 مَوفرة

80 % 

 قليلة كميات منخفضة القيمة
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ىىىوّردال شىىىراؤها مىىىن يىىىتم الغالىىىب ففىىىي  صىىىعوبة مىىىدى لنىىىا يوضىىىح ممىىىا بتخزينهىىىا، قىىىاموا الىىىذين ينم 
 .هذه السلع لمثل توريد مصدر على الحصول

 جةالحا تكن ولم ينم وّردال عن للبحث أفضل وقت المشتريات إدارة لدى كان كلما المتا : الوقت 
 كانىت وكلما ر،ث  ك   ينم وّرد من عروض على تحصل أن المشتريات استطاعت كلما ماسة للسلعة
ىىوّردين عىىن للبحىىث ضىىيق الوقىىت ولكىىن للمىىواد الحاجىىة ماسىىة  المشىىتريات إدارة ذلىىك اضىىطر كلمىىا م 

 . أحيانا   مرتفعا   سعرها يكون المطلوبة جاهزة وقد المادة لديه تتوفر الذي م وّردال تشتري من ألن

ين لمقابلىة م ىوّردال( أهمية االتصال المبكر بالسوق حيث أنه يهيى  92،2111الماحي،وأوضح )     
 المنظمة في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. إحتياجات

 القليلىة فالكميىات التوريىد، مصىدر إختيىار فىي الكبيىر أثىره لىه عامىل وهىي شراؤها: المتوقع الكمية 
 بهىا التعامىل حتىى أو توريىدها فىي الرغبىة السىوق فىي الكبىار ينم ىوّردال دىلى تجد ال البسيطة قد أو
ىىوّردال مىىن كبيىىرا   عىىددا   غىىريت   فهىىي الكبيىىرة المغريىىة الكميىىات أمىىا  تكىىون وبالتىىالي بهىىا، للتعامىىل ينم 

 ين.م وّردال هؤالء بين ختيارلإل المنشأة أمام كبيرة الفرصة
  للسلعة: الشراء المنتجة مصادر وتنوع تعدد  -د

 قبىىل مىىن إنتاجهىىا يىىتم والسىىلع المىىواد المطلوبىىة فىىبعض المىىادة علىىى جىىدا   كبيىىر   بشىىكل   يعتمىىد وهىىذا     
 المنتجىين، مىن جىدا   قليىل   إنتاجهىا وتوريىدها عىدد   حق يحتكر اآلخر وبعضها المنتجين من كبير عدد
 خاصة. صفاتموا ذات مواد أنها براءة اختراع أو حق امتياز في السوق أو نتيجة ذلك كان سواء
ىىالم   نيدورّ للم ( Leenders)( إلىىى تصىىنيف 61-59،2115،كمىىا أشىىارت )مىىريش       جىىودةعلى  دعتم 

 ،لمفض م ىوّرد د،جي م ىوّرد ،مقبىول م ىوّرد ،ولمقب رغي م وّرد وهي دورّ لم ا يقدمها لتيا وادلموا الخدمات
 :ليلماي فقاو كلوذ زممتا م وّرد
 لومقب رني مهوّرد: 

 عنىىد وذلىىك وادلموتىىوفير ا تللعمليا لتشغيليةا اتاإلحتياجىى تلبية على بالقىىدرة يتمتع ال درّ و لم ا اذھ     
 .وسبب بعراقيل يستلزم إدراجه في القائمة السوداء إليها باإلضافة إلى من ارتكب تقصيرا   لحاجةا
  لومقب مهوّرد: 

 الخدمىىىة نلك ء،للعمالطلوبىىىة الم ادولما رفيوتو لتشغيليةا تالحتياجابتلبيىىىة ا يقىىىوم الىىىذي وّردلم ا     
 آخر. م وّرد يقدمها أي أن وبسهولة نيمك يقدمها لتيا
  جيد: مهوّرد 

 الخدمات المقدمة.على  مضافة قيمة يقدم أنه لىإباإلضافة هذا  إليها لحاجةا عند وادلما يوفر     
  م،ضل: مهوّرد 

 رفيوت مىن وّردلم ا نيتمكتالي وبال اءرلشا تعمليا لتكام على تساعد الكترونية أنظمة يستخدم     
 لممكنة.ا عةربالسو والمواد المطلوبة تالحتياجاا
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 ز:ممتا مهوّرد 
رضىاء المطلوبة اتاإلحتياج قعولت القدرة لديه وّردلم اهذا        مع المطلوبىة وادلما بتىوفيرالعمىالء  وا 
 .المحتملة رطلمخاا وزلتجاوبفعالية  مختلفة سيناريوهات ويقدم مضافة قيمة

 المناسب: مهوّردال إختيارمراحل   8-0-7-0-8
 الىىىىذي بىىىىين أن هنىىىىاك تعىىىىددا   (2111،( إلىىىىى تصىىىىنيف )الغىىىىدير21-19،2116،أشىىىىار )هديىىىىة      

بيىان  يلىي وفيمىا أخىرى مىادة إلىى ومىن المناسب من منشأة إلى أخىرى م وّردال إختيارلمراحل  واختالفا  
 :  المراحل تلك ألهم
 ين(:مهوّردالاكتشاف  ين أومهوّردالحصر  )مرحلةالعام  المسخ 

ىىىوّردال بأسىىىماء قائمىىىة إعىىىداد يىىىتم حيىىىث ةالمختلفىىى التوريىىىد مصىىىادر عىىىن البحىىىث بىىىه ي قصىىىدو         ينم 
 ممكىن عىدد أكبىر علىى ومحاولىة الحصىول المنشأة إحتياجات لديهم تتوفر الذين الحاليين والمحتملين

 المنشاة. لدى المعروفين ينم وّردال منهم وخاصة
ين م وّردال إختيار( أن هناك مرحلة دراسة السوق التي تسبق 95-92،2111احي،وأوضح )الم      

وتقييمهم حيث عرفها بتقييم رد فعل السوق تجاه حاجات المنظمة المتوقعة من السلع والخىدمات فىي 
ىىوّردالوقىىت مبكىىر وأوضىىح أن أهىىم مزاياهىىا هىىو التحىىديث المسىىتمر لسىىجل  ين وتىىوفر معىىايير جديىىدة م 

 . ين الحقا  دم ورّ اللتقييم 
 المعلومىىىات جمىىىع التوريىىد تتطلىىىب مصىىىادر عىىىن البحىىث إن مهمىىىة: والمعلومـــات البيانـــات جمـــع 

ىىوّردال عىىدد تخفىىىيض يىىتم بحيىىث وتصىىىنيفهم والبيانىىات عىىنهم  تىىىم الىىذي العىىدد مىىىن أقىىل أعىىداد إلىىىى ينم 
 منهىىىىا مصىىىىادر عىىىىدة مىىىىن عليهىىىىا نحصىىىىل المعلومىىىىات العىىىىام، وهىىىىذه المسىىىىح بواسىىىىطة عليىىىىه الحصىىىىول
ىىوّردال ونشىىرات المنشىىأة، مىىن الكتالوجىىات والسىىجالت فىىي الداخليىىة رالمصىىاد  التجىىاري الىىدليل ين، مىىنم 

 .التجاريين الملحقين ومن والصناعي
 ــوّردالوتقيــيم  الت،ــاوض  مىىع المباشىىر اإلتصىىال فيهىىا يىىتم التىىي المراحىىل المهمىىة مىىن : ويعتبىىرينمه
ىىوّردال  مىىن أفضىىلهم ختيىىارإل بيىىنهم المفاضىىلة أو لتقيىىيمهم المنشىىأة إحتياجىىاتلىىديهم  تتىىوفر الىىذين ينم 

 هىىىؤالء ويسىىىتطيع المنشىىىأة تريىىىدها التىىىي المواصىىىفات وأفضىىىل أفضىىىل األسىىىعار علىىىى الحصىىىول حيىىىث
 تقديمها. ونم وّردال

 نم العديىىد وجىىود وھ حلةرلما هىىذه لخال للمشاكا ركثأ ( أن73،2115،كمىا أوضىىحت )مىىريش     
 التقيىيم على فقىط يعتمىد الأ يجىب م ىوّردال إختيىار أن نتبي عنهم حيث كافية بدون معلومات ينم وّردال
 ملتقييا نم البىىىد لىىىذلك ،رعتبابعىىىين اإل تؤخىىىذ أن يجىىىب ىرألخا العوامىىىل ، ولكىىىننىداأل رلسعا قفو

 فيو لكميةوا والنىىىوع الجىىىودة حيىىىث نم لصحيحةا المىىىواد تقىىىديمعلى  قىىىدرتهم نم للتأكىىىد لهىىىم المسىىىبق
 للعقد. عند التقديم بهم خاصة تبيانا قفاطلب إر لخال نم وذلك ن المناسبين،لمكاوا الوقت
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ىىىوّردالويمكىىن تقيىىىيم       ة المنىىىتج، االسىىىتقرار المىىىالي مىىىن خىىىالل مجموعىىىة مىىىن المعىىىايير وهىىىي جىىىود م 
، م ىوّردال، حجىم يىةاإلنتاجعلىى االسىتجابة لحاجىات الشىركة، الطاقىة  م ىوّردال، قدرة ، أداء التسليمم وّردلل

 (.23،2111قع الجغرافي. )الكساسبة،التطور التكنولوجي والمو 
علىى تحقيىق أهىداف القىادر  م وّردالالمناسب بأنه  م وّردال( 22-21،2111حيث عرف )الماحي،     

المشتريات وتقديم أفضل عروض مقارنة بمنافسيه في السوق وفي نفس الوقت يستطيع تحقيق أرباح 
 –األفضىىىىل ال يعنىىىىي م وّردالفىىىىمشىىىىترية لخدمتىىىىه للجهىىىىة امىىىىن االسىىىىتمرار فىىىىي تقىىىىديم سىىىىلعته أو  تمكنىىىىه

سىعره  –يم أفضل مىزيج تسىويقي )المنىتجصاحب أقل سعر ولكنه الذي يستطيع تقد م وّردال-بالضرورة
ترويجه وتوزيعه( إضافة للخىدمات األخىرى المصىاحبة مثىل التىدريب الفنىي وخىدمات مىا بعىد البيىع  –

 في المدى الطويل.
ىىىوّردالنيف أبعىىىاد تقيىىىيم أداء إلىىىى تصىىى (Wilson,1994,37)وأشىىىار       عىىىديتان هنىىىاك طريقتىىىان ب  " ينم 

ين يفيىد مختلىف االقسىام للشىركة م ىوّردالالتقليىدي التىي تشىير إلىى أن تقيىيم  للب عىداألولى مراجعة أدبيىة 
ىىوّردالالمشىترية وفىىي الواقىىع أن تقىىدير األداء لمعظىم تقييمىىات  ين يتجىىه أن يكىون مىىن منظىىور روتينىىي م 

رات محكومىىة محكومىىة وحىىدود تقليديىىة تشىىمل السىىعر، الكلفىىة، الجىىودة والتسىىليم كمتغيىىمكونىىا مىىن أبعىىاد 
ومىوديالت مؤيىدة لىذلك  الثاني مىن األدبيىات يىدمج منظىور متعىدد األبعىاد الب عد، و ينم وّرداللتقييم أداء 

 (Talluri and Sarkis, 2002) عن ."تقييم األداءتساعد في منظورات متباعدة تكون هناك عندما 
ىىىىوّردالعىىىىن أوجىىىىه تقيىىىىيم أداء  (Ellram,1990)إلىىىىى شىىىىرح  (Malonza,2012,19-20)وأشىىىىار       ين م 

المنىىتج والتسىىليم لمسىىتوى الجىىودة،  ة أوجىىه للتقيىىيم وهىىذا يشىىمل اآلتىىي: تقيىىيم"حيىىث يمكىىن أن يىىدمج عىىد
لطاقىىة ، تقيىىيم االتكلفة للمنىىتجى الخدمىىة والسىىعر/التسىىليم فىىي الوقىىت المحىىدد، الكميىىة الصىىحيحة، مسىىتو 

 هىىىارات/ماالسىىىتيعابية المرنىىىة  السىىىعة، التغييىىىر إحتياجىىىاتاالسىىىتيعابية لتغييرالمنتج/الخىىىدمات لتناسىىىب 
 منتج جديد.ومات الحساسة والمساهمة في تطوير أنظمة التواصل وتقييم المعلومات لمشاركة المعل

طىرق تقيىيم  فىي(  (Burt, Dobler & Starling,2003إلىى( 116-114،2111،الماحيكما أشار)     
 ين كالتالي:م وّردال
 القرار بقبولىه أو باسىتبعاده  إتخاذتساعد في  م وّرداللومات كافية عن قدم معاالستبانة: يجب أن ت

لرئيسين الذين يمكن الرجوع إليهم، التقرير السنوي ، العمالء امثل: المركز المالي، سنوات الخبرة
، قائمىىىة بالمعىىىدات مىىىع ذكىىىر مصىىىادر التمويىىىل خطىىىط التوسىىىع، للمبيعىىىات، إرفىىىاق التزكيىىىة البنكيىىىة

 . SMF ،DMFطلب بعض الوثائق مثل ابة، واألدوات المستخدمة في التصنيع والرق

 جىىىىراءات  اإللتىىىىزام: للحصىىىىول علىىىىى معلومىىىىات مباشىىىىرة ومىىىىدى لميدانيىىىىةالزيىىىىارة ا ببىىىىرامج الجىىىىودة وا 
 السالمة واألمن وحماية البيئة وغيرها.

 االجتماعىات أفىراد يمثلىون عىدة وظىائف ويمكىن أن يشىارك فيهىا  إجتماع التقيىيم: يشىارك فىي هىذه
ىىىوّردال ون أنفسىىىهم ويجىىىب أن يغطىىىي التقيىىىيم كافىىىة الجوانىىىب المتعلقىىىة بالعمليىىىة الشىىىرائية وأن يىىىتم م 

 ين الذين يتفهمون متطلبات المنظمة.م وّردالإذ يسهل التعرف على  النقاش بصورة مستفيضة
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 ة أو معهىد أو وكالىة كمىا قىد يكىون عميىل سىابق أو حىالي التقييم بواسطة طرف ثالىث: مثىل شىرك
 أو زميل عمل أو جهة حكومية أو أي جهات أخرى مستقلة ذات اختصاص. م وّردلل

ىىىىىوّردالإلىىىىىى معوقىىىىىات تقيىىىىىيم أداء  (Malonza,2012,22-25)كمىىىىىا أشىىىىىار          ين حسىىىىىب الوكالىىىىىة م 
 ي:وه ((European Commission, 2004a ; IEFE, 2005االوروبية 

  ين.م وّردالقلة توفر المعلومات الكافية لتطوير عوامل تقييم أداء 

  ين لمختلف المنتجات والخدمات.م وّردالقلة توفر المعلومات والوعي بأهمية تقييم أداء 

 ين.م وّردالسواء عن فوائد تقييم أداء  العام من البائعين والمشتريين على حد   هتمامقلة اإل 

  ألفضل الممارسات بين مختلف المنظمات وعلى مختلف المستويات.ضعف التنسيق واالنتشار 

 .عوامل التقييم نفسها وتوثيقها 

 نمىا كبيىرة كميات على البداية في م وّردال مع التعاقد يتم ال حيث :التجربة  فرصىة م ىوّردال يعطىى وا 
 بىنفس المىواد نمى اتاإلحتياج تلبية في وقدراته ووفائه صدقه مدى المنشأة لترى محدودة لتوريد كمية

 عليها. الشروط المتفق
  كبيىرة لكميىات الشىراء عقد توقيع على المشترية والمنشأة م وّردال بين اإلتفاق : ويتموالتن،يذالتعاقد 
 العقد. تنفيذ بها ومن ثم اإللتزام الطرفين وعلى العقد هذا في شروط وتوضع عليها كميات متفق أو
 رلمختاا ّردمهو المع ت لعالقااتنمية تدعيم وحلة رم: 

ىىىوّردال مع جيىىىدة تعالقا ءبنا تسىىىتطيع لتيا دارةإلا تلىىىك يھلناجحة ا التوريىىىد "إن إدارة      أساسىىىها م 
 مىىىىىنهم لك ءفاوو الطىىىىىرفين نبي االتصىىىىىال وسىىىىىهولة نةورم قيحق ذلىىىىىك نأل المتبىىىىىادل والتفىىىىىاهملثقة ا

 جيىدة تعالقا قامةإ طفقى ليس والتخزين التوريد إدارة نم المطلوب وأن كما رخاآل بمتطلبات الطرف
 كي سخةورا صحيحة أسىىىىىس على تلعالقاا ھذذذذذذ  تنمية يضا بىىىىىل أ ئما دا رلقصيا لألجا فيوطيبىىىىىة 
 (.23،2115،مريشاآلخر." ) فطرلا مصالح تحقيق في سهمي   أن فرط كل يستطيع
ىىىوّردالمىىع  اإلسىىىتراتيجية( إلىىى مفهىىىوم عالقىىة الشىىراكة 55-.56،2.1،أشىىار )الرفيعىىىيكمىىا       ين م 
ين تعني بناء وتطىوير م وّردالمع  اإلستراتيجية(" إن عالقات الشراكة Jie et al.,2007,14قدمها ) التي

عالقىىىات طويلىىىة األجىىىل ومباشىىىرة وهىىىي تشىىىجع علىىىى تطىىىوير الخطىىىط وحىىىل المشىىىكالت علىىىى مسىىىتوى 
 Strategic Supply) اإلسىىىىىتراتيجيةن شىىىىىراكات التوريىىىىىد إ ،تطىىىىىوير المنتجىىىىىات والتكنولوجيىىىىىا واألسىىىىىواق

Partnerships ىىوّردال( عىىادة مىىا تحىىدث بىىين عىىدد محىىدود مىىن ين الىىذين يمتلكىىون االسىىتعداد لمشىىاركة م 
ن تالحم الشركاء يمكن أن يحسن األداء من خالل إمسؤولية أو هدف النجاح وبمنظور استراتيجي ف

 كفىىؤة هىو مكىىون حىىرج إسىىتراتيجيةأحكىام حىىاالت الهىدر فىىي المىىوارد والوقىت والجهىىد وأن بنىىاء شىراكات 
 .داء سلسلة التوريدألتحسين 
( بخصىوص المشىاركة (Tan,2002إلى األهمية التي وضىحها  (Tuazama, 2015,12)كما أشار      
شراكهم في البحث والتطوير "إن المشاركة م وّردالمع  ين تمكىن م ىوّردالمىع  اإلسىتراتيجيةين المميزين وا 

ىىىوّردالالمنظمىىىات مىىىن العمىىىل بكفىىىاءة مىىىع  لىىىديهم الرغبىىىة لمشىىىاركة المسىىىؤولية لنجىىىاح ين القلىىىة الىىىذين م 
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ن مشاركة  أقىل تكلفىة  ين المبكرة في عملية تصميم المنتج ممكن أن تقىدم تصىميما  م وّردالالمنتجات وا 
 أفضل المكونات والتقنيات كما تساعد في تقييم التصميم". إختياروتساعد في 

م علىىىى تطىىىوير العالقىىىات مىىىع ( "إن الصىىىناعات الحديثىىىة تقىىىو 23،2111كمىىىا أشىىىار )الكساسىىىبة،     
ىىوّردال ىىوّردالين مىىن خىىالل ربىىط شىىبكات العمىىل معهىىم بالمقابىىل فىىإن م  يحىىاول رفىىع مسىىتوى العالقىىة مىىن  م 

، 2116السىيد وآخىىرون،فىي األمىد البعيىد" )خىالل الدقىة فىي العمىل والتىي تعىود بالفائىدة علىى الطىرفين 
117-112.) 
ىىىىىىوّردالئل بنىىىىىىاء العالقىىىىىىىات مىىىىىىع إلىىىىىىى بعىىىىىىىض وسىىىىىىا( Besterfield,2003,156وأشىىىىىىار)      ين مثىىىىىىىل       م 

شىهادات  –فىرق العمىل المشىتركة –يىةاإلنتاجتدريب العاملين لتحسين الجودة وزيادة  –)فحص التوريد
 هتمىامين باعتبار التقىدير واإلم وّردالين( حيث وضح تمييز م وّردالتمييز  –ينم وّردالتقدير  –ينم وّردال

ىىوّردالكمحفىىز للتأكيىىد علىىى أن  يهىىام وّردالىىذي تقدمىىه الشىىركة ل فىىي  ملتىىزم تجىىاه الشىىركة كشىىركاء سىىواء   م 
ىىىوّردالأدائهىىىم أو تحسىىىين الجىىىودة أو التوصىىىيل ويفتىىىرض أن تكىىىون المحفىىىزات مىىىن خىىىالل معاملىىىة  ين م 

 المفضل أو المتميز أو االستثنائي ومنحهم حوافز تقديرية. م وّردالووصفهم ب
 ين في ثالثة أشكال هي: م وّردالعالقة مع ( ال35-34،2112البرازي،)وقد صنف      

 إذ تخضىىىع تلىىىك المفاوضىىىات لمىىىا يمكىىىن أن يكسىىىبه الطىىىرف األول ويخسىىىره الطىىىرف الم،اوضـــات :
، حيىث تحىاول الشىركة أن التفاوضىية الىذي يتمتىع بهىا كىل طىرفالثاني ويعتمد ذلك علىى حجىم القىوة 

ىىىوّردالتخفىىىض أسىىىعار  ىىىوّردالفىىىي الوقىىىت الىىىذي يمىىىارس فيىىىه  م  معينىىىة للحصىىىول علىىىى أعلىىىى  وطا  ضىىىغ م 
 .(Johnson, 2010)عن  األسعار لمستويات الجودة التي يحددها ويقدمها

 اكة والتقىىارب بىىين الشىىركة : هنىىاك مجموعىىة مىىن العناصىىر إذا تىىوفرت سىىتؤلف عالقىىة الشىىر الشــراكة
ىىوّردالو  إلىىى السىىلوك  ، منهىىا االتجاهىىات والمشىىاركة بالنجىىاح والثقىىة المتبادلىىة والىىتعلم المشىىترك، إضىىافةم 

واألفعال التي يفترض أن تمارسها الشركة في سعيها للوصول إلىى عالقىة الشىراكة والتىي تحىدد مىدى 
 (Slack, 2003).ين. عن م وّردالالعالقة مع 

  لطىرف بيىد عىن طريىق مسىاعدة كىل طىرف ل يىدا   يعمالن معىا   م وّردال: وتعني أن الشركة و التعاون
قىىة التعىىاون هىىي التىىزام بعيىىد المىىدى لألعمىىال المشىىتركة لتحسىىين ، وعالاآلخىىر بأقصىىى طاقاتىىه وقدراتىىه

 للشركة كعميىل والتطىوير والتعىاون اإلداري والتكنولىوجي م وّردالالجودة والدعم الفني واإلداري بقدرات 

 .(Levi,2003) عن

 & Cooper, 1998) للتوضىىىىىىىىيح الىىىىىىىىذي قدمىىىىىىىىه كىىىىىىىىل مىىىىىىىىن (Agarwal et al.,2007,447)وأشىىىىىىىىار      

Slagmulder)  ين م ىوّردين بأنها تيسر للمنظمات من العمل بفاعلية وعن قرب مىع م وّردالللشراكة مع
 .هم على أساس التكلفة فحسبإختيار تم ر ث  ين ك  م وّردقلة أفضل من العمل مع 

ا العالقة التعاونيىة التقليديىة فىي سلسىلة التوريىد بأنهى   (Satyanarayana,2011,65-66)وقد عرف      
 واحىد   من سلسىلة التوريىد فىي تنىاغم وانسىجام كىأنهم شىيء   ، بجعل كل جزء  عند أقل تكلفة"أعلى قيمة 

( والحقيقىىة التىىي تبقىىىى واضىىحة أن المشىىاريع التىىىي لىىديها تعىىاون داخلىىىي )رقابتىىىككلىىه تحىىت سىىيطرتك 
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، وأوضىىىح أن هنىىىاك مراحىىىل خلىىىق عالقىىىات تعاونيىىىة خىىىارج المشىىىروعفىىىي  مكتسىىىب هىىىي أكثىىىر نجاحىىىا  
ة التوريد تبدأ بالتعامل أو الصفقة ثىم تبىادل المعلومىات ثىم التعىاون وتنتهىي بإتمىام للعالقات في سلسل

 العملية."
تىربط بىين  التىي لعالقىاتاحفظىة لم(Bensaou,1999)  إلى اقتراح(Fleuren,2011,8) بينما أشار      

 تعتمد على تفاعل عاملين هما:والتي ين م وّردالالمنظمة و 
 الرأسى وتشمل: ويمثلها المحور  Buyer's Specific Investmentري االستثمارات المحددة للمشت -1

 .: مبان  وأدوات ومعدات أو منتجاتاستثمارات ملموسة  -أ
أداء  : مثىىىل األفىىىراد أو الوقىىىت والجهىىىود التىىىى بىىىذلت لتعلىىىيم ورفىىىعإسىىىتثمارات غيىىىر ملموسىىىة -ب

 .لعالقة بينهماشكل االزمة لتطوير ، والتدريب والمعرفة الأو تبادل المعلومات م وّردال
 األفقى وتشمل: ويمثلها المحورSupplier's Specific Investment :م وّردللالثابتة  االستثمارات-2

 : مثل المصنع أو موقع التوزيع )تاجر الجملة(.استثمارات ملموسة -أ
ظىم المعلومىات لتتىواءم مىع قواعىد : مثل إرسال مهندسىين لتطىوير ن  استثمارات غير ملموسة -ب

أو بروتوكىىىىول تبىىىىادل البيانىىىىات  (DSS)ظىىىىم معلومىىىىات دعىىىىم القىىىىرار سىىىىمى ن  ترى فيمىىىىا ي  بيانىىىىات المشىىىى
 (:1-2وقد أوجد هذا التفاعل أربعة أنماط من العالقات يوضحها الشكل رقم ) EDI))الكترونيا  
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منخ،ضة
 

 منخ،ضة      عالية                                                          
 مهوّرداالستثمارات المحددة لل                                  

 (3-2)شكل 

 (Fleuren, 2011, 8)ين المصدر ُموّردالنظمة وللعالقات بين الم Bensaou)) محفظة

 

 كالتالي: أنماط العالقات( أن 3-2ويبين من الشكل )     
 

 محىىىىىىىىىىددة ومرتفعىىىىىىىىىىة القيمىىىىىىىىىىة                              : وفيىىىىىىىىىىه يقىىىىىىىىىىدم كىىىىىىىىىىال الشىىىىىىىىىىريكين أصىىىىىىىىىىوال  شــــــــــريك اســــــــــتراتيجى
 تعتبر بمثابة التزامات حقيقية لقوة العالقة. وهي للعالقة،

 ـــــــــــــورّ ال ـــــــــــــد دمه ىىىىىىىىىىىىىوّردال، يعتبىىىىىىىىىىىىىر عىىىىىىىىىىىىىدم تماثىىىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىىىى العالقىىىىىىىىىىىىىة :المقي  كرهينىىىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىىىدى  م 
 ة.ري  ح  آخر ب   عميل إلىالمشترى فى حين يستطيع المشتري التحول من                          

   ــادل اآلخىىرى،  مىىع الطىىرقوفيىىه يقىىدم كىىل شىىريك تطىىوير ألصىىول خاصىىة بالعمىىل  :تســـــــويقىتب
السىىىىىىىىىىىىىوق                             ن دخىىىىىىىىىىىىىولمىىىىىىىىىىىىىويىىىىىىىىىىىىتمكن كىىىىىىىىىىىىىل شىىىىىىىىىىىىىريك فىىىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىىىذا الوضىىىىىىىىىىىىىع 

 وخسارة ممكنة.      التحول إلى شريك آخر بأقل تكلفة و 
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 يعتبىىىىىىىىىىىر المشىىىىىىىىىىىتري كرهينىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىدى : عىىىىىىىىىىىدم تماثىىىىىىىىىىىل فىىىىىىىىىىىى العالقىىىىىىىىىىىةالمشـــــــــــتري المقيـــــــــــد ، 
 .ةري  ح  ب  التحول من عميل إلى آخر  م وّردال، فى حين يستطيع م وّردال                    

 .م وّردالع العالقة المناسبة وفقا  لنوع المنتج المقدم والسوق الحالية وظروف ويتم تحديد نو 
ــوّردال إنــه لتقيــيموخالصــة القــول       ــوّردالين يــتم أوال حصــر مه ين الحــاليين والمحتملــين وجمــع مه

ين المعتمـدين بعـد تقيـيمهم مهوّردالالبيانات والمعلومات عنهم وتصني،هم ثم إصدار قائمة محدثة بـ
باســتمرار علــى بنــاء وتطــوير عالقــات شــراكة طويلــة األمــد مــع  /الشــركةلتــالي تحــرص المنظمةوبا

ــــديهــــا مهوّرد ــــوّردالكبــــار  ين خصوصــــاا المعتم  ين ويمكــــن الوصــــول مــــع بعضــــهم إلــــى التحــــالف مه
 .اإلستراتيجي

 (Internal Operations)العمليات الداخلية:  2-1-7-2

التىىي تقىىوم بهىىا الشىىركة لضىىمان  والعمليىىات شىىطةاألن ( بأنهىىا "كافىىة2،2116المناصىىير،عرفهىىا )     
المناسىىبين وذلىىك  والزمىىان المكىىان فىىي والخىىدمات المنتجىىات جىىودة المنتجىىات وخىىدمات العمىىالء وتقىىديم

 عىىن تعبىىر الداخليىىة العمليىىات أي أن ،نشىىطة وتحسىىين القىىدرات التشىىغيلية"مىىن خىىالل الرقابىىة علىىى األ
 بحيىث وسىليم متناسىق بشىكل تنفيذها وضمان ألعمالا تسيير بهدف داخل الشركة تتم التي األنشطة
 تأخير. أو أخطاء حصول دون العملية الغرض من تحقيق تضمن
عملية  إدارة كيفية على ( بأنها عمليات سلسلة التوريد وهي "التركيز29،2116وعرفها )رفاعي،     
، والمخىازن المخىزون دارةوا   التصىنيع عمليىة وتنفيىذ ذلىك، أمكىن كلمىا اعتماديىة بكفىاءة وبىأكثر اإلنتاج
المنىتج  جىودة وزيىادة التصىنيع جىودة ورفع اإلنتاج عمليات كفاءة تحسين على ذلك يساعد أن ويمكن
 .النهائي
خىىىالل  مىىىن الخىىىام والمىىىواد األوليىىىة المىىىواد ( بمرحلىىىة تحويىىىل27-26،2116،كمىىىا عرفهىىىا )هديىىىة     

 خاللهىا مىن تسىعى التىي المطلوبىة عىاييروالم بىالجودة منتجىات إلى الشركة داخل التصنيعية العمليات
 ليىىىتم المىىىوزعين لىىىدى أو السىىىوق فىىىي وانتشىىىارها المنتجىىات توزيىىىع ويىىىتم عمالئهىىىا، إلىىىى إرضىىىاء الشىىركة
 الشىركات علىى يجىب التىي الممارسىات أهىم مىن يعتبىر ما وهو المطلوب، في الوقت للعمالء تسليمها
 المىالي الجانىب هىو الشىركات معظىم عليىه زترك ى مىا أهىم أن مىن وأوضح كذلك ،اإلعتبار بعين أخذها
 والتركيىىز المنتجىىات فىىي الجىىودة مىىع الجانىىب هىىذا موازنىىة مىىع اإلنتىىاج تكىىاليف التقليىىل مىىن يشىىمل الىىذي
 لىذلك ،للشىركات المىال رأس وزيىادة المصىالح أصىحاب إلرضىاء من األرباح العائد على يكون األكبر
 لسلسىىلة الداخليىىة الممارسىىات أهىىم مىىن السلسىىلة اءأعضىى بىىين بتىىدفق األمىىوال هتمىىامواإل التركيىىز يعتبىىر
 المؤشرات لباقي من غيره عن التوريد سلسلة أعضاء بين تدفق األموال مؤشر ينعكس حيث ،التوريد

 ومىا العميىل هىو المؤشر هذا في المصدر أن لكونه بين أعضائها التوريد لسلسة الداخلية الممارسات
 األرباح. وحصد منتجاتها بيعخالل  من والمنظمات الشركات عليه تحصل
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 العمليات عن تمييزها أجل الداخلية من العمليات( (Prajogo et  al. 2012,129عليها  أطلقوقد      
 والعمالء. ينم وّردال التوريد مثل أطراف سلسلة مع خارجية عالقات بإقامة المتمثلة الخارجية
أن تكامىىل سلسىىلة التوريىىد هىىو إدارة  (Chen,2009)إلىىى تعريىىف   (Odongo, 2017,2-3)وأشىىار      

مجموعىىة مىىن األنشىىطة التىىي تهىىدف إلىىى ربىىط العمليىىات ذات الصىىلة بسىىهولة داخىىل وبىىين المنظمىىات 
 للتخلص من العمليات غير الضرورية لخلق سلسلة توريد فعالة وكفؤة. 

بأنىىه   (Min & Mentzer,2004)إلىى اشىىتراط كىل مىن (  (Donovan et al.,2017,16-17وأشىار     
تجىىىاه الجهىىىود التعاونيىىىة  إسىىىتراتيجيا   لتسىىىهيل التعىىىاون الىىىداخلي يجىىىب علىىىى الشىىىركة أن تمتلىىىك توجهىىىا  

 الداخلية والبينية إلى وحدة كاملة موحدة". اإلستراتيجيةلمزامنة وتقارب القدرات التشغيلية و 
 Heim and Peng, 2010 & Danese)( إلىى تعريىف كىل مىن 492،2114،الشىع اربينمىا أشىار )     

et.al,2013) ووحداتها الشىىىىىىركة أقسام فيها لتعم التىىىىىىي الدرجىىىىىىة إلىالتكامىىىىىىل الىىىىىىداخلي يشىىىىىىير  بىىىىىىأن 
 الشىىركة لداخ تحدث أن يمكنالتىىي  الصراعات للح بعضها مع لوتتفاع تعاونية بطريقىىةاإلدارية 
 األطراف.رضية لجميع م  نتائج إلى لوالتوص
والخىارجي(  تكامىل سلسىلة التوريىد )الىداخلي( (Hamid & Ebrahim,2013,52 مذنكما عرف كل      

القىىرار والحصىىول علىىى  إتخىىاذبأنهىىا محاولىىة لرفىىع التىىرابط داخىىل كىىل مكىىون لسلسىىلة التوريىىد لتسىىهيل 
التوريىىد ويحىىدد مواضىىع عنىىق تفاعىل كىىل عناصىىر السلسىىلة بطريقىة فعالىىة وهكىىذا يخلىىق وضىىوح سلسىلة 

 التعاون واالشتراك.كما أن قاعدة التكامل يمكن أن توصف ب الزجاجة،
ىىوّرداللتكامىىل إلىىى ثالثىىة أبعىىاد التكامىىل مىىع ا al.  et   (Flynn, (2010,59م قس ىىو       مىىل مىىع ين والتكام 

صىن ع الدرجة التي يتعىاون عنىدها الم  "بأنه تكامل سلسلة التوريد  كما عرفالعمالء والتكامل الداخلي" 
والهىىىدف هىىىو ، ت الداخليىىىة والبينيىىىةالعمليىىىا تعاونيىىىا  مىىىع شىىىركائه فىىىي سلسىىىلة التوريىىىد ويىىىدير  اسىىىتراتيجيا  

، والقىرارات ليىوفر قيمىة األمىوال ت فعالة وكفؤة للمنتجات والخىدمات، المعلومىات،الحصول على تدفقا
et (Zhao إلىى تعريىف  (Juan,2013,425) كمىا أشىار ،قصوى للعميىل بكلفىة منخفضىة وسىرعة عاليىة"

al.,2011 ;Topolsek,2011;Flynn et al.,2010) يع الشىركة للتكامىل الىداخلي بأنىه "الدرجىة التىي تسىتط
، معلوماتهىا، قراراتهىىا والتىىدبير بطريقىىة تعاونيىة متزامنىىة بىىين مختلىىف اليهىا تنظىىيم ممارسىىاتها، إجراءتهىىا

 يها".م وّردوتتفاعل بفاعلية مع  العميلالجوانب لتكون قادرة على اإلذعان لمتطلبات 
بىىأن التكامىىل   (Schoenherr and Swink,2012) تعريىىفإلىىى  Kemunto,2014,13)وأشىىارت )     

الىىداخلي فىىي األدبيىىات الحديثىىة يضىىم مختلىىف المشىىاهد الداخليىىة ويعىىود إلىىى الدرجىىة التىىي تهىىدف إليهىىا 
، تطوير التركيبات للتفاعل وتنفيذ العمليات الوظيفية في أعمالها لشركات لالرتباط الوظيفي الداخليا

 اليومية".
الباحىىث أنىىه مىىن ضىىمن العمليىىات الداخليىىة/التكامل الىىداخلي مىىا يسىىمى بالممارسىىة الرشىىيقة ويىىرى      

إلىىى  ( (Vivek,2007,21-23حيىىث أشىىار (JIT)فىىي الوقىىت المحىىدد  اإلنتىىاجاآلنىىي أو  اإلنتىىاجوكىىذلك 
 ;McIvor,2001;Taylor,1999; Womack & Jones,1996تعريىىىىف الممارسىىىىة الرشىىىىيقة لكىىىىل مىىىىن )
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Mason-Jones and Towill,1997 ;Li 2002;Handfield and Nichols 1999؛(Burgess 1998    بأنهىا
، ع ومن ثم عبر سلسلة التوريىدصن  الم  ية للتمكن من خفض المخزونات عبر اإلنتاج"ممارسة تحسين 

من التالف والتصنيع الرشيق يتضمن أقل مدخالت وأكبر مخرجات ويشمل التخلص من سبعة أنواع 
، المخزون، الحركة، النقل، وقىت االنتظىار، العمليىات الزائىدة، الزائد اإلنتاجلتوريد )من كامل سلسلة ا

في الوقت المحدد بأنىه  اإلنتاج( التصنيع اآلني أو 14،2111،، بينما )عرف الكساسبةدة العمل(إعا
بنىىى علىىى أسىىاس تحكىىم دقيىىق بىىالمخزون مىىع تىىوفر نظىىام معلومىىاتي فعىىال وترتيىىب دقيىىق بىىين "نظىىام ي  
 ين بحيث تصل الطلبيات بمواصفات وكميات ووقت دقيق وبيئة مستقرة".م وّردالو  اإلنتاجات عملي
( أن مىىىن أهىىىداف إدارة سلسىىىلة التوريىىىد هىىىو إدارة الشىىىركة لعملياتهىىىا 24،2112وأشىىىار )البىىىرازي،     

الداخليىىة وبشىىكل يضىىمن تحقيىىق التكامىىل بىىين أطىىراف سلسىىلة التوريىىد مىىن خىىالل قيىىام الشىىركة بوضىىع 
رات ظىىم إنتاجيىىة مرنىىة تسىىمح باالسىىتجابة للتغي ىىة للرقابىىة علىىى المخىىزون وحرصىىها علىىى تىىوفير ن  أنظمىى

 المستمرة في حاجات العمالء ورغباتهم.
ســمى أن المقصــود بالعمليــات الداخليــة أو مــا يه  يمكــن القــولومــن خــالل التعري،ــات الســابقة      

جــرى داخــل نشــطة والعمليــات التــي ته التكامــل الــداخلي أو التعــاون الــداخلي هــو "مجموعــة مــن األ 
ــتج النهــائي  ــات التصــنيع والتخــزين والتســليم للمن المنظمــة لضــمان جــودة المنتجــات خــالل عملي
باإلضافة إلى األنشطة التي تربط تلك العمليات مع بعضها بطريقة تعاونية وتكاملية بـين األقسـام 

لزجاجــة المكتشــ،ة وحــل أيــة لحــل المشــكالت بمــا فيهــا وضــع الحلــول المناســبة لمواضــع عنــق ا
خالفات ناشئة من أجل تحسين ك،اءة العمليات ورفع مستوى الجودة وتحسين القـدرات التشـغيلية 

 للتكل،ـة وتحسـيناا  للعمـالء وتخ،يضـاا  إرضـاءا  وذلـك بأقل مدخالت مع التخلص مـن التـالف بأنواعـه
 لألداء.

 (Brokers Relationship)العالقة مع الوسطاء:  2-1-7-3

اول مفهىىوم العالقىىة مىىىع الوسىىطاء وأهميتهىىا وكيفيىىة تطويرهىىىا ال بىىد مىىن تنىىاول المقصىىىود قبىىل تنىى     
 .وأنواع الوسطاء بالوسيط
ألنىىواع  (2112)( إلىىى تصىىنيف الضىىمور151-149،2112،فقىىد أشىىار كىىل مىىن )الزعبىىي وعىىزام     

 الوسطاء حيث تم تقسيمهم على النحو التالي:
  وهىىم الىىذين يقومىىون بتأديىىة وظىىائف تسىىويقية أخىىرى  :والشــراءوســطاء وكــالء ال يقومــون بــالبيع

( األمثلىة التىي 32،السىابقمرجىع الوغيرها من الوظائف غير وظىائف البيىع والشىراء حيىث أورد )
المسىىىتودعات  النقىىىل،شىىىركات ( وهىىىي: 2119، والصىىىميدعي 2112أوردهىىىا كىىىل مىىىن )الضىىىمور،

انترنىىىىىت(   -هىىىىىاتف –داالتصىىىىىال )بريىىىىى ، أنظمىىىىىةالعامىىىىىة، شىىىىىركات التىىىىىأمين، وكىىىىىاالت اإلعىىىىىالن
 ومنظمات المعلومات وبحوث التسويق.

 وينقسم هؤالء إلى قسمين:وسطاء وكالء يقومون بالبيع والشراء : 
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 : وهم التجار سواء  كانوا تجار جملة أو تجار تجزئة.وسطاء يمتلكون السلعة  -أ

وقىد تكىون اء : وهم الذين يقومون بالتفاوض على أعمال البيع والشىر وسطاء ال يمتلكون السلعة -ب
 الوكالء السماسرة(.بالعمولة( أو ليست في حيازتهم ) الوكالءالسلعة في حيازتهم )

: وهىم الوسىطاء الىذين يقومىون بالتفىاوض علىى أعمىال بيىع وشىراء السىلع دون الوكالء السماسرة
  أن تكون في حيازتهم كالسمسار وشركات المزاد العلني وشركات االستيراد والتصدير.

: هم الوكالء الذين تكون السلع موضع التعامل في حيازتهم كاملىة ويحتفظىون مولةالوكالء بالع
كمىىىا أشىىىار  ،بهىىىا كأمانىىىة علىىىى ذمىىىة الشىىىركة لحىىىين إبىىىرام عقىىىد صىىىفقة مثىىىل )معىىىارض السىىىيارات(

ىى( إلىىى مبىىررات اسىى131،السىىابقمرجىىع ال) ( وهىىي: 2112لها )الضىىمور،تخدام الوسىىطاء كمىىا فص 
من مزايا التخصىص )المكىان والبشرية، تنوع المنتجات، االستفادة مكانيات المادية عدم توفر اإل
، كفىىىىىاءة شىىىىىكيلة واسىىىىعة ومتنوعىىىىة مىىىىن المنتجىىىىات، يىىىىوفر الوسىىىىطاء فىىىىي محالتهىىىىم توالشىىىىخص(
 تقديم خدمات للمستهلكين. و ، )العكسية( ت، الحصول على المعلومات الراجعةاالتصاال

نىىىوع مىىىن الوسىىىطاء فيمىىىا يسىىىمى لوجسىىىتية  ( إلىىىىHenriksson & Nyberg,2005,35كمىىىا أشىىىار )     
 Logistic) Party الشىىىىىىىىريك الثالىىىىىىىىث

rd(3  ولوجسىىىىىىىىتية الشىىىىىىىىريك الرابىىىىىىىىعLogistic) Party (4th  الىىىىىىىىذي
عنىىدما يتحمىىل مسىىؤولية النقىىل إمىىا المشىىتري أو البىىائع وحىىده فإنىىه "أنىىه   (Lumsden,1998)أوضىىحهما

بينمىا عنىدما يشىترك البىائع والمشىتري  (1st Party Logistic) يطلىق علىى ذلىك لوجسىتية الشىريك األول
بينمىىا  Party Logistic) nd(2 فىىي مسىىؤولية النقىىل يمكىىن اسىىتخدام مصىىطلح لوجسىىتية الشىىريك الثىىاني

عندما يكون هناك عامىل ثالىث بىين البىائع والمشىتري مثىل شىركة النقىل يطلىق عليىه لوجسىتية الشىريك 
األيىىام يىتم تىىداول مصىىطلح لوجسىىتية الشىىريك  باإلضىىافة إلىى ذلىىك هىىذه (3rd Party Logistic)الثالىث 
وفىي هىذه الحالىة يقىوم الشىريك الرابىع بتقىديم خدماتىه المعنويىة ألعضىاء  (4th Party Logistic)الرابىع 

كاء الثالثىىىة لتعمىىىل بالشىىىكل سلسىىىلة التوريىىىد حيىىىث يجمىىىع ويىىىدير المىىىوارد والقىىىدرات والتكنولوجيىىىا للشىىىر 
ث يمكن أن يقدموا عدة أنشطة للعميل وبالتالي تكون هناك ، إن مزودي لوجستية الشريك الثالاألمثل

إمكانيىىة للعميىىل علىىى التركيىىز علىىى وظائفىىه الرئيسىىية حيىىث يمكىىن تقىىديم عىىدة أنشىىطة باإلضىىافة إلىىى 
 . "النقل مثل التخزين، التغليف  والتخطيط

أيــة جهــة وســيطة تمــارس عملهــا بــين المشــتري  :بىىأن المقصىىود بالوسىىيط الدراسىىةخلىىص وت     
ل البيع( أو من الجهتين )كوكي مهوّردالإما من جهة المشتري )كوكيل الشراء( أو من جهة  مهوّردالو 

 .كانت هذه الجهة تملك السلعة أو الخدمة أو ال سواءا  معاا 
ة مىىىىع الوسىىىىطاء بأنهىىىىا "تطىىىىوير للعالقىىىى ((Kim,2004( إلىىىىى تعريىىىىف11،2112وأشىىىىار )البىىىىرازي،     

األمىىد مىىع الوسىىطاء فىىي سلسىىلة التوريىىد بهىىدف تحقيىىق التقىىارب  عالقىىات تعىىاون وعمىىل مشىىترك بعيىىدة
والثقىىىىة العاليىىىىة المتبادلىىىىة والتنسىىىىيق المالئىىىىم لألنشىىىىطة والحىىىىل المشىىىىترك للمشىىىىكالت والىىىىتعلم المشىىىىترك 
          والمشاركة في النجاح والمكتسبات إضافة إلى المخاطر وشفافية المعلومات وتوافرها بدرجات عالية"  
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الممارسىات كون العالقة مع الوسطاء ممارسة هامة حرصت الدراسىة علىى تضىمينها فىي  ونظرا       
ىىىىوّردالتىىىىربط بىىىىين الشىىىىركة ووسىىىىطائها مىىىىع كىىىىل مىىىىن  كونهىىىىا ين والعمىىىىالء حيىىىىث إن بعىىىىض الوسىىىىطاء م 

الخدمات وتكون بشكل مباشر مع إدارة المشىتريات والماليىة مىن تضمنين في عملية توريد المواد أو م
ن والنقىىل والتىىأمين والبنىىوك بينمىىا الىىبعض اآلخىىر متضىىمنين مىىع عمليىىة التوزيىىع خىىالل شىىركات الشىىح

والبيع للعميل النهائي وتكون بشكل مباشىر مىع المبيعىات والتوزيىع مىن خىالل الىوكالء وتجىار الجملىة 
  .الذين يمتلكون دور كبير في توزيع منتجات الشركات محل الدراسة وتجار التجزئة

عالقة مع الوسطاء هي تلك العالقـة التراكميـة بعيـدة األمـد التـي قـد تنشـأ بأن ال ويمكن القول     
والتعـاون واالحتـرام  اإللتـزامبين الشركة ووسطائها من خالل التعامل المستمر المبني على الثقـة و 

المتبادل والتنسيق المالئم لألنشطة ومراعاة كل طرف لمصالخ اوخر مع حل أية مشاكل قد تنشـأ 
ضحة مع إشراك بعض الوسطاء )بين الشركة وعمالئهـا( فـي التـدريب والتأهيـل فـي وا س  سه على أه 

دارة المخاطر وتبادل المعلومات ونيرها.  مجاالت خدمة العمالء والتوزيع وا 

 (Customers Relationship)العالقة مع العمالء:  2-1-7-4

ذلىىىك فشىىىلها أو إن اإلدارة الحديثىىىة جعلىىىت مىىىن العميىىىل وخدمتىىىه هىىىدفها ومبتغاهىىىا حيىىىث سىىىيحدد "     
 وبنىاءفي تقدم المنظمة  عد من األمور المهمة جدا  استمرار نجاحها أو توقفها لذا فإن خدمة العميل ت  

يىىة ولىىذا نىىرى أن العىىاملين فىىي مجىىال اللوجسىىتيك وسالسىىل التوريىىد قىىد ركىىزوا اإلنتاجسىىمعتها الخدميىىة و 
تبىىىىر ذا أهميىىىىة قصىىىىوى فىىىىي تع علىىىىى هىىىىذا الجانىىىىب المهىىىىم فمسىىىىتوى الخدمىىىىة المقدمىىىىة للعمىىىىالء دائمىىىىا  

 .(95،2114،لعلي والكنعاني. )ا"زدياد المنافسةؤسسات والمنظمات الناجحة في زمن إالم
 م،هوم العالقة مع العمالء )التكامل مع العمالء(: 8-0-7-4-0

 ,.Tan et al.,1998 & Claycomb et al)إلىى تعريىف كىل مىن   (AbuZaid ,2014,168)أشىار     

ء بأنهىىىا " كىىىل الممارسىىىات التىىىي تسىىىتخدم لغىىىرض إدارة شىىىكاويهم وتحسىىىين للعالقىىىة مىىىع العمىىىال (1999
 (Nobel, 1997; and Tan et al., 1998)رضىاهم وخلىق عالقىة طويلىة األمىد معهىم ورأي كىل مىن 

 (Magretta ,1998)لممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد ومجادلىة  هاما   بإعتبار العالقة مع العمالء مكونا  
ن الشىىركات مىىن المحافظىىة علىىى والء العميىىل وتوصىىيل القيمىىة مك ىىع العمىىالء ت  أن العالقىىة الحميمىىة مىى

 ز منتجاتها عن المنافسين".مي  لعمالئها وت  
أن العالقة مع العمىالء تىىعرف كواحىدة مىن العناصىر الهامىة فىي  ( (Tuazama,2015,13وأوضح     

شىكاوى العمىالء وتعىزز  لتقيىيمممارسات إدارة سلسلة التوريد والتىي تشىمل ممارسىات عالقىات العميىل 
ع العوامىىل التىىي تىىؤثر علىىى عالقىىات العمىىالء ، متابعىىة التغذيىىة العكسىىية مىىن العميىىل وتوق ىىدعىىم العميىىل

 وتوقعات العمالء والتفاعل مع العمالء لوضع معايير وقياس رضا العمالء.
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أن كيف  عام   بشكل  ( أن العالقة مع العمالء تركز Chesaro,2016,10تجاه نفسه أكد )وفي اإل      
المتغيىرة هم ورغبىاتهم حتياجىاتبأفضل ما لديها للتأكد أنهىم مسىتجيبون إلوظيفة العمالء تدير المنظمة 
 الطرق إلدارة التغذية العكسية من العميل والعالقة التشاركية معهم وتحسين خدمة العمالء. وتشمل
، سىهولة مىع المبيعىات، خدمىة العمىالءبأنهىا تتكامىل بYurong et al,2002)  443-442,وعرفهىا )     

ن اإل  حىىديثا  بىىإدارة العالقىىة مىىع العمىىالء  هتمىىامالتسىىويق، دعىىم المجىىال وأيىىة وظىىائف تمىىس العمىىالء، وا 
 كبيىىر   عة بشىىكل  شىىب  بىىين األعمىىال نىىاتج عىىن الحقيقىىة التىىي تقىىول أن البيئىىة التسىىويقية يومنىىا أصىىبحت م  

 وأكثر تنافسية.
إلدارة  laycoub et.al,1999)  &(Tan et al.,1998إلىىىىىىىى تعريىىىىىىىف ( 57،2111وأشىىىىىىىار )الرفيعىىىىىىىي،    

 وبناء إدارة من أجل توظف التي والتقنيات الممارسات من واسعا   مدى   عالقات العمالء بأنها " تعني
 العميل." وقيمة رضا تحسين وبالنتيجة العميل مع إستراتيجية شراكات
تعىود ( للعالقىة مىع العمىالء بأنهىا Zhao et al.,2002) ( إلىى تعريىفMose,2015,13كما أشىار )     

إلىىىىى عمليىىىىة التفاعىىىىل والتعىىىىاون بىىىىين المنظمىىىىة وعمالئهىىىىا للتأكىىىىد مىىىىن التىىىىدفق الفعىىىىال للمنتجىىىىات و/أو 
 الخدمات للعمالء.

ــة مــع العمــالء بأنهــا الدراســة توقــد خلصــ      ــف العالق ــى تعري  الممارســات مــن واســع مــدى إل
ــمـع كـل مـ لتـي تتكامـل بســهولةالمسـتخدمة مـن الشــركة ا والتقنيـات س العمـالء مـن تســويقأ ا يمه
نبــاتهم هم ور حتياجــاتالتعــاون مــع العمــالء باالســتجابة إلالت،اعــل و  أ خدمــة عمــالء شــاملةا مبيعــات

أ قيــاس رضــاهم ومتابعــة التغذيــة العكســية مــنهم لغــرض تحســين رضــاهم المتغيـرةأ إدارة شــكاويهم
ــى المــدى البع يــد والوصــول الــى والء العمــالء لتحقيــق أهــداف وخلــق عالقــة تشــاركية معهــم عل

 ./الشركةالمنظمة
 أهمية وفوائد بناء العالقة مع العمالء:  8-0-7-4-8

بىالقول  العمىالءعلىى ( أن مىن فوائىد إدارة سلسىلة التوريىد مىا يىنعكس 15،2116،أوضح )رفىاعي     
داتصال بالعمالء واالستحواذ علىيهمأحد أهم مظاهر األعمال هو تحقيق اال "إن ريىد رة سلسىلة التو ، وا 

لعميىىل، وذك بمعرفىىة مىىاذا با ، ألن السلسىىلة ببسىىاطة تبىىدأ وتنتهىىيتسىىاعد المنظمىىة علىىى تحقيىىق ذلىىك
 "؟ وسرعة توصيل المنتجات إليه.يرغب؟ ومتى يرغب فى ذلك

ستجابة إلى أن تكامل نتائج سلسة التوريد تؤدي إلى ا  (Bagchi & Larsen,2004,19)كما أشار     
نخفىىىاض وقىىىت الىىىدورة ووضىىىوح الصىىىفقة التجاريىىىة واختىىىزال فىىىي التكىىىاليف والطلبىىىات وا   عاليىىىة للعمىىىالء

إلىىىىىىىى نتىىىىىىىائج  ((Odongo,2017,37-38، كمىىىىىىىا أشىىىىىىىارلية وزيىىىىىىىادة مسىىىىىىىتويات خدمىىىىىىىة العمىىىىىىىالءالتشىىىىىىىغي
فىىىي زيىىىادة معىىىدل خدمىىىة  بىىىأن تكامىىىل سلسىىىلة التوريىىىد يعتبىىىر أساسىىىيا    (Bowersox et.al.2002)دراسىىىة

 يلية.العمالء والفعالية التشغ
أن "المنظمىة التىي تحىافظ  (Flynn & Flynn,2005) إلىى رأي Chesaro,2016, 10) وكمىا أشىار)     

وأن  علىىى شىىبكة قويىىة مىىع عمالئهىىا تكسىىب ميىىزة علىىى منافسىىيها ببنىىاء حىىاجز يعىىيقهم مىىن المنافسىىة
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س عىىاجال  للمنتجىىىات والخىىدمات وأنهىىىا تشىىمل بشىىىكل رئىىىي العالقىىة مىىىع العمىىالء أيضىىىا تتضىىمن تسىىىليما  
حتىىىرام تقىىىارير الطلبىىىات مىىىع ومىىىات عىىىن خصىىىائص المنىىىتج مىىىع العمىىىالء، إاألنشىىىطة مثىىىل تبىىىادل المعل

 العمالء خالل حجز الطلبات وأوقات التسليم".
القائل بأن إدارة العالقة مع  ((Goldenberg,2000إلى اعتقاد (  Kemunto,2014,19كما أشارت )     

يعىىات والخىىدمات فحسىىب ولكىىن فىىي الواقىىع عنىىدما تطبىىق العمىىالء ليسىىت تطبيقىىات تقنيىىة للتسىىويق، المب
إدارة التقاطع الوظيفي، قيادة العميل، عملية التكامىل  إستراتيجيةن المنظمة المتالك مك  بنجاح فإنها ت  

 التقني التي تعظم العالقات.
 متطلبات بناء وتطوير العالقة مع العمالء:  8-0-7-4-3

شىخاص، تىوفر أنظمىة بىأن تىدريب األ  (Holmberg ,2015)إلىى جىدلChesaro,2016,10) أشار)     
، وتبىىىادل المعلومىىىات الخىىىارجي المتضىىىمن كلهىىىا مىىىات الىىىداخلي المفتىىىوح، تبىىىادل المعلو الضىىىبط اإلداري

ن تفهىىىم العمىىىالء بواسىىىطة إدارة المنظمىىىة يسىىىاعد علىىىى فهىىىم أفضىىىل  مطلوبىىىة لبنىىىاء عالقىىىات العميىىىل وا 
 لرغبات وحاجات العمالء.

هىىي إلىىى أهميىىة التغذيىىة العكسىىية مىىن العمىىالء والنتيجىىة   (Chowa et al., 2008 , 669)كما أشار     
تطىىور التواصىىل مىىع العمىىالء بواسىىطة التغذيىىة العكسىىية مىىن العمىىالء لتتكامىىل مىىع األنشىىطة المتجهىىة 

 وأوامر التسليم مباشرة للعمالء.
نتيجىة ضىغوط القائىل " (Juscius & Grigaite, 2011إلىى رأي )( 36،2112،أشىار )البىرازيكمىا      

ل ، والعمىىجديىدة لتوليىىد قيمىة للعمىىالءالمنافسىة العالميىىة، بحثىت منظمىىات األعمىال الحديثىىة عىن طىىرق 
، إذ أصىىىبحت الشىىىركات المعاصىىىرة تنظىىىر إلىىىى العميىىىل بوصىىىفه ة معهىىىمإيجابيىىىعلىىىى تأسىىىيس عالقىىىات 

ة تنافسىية ال يساعدها في تحقيىق ميىز وير عالقات بعيدة األمد معه مما وتعمل على تط حقيقيا   شريكا  
ة اسىتقطاب ويؤكىد المىدخل الحىديث للتسىويق علىى أهميى ،يمكن تقليدها بسهولة مىن جانىب المنافسىين

، والتركيىىز علىىى تطىىوير عالقىىات حميمىىة وبعيىىدة األمىىد مىىع العمىىالء الحىىاليين، العمىىالء واالحتفىىاظ بهىىم
، إلىى مسىتوى إسىعاده" ورغباته وصىوال  وتقديم منتجات وخدمات راقية ومتميزة إلشباع حاجات العميل 

بأنىه  "تعتمىىد صىياغة أو بنىاء عالقىات مىع العميىل علىى األسىىاس  Tanoury, 2000)كمىا أشىار إلىى )
البيع على  عن العميل ستكون قادرا   ، القائل إنه إذا عرفت شيئا  لمنطقي البسيط والذكي في آن واحدا

ساسىي إلدارة العالقىات العنصىر األ هىذه المعرفىة عىن العميىل، وتعىد ه بكفىاءة أكبىرإحتياجاتىله وتلبية 
 مع العمالء".

، التىىي صىىيغت لبلىىوغ أفضىىل االيىىرادات اتاإلسىىتراتيجية مىىع العمىىالء مىىن عىىد إدارة العالقىىت  "كمىىا      
لعمىىىالء ، وتحليىىىل لمجىىىاميع ان طريىىىق التركيىىىز علىىىى مفىىىاهيم معينىىىةوتحقيىىىق أعلىىىى قناعىىىة للعميىىىل عىىى

ه لىىىدى الشىىىركات إلىىىى زيىىىادة تفاعىىىل جميىىىع عناصىىىر ، وهىىىدف هىىىذا التوجىىىوتجىىىزئتهم إلىىىى أجىىىزاء سىىىوقية
، باإلضىىافة إلىىى التفاعىىل فىىي نظىىام العمىىل ة مباشىىرة أو غيىىر مباشىىرةبطريقىى عمالئهىىا سىىواء  الشىىركة مىىع 

وقىىىد يظهىىىر للىىىبعض إن العالقىىىة مىىىع  ،عين، وتجىىىار الجملىىىة والتجزئىىىةصىىىن  الىىداخلي بىىىين المجهىىىزين والم  
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مىن عمليىات أكثىىر  فىي الواقىع تعىد خدمىىة العميىل جىزءا   ، ولكىنخدمىة العميىىل إسىتراتيجيةميىل تمثىل الع
 (.112،2116،قة مع العميل" )العلي والكنعانيوشمولية في إدارة العال عمقا  
 جيىىدة ةالىىرئيس لعالقىى بىىأن الوجىىه ((Magretta,1998( رأي Vivek,2007,21-22وتضىىمن طىىرح )     
الستجابة على اوهذا يتيح للشركة  هايالعمالء هو فهم متطلبات العميل بدون أن يشير صراحة إل مع

حتياجاتنحو أفضل من غيرها لمتطلبات العمالء و  ذا يخلق للعمالء وههم وبالتالي توفير أفضل قيمة ا 
 والء ثابت.

  عناصر خدمة العميل: 8-0-7-4-4
فىىىت خدمىىىة العمىىىالء بأنهىىىا "متغيىىىر رئىىىيس لىىىه تىىىأثيره الجىىىوهري علىىىى عمليىىىة خلىىىق الطلىىىب ر  لقىىىد ع       

لعميىىل    مىىع إدخىال أمىىر الطلىىب وتنتهىىي مىىع تسىىليم المنىىتج ل ء العميىىل وهىىي تبىىدأ عىىادة  والحفىاظ علىىى وال
 (.62،2112،الزعبي وعزام)

إلىى "أن الخدمىة  Ronald H. Ballou( فىي ترجمتهمىا عىن 8..118،2،ومسىّلم)سىلطان وأشىار      
( 119سىابق،كمىا أشىار )المرجىع ال من ضمن عناصر خدمة العميىل" اللوجستية للعميل تمثل عنصرا  

للعمىىىالء لهىىىا طبيعىىىة  ة جىىىدا  أن عناصىىىر خدمىىىة العميىىىل المهمىىىوجىىىدا كىىىذلك  إلىىىى أن سىىىيرلنج والمبيىىىرت
 .لوجستية
أن خدمة العمالء تحدث  (John Gattorna ,2001)  ( في ترجمته عن26،2112ذكر )العامري،و      

 صرها هي: في المراحل المختلفة المتعلقة بالشراء الفعلي للمنتج أو الخدمة وأن عنا
ــة -1 ــل الصــ،قة التجاري : مثىىل اللىىوائح الكتابيىىة لسياسىىة الخدمىىة ومالءمىىة الهيكىىل عناصــر ماقب

( اسىىتالم العميىل لكشىىف العقىىد 112،2114،ة النظىام وأضىىاف )العلىىي والكنعىانيالتنظيمىي ومرونىى
 أو البوليصة وخدمات اإلدارة.

أداء نشىىاط التوزيىىع : المتغيىىرات التىىي تشىىترك بشىىكل مباشىىر فىىي عناصــر الصــ،قة التجاريــة -2
 الفعلي مثل وفرة المنتج وزمن دورة المنتج ومعلومات عن حالة الطلبية وفعالية التوصيل.

ج المسىىتخدم مثىىل ضىىمان نىىت  : تعىىد داعمىىة بشىىكل عىىام للم  عناصــر مابعــد الصــ،قة التجاريــة -3
 ج وخدمة توفير قطع الغيار والصيانة وغيرها.نت  الم  

إجراؤهىا عىن مسىتوى خدمىة العمىالء أنىه فىي مقابىل وجىود عميىل وقد أظهرت الدراسىات التىي تىم      
عىىن تجربتىىه  فىىردا   11راض  يخبىىر ثالثىىة أفىىراد عىىن تجربتىىه الجيىىدة سىىيقوم عميىىل غيىىر راض  بإخبىىار 

أيضىا أنىه " لىن تقىود  (John Gattorna ,2001)  ( فىي ترجمتىه عىن22،2112السىيئة وذكىر )العىامري،
لعناصىر التسىىويقية األخىرى إلىى النجىىاح حيىث ال يحتمىل نجىىاح خدمىة العمىالء الجيىدة المعزولىىة عىن ا

منتج ضعيف في وجود خدمة عمالء جيىدة علىى الىرغم أنىه يمكىن بقىاء منىتج قىوي مىع خدمىة عمىالء 
 ضعيفة داخل السوق ولكنه لن يحقق أبدا االحتمالية التسويقية الكاملة المتوقعة منه".

زمىن دورة  –التىي تىؤثر علىى خدمىة العمىالء وهىي  ( العوامىل26-25وقد ذكر )المرجع السابق،     
مواعيىد  –إجراء الطلبيات تيسير-الطلبقيود حجم  –وفرة المخزون –تناسق ودقة التوصيل –الطلبية
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الزيىارات  –البضىائع حالىة-المطالبىاتإجىراءات  –إجراءات إصدار الفواتير ودقتها –ومرونة التوصيل
 طلبية.                          معلومات عن حالة ال –من مندوبي المبيعات

( أن الوقىىت المسىىتغرق فىىي االسىىتكمال واالنتهىىاء مىىن 63،2112ويىىرى كىىل مىىن )الزعبىىي وعىىزام،     
 %71 –51دورة أمر الشراء من العميىل إلىى الشىركة يمثىل قلىب عمليىة خدمىة العميىل وهىو مىا يمثىل 

 من الوقت اإلجمالي لدورة األمر في أية صناعة.
إدارة خدمىىة العميىىل  إسىىتراتيجيةإلىىى عوامىىل  (116،2114،العلىىي والكنعىىاني) ر كىىل مىىنوقىىد أشىىا     

 وهي كالتالي:  
 (Customer Loyalty)والء العميل:  -0

مفهىىوم ذاتىىي يعطىىي بعىىض األحيىىان أو يىىؤدي إلىىى إطالىىة تفضىىيل العميىىل لمنىىتج الشىىركة وتكىىراره      
 الشراء ويستخدم كداللة عن ذلك الوالء.

 (Customer Satisfaction)لعميل: ( ا)رضاقناعة  -8

للعىاملين فىي إعطىاء مسىتويات عاليىة مىن الخدمىة، وعنىدما تعطىي المنظمىة قيمىة  هي أكثر جىذبا      
لموظفيها أو العاملين لديها فإن ذلك سينعكس على أداء أولئك العاملين مقدمين أفضل ما لديهم 

يمىىىة للعميىىىل مىىىن خىىىالل نوعيىىىة مىىىن خدمىىىة للعمىىىالء، فقناعىىىة المسىىىتهلك تالحىىىظ كوظيفىىىة لخلىىىق ق
 الخدمة والمنتج المقدم من الشركة والعاملين فيها.

 (Customer Realization)إدراك العميل:  -3

عىرف القيمىة مىن خىىالل العمىالء علىى عىدة عناصىر افتراضىية لقيمىة المنظمىة كىي ت  يجمىع حيىث      
 وجهة نظرهم لتلك الشركة أو المنظمة. 

 (Information Sharing) المشاركة في المعلومات:  2-1-7-5

، القاعىىدة ن المعلومىىات تعتبىىر وكمىىا هىىو معىىروفإلىىى أ( 525،2.14أشىىار )العلىىي والكنعىىاني،      
األسىىاس لعمليىىة السىىيطرة اإلداريىىة حيىىث إن القىىرارات السىىليمة تعتمىىد علىىى المعلومىىات الصىىحيحة فىىي 

لعنصىر البىؤري فىي نجىىاح ، لىذا فىإن المعلومىات هىي بمثابىىة الوقىت الصىحيح ومىن المىوارد الصىىحيحةا
سالسىىىل التوريىىىد طالمىىىا أن المىىىدراء مىىىن دون هىىىذا العنصىىىر ال يسىىىتطيعون معرفىىىة حاجىىىات وطلبىىىات 
العمىىىالء وكىىىذلك مسىىىتويات المخىىىزون المتاحىىىة لتلبيىىىة تلىىىك الطلبىىىات والحاجىىىات" كمىىىا عىىىرف )المرجىىىع 

فىىىىي العمليىىىىات ( تكنولوجيىىىىا المعلومىىىىات ومكوناتهىىىىا بأنهىىىا "األجهىىىىزة المسىىىىتخدمة 534 -525السىىىابق،
اسىىتالم  ض والتحويىىل والتبىىادل واإلرسىىال أوالمؤتمتىىة مثىىل التخىىزين والمعالجىىة والنقىىل والسىىيطرة والعىىر 

 البيانات والمعلومات، وتتكون من العناصر األساسية التالية:
 أجهزة الحاسوب. -1
 رة شبكات االتصال: على المنظمات بناء قواعد البيانات أو ما يسمى بمنجم البيانات وهو عبا -2
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عن مستودع للمعلومات حيث يتم الحصول عليها من مصادر متعددة ثم يتم تخزينها لغىرض 
 تحليل البيانات المجمعة من داخل المنظمة أو من خارجها.

بهىىا وجىىود نمىىاذج ورمىىوز الكترونيىىة موحىىدة بىىين  ي قصىىد: )الترميىىز وتبىىادل المعلومىىات الكترونيىىا   -3
 المنظمات(.

بها المواقع االلكترونية المستخدمة في التجارة واألعمىال  ي قصدية :)التجارة واألعمال االلكترون -4
 التجارية(.

بموقىىىىىع جغرافىىىىىي معىىىىىين  المنظمىىىىىات الرقميىىىىىة االفتراضىىىىىية: منظمىىىىىات ال تكىىىىىون مرتبطىىىىىة عىىىىىادة   -5
ىىوّردالوبإمكانهىىا التواصىىل مىىع العمىىالء و  ين والمنافسىىين باإلضىىافة إلىىى توزيىىع منتجىىاتهم وتقىىديم م 

 كات االنترنت."خدماتهم من خالل شب
أن ت إلىىىى العديىىىد مىىىن اإلسىىىهامات المعرفيىىىة السىىىابقة أشىىىار أن ( ".56،2.1،وأوضىىىح )الرفيعىىىي     

عوامىىل النجىىاح الجوهريىىة لخلىىق وبنىىاء سلسىىلة  منظومىىة تكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالت هىىي مىىن
سلسىلة التوريىد والتكامىل بىين أنشىطة  توريد رشيقة ومتكاملة وهي تؤثر بشكل مباشر في مستوى الثقة

، البرمجيىىىات االنترانيىىىت ،إنترنيىىىتر تكنولوجيىىىا المعلومىىىات )مىىىن خىىىالل دو  ويبىىىدو ذلىىىك جليىىىا   ،ةالكفىىىوء
بين مكونات  الفعالة في تحقيق مشاركة المعلومات اإلستراتيجيةونظم دعم القرار( التي تعد األدوات 

هىىىي  ن إدارة سلسىىىلة التوريىىىدإ ،يىىىدداء سلسىىىلة التور أوحلقىىىات سلسىىىلة التوريىىىد الكفىىىوءة وبالنتيجىىىة تعظىىىيم 
عمىىال انطلىىق أساسىىا مىىن فلسىىفة التعىىاون والتنسىىيق والتكامىىل داخىىل وخىىارج مىىدخل معاصىىر إلدارة األ

 األعمال. 
أن الغىىرض  Ronald H. Ballou( فىىي ترجمتهمىىا عىىن 8..145،2،ومسىىّلموأوضىىح )سىىلطان      

القىىرارات التىىي  إتخىىاذمؤسسىىات هىىو ومعالجتهىىا فىىي إحىىدى ال مىىن تجميىىع واالحتفىىاظ بالبيانىىات الىىرئيس
ن اإل اإلستراتيجيةتتراوح بين  ذلىك لمعلومىات اللوجسىتية ويعتبىر ايتركز على نظىم  هتماموالتنفيذية، وا 

 . جزءا من نظام المعلومات
لىنظم المعلومىات اللوجسىتية بأنىه  ( (Davis( إلىى تعريىف1.6،2.14الزعبىي وعىزام،)كما أشار      

مىىن العنصىىر البشىىري واآلالت لغىىرض تقىىديم معلومىىات لىىدعم عمليىىة صىىنع  "عبىىارة عىىن نظىىام متكامىىل
 .المنشأة باستخدام الحاسب اآللي" القرار في

 ( أن فوائد نظم المعلومات اإلدارية هي:..1،مرجع السابق)ال كما أوضح     
 القرار. إتخاذتقديم المعلومات إلى المستويات اإلدارية المختلفة لمساعدتها في  -1
 علومات لجميع العاملين لمساعدتهم في أداء أنشطتهم الوظيفية.تقديم الم -2
جراء عملية الرقابة. -3  المساعدة في تقييم أنشطة المنظمة وا 
 مساعدة المدراء على التنبؤ بالمستقبل بالنسبة لجميع أنشطة المنظمة. -4
 .تحديد قنوات االتصال األفقية والعمودية بين الوحدات لتسهيل عملية استرجاع البيانات -5
 حفظ البيانات لغرض إتاحتها عند الحاجة لمستخدميها. -6
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عنىىىىده تنتقىىىىل المعلومىىىىات  ( تكامىىىىل المعلومىىىىات بأنهىىىىا المىىىىدى الىىىىذيMose,2015,14وقىىىىد عىىىىرف)     
 بين شركاء األعمال والشركة المركزية. اإلستراتيجية، التكتيكية و التشغيلية

بأن"المشاركة في المعلومات  Monczka et al 1998))( إلى تعريف Vivek,2007,22-23وأشار)     
 .بين الشركاء" تعود إلى كمية المعلومات الحساسة التي تشارك طوعيا  

المشىاركة فىي المعلومىات هىي  بىأن (Li et al.,2004) تعريىف إلىى (Miring’u, 2015 , 21) وأشار     
 مدى انتقال المعلومات الخاصة والحرجة إلى أحد شركاء سلسلة التوريد.

حيىىىىث تىىىىم األخىىىىذ بعىىىىين  (Narasimhan and Nair,2005)إلىىىىى (Tuazama,2015,11)كمىىىىا أشىىىىار     
االعتبار ما يتعلق بموضوع المشاركة في المعلومات لمشاهدة التأثير بين شركاء سلسلة التوريد التي 

وأن تصىبح مفتىاح سلسىة " ;(Lee,2000)وأضىاف ،التكامل الداخلي والبيني بىين المنظمىات تقوي كثيرا  
أن   (Lee,2002;Huang and Gongopadhay,2004; Raghunathan, 2003)وأضىاف "ريىد مسىتمرةتو 

 يعكس بطرق مختلفة مثل تقليل تأثير السحب وكذلك تكاليف إنتاج ومخزون أقل الخ. هذا يمكن أن

( بأن المعلومات تعمل كجسىر (Chen & Paulraj,2010إلى  Chesaro,2016,10-11)كما أشار)     
لحاصىىلة فىىي سلسىىلة التوريىىد بالتأكىىد بأنىىه يوجىىد عنىىد كىىل المسىىتويات نظىىام معلومىىات يعطىىي للفجىىوة ا

المعلومات الحاسمة إلدارة الطلب، مستويات إعادة الطلب للمخىزون، إدارة مخىزون األمىان وتخطىيط 
موارد المواد، إن تبادل المعلومات بين المنظمات وأعضىاء سلسىلة التوريىد يسىاعد علىى الحفىاظ علىى 

 ى المخزون الصحيح ويقلل من مشاكل نقص المنتجات. مستو 
بأن المشاركة فىي المعلومىات ذات  (Huang et al.,2003)إلى  ((Tuazama,2015,11كما أشار      

 .إلى التكتيكي اإلستراتيجيعاد من من مختلف األب الصلة وفي الوقت المناسب يستلزم أوجها  
ة فىىىىي المعلومىىىىات تىىىىؤثر علىىىىى األداء بالصىىىىور اآلتيىىىىة أن المشىىىىارك( (Miring’u,2015,21ويىىىىرى      

 .تحسين استجابة العميل وتقليل التكاليف وتعزيز مستويات الخدمة وتقليل مستويات التعقيد

أن التكامل االلكتروني للبيانىات وأتمتىة ممارسىات  (Achieng ,2011,2-3) نوفي ذات السياق بي       
إن تقنيىىة  المسىىتهلك، حتياجىىاتمبيعىىات بإرضىىاء أفضىىل إلاألعمىىال أدى إلىىى تخفىىيض التكلفىىة وبنىىاء 

المعلومىىات تشىىمل مجموعىىة مىىن األدوات القويىىة التىىي تسىىتطيع أن تىىؤدي إلىىى فشىىل أو نجىىاح عمليىىة 
سلسلة التوريد، ومع تطور أنظمة المعلومات وتقنيات المعلومىات أصىبحت المشىاركة فىي المعلومىات 

تخاذو  حلول تقنية المعلومىات ليسىت مىن المحتمىل أن تعطىي ميىزة ، إن القرار تنمو بسرعة كبيرة جدا   ا 
 ، إن الميىىزة التنافسىىية للمنظمىىات تنشىىأ مىىن تطىىويرلكنهىىا تتضىىمن قواعىىد وأسىىاس األعمىىال إسىىتراتيجية

 بداعية وتطبيقها. استراتيجيات تقنية المعلومات اإل
تطبيىق تكنولوجيىا بىأن  (SimchiLevi et al.,2004)إلىى رأي  Kemunto ,2014,2))ا أشىارت كمى     

المعلومىىات يسىىمح للشىىركات لزيىىادة التواصىىل والتنسىىيق لمختلىىف أنشىىطة القيمىىة المضىىافة مىىع الشىىركاء 
 وبين الوظائف داخل عملياتها الداخلية.
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( القائىل "أن الشىركاء الىذين Stein and Sweat 1998( إلىى رأي )Vivek,2007,22-23)كما أشار     
 فإنهم يعملون كوحدة واحدة بشكل متماسك". ةري  ح  ب  يتبادلون المعلومات 

دي ( إلى أن المعلومات المناسبة والمنسىقة بىين الشىركاء سىوف تىؤ Mose,2015,14)أوضح كما      
ن إدارة المعلومىىات الفعالىىة إلىىى نمىىو التىىأثيرات علىىى السىىرعة، الدقىىة، الجىىودة، وغيرهىىا مىىن األوجىىه ، وا 

 تؤدي إلى تنسيق أكبر في السلسلة.
إلى خصائص جودة المعلومات المشاركة التي أوضحها كىل  (AbuZaid,2014,169)أشار وقد      
والكفايىة المصىداقية وهىي: االنضىباط، الدقىة،  (Moberg et al.,2002 & Monczka et al.,1998)مىن 

بىأن جىودة المعلومىات  (Feldmann & Muller,2003)كمىا أشىار إلىى رأي  ،فىي المعلومىات المتبادلىة
 عتبر وجه هام من إدارة سلسلة التوريد الفعالة.المتبادلة ي

إلىىىى الشىىىروط التىىىي يجىىىب توفرهىىىا فىىىي المعلومىىىة ( 1.8،2.14،وأشىىىار كىىىل مىىىن )الزعبىىىي وعىىىزام     
 :وهي  (Kelly,2001)التي ذكرها اللوجستية
 .بها توفير المعلومة في الوقت المناسب( ي قصد) Timeliness( )االنضباطاآلنية  -1
 .بها دقة المحتوى وحداثة المعلومة( قصدي  ) Accuracy الدقة -2
ممكىىىىن اثباتهىىىىا أي إعطىىىىاء نفىىىىس النتىىىىائج وتمتىىىىاز  بىىىىه أنىىىىه ي قصىىىىد) Verifiabilityالثبىىىىات  -3

 .بالصدق والواقعية(
بهىىىىا تقىىىىديم المعلومىىىىات الالزمىىىىة لكىىىىل مسىىىىتوى إداري ومىىىىا  ي قصىىىىد) Concisenessاإليجىىىىاز  -4

 .يتناسب مع متطلباته من المعلومات(
مالئمىة وتمتىاز بالشىمولية وواضىحة المعلومىة أن تكون به  ي قصد) Completenessالكمال  -5

 ومنظمة ومرنة(.
يقتضـي التكامـل فـي المعلومـات أن  أنـهإلـى  الدراسـة تتوصـلومن خالل التعري،ـات السـابقة      

مع شركاء سلسـلة التوريـد فـي بنـاء أنظمـة معلومـات خاصـة وحديثـة  /الشركاتتتعاون المنظمات
ومعالجة البيانات من البيئة الداخلية والخارجية لكـل منهـا وتطـوير شـبكات داخليـة لجمع وتخزين 

تخــاذواألقســام للمســاعدة فــي التخطــيط و  لمشــاركة هــذه المعلومــات بــين اإلدارات القــرار المناســب  ا 
ــة  ــد لمن،ع ــات الحرجــة والحساســة مــع شــركاء سلســلة التوري وشــبكات خارجيــة لمشــاركة المعلوم

ــل الشــركاء وســد ال،جــو  ــدة ليعم ــات الجي ــد ومــد جســر مــن المعلوم ة الحاصــلة فــي سلســلة التوري
الشركاء كوحدة واحدة في تحقيق أهداف إدارة سلسلة التوريد بك،اءة وفعالية على أن تكـون هـذه 

وأن المعلومات متص،ة بالدقةأ اونيةأ الثبات والمصداقيةأ الك،ايةأ اإليجـازأ الكمـال واالسـتمرارية 
 .متطورة وسريعة تكون هذه الشبكات
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 (Performance & its Improvement)األداء وتحسينه:    2-2
 مقدمة: 
إلىىى تحسىىين أداء عملياتهىىا للوصىىول إلىىى تحقيىىق أهىىدافها فىىي زيىىادة  /الشىىركاتتسىىعى المنظمات     

الجودة وتقليل التكلفة وزيادة المرونة وسرعة التسليم مما يسهم في تحقيىق رضىا العمىالء الىذي يىؤدي 
ره إلى زيادة المبيعات والحصة السوقية ومن ثم تعظيم األرباح والعائد على االسىتثمار وفيمىا يلىي بدو 

 : يل أهم ما يتعلق باألداء وتحسينهتتناول الدراسة بشيء من التفص
 م،هوم األداء:  2-2-1

ن رجع هذا االخىتالف إلىى تبىايوي األداء،ال يوجد اتفاق بين الباحثين بالنسبة لتعريف مصطلح "     
، واخىىتالف أهىىدافهم المتوخىىاة مىىن صىىياغة تعريىىف المجىىالاب فىىي هىىذا ت ىىنظىىر المفكىىرين والك   توجهىىا

أي تفضىيل الوسىائل التقنيىة  (علىى الجوانىب الكميىة اب أعتمىدت ىمحىدد لهىذا المصىطلح، ففريىق مىن الك  
تضىمن ي خىر إلىى اعتبىار األداء مصىطلحآفي صياغة تعريفه لألداء، بينما ذهىب فريىق  )في التحليل

االقتصىىىار علىىىى عىىىدم يجىىىب  م  ة، ومىىىن ث ىىىاإلقتصىىىاديعىىىن الجوانىىىب  تنظيميىىىة واجتماعيىىىة فضىىىال   أبعىىىادا  
إلىى أن االشىتقاق  وتجدر اإلشىارة بدايىة   ،التعبير عن هذا المصطلح استخدام النسب واألرقام فقط في

ه الكلمىة بىدورها هذ اشتقت، وقد (To Perform)اللغوي لمصطلح األداء مستمد من الكلمة االنجليزية 
( عىن 1..215،2،. )الىداوي"عني تنفيذ مهمة أو تأدية عمىلت التي(Performer) من اللغة الالتينية 

(Ecosid ,1999 .) 

 :األداءم،هوم عن لمحة تاريخية  2-2-1-1
مىىن خىىالل دراسىىة العديىىد مىىن المصىىادر يمكىىن تلخىىيص النظىىرة إلىىى األداء بىىاختالف المىىدارس "      

مىىن المراحىىل التاريخيىىىة لتطىىور الفكىىر التنظيمىىي التىىىي  سىىائدة فىىىي كىىل مرحلىىة والنظريىىات التىىي كانىىت
فالمدرسىىىة البيروقراطيىىىة التىىىي تمثلىىىت بأفكىىىار  ،تختىىىزن كىىىل منهىىىا الكثيىىىر مىىىن األفكىىىار المتعلقىىىة بىىىاألداء

 إلدارةا، ومدرسىة والنمطية في األداء المحىدد سىلفا  ماكس فيبر نظرت إلى األداء من خالل المعيارية 
نظىىىرت إلىىىى األداء مىىىن خىىىالل تنمىىىيط األداء الفىىىردي وتخصىىىيص المناقشىىىات لتحسىىىين األداء العلميىىىة 
، ونتيجىىة المنىىاداة بتحسىين ظىىروف العمىىل واألجىىور والحركىة يىىة مىىن خىىالل دراسىىىة الوقىىىتاإلنتاجورفىع 

 وظهىىىىىىىىىىور أفكىىىىىىىىىىار مدرسىىىىىىىىىىة العالقىىىىىىىىىىات اإلنسىىىىىىىىىىانية تغيىىىىىىىىىىرت النظىىىىىىىىىىرة إلىىىىىىىىىىى األداء حيىىىىىىىىىىث ركىىىىىىىىىىزت
ومىىع ظهىىور المفىىاهيم  ،اعيىىة واإلنسىىانية وظىىروف العمىل الماديىىة علىىى األداءعلىى أثىىر العوامىىل االجتم

ثىراء العمىلjob enlargement) )الجديدة مثىل توسىيع العمىل   تغيىرت النظىىرة إلىى(job enrichment)  وا 
 performance)" مكافئىة األداء هىو"إلى(performance is rewarded) " األداء تم مكافئتىه "األداء من

is a reward) ن قىىادرين علىىى النظىىر إلىىى الرضىىا واإلشىىباع لحاجىىاتهم لىىيس فقىىط مىىن و وأصىىبح العىىامل
نمىىىا مىىىن خىىىالل األداء العىىىالي فيىىىه حيىىىث يعتبىىىر هىىىذا القىىىول فىىىي التركيىىىز أساسىىىا  لفهىىىم  خىىىالل العمىىىل وا 
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 لىىألداء الىىذي يعتبىىر المىىوارد البشىىرية إحىىدى المىىوارد التىىي تحتاجهىىا المنظمىىىة فىىي اإلسىىتراتيجيالمىىدخل 
 .(5..35،2الخناق،)" اإلستراتيجيملية التخطيط ع
 تعري،ات األداء وأهميته: 2-2-1-2

األداء هىىو حاصىىل تفاعىىل عنصىىرين أساسىىيين همىىا الطريقىىة  أن( 1..218،2،أوضىح )الىىداوي     
مىىن ذلىىك  المحققىىة) األهىىداف (فىىي اسىىتعمال مىىوارد المؤسسىىة، ونقصىىد بىىذلك عامىىل الكفىىاءة، والنتىىائج

 .مل الفعاليةاالستخدام، ونعني بذلك عا
 ( بأنىىىىه عبىىىىارة عىىىىن فعىىىىل يعبىىىىر عىىىىن مجموعىىىىة مىىىىن المراحىىىىل41،2.12،مهيبىىىىل) بينمىىىىا عرفتىىىىه     

 وليس النتيجة التي تظهر في وقت من الزمن.مليات العو 
إنجىىاز األهىىداف التنظيميىىة باسىىتخدام المىىوارد بكفىىاءة وفعاليىىة "أنىىه ( 8..45،2،وعرفىىه )عىىايش     

باستخدام أقل الموارد أما الفعالية فتتعلق في إنجاز األهداف المرغوبىة  تعظيم النتائج الكفىاءة:وتعني 
الداخليىىىة لكىىىن ذلىىىك التقيىىىيم ال يركىىىز  األداء مىىىىن منظىىىىور األمىىىىور الدراسىىىات السىىىابقة معظىىىم توتناولىىى

نمىىىا يركىىزالىىتعلم  وال علىىىاالبتكىىار  وال علىىىعلىىى نمىىو الموجىىودات  هتمىىاماإل علىىى األهىىداف قصىىيرة  وا 
 . "األمد

امىىىة همؤشىىرات عتبىىر توالنوعيىىة  اإلنتىىاجكميىىة  ( بىىأن8،2.14،اق أورد )روابىىحوفىىي نفىىس السىىي     
قيقهىىا تحؤسسىة إلىى متسىعى ال داف التىىيهىخرجىات واألمبىاألداء ال ي قصىىدمسىتوى األداء، و  ينالتىي تبىو 

 .فيها ينعن طريق العامل
الىذي أوضىح أن الدراسىات ( Gibson et al.1993( إلىى رأي )Odongo,2017,12-13كما أشىار )     

المنظمىة، الثقافىة التنظيميىة ورضىا العمىالء  إسىتراتيجيةالسابقة عرفت محددات األداء التنظيمىي مثىل 
ن  لىىىىألداء التنظيمىىىىي والتىىىىي تسىىىىلط الضىىىىوء علىىىىى اتجىىىىاه  حيويىىىىا   المنظمىىىىة تعتبىىىىر محىىىىددا   إسىىىىتراتيجيةوا 

نىىىىاك حاجىىىىة لشىىىىمول واتسىىىىاع ، دور وغىىىىرض العمليىىىىات فىىىىي المنظمىىىىة وهىىىىذا يشىىىىير أن هاإلسىىىىتراتيجية
المنظمىة  إسىتراتيجيةالمراد تطبيقها في المنظمة كي تدمج كل شركاء سلسلة التوريد في  اإلستراتيجية

مىىن محىىددات األداء التنظيمىىي التىىي لىىديها القىىدرة للتأكىىد مىىن االسىىتمرارية  قيىىادة المنظمىىة أيضىىا   كمىىا أن
لىىألداء  حيويىىا   كة تعتبىىر محىىددا  والقىىيم المشىىار  إلىىى أن الثقافىىة  مىىن التفىىوق التنظيمىىي كمىىا أشىىار أيضىىا  

 التنظيمي التي تورث مجموعة من النماذج المشاركة على هيئة عمليات ووصف أعمال.
 Gunasekaranet al.,2003;Bhatnagar)( إلىى تعريىف كىل مىن(Ganeshkumar,2013,14وأشار     

& Sohal,2008;Vijayasarathy,2010 & Trkman et al.,2010) اء سلسىلة التوريىد بأنىه " الكفىاءة ألد
 والفاعلية الكلية إلدارة سلسلة التوريد.

ألداء سلسىىىىلة   (Slack et al,2007)إلىىىىى تعريىىىىف (Mwale,2014,198) ومىىىىن جهىىىىة أخىىىىرى أشىىىىار     
 –المرونىىىىة –الكلفىىىىة –ة األهىىىىداف )الجىىىىودةالتوريىىىىد بأنىىىىه الدرجىىىىة التىىىىي عنىىىىدها العمليىىىىة تنجىىىىز الخمسىىىى

 السرعة( عند أي نقطة معطاة من الوقت إلنجاز حاجات العميل. -يمأو التسل اإلعتمادية
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داء التشىغيلي فىي دراسىته مقىاييس األ ((Koh et al.,2007,106-107اسىتخدم  وفىي نفىس السىياق     
وتخفىىيض مسىىتوى تنبىىؤ، تخطىىيط الىىوارد، حفىىظ الكلفىىة، ، تخفىىيض زمىىن الىىدورة، الالتىىي شىىملت المرونىىة

المرتبطىىة بسلسىىلة التوريىىد وهىىي: )زيىىادة المبيعىىات،  األداء التنظيمىىيالمخىىزون كمىىا اسىىتخدم مقىىاييس 
ىىىىوّردال، زيىىىىادة التنسىىىىيق مىىىىع سىىىىام، زيىىىىادة التنسىىىىيق بىىىىين األقتكلفىىىىة أكثىىىىر دقىىىىة ، زيىىىىادة التنسىىىىيق مىىىىع ينم 

 العمالء(.
بىىأن  (Ghebregiorgis, F & Karsten, L.,2007, 322)( إلىىى 8،2.14،روابىىح) بينمىىا أشىىار     
      از العمىىىل، وينىىىتج األداء عىىىننجىىىسىىىتغرق فىىىي إمكىىىل مىىىن األسىىىلوب والكيفيىىىة والىىىزمن اليتضىىىمن األداء 

 :تفاعل العوامل التالية
 (.... اإلشراف،واد، التعليم، التدريب، معدات، المالعوامل البيئية )ظروف العمل، ال 
 اإلمكانيات والقدرة على العمل. 
 هاممإدراك األدوار وال. 
 الدافعية للفرد. 
( إلىىىىى أن التوجهىىىىات 1..2،( نقىىىىال عىىىىن )إدريىىىىس والغىىىىالبي31-2.13،.3وأشىىىىارت )محمىىىىود،     

، لىذلك فىإن التوجهىات الحديثىة تنطلىق ر إلىى أن األداء ذا أبعىاد شىموليةالعامة في الفكر اإلداري تشي
 طر مفاهيمية نظرية تغطي الصورة التكاملية للمفهوم وهي:من ستة أ  
، وهىو مىا يشىير إلىى قىدرة منظمىة األعمىال يق أهدافهافي تحقالنجاح الذي تحققه المنظمة  -1

 وقابليتها على تحقيق أهدافها طويلة األمد.
االسىىتغالل األمثىىل للمىىوارد باالعتمىىاد علىىى النظريىىة المسىىتندة علىىى المىىوارد، حيىىث يشىىير   -2

األداء إلى قدرة المنظمة على استغالل مواردها وتوجيهها نحو تحقيق األهداف المنشىودة 
، واسىىىتغاللها منظمىىىة لمواردهىىىا الماديىىىة والبشىىىريةداء هىىىو انعكىىىاس لكيفيىىىة اسىىىتخدام الفىىىاأل

 بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها.
، حيىث أن األداء فىي هىذا التوجىه يركىز ة التي تسعى المنظمة إلى تحقيقهىاالنتائج المرغوب -3

لمنظمىىة علىىى تحقيىىق مسىىتوى منىىذ البدايىىة قىىدرة ا للنتىىائج مفترضىىا   يجىىابيعلىىى الجانىىب اإل
 ألدائها. عال  

، الىىىذي يشىىىير إلىىىى قىىىدرة المنظمىىىة علىىىى تكييىىىف البيئىىىي الىىىداخلي والخىىىارجي للمنظمىىىة الب عىىىد -4
 عناصر بيئتها لتعزيز أنشطتها باتجاه تحقيق أهدافها.

، الىىذي يؤكىىد علىىى المسىىتوى الىىذي تتمتىىع بىىه مخرجىىات المنظمىىة بعىىد إجىىىراء مظ  مىىدخل الىىن   -5
شىىكل داخىىل تتها، فىىاألداء هىىو مخرجىىات األنشىىطة واألحىىداث التىىي تالعمليىىات علىىى مىىدخال

 المنظمة.
، الىىذي يىىرى أن األداء يتمثىىل فىىي نتىىائج أنشىىطة المنظمىىة التىىي يتوقىىع أن المفهىىوم الشىىمولي -6

 تقابل األهداف الموضوعية.
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( بىىأن النظىىر إلىىى األداء يىىتم مىىن 5..2،( إلىىى رأي )الجبىىوري21،2.13كمىىا أشىىارت )محمىىود،     
تىين همىىا: الموقىف الخىىارجي والىداخلي للشىىركة أي أن تكىىون ذات نظىرة شىىمولية علىى العكىىس مىىن زاوي

الجوانىىب األخىىرى لىىألداء التىىي ترتكىىز علىىى جوانىىب محىىددة كىىاألداء المىىالي الىىذي يركىىز علىىى الموقىىف 
 الداخلي فقط.

ة يمكىىن مناقشىى( أنىىه 1..2،بنىىي حمىىدان، وائىىل إدريىىس( إلىىى رأي )5،2.12،وأشىىارت )حمىىودي     
 (Empirical) ا  تجريبيىىىىىىىى، Theoretical)) ا  أهميىىىىىىىىة األداء مىىىىىىىىن خىىىىىىىىالل ثالثىىىىىىىىة أبعىىىىىىىىاد رئيسىىىىىىىىية نظريىىىىىىىى

داريىىىا  و  ألنىىىىه يمثىىىىل  اإلسىىىتراتيجية: يعتبىىىىر األداء مركىىىىز اإلدارة فمىىىىن الناحيىىىىة النظريىىىة، (Managerial)ا 
ر أهميىة األداء مىن : تظهىاإلدارة؛ ومىن الناحيىة التجريبيىة المتبعىة مىن قبىل سىتراتيجيةإلل زمنيا   ا  إختبار 

ات المختلفىىة اإلسىىتراتيجي ختبىىارألداء إللىى اإلسىىتراتيجية خىىالل اسىىتخدام أغلىىب دراسىىات وبحىىوث اإلدارة
الكبيىر والمميىز مىن  هتمىام: تظهىر مىن خىالل حجىم اإل؛ أمىا األهميىة اإلداريىةوالعمليات الناتجىة عنهىا

علىى نتىائج  إعتمىادا  هىذه المنظمىات  والت التي تجري فيونتائجه والتح قبل إدارات المنظمات باألداء
 ".األداء
القائىىل بىىأن أداء  وغيىىرهم (Tan KC et al.,1998) رأيإلىىى  (Li et al.,2006,111)كمىىا أشىىار      

 lead)يىة وتقليىل المخىزون وتقليىل زمىن التوريىد اإلنتاجالمنظمىة لديىه أهىداف قصىيرة المىدى لتحسىين 

time) دة الحصىىىة السىىىوقية والتكامىىىل بىىىين أعضىىىاء سلسىىىلة بشىىىكل رئىىىيس وأهىىىداف طويلىىىة المىىىدى لزيىىىا
التوريد وهذا يعني أن األداء هو تحقيق أهداف سلسىلة التوريىد قصىيرة وطويلىة المىدى ومىن هنىا تىأتي 

 أهميته.
نظيميــة ت أن األداء هــو م،هــوم شــامل يتضــمن أبعــاداا  ومــن التعري،ــات الســابقة يمكــن القــول     

جتماعيــة وا   الســتغالل األمثــل للمــوارد الماديــة والبشــرية بك،ــاءة عاليــة قتصــادية وبيئيــة تعكــس اوا 
نجاز األعمال الصحيحة بدقة وفعالية كما يجب أن ته  ز وفي الوقت المناسب واألمثـل للوصـول نج  وا 

إلى نجا  المنظمة في التكيف مع بيئتها الداخلية والخارجية لضـمان بقائهـا واسـتمراريتها ونجـا  
ل تن،يذها من عمليات وموارد وتقنيات للحصول على المخرجات التي استراتيجياتها المن،ذة ووسائ

 تحقق أهدافها المرسومة في إرضاء أصحاب المصلحة.
 تطور م،هوم األداء من النظرة التقليدية إلى النظرة الحديثة: 2-2-1-3

األداء من المفىاهيم التىي تتسىم بالديناميكيىة وعىدم السىكونية ( 222-1..221،2الداوي،)أعتبر     
وقتنىىا الحىىالي، وتتجسىىد  منىىذ بدايىىة اسىىتعماالته األولىىى إلىىى حتواهىىا المعرفىىي، حيىىث عىىرف تطىىورا  فىىي م

رائىد مدرسىة اإلدارة ) تىايلور (المهنىدس ومىن بيىنهم اإلقتصىاديالمجىال للمفكىرين فىي  النظىرة التقليديىة
التي  ة للحركةبقياسه، وهذا من خالل الدراسة الدقيق هتمامالعلمية في إعطاء مفهوم دقيق لألداء واإل

يقافهىا أي فىي  ،كان يؤديها العمال وتوقيت كل منها بقصىد الوصىول إلىى الوقىت الىالزم إلدارة اآللىة وا 
 ".الحركة والزمن "إطار ما يعرف بدراسة
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فىىىي اإلدارة، واالتجىىىاه المتزايىىىد لتطبيىىىق  اإلسىىىتراتيجيالفكىىىر  ظهىىىورأنىىىه بعىىىد "كمىىىا أشىىىار الىىىداوي      
أثرت  المستجدات وغيرها ؛ كل هذه)التمايز إستراتيجية خصوصا   (اإلدارةي ات المختلفة فاإلستراتيجي

 بشكل واضح في طرق اإلدارة، وكذا في شىروط النجىاح فىي السىوق؛ ومىن ثىم فىأداء المؤسسىة لىم يعىد
 .من تعامله مع المؤسسة العميلعن تخفيض التكاليف فقط بل عن القيمة التي يجنيها  يعبر
ق أن التطورات السابقة وغيرها أفضت إلى إنتاج مفهوم جديىد فىي إطىار ما يضاف إلى ما سبك     

األداء، أي معاملىة األداء مىن منظىور الوظيفىة اإلداريىة فىي  البناء المعرفىي لمفهىوم األداء، وهىو إدارة
 ".المؤسسة

لىىة ومتفاعلىىة مىىن أن إدارة األداء تتضىىمن سلسىلة متداخ( 114-8..113،2،يرقىىيكمىا أشىىار )      
تحسىىىين األداء، تطىىىوير  تخطىىىيط األداء، تسىىىيير األداء، متابعىىىة وتقىىىويم األداء، ي:ات تتمثىىىل فىىىالعمليىىى

 .األداء، تمكين وتعويض القائمين باألداء
  :األداء بمنظور العلوم األخرى 2-2-1-4

والتمحىيص والتحليىل فىي  هتماميعتبر األداء من المفاهيم التي نالت النصيب األوفر من اإل"     
وبالمواضىىيع المتعلقىىة بىىالموارد اإلنسىىانية بشىىكل خىىاص، م اإلداريىىىة بىىىشكل عىىىا لبحىىوث والدراسىىاتا

العلىىوم  وذلىىك بىىالنظر إلىىى أهميىىة الموضىىوع علىىى مسىىتوى الفىىرد والمنظمىىة مىىن جهىىة، وتداخلىىه مىىع
ب واالتجاهىىىىات الفكريىىىىة المختلفىىىىة مىىىىن جهىىىىة أخىىىىرى لىىىىذلك فقىىىىد جىىىىاء مفهىىىىوم األداء لتحديىىىىد الجوانىىىى

علىم الىنفس بىاألداء  إهتمىامومنهىا  وجهىة نظىر العلىوم األخىرى عىىن تعىىبر والعالقات المختلفة التىي
وهيكلهىا باإلضىافة إلىى  من خالل الىدوافع والقيىادة، وارتكىاز علىم االجتمىاع علىى تصىميم المنظمىىة

دور األداء فىىىىي مقابلىىىىة المسىىىىؤولية االجتماعيىىىىة للمنظمىىىىة تجىىىىاه المجتمىىىىع، وأهىىىىتم المتخصصىىىىون 
الماديىىىة للعمىىىل وتحقيىىىق التوافىىىق األمثىىىل للعامىىىل فىىىي عملىىىه، أمىىىا  البيئىىىىةبالهندسىىىة البشىىىرية بتىىىوفير 

ينظىىرون  نياإلقتصىىادي كمىىا أن المهتمىىين بىىإدارة العمليىىات فقىىد درسىىوا طىىرق تحسىىين أداء العمليىىات
 اإلقتصىىىاديعظىىىيم الىىىربح مىىىن خىىىالل االسىىىتخدام إلىىىى األداء بوصىىىفه هىىىدفا  اقتصىىىاديا  يسىىىعى إلىىىى ت

 .(5..35،2،الخناق) ".لموارد المنظمة 
 (Performance Dimensions) أبعاد األداء: 2-2-2

 هناك العديد من األبعاد لألداء يمكن تلخيصها كالتالي:     
 لألداء:التنظيمي  البهعد 2-2-2-1

الطىرق والكيفيىات  بأنىه ألداء التنظيميل  (Joffre,1997)( إلى تعريف1..211،2أشار)الداوي،     
مىىىديري أهىىىدافها، ومىىىن ثىىىم يكىىىون لىىىدى  غيىىىة تحقيىىىقمىىىي ب  التنظي المجىىىالالتىىىي تعتمىىىدها المؤسسىىىة فىىىي 

ىىدالمؤسسىىة معىىايير يىىتم علىىى أساسىىها قيىىاس فعاليىىة اإلجىىراءات التنظيميىىة  ة وأثرهىىا علىىى األداء؛ المعتم 
ذات  اإلشىىىارة إلىىىى أن هىىىذا القيىىىاس يتعلىىىق مباشىىىرة بالهيكلىىىة التنظيميىىىة ولىىىيس بالنتىىىائج المتوقعىىىة مىىىع
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خىر آبإمكان المؤسسة أن تصىل إلىى مسىتوى فعاليىة  وهذا يعني أنهة، اإلقتصاديجتماعية الطبيعة اإل
 .ة يختلف عن ذاك المتعلق بالفعالية التنظيميةاإلقتصاديجتماعية و ناتج عن المعايير اإل

   لألداء:جتماعي اإل البهعد 2-2-2-2
 الكميىة المقىاييس بىنقص النىوع هىذا يتميىز حيىث اإلجتماعيىة، المسىؤولية لتحقيىق األسىاس يعىد"     
 الجهىات وبىين بينهىا تىربط التىي اإلجتماعيىة المجىاالت فىي المؤسسىة مسىاهمة مىدى لتحديىد تاحىةالم
 .(55،2.15،عباس بن)." لألداء اإلجتماعي التقييم إجراء صعوبة منبها مما يزيد  تتأثر التي

جتمىاعي اإل لىألداء ((Hubbard,2009تصىنيف  إلىى  (Cennet et al.,2015,56-58)بينمىا أشىار      
ىىوّردالمجموعىىات العىىاملين،  إلىىى ملين مىىن بالعىىاملين هىىو حمايىىة العىىا ي قصىىد، الجمىىاهير و ين، العمىىالءم 

أمىىان  –التمييىىز –عىىدد الىىذكور واإلنىىاث –علم والتىىدريبالىىت –التغيىىب -خىىالل المؤشىىرات التاليىىة )الرضىىا
ور تكىرر اإلصىابة( باإلضىافة إلىى عالقىة المصىنعين بىالجمه –تسىرب المىوظفينمعدل  –مكان العمل

المنح والهبىات للمؤسسىات الخيريىة  –من خالل المؤشرات التالية )عدد التواصل مع المجتمع المحلي
 الدعم المجتمعي للعملة(. –
 لألداء:  اإلقتصادي البهعد 2-2-2-3
بأنىىىىىىه "  اإلقتصىىىىىىاديلىىىىىىألداء  ((Jennings,2004 ( إلىىىىىىى تعريىىىىىىف(Suansawat,2013,47ر أشىىىىىىا      

 جتمع الموارد البشرية والطبيعية في مالحقة الرفاهية البشرية."الوسائل التي بواسطتها يستخدم الم
( بأنه " تزويد النقود بإعتبىار الىزمن ومكىان االسىتهالك (Jennings ,2004 إلى تعريف كما أشار     

أو االستثمار في األعمال وبشكل هام أن النتائج المالية يجب أن تمر فىي الىدفاتر والتقىارير السىنوية 
 أن تقدم.للمنظمة قبل 

 البيئي:  البهعد 2-2-2-4
أنه " في األدبيىات هنىاك عىدة تعىاريف   (Burns, 2000)( إلى تعريف43)المرجع السابق، أشار     

ن مختلىف لألداء البيئي وبشكل عام األداء البيئي هو حصيلة المنظمة لتأسىيس عالقىات متناغمىة بىي
 بالمسائل البيئية." أصحاب المصلحة المهتمين 

  (Kocmanová & Šimberová,2014)إلىى تصىنيف  (Cennet et al.,2015,53-55)كمىا أشىار     
 لألداء البيئي كالتالي:

المىىىىىىواد المعىىىىىىاد تصىىىىىىنيعها  –لتصىىىىىىنيع: المىىىىىىواد السىىىىىىامة المسىىىىىىتخدمةالمىىىىىىوارد المسىىىىىىتخدمة فىىىىىىي ا -1
 –سىىنويا   اإلنتىىاجالمىىاء المسىىتخدم فىىي  –لتغليىىف المعىىاد تصىىنيعها المسىىتخدمةمىىواد ا –المسىىتخدمة

 الطاقة الممكن تجديدها. –موارد الطاقة المطلوبة –استخدام الماء العادم سنوياعادة إ
نبعىىىاث اإل –المىىىواد السىىىامة المنتجىىىة عىىىوادم-المنىىىتججىىىة والتلىىىوث: المىىىاء العىىىادم مىىىوارد المىىىواد النات -2

 الغازي مثل ثاني أكسيد الكربون، الميثان وأكسيد النيتروز.
كنولوجيىىا صىىديقة البيئىىة اق فىىي حمايىىة البيئىىة ويشىىمل التمىوارد االسىىتثمار فىىي حمايىىة البيئىىة: اإلنفىى -3

 الخاصة بالبيئة. ...14يزو شهادة األ –المستخدمة
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 ISO 14031 طىورت  ISO( أن المنظمة العالمية للمقاييسSuansawat,2013,43كما أوضح )     
واسىتخدام التي تمد المنظمة بإرشادات محددة في تصىميم  والتي تعتبر أداة تقييم لألداء البيئي
ختيارتقييم األداء البيئي وفي تعريف و   مؤشرات األداء البيئية. ا 

 (Performance Components) مكونات األداء: 2-2-3
 :تكون مصطلح األداء من مكونين رئيسين هماي     

 (Effectiveness)ال،عالية:  2-2-3-1
 قهاتحقي إطار في أكثىىىىىر رتبطىىىىىىت أصبحت( بىىىىىأن الفعاليىىىىىة 35-1..34،2أوضىىىىىح )أبىىىىىو دقىىىىىة،     

 خاللها من ي وضعيةىىىىىىىىىىىىىىىىف المؤسسة من لتجع ،مستقرة غير بيئية مكونات مع المسطرة لألهداف
 على (Miles) إلىى تعريىىف بقاءهىا كمىا أشىار و نموها لتضمن الديناميكي التوازن عن بالبحث تقوم
 العالقة ذات األطراف اتىىىىىىىىىىىىىىىىىىوتطلع اتىىىىىىىىىىىىىىىىىىلرغب اإلشباع من األدنى الحد تحقيق على القدرة: أنها

 ،موردون عمىىىىىىىالء، ،المالك ،صالحىىىىىىىالم وجماعات األفراد: تضم األطراف هذه ،بها يةاإلستراتيج
 .الخ...  منافسون
فعاليىىىىة مفهىىىىوم يمكىىىىن إختصىىىىاره فىىىي معادلىىىىة بسىىىىيطة ال" ( إلىىىى أن 21،2.12،أشىىىار )مىىىزغيشو      

 ./اإلنجاز المخطط المحقق اإلنجـاز ال،عاليـة =     هىي: و 
المخطىىط موجىىود بىىين األهىىداف المحققىىة و بحجىىم الفىىارق ال فعاليىة مقترنىىا  وهنا يكون البحث في ال     
ذا أمكىىن التعبىىىيو  ،علىىى المنظمىىة أو سىىلبيا   كىان إيجابيا  لهىا   ىال فىىىيمكنمجىر بلغىىىة األرقىىىىام فىي هىىىذا الا 

ىان كىأمىا إذا  = 1 النتيجىةاألهداف المحققة = األهداف المخطط لها فسىتكون  : إذا كانىىىتالقىىول أنىىه
، حالعكىىىىىس صىىىىىحيو  1المخطىىىىط فسىىىىتكون النتيجىىىىة أكىىىىبر مىىىىىن  اإلنجىىىىاز المحقىىىىق أكىىىىبر مىىىىن اإلنجىىىىاز

 ." األهداف المسطرة تحقيىىقدرجىة  فالفعاليىة باختصىىار شىديد هىىي
ائىىل أن الق  (B.Dervaux & A.Coulaud,1999)( إلىىى تعريىىف1..211،2،أشىىار)الداويكمىىا      
فىىي  اإلدارة إلىىى مصىىطلح الفعاليىىة علىىى أنىىه أداة مىىن أدوات مراقبىىة ونظىىر ين اإلدارةن فىىي علىىم يالبىىاحث

ن مصطلح الفعاليىة يتعلىق بدرجىة وأأن الفعالية تعني عمل األشياء الصحيحة، وقد استنتج  المؤسسة
أداء األعمىىال : يلفاعليىىة بكىل بسىىاطة بالتىىالا" ( بتعريىف8..48،2،وأتفىق معىىه )عىىايش بلىوغ النتىىائج
لذلك ال بد مىن معرفىة األعمىال الصىحيحة وتحديىدها وتعريفهىا؛  (To Do  Right Things): الصحيحة

 ."لنتمكن من أدائها
 :(Efficiency)الك،اءة:  2-2-3-2

 اإلنتاجية واردىىىللم ىىىلاألمث تخدامىىىاالس"  ( إلىىى تعريىىف الكفىىاءة بأنهىىا1..26،2دقىىة،أشىىار )أبىىو      
 و والمخرجات المدخالت بين والعالقة التكلفة بعنصر األولى بالدرجة ترتبط و للمؤسسة المتاحة
 : التالية بالنسبة وتقاس ،الفعالية عناصر من عنصر لتشك فهي عليه
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 المحققة( )األهداف ما يسمى أوالمخرجات  قيمة                  
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى      الكفاءة =

 المستعملة( )الوسائل يسمىأو ما  المدخالت قيمة                  
 المتاحة واردىىىىللم لضىىىىاألف لتغالىىىىاالس يىىىىف المؤسسة وطاقة استعداد أنها: " أيضا عرفهىىىا كمىىىا      

 ناحية من اتىىىىالعملي في المؤسسة تحكم بتقييم ترتبط كوكىىىذل ،" باإلنتاجية عنها التعبير ويمكن لها
 ."اقتصادية تقنية
( القائىىل بىىأن الكفىىاءة Vincent plauchet,2006( إلىىى تعريىىف )1..2،.22،أشىىار)الداويكمىىا      
والنشىىاط الكىىفء هىىو النشىىاط األقىىل  القىىدرة علىىى القيىىام بالعمىىل المطلىىوب بقليىىل مىىن اإلمكانيىىات،: هىىي
الستخدام األمثل للموارد المؤسساتية بأقل ا إنها "( بالقول 5..2ن إبراهيم بلوط،حسوتعريف ) "تكلفة

 ."ذكري   هدر   حصول أي   تكلفة ممكنة دون
 أيضىىا  تقىىاس  الكفىىاءةأن  ((Dervaux,A.Coulaud,1999عىىن  (1..221،2،أشىىار)الداوي كمىىا     

                              كالتالي: 

 المتنبأ بها النتائج                                                           
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    لكفاءةا 

 المتنبأ باستخدامها لتحقيق النتائج المتنبأ بهاالموارد                                     
     

 " أداء األعمىال بطريقىة صىحيحة "بىأن تعريىف الكفىاءة هىو( 41-8..48،2)عىايش، وضىحوأ     

(To Do Things Right)  يحةأداء األعمال الصحيحة بطريقة صح :فان الفعالية والكفاءة هي لذلك. 
 (Performance Assessment)تقييم األداء:  2-2-4

 مىوارد مختلىف إدارة علىى قيمىة يذ حكىم   تقىديم "( تقيىيم األداء بأنىه2..14،2،عشىي)عىرف      
 محىددة معىايير ضىوء المنظمىة فىي نتىائج قيىاس فىي األداء تقيىيم يتمثىل آخىر بتعبيىر أو المؤسسىة،

( 25،المرجع السابق) كما أشار، ألولى لتقييم األداءوهذا يعني أن قياس األداء هي المرحلة ا ،"سلفا  
راحىل العمليىة اإلداريىة، نحىاول ممرحلىة مىن بأنىه "( 1183،يسىونع أحمىدإلى تعريف ) شريف باشا و 

ص أو القصىور فيها مقارنة األداء الفعلي باستخدام مؤشرات محددة وذلك من أجل الوقوف على الىنق
مىىىا تسىىىتخدم  لالزمىىىة أو المناسىىىبة لتصىىىحيح هىىىذا القصىىىور وغالبىىىا  القىىىرارات ا إتخىىىاذفىىىي األداء وبالتىىىالي 

وبىىين مىاهو مسىتهدف خىالل فتىىرة زمنيىة معينىة فىي العىىادة   المقارنىة بىين مىا هىىو قىائم أو متحقىق فعىال  
   .سنة"

 مراحل تقييم األداء: 2-2-4-1
 :(2002عشي،تقييم األداء التي أشار إليها ) ( مراحل4-2يوضح الشكل رقم )     
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 (4-2شكل رقم )
 مراحل تقييم األداء

 هذه المراحل يمكن تفصيلها على النحو التالي: أن( 25سابق،المرجع الحيث أشار )     
 : الضرورية المعلومات جمع 2-2-4-1-1

 عمليىة فىي األساسىية المىوارد مىن ا  دم ىور   المعلومىات تعىد (Humbert, Elisabeth ,1995) حسىب     
 إتخىاذ يكىون أن يمكىن وال معلومىات، دون تخطىيط يوجىد أن يمكىن فىال ياته،مسىتو  بمختلىف التسىيير
 لىيس المعلومىات تىوفر ولكىنمعلومىات  دون رقابىة تكىون أن يمكىن وال معلومىات تىوفر دون القىرار

 المناسىبة األوقىات وفي ،العالية بالجودة عليها تتحصل أن المؤسسة على يجب بل الكافي، بالشيء
 تلجىأ التىي الوسىائل مىن أنواعهىا بمختلىف عىدت   فهىي األداء، تقييم في هميتهاأ عن فضال   فالمعلومات

 .تنافسية مزايا على والحصول ،اإلقتصادي أدائها لتحسين المؤسسة إليها
 
 

 المَوازنداء بطاقة األ

 دةلوحة القيا

 المقارنة المرجعية    

 

 مؤشرات األداء

 

 مقاييس أخرى

 

 جمع المعلومات الضرورية

 قياس األداء
 

 مقارنة األداء الفعلي باألداء المرغوب

 

 دراسة اإلنحراف وإصدار الحكم
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 األداء: قياس 2-2-4-1-2
، 2.12ويمكىىن تعريفهىىا كمىىا أشىىارت )حمىىودي، تعتبىىر المرحلىىة الثانيىىة مىىن مراحىىل تقيىىيم األداء     
مة لتقييم المىدخالت "طريقة منظ ( بأنها1..2،مرزوقة، الشريف شخشاخ يسى ( إلى تعريف )ع16

 ."وغير الصناعية ية في المنظمة الصناعيةاإلنتاجالعمليات والمخرجات و 
 عمليىىىة اكتشىىىاف" اأنهىىى( ب1..2، لمنظمىىىة العربيىىىة للتنميىىىة اإلداريىىىةإلىىىى تعريىىىف )اكمىىىا أشىىىارت      

منظمىىة، وذلىىك مىىن خىىالل مجموعىىة مىىن المؤشىىرات وتحسىىين تلىىك األنشىىطة التىىي تىىؤثر علىىى ربحيىىة ال
تقييم مدى تحقيق المنظمة ألهدافها المحىددة فىي بهدف  المنظمة في الماضي والمستقبل ترتبط بأداء

 ."الوقت الحاضر
 يدفع القياس وغياب معين، عنصر طاقة أو كمية تحديد" بأنها( 2..26،2كما عرفها )عشي،     

 داللة". ذات تكون ال أو تكون قد التي التجريبية الطرق التخمين واستخدام إلى المديرين
أن قياس األداء التنظيمي يتم ب( (Lakhal et al.,2006 إلى توضيح ( Meera,2014,52وأشارت )     

بأنىىه يىىتم مىىع  (Lin et al.,2005) بواسىطة األداء المىىالي واألداء التشىىغيلي وجىىودة المنىىتج وكىىذلك إلىىى
 ضا ونتائج األعمال وأداء الجودة.  ثالثة متغيرات مستوى الر 

 :مستويات قياس األداء 
( أن هنىىىىىىاك ثالثىىىىىىة مسىىىىىىتويات للقيىىىىىىاس: Henningsson&Simon,2009,25)أوضىىىىىىح كىىىىىىل مىىىىىىن      

اسىىتراتيجي، تكتيكىىي وتشىىغيلي والىىربط بيىىنهم هىىام مىىالم سىىيكون هنىىاك خطىىر أن العىىاملين واألقسىىام لىىن 
 األهداف.تعمل باتجاه تحقيق نفس 

تحتاج إلى وقت يمتد لعىدة سىنوات  اإلستراتيجيرأي القائل بأن مقاييس المستوى الإلى ا شار كما أ    
ومعظم القرارات تتخىذ مىن قبىل اإلدارة العليىا، مقىاييس المسىتوى التكتيكىي تحتىاج إلىى وقىت مىن شىهر 

، ليوالمسىتوى التشىغي اإلسىتراتيجيإلى سنة وهذا المسىتوى مىن قيىاس األداء هىو الىرابط بىين المسىتوى 
 مقاييس المستوى التشغيلي فإن المعايير تعمل على فترات على مستوى كل يوم إلى كل شهر. وأما 
 :طرق قياس األداء 

 إيجىىاد الضىروري نم أصبح يحتويهىىا التقليىدي القياس نظىىام أصبح تىيال دووالقي بوللعي نظىرا"      
 وبالتىىىالي األداء، قياس على المرتكىىىز التقليىىىدي النظىىىام فىىىي الموجىىىودة بوالعي تغطىىىي حديثىىىة أنظمىىىة
 األنظمىىىة وتمتىىىازالحديثىىىة  أو المعاصىىىرة القياس أنظمىىىة عليهىىىا أطلىىىق ما وهىىىذا حديثىىىة نمىىىاذج ظهىىىرت
 أهم وأن التقليدية النماذج في الحاصل والنقص ةوىالفج لسد جاءت بخصائص األداء لقياس الحديثة

 هي: الخصائص
 الجانب المالي؛ إلى باإلضافة األداء لقياس عدة جوانب على زكيرالت - 
 االجتماعية والمسىىىىؤولية العميىىىىل كرضىىىىا سةمىىىىومل غيىىىىر جوانىىىىب على األداء قياس فىىىىي اعتمادها - 

 ؛سسةؤللم
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 التقليىدي المىدخل عكىس المؤسسة في المصلحة ذوي افطراأل جميع بالحسبان واألخذ هتمامإلا - 
 المال؛ رأس صاحب أو المساهم وهو واحد طرف على زىكري الذي

 ؛اتيجيراإلست للجانب المكمل التشغيلي للجانب إضافة اتيجيراإلست بالجانب امهتمإلا - 
 والقصير؛ والمتوسط الطويل لاألج في لالعم على زكيرالت - 
 وغيىىىىىىىر الملموسىىىىىىة الجوانىىىىىىب جميىىىىىىىععلى  يركىىىىىىزسسة ؤللم لمتكامأداء قياس محاولىىىىىىة إعطىىىىىىاء  - 

 .(15،2.12، )بالسكة "ازن القياس(و)توالخارجية  الداخلية الملموسة
 أهمها: ومن األداءلقياس  المعاصرةالنماذج  تعددت لقدو     
  (Balanced scorecard (BSC)) المتوازن:بطاقة األداء  -1

إلى نشأة بطاقة األداء المتوازن التي أوضحها عبدالرحيم محمىد أنىه  (11،2.12،أشار)بالسكة     
 أبعاد هناك أن وذكىر ،هااءأد ظماتالمن قياس كيفية عن ((Robert Kaplan كتب 1183 بداية في

: بعنىىىىىوان كتاب ظهىىىىىر 1185 سنة وفىىىىىي ،الماليىىىىىة غيىىىىىر المقىىىىىاييس وهي القياس عملية فىىىىىي مفقىىىىىودة
"Relevant Loss "من لكل  (Kaplan & Janshon)رئيسىي تجىاهكإ المتىوازن األداء مىدخل ظهىر حيث 

 .التقليدي المدخل إلى وجهت التي اتداإلنتقا لمواجهة
 بشىىكل المتىىوازن األداء لبطاقىىة رسىىمي ظهذذور أولأن  Paul Niven,2002)) حسىىبر كمىىا أشىىا     
 المؤسىس والمستشىار Robert Kaplan))المستشىار يىد على الشىمالية بأمريكا ،1112 سنةكان  كامل
 عشىىرة اثنتىىي على كامال  عاما  دامىىت دراسىىة بعىىد وذلىىك KPMG) (David Norton)) البحىىث لوحىىدة
 الحىظ الدراسىة وخالل ،أدائها تقيىيم أجىل مىن ،االمريكيىة المتحىدة الواليىاتو  كنىدا من كل   في مؤسسة
 تقييم عن يبحثون بل ،اآلخر حساب على التقييم في معينا  أسلوبا   يفضلون ال المديرين أن الباحثان
 للمىىديرين يعطىىي شىىامل أداء مؤشىىر بإيجىىاد وهىىذا ماسىىمح ،(المىىالي غيىىر) والعملىىي المىىالي بىىين يىىوازن
  .المؤسسة نشاط حول كاملةو سريعة نظرة
 أبعاد بطاقة األداء المتوازن : 
م كىل مىن كىابلن، يقسىعن ت (2.11الكساسبة،( إلى مانقله )25-24، 2.12،أشارت )حمودي     

عىد الىتعلم الداخليىة، ب   اتعىد العمليىالمىالي، ب   الب عد: إلى أربعة أبعاد أساسية وهي  (BSC)ن نظامتنور و 
 .عد العمالءب  و والنمو، 

علىىىى  ومعىىىدل العائىىىديتضىىىمن مقىىىاييس مثىىىل الربحيىىىة ونمىىىو األربىىىاح  الب عىىىدالمىىىالي: وهىىىذا  الب عىىىد -أ
 والممولين؛ بعض أصحاب المصالح كالمستثمرين تهم والمبيعات والتي االستثمار

 إيجىىاد سىىوق: مىىن خىىالل تحديىىد القطىىاع المىىربح فىىي عناصىىره،الداخليىىة: وأهىىم  اتالعمليىى عىىدب  - ب
    ،التعامىىىىىل مىىىىىع العمىىىىىالء الجىىىىىدد منىىىىىتج الجديىىىىىد والىىىىىدخل المحقىىىىىق مىىىىىنتحديىىىىىد دخىىىىىل ال ،السىىىىىوق

ما بعد  خدمة المخزون؛التسليم: ويعني نسبة العمليات التي تم تسليمها في الوقت ونسبة نفاد 
 للشراء خالل شىهور وعىدد البيع: وتتمثل في متوسط حالة الرضا، عدد العمالء الذين يعودون

 .العمالء ال يشترون خالل العام
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وهىىىذا المقىىىاييس ضىىىرورية لنجىىىاح واسىىىتمرار الشىىىركة، وتركىىىز علىىىى البنيىىىة  والنمىىىو:الىىىتعلم  عىىىدب  -ج
رد البشىىىرية ولىىىذلك فىىىإن مقىىىاييس التقيىىىيم تركىىىز علىىىى رضىىىا العىىىاملين االتنظيميىىىة والمىىىو  التحتيىىىة

 . الفكري واالبتكار التنظيمي وتطوير العاملين ورأس المال
والحصىة  العميىلتحقىق رضىا التىي منتجىات والخىدمات ويتضمن مؤشىرات عىن ال العمالء: عدب   -د

عىىىادة نحىىىو  تهموتقيىىىيم اتجاهىىىا العمىىىالء،وبالتىىىالي فهىىىي تركىىىز علىىىى رضىىىا  األعمىىىال، السىىىوقية وا 
: وتقاس بعدد الشكاوى، رضا العميل" بكل منها ما يلي ي قصد والتي منتجات وخدمات الشركة

 الراضىىين عىىن نشىىاط المؤسسىىة؛ الشىىكوى للعمىىالء ونسىىبة عىىدد حىىاالت عىىدم الىىرد علىىى رسىىائل
 السوق: وتقاس بنسبة مبيعات المؤسسة إلى المبيعىات الكليىة فىي السىوق؛ حصة المؤسسة في

 .وتقاس بعدد العمالء الجدد وتكلفة جلب العميل الجديد العمالء:جلب 
تمثىل فىي  أبعىاد خمسىة على ( أن بطاقىة األداء المتىوازن تركىز15،2.12كما أوضح )بالسىكة،     
 هي:األبعاد  هذوه سسةؤللم العام األداء هامجمل

 .(المساهمين) سسةؤللم المالي األداء تقيس مالية اترشؤم نم يحتويه ما: المالي الب عد •
جىىىراء إدارة فىىىي اإلدارة جىىىودة مىىىدى على زكري: الداخليىىىة العمليات ب عىىىد •  نم الداخليىىىة عملياتهىىىا وا 

 وتسيير؛ إنتاج
 ؛همرضا ىومست ويقيس ءالعمال على زكري: العمالء ب عد •
 نم إبىىداعهم مىىدىو يةرالبش اردهاووم المنظمىىة تعلىىم بمىىدى خاص الب عىىد هىىذا: والىىتعلم النمىىو عىىدب   •

 العمالء؛ إرضاء لأج
 سسة.ؤللم والمجتمعية البيئية بالجوانب يهتملمجتمع: وا البيئة ب عد •
 :لوحة القيادة -2

دة تنطلىىىق مىىىن تشىىىخيص وضىىىىعية القيىىىا( أن فكىىىرة إعىىىداد لوحىىىىة 1..224،2أوضىىىح )الىىىداوي،      
، هىداف المسىطرة فىي اآلجىال المحىددة، أي تحديىد كافىة العوامىل التىي تحىول دون تحقيىق األالمؤسسة

 (Françoise Giroud etكمىا أشىار إلىى تعريىف  ،ومحاولىة الىتحكم فيهىا مىن أجىل تحسىين الوضىعية

autres , 2004) جمىع بىين مؤشىرات ماليىة وغيىر ماليىة للوحة القيادة بأنها:" عبارة عن وسىيلة تسىيير ت
 مناسبة للمسؤولين لقيادة أداء النشاط الذي يمارسونه." 

كمىىا أوضىىح أن لكىىل مؤسسىىة لوحىىة قيىىادة خاصىىة بهىىا تتغيىىر بتغيىىر الغايىىة، واألهىىداف ومىىن ثىىم      
وضىاع لذلك، كما تمنح لوحة القيادة للمدير صورة حىول أ تتغير المؤشرات المكونة للوحة القيادة تبعا  

وتسىىتطيع المؤسسىىة أن تجنىىي عىىدة فوائىىد مىىن  ،القىىرار إتخىىاذؤسسىىة باعتبارهىىا وسىىيلة تسىىاعد علىىى الم
 المناسىبة المعلومىات مىنح(: (autres ,2004تبنيهىا للوحىة القيىادة كمقيىاس ألدائهىا مىن أهمهىا حسىب 

 تىوفير، العامىة المديريىة فقىط وليس المعلومات من المسؤولين مختلف تمكين، المناسبين لألشخاص
 ضىمان مىع يترأسىها، التىي الوحىدة أداء لقيىادة المؤسسىة في إليها بحاجة هو شخص لكل المعلومات

 .الوحدات لجميع المقدمة المعلومات في توافق



62 

 

  Key Performance Indicators (KPIs) األداء:مؤشرات  -3
يىاس وظىائف بأنها مؤشرات تستخدم لق ((Henriksson & Nyberg,2005,36-37أوضح كل من      

، وفكىىرة مؤشىىرات األداء لماليىىة غيىىر كافيىىةالشىىركة علىىى المسىىتوى التشىىغيلي عنىىدما تكىىون المؤشىىرات ا
لعمليىىات الشىىركة وبمسىىاعدة مؤشىىرات األداء تسىىتطيع المنظمىىة أن  إسىىتراتيجيةهىىي أن اإلدارة تصىىمم 

لمقىاييس الماليىة تقود هذه العمليات نحىو أهىداف مرئيىة بحيىث لىو تىم أداء العمليىات بشىكل جيىد فىإن ا
 ستعطي نتائج جيدة كذلك.

 إلى أنواع مؤشرات قياس األداء كالتالي:( 24-2.12،.2أوضحت )حمودي،و     
 :معىىدل  هنىاك الكثيىىر مىن مؤشىرات قيىاس األداء الماليىىة أهمهىا هىامش الىربح، المؤشـرات الماليـة

 العائد من االستثمار ونمو الدخل.
   (5..51،2،)يحياوي حسب: اإلنتاجيةالمؤشرات 

 ي حسب المعايير التالية:اإلنتاجيمكن تقسيم مؤشرات قياس األداء      
 (.اإلنتاجمعدل إنجاز  –)اإلنتاجية: ومؤشراتها الكمية -
 ضىياع التكنولوجيىا نسبة-التصنيعمعاد  اإلنتاج نسبة-المعيب اإلنتاجمعدل : ومؤشراتها )الجودة -

 أي نسبة التالف المرتبط بالتكنولوجيا(.
 (.الصيانة-الالجودة-اإلنتاج وظيفة) كل من نسبة تكاليف: ومؤشراتها ،ةالتكل -
 .(مستغلالغير  الوقت-المخطط الوقت استغالل-الساعة /اإلنتاج) سبة: ومؤشراته نالوقت -
 :( لتقسيم األداء التسويقي لكل من 24-22،2.12،حسب إشارة )حمودي المؤشرات التسويقية

يم مؤشرات قياس األداء التسويقي حسب المعايير يمكن تقس( 1..2،تمجغدينو  بن تفات)
 التالية:

ـــة - الوحىىىدات  متوسىىىط-المؤسسىىىةنقىىىاط بيىىىع  نسىىىبة-المبيعىىىاتمعىىىدل النمىىىو فىىىي ومؤشىىىراتها ) :الكمي
 اعىىىات مىىىع كىىىلنز متوسىىىط ال-ابوسىىىائله نقىىىل مبيعىىىات المؤسسىىىة نسىىىبة-وكيىىىللكىىىل  المباعىىىة
 (.عميل

 ومؤشراته )نسبة المبيعات اآلجلة(. :الوقت -
رقىىىىم  ربحيىىىىة-السىىىىوقي النصىىىىيب-األعمىىىىىالرقىىىىم  تطىىىىور- يىىىىة الكليىىىىىةاإلنتاج: ومؤشىىىىراتها )التكل،ــــة -

 (.ألعمالا
أسىعار المؤسسىة  نسىبة – مصىاريف التسىويق عائىد-التسىويقنسبة مصاريف : ومؤشراتها )النسب -

 نسىبية-التخفيضىات نسىبة-المبيعىىات مصاريف نقىل عائىد-العموالت نسبة-السوقأسعار  إلى
 (.التسبيقىات

-الشكىىىاوي عىىىىدد-العمىىالء) خسىىارة)ضىىياع  معىىدل-المبيعىىاتمىىردودات  )نسىىبة ومؤشىىراتها :لجــودةا -
 للجودة(. الفشل الخارجي تكاليف-المبيعىاتمعيب  معدل
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 BENCHMARKINGالمقارنة المرجعية:  -4
 Andersen et al.,1999) ( إلىى توضىيح )Henriksson & Nyberg,2005,37) أشىار كىل مىن     

، وعمليىىىة المقارنىىىة لىىىتعلم مىىىن ممارسىىىات الشىىىركات األخىىىرىل المرجعيىىىة تسىىىتخدم غالبىىىا   بىىىأن المقارنىىىة
 المرجعية تشمل أربع خطوات:

 مستويات األداء للشركة ذاتها وللشركات المقارنة معها يجب أن تقاس. -
 .هذه القياسات تقارن مع بعضها بعضا   -
 تقوم الشركة بالتعلم من ممارسات الشركة المقارنة معها. -
 التعلم تستطيع الشركة تطوير ممارساتها. بعد  -
علمىىا أن التخطىىيط للمقارنىىة المرجعيىىة يكىىون فىىي كىىل مجىىال علىىى حىىده مثىىل المخىىازن والجىىودة      

 وغيرها إال أن أهم عقباتها هو عدم الرغبة من الشركاء في مشاركة معلوماتهم الداخلية.
  المقاييس األخرى: -5

عمل عدة باحثين من : أنه ( (R.chark, et autres,2004إلى( 226-1..224،2،الداوي)أشار      
إضافة سىبعة مقىاييس أخىرى لىألداء تعىرف بالمقىاييس  على  Philppe crapart)&(clarck Rod  بينهم

، الصىناعية والخدميىة يمكىن تطبيقهىا لقيىاس أداء المؤسسىاتCentralisés Les Mesures "  األساسىية
لىى أنىه لىو تىم تطبيىق وتحليىل هىذه المقىاييس السىبعة بالطريقىة توصلت هذه الدراسىات واألبحىاث إ وقد

، لكىن تحىت شىرط عىدم االسىتغناء عىن أي مؤشىر فىي أداء المؤسسىة سيتحسىن حتمىا   الصحيحة، فىإن
تسليم العمليات،  التكامل، وتتمثل هذه المقاييس في عملية القياس، أي يجب النظر إليها من منظور

اآلجىىال، الجىىودة، احتىىرام البرنىىامج، إدخىىال منتجىىات جديىىدة فىىي  صىىحة العمليىىات المتنبىىأ بهىىا، تخفىىيض
 الساعة، والسرعة.

الىىىىذي جىىىىادل أن التثبتيىىىىة ألداء  ((Sukati et al,2012إلىىىىى  ( (Ganeshkumar,2013,14وأشىىىىار     
 دم ىور  السلسلة التوريد يجب أن تشمل ثالثىة أنىواع مختلفىة مىن قيىاس األداء: قيىاس المىوارد )كيىف أن 

( قيىاس المخرجىات )كيىف يمكىن تسىليم قيمىة للمسىتهلك( والمرونىة )كيىف أن المرونىة نظىام دا  ينشأ جي
 .(للمجهوالت الخارجية

 Dawes,1999,Kim,2006 & Wall et) كىىىىىل مىىىىىن إلىىىىىى توضىىىىىيح ((Nur,2011,76 كمىىىىىا أشىىىىىار     

al.,2004)  القيىىىىاس الموضىىىىوعي لىىىىألداء بىىىىين الىىىىذين فرقىىىىوا((Objective ي والقيىىىىاس غيىىىىر الموضىىىىوع
(Subjective)  حيىىىىث تركىىىىز مؤشىىىىرات القيىىىىاس الموضىىىىوعي علىىىىى المؤشىىىىرات الماليىىىىة الحقيقيىىىىة بينمىىىىا

وفىىىي حىىىين يشىىىير التقريىىىر الىىىرئيس فىىىي  ،الموضىىىوعية تركىىىز علىىىى األداء بشىىىكل عىىىام المؤشىىىرات غيىىىر
البحتىىة تشىىير المعىىايير غيىىر الموضىىوعية إلىىىى معىىايير القيىىاس الموضىىوعي علىىى المعلومىىات الماليىىة 

داء مقارنة بالمنافسين باإلضافة أن القياس غير الموضىوعي يسىتخدم تىدريجات مثىل فقيىر مستوى األ
بينمىىا ال تسىىتخدم فىىي القيىىاس الموضىىوعي أيىىة  إلىىى مرتفىىع جىىدا   أو مىىنخفض جىىدا   إلىىى جيىىد جىىدا   جىىدا  
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من المنظمات تعتمد علىى المقىاييس غيىر  ا  أن كثير ب  (Wall et al.,2004)إلى أيضا  أشار تداريج وقد 
     لموضوعية التي تقدر بواسطة المستجيبين.ا

 توجدأشار بأنه  (K.Ramdas,and  R. E.Spekman, 2000)( حسب 95-93،2114كما أن )ديب،     
متغيىرات  تةوقىد وضىع أحىد البىاحثين سى ،لقيىاس أداء سلسىلة التوريىد والمؤشىراتالعديد من المتغيىرات 

لتوريىىد وتشىىمل المخىىزون، الىىزمن، تنفيىىذ أو إنجىىاز مختلفىىة لقيىىاس أداء سلسىىلة ا مىىداخلوالتىىي تعكىىس 
  الجودة، توجيه العميل، رضا العميل. الطلب،

 المرنوب: األداء بمستويات ال،علي األداء مقارنة 2-2-4-1-3
 قىد المؤسسىة تكىون أن بعىد( أنىه Michel Gervais,2000) حسىب (2..31،2،)عشىي أشىار      
 المحقىق أدائها مقارنة في والمتمثلة الموالية حلةالمر  في تشرع الفعلي األداء قياس مرحلة من انتهت
 فىي إليىه تسىتند الىذي المرجىع هىي المرحلىة هىذه فىي المؤسسىة تواجىه التىي العقبىةف المرغىوب بىاألداء
 أداء الىزمن، :األداء لمقارنىة كمراجىع التاليىة العناصىر المؤسسىة تحدد عامة وبصفة ة،المقارن عملية

 ".يرمعايوال األهداف األخرى، الوحدات
صدار االنحراف دراسة 2-2-4-1-4  :الحكم وا 

 موجىب، انحىراف :هي نقاط ثالث عن تفصح المقارنة عملية ن( أ32،سابقالمرجع الأوضح )     
 السىوق حصىة ارتفىاع األربىاح، كارتفىاع المؤسسة صالح في فاألول معدوم، انحراف سلبي، انحراف
 تفوق بكميات األولية المواد هالككاست المؤسسة ضد فهو الثاني االنحراف أما …التكاليف انخفاض
 والحكىم المؤسسىة، نتىائج علىى تىأثير لىه فلىيس الثالىث االنحىراف أمىا...يةاإلنتاج انخفاض المعيارية،

 القيىام المسىؤولين علىى يجىب بىل المضىلة، األحكىام مىن يعىد الكلىي االنحىراف خىالل مىن األداء علىى
 الفعليىة األسىباب علىى لوقوفل أمكن إن ،معدوما   أو سالبا   ،موجبا   كان سواء   الكلي االنحراف بتحليل

 .سلبي هو ما ومعالجة إيجابي هو ما لتشجيع لالنحراف،
  (Performance Assessment Standards) األداء:معايير تقييم  2-2-4-2

( بأن المعيار المستخدم في األداء ينبغىي 5..2،( إلى رأي )العارف43،2.13أشار )البرازي،     
ة مىىن تلىىك التىىي توضىىح قيىىاس وأن المعىىايير التىىي تتنبىىأ بالنتىىائج قىىد تكىىون أكثىىر أهميىىلل أن يكىىون قىىابال  
هىا علىى حجىم الشىركة إختيار ، وتعتمد عملية التقييم على معايير كمية ونوعيىة يتوقىف الوضع الحالي

 وطبيعة عملها وفلسفة إدارتها واستراتيجياتها المتبعة. 
االسىىتخدام فىىي مجىىال تقيىىيم األداء هىىي النسىىب الماليىىة وقىىد أوضىىح أن المعىىايير الكميىىة الشىىائعة      

ون فىي مقارنىة أداء الشىركة، مثىل العائىد علىى االسىتثمار والمبيعىات ونمىو اإلستراتيجيالتي يستخدمها 
يرادات األ  سهم وغيرها.  األصول وا 

اء إلى أن هناك ثالثة أنواع لمقىاييس األد ((Henningsson & Simon,2009, 26أشار كل من و      
 من منظور مؤشرات األداء وهي:
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 مؤشـرات النتـائج الرئيسـة (Key result indicators) تشىير إلىى الصىورة الواضىحة أينمىا تتجىه :
الشىىركة لكىىن لىىيس مىىا الىىذي يجىىب أن تعملىىه الشىىركة لتحسىىين النتىىائج واألداء ومؤشىىرات النتىىائج 

 .مرة في الشهر كافيا   مثل مؤشرات األداء الرئيسة حيث الرئيسة ال تتطلب القياس دائما  
 مؤشرات األداء (Performance indicators).تصف ما الذي يجب أن تعمله الشركة : 
 مؤشــرات األداء الرئيســة (Key Performance indicators):  تصىىف مىىا الىىذي يجىىب أن تعملىىه

ركة الشركة لزيادة األداء بشكل مثير وهي أكثر المقاييس الحرجة للنجاح الحالي والمستقبلي للش
 .أو أكثر غالبا   ويجب أن تقاس بشكل متكرر يوميا  

 (Performance Types) أنواع األداء: 2-2-5
ر يمكىىن أن يكىىىون ( األداء إلىىى عىىدة أنىىواع "مىىن حيىىث المصىىد21-2..15،2،عشىىيصىىنف )     
فة يمكن أن ، حسب الوظيأو جزئيا   كون األداء كليا  ، من حيث الشمولية يمكن أن يأو خارجيا   داخليا  
 جتماعيىا  ، إ، تنظيميىا  قتصىاديا  الطبيعىة يمكىن أن يكىون إ ، وحسىب، ماليىا  ، تسىويقيا  إنتاجيا  ن األداء يكو 

 " أو بيئيا  
بأنىىىىه " إذا احتاجىىىىت المنظمىىىىة  (Carleton,2009)( إشىىىىارة  (Suansawat,2013,31وقىىىىد أوضىىىىح      

سىىىىتراتيجيتها علىىىىى ثالالحصىىىىول علىىىىى أداء مسىىىىتمر يجىىىىب أن تركىىىىز فىىىىي عملياتهىىىى : أداء ثىىىىة أبعىىىىادا وا 
 ."جتماعي، أداء بيئي، وأداء إقتصادي ليس فقط قصير المدى بل التخطيط طويل المدى أيضا  إ

الحاضىىر  إحتياجىىاتالمقصىىود بتطىىوير االسىىتمرارية بأنهىىا " التطىىوير الىىذي يقابىىل حيىىث أوضىىح      
اللجنىة العالميىة  هم حسىبإحتياجىاتبدون أن يكون هناك شبهة لمقدرة األجيال المستقبلية على مقابلىة 

 .Commission on Environment and Development (WCED,1987) للبيئة والتطوير
والتنظيمىىىي واإلجتمىىىاعي والبيئىىىي وأنىىىواع  اإلقتصىىىادي( أبعىىىاد األداء 4-2ويوضىىىح الشىىىكل رقىىىم )     

 .األداء التنظيمي ومن ضمنها األداء التشغيلي/أداء العمليات ومؤشراته موضوع هذه الدراسة
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 (5-2)شكل رقم 

 العمليات( )أداءأبعاد األداء ومؤشرات قياس األداء التشغيلي 
وسيتم تناول األداء التنظيمي بشيء من التفصيل كون الدراسة ركزت على نوع من أنواع األداء     

 التنظيمي وهو األداء التشغيلي أو أداء العمليات:
 (Organizational Performance)األداء التنظيمي/ المنظمي/ المؤسسي:م،هوم  2-2-5-1

يطلىق علىى األداء التنظيمىي مسىىميات عىدة مثىل األداء المنظمىىي مىن منظمىة واألداء المؤسسىىي      
 التنظيمىي بأنىه لىألداء (Attia,2015) إلىى تعريىف (18،2.16،المناصىير)مىن مؤسسىة حيىث أشىار 

علىى  والتشىغيلي أ والمىالي أ علىى المسىتوى ة مجىاالت األداء، سىواء  مفهوم متعدد األبعاد يخص كافى
بأنه يرجع إلىى كيفيىة تحقيىق المنظمىة ألهىدافها  (Mahulu,2015,8)كما عرفه  أمستوى رضا العمالء

 السوقية باإلضافة إلى أهدافها المالية بشكل جيد.
ة علىى القيىام بكافىة األنشىطة ( األداء المنظمي بأنه قىدرة المنظمى24،2.16كما عرف )الجنابي،    

التىىي مىىن شىىأنها مسىىاعدة المنظمىىة فىىي تحقيىىق أهىىدافها المنظميىىة بمىىا فىىي ذلىىك السىىعي الجىىاد لتنفيىىذ 
( 1..2،للمنظمىىىة العربيىىىة للتنميىىىة اإلداريىىىة)عرفىىىت دراسىىىة  التىىىي تىىىم التخطىىىيط لهىىىا كمىىىا اإلسىىىتراتيجية

 أبعاد األداء

البعد 

 اإلقَصادي

البعد 

 الَنظيمي

البعد 

 اإلجَماعي

البعد 

 البيئي

األداء 

 ميالَنظي

األداء 

 الَشغيلي

األداء 

 الَسويقي

األداء 

 المالي

 المرونة الَسليم الكلفة  الجودة
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لمنظمىىة فىىي ضىىوء تفاعلهىىا مىىع عناصىىر ا " المنظومىىة المتكاملىىة لنتىىائج أعمىىال األداء المؤسسىىي بأنىىه:
 ".بيئتها الداخلية والخارجية

المنظومىىىىة المتكاملىىىىة لنىىىىىاتج أعمىىىىىال  بأنىىىىهاألداء المؤسسىىىىي ( 8..45،2،)عىىىىايش كمىىىىا أعتبىىىىر     
  :مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية وهو يشتمل على األبعاد التالية المنظمىة فىي ضىوء تفاعلهىا

  .حدتهم التنظيميةأداء األفراد في و  - 
  .أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمنظمة - 
  .جتماعية، الثقافيةة، اإلاإلقتصادي: أداء المؤسسة في إطار البيئات - 

 فىىىىىاألداء المؤسسىىىىىي محصىىىىىلة لكىىىىىل مىىىىىن األداء الفىىىىىىردي وأداء الوحىىىىىىدات التنظيميىىىىىىة باإلضىىىىىىافة إلىىىىىىى
 .، الثقافية عليهمىاةاإلقتصاديية، جتماعاإل :تأثيرات البيئات

 أنواع األداء التنظيمي:  2-2-5-2
إلىى  لىألداء التنظيمىي التىي قسىمته Saunila ,2014)) إلىى تقسىيم (11،2.16،المناصىير)أشىار      

هما: األداء المالي، واألداء التشغيلي، وعبرت عن األداء المالي بأنه األداء المىرتبط  نينوعين رئيسي
يىىىة والجىىىودة اإلنتاجيىىىة، أمىىىا األداء التشىىىغيلي فيىىىرتبط بمحىىىددات هىىىذه النتىىىائج مثىىىل الربح بالنتىىىائج مثىىىل

 . وغيرها
مجموعىات: بأنىه يمكىن تقسىيم األداء التنظيمىي إلىى ثالثىة ( Nyangweso,2013,19) كما أوضح     
  رضا العمالء(.ية(، وأداء خارجي غير مالي )اإلنتاجأداء داخلي غير مالي )(، )الربحيةمالي  أداء
 (Financial Performance) المالي:األداء   2-2-5-2-1

المؤشىىرات الماليىىة  هىو األداء المىىرتبط بالنتىىائج مثىىل الربحيىىة والعائىىد علىى االسىىتثمار وغيرهىىا مىىن     
مقياس المحدد بأن األداء المالي سيبقى ال (Lynch, 2003)( إلى رأي 32،2.13،وأشارت )محمود

ن عىىىدم تحقيىىىق الملمىىىدى نجىىىاح المنظمىىىات نظمىىىات لىىىألداء المىىىالي بالمسىىىتوى األساسىىىي المطلىىىوب ، وا 
اب يىىذهب إلىىى أبعىد مىىن ذلىىك حيىىث عبىىر ت ىىيعىرض وجودهىىا واسىىتمرارها للخطىىر وأشىارت أن بعىىض الك  

عىد هىدف المنظمىات األساسىي، وأن بىأن األداء المىالي المتفىوق ي    (Hunt &Morgan,1995)كىل مىن
ن خىىالل تحقيىىق األداء المىىالي المتفىىوق وضىىمن مىى األهىىداف الثانويىىة للمنظمىىة يمكىىن تحقيقهىىا ضىىمنيا  

 لألداء المالي. اإلستراتيجيالمنظور 
 (Market Performance): األداء السوقي/ التسويقي  2-2-5-2-2

 األداء تعريىف نيمكىبأنىه  (Ambler et al.,2004)تعريىف ( إلىى 33،2.18،أشىار )العجيلىي     
الخطىة التسىويقية كمىا أشىار إلىى  فىي ةالموضىوع ألهىدافها الشىركة تحقيىق على أنىه مسىتوى التسويقي

 علىىى (Mohamad & Ismail, 2009) ,(Ambler et al.,2004)اب مثىىل ت ىىتفىاق الكثيىىر مىىن الك  إ
للشىىركة: المقىىاييس الماليىىة، الحصىىة السىىوقية، رضىىا  التسىىويقي األداء لقيىىاس التاليىىة المقىىاييس

 المستهلكين ووالئهم، نمو المبيعات، واالبتكارية أو اإلبداع.
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لألداء السوقي بأنه  (Katsikeas et al.2016)( إلى وصف (Abu Nimeh,2017,28-29وأشارت      
مثىل حجىم صىة السىوقية( والمؤشىرات البيعيىة )مثىل نمىو الحبمصطلح الحصة السوقية ) صف غالبا  يت

ن أبى (Nurul et al.,2012) رأي المبيعات ونمو المبيعات( لمنتجات وخدمات الشركة كمىا أشىارت إلىى
 ، وربحية المنظمة.مقارنة نمو المبيعات، نمو السوقاألداء السوقي يقاس باستخدام ثالثة بنود هي 

 (Operational / Operations Performance)األداء التشغيلي / أداء العمليات:   2-2-5-2-3
 وأنشىىطة ألعمىىال النهائيىىة المحصىىلة بأنىىه( األداء التشىىغيلي 11،2.16،عىىرف )المناصىىير     

 والتكىاليف العمليىات، مخرجىات بجىودة ممثلىة تشىغيلية مخرجىات بصىورة تظهىر تىيوال الشىركة،
( بأنه عبارة عن مخرجات كىل عمليىات (Chesaro,2016,12كما عرفه أ العمالء وخدمات المخفضة،

المنفىردة واستراتيجيات المنظمات وأنىه لىذلك يعتبىر قيىاس كيىف أن المنظمىات أو الوحىدات التنظيميىة 
 مرسومة.األهداف ال تقابل
 ;Brewer and Speh, 2000)إلى تعريف األداء التشغيلي لكل من( (Heesung ,2014, 79أشارو      

Chowa et  al.,1995) للموارد الداخليىة للمنظمىات  اإلقتصاديتعني درجة االستخدام  أنه الكفاءة التي
 وأداء الخدمة. والفعالية التي تعني درجة تحقيق أهداف المنظمة والتي ترتبط بأداء الكلفة

أبعىىىىاد لىىىىألداء الىىىىذي صىىىىنف خمسىىىىة  ((Slack et al.,2004 إلىىىىى( Mukasa,2010,22) كمىىىىا أشىىىىار    
لىىى بقيىىة الك  التشىىغيلي هىىي الجىىودة اب الىىذين اسىىتخدموا نفىىس ت ىى، الفاعليىىة، السىىرعة، المرونىىة والكلفىىة وا 

 .(Hill, 2000; Krajewski and Ritzman, 2002)األبعاد أو أبعاد ذات عالقة مثل 

داء العمليىىات ( أل6..2،)العىىزاويوصىىف ( إلىىى .58،2.1،)الرفيعىىي وفىىي نفىىس السىىياق أشىىار     
 هىىداف المتمثلىىة بالكلفىىة والجىىودة والسىىرعة والمرونىىةنىىه "الدرجىىة التىىي تحقىىق بهىىا العمليىىات األأعلىىى 

 ".العميلشباع حاجات ومتطلبات إ ألجلفي فتره زمنية محددة  واإلبداع
بعىىىاد الحرجىىىة تظهىىىر اتفىىاق البىىىاحثين علىىى األ ( بىىأن األدبيىىىات51،سىىىابقالمرجىىع ال)أوضىىىح كمىىا       

تتمثىىل فىىي  والتىىي (Leong et al.,1996,10) ،(Slack & Lewis,2010)مثىىل  داء العمليىىاتألقيىاس 
بىين البىاحثين والمهتمىين  واتفاقىا   كثىر انسىجاما  والتىي كانىت األ وسرعة التسىليم والكلفة والمرونة الجودة
 .العمليات داءأبقياس 

، التوريد باستخدام متغيرات الكلفة، الجودة( بقياس أداء سلسلة (Donovan et al.,2017,9 كما قام        
  المرونة والتسليم كأساس لعوامل األداء التشغيلي. 

رضىي أصىحاب المصىلحة أن العمليىات يجىب أن ت  ( (Slack & Lewis,2010,89 وأورد كىل مىن     
(Stakeholders) الجىىودة  :رح خمسىىة أهىىداف ألداء العمليىىات هىىيلخاصىىة بهىىا حيىىث شىىا(Quality) ،

 .(Cost) الكلفةو،  (Flexibility)المرونة، (Dependibility) ةاإلعتمادي، (Speed)السرعة 
، 2.16،حيىث أشىار )هديىة ة التنافسىية أيضىا  وكما هو معروف أن هىذه األبعىاد هىي أبعىاد للميىز      
بأنهىىىا: "مجموعىىىة األبعىىىاد التىىىي يمتلكهىىىا نظىىىام  للميىىىزة التنافسىىىية (5..2،ديالعبىىىا) ( إلىىىى تعريىىىف.3
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والتي تركز علىى تلبيىة طلبىات األسىواق وتسىتطيع عىن طريىق أحىدها  في الشركات الصناعية اإلنتاج
 ."مقابل المنافسين مجموعة منها أن تحصل على مزايا أو

العمليىات هىو أبعىاد أداء  اإلنتىاجهىا نظىام وماقصده العبادي أعىاله بمجموعىة األبعىاد التىي يمتلك     
ت عتمىىدعتبىىرت الدراسىىة أهىىم مؤشىىرات الميىىزة التنافسىىية كمؤشىىرات لقيىىاس أداء العمليىىات حيىىث ألىىذا أ

 ، المرونة والتسليم وسيتم تناولها بالتفصيل:المؤشرات التالية: الجودة، الكلفة
 (Quality) أوال الجودة:

المنىتج بىأن "  (Peng et al.,2011)تعنىي حسىب تعريىف  الجودة ( أن32، سابقالمرجع الأشار )     
 أمىىا الجىىودة كأسىىبقية فتعنىىي ."للمسىىتهلك أو الخدمىىة يجىىب أن تلبىىي رغبىىة المسىىتهلك وأن يكىىون مالئمىىا

من الجودة في  وأن تحقيق مستوى عال  العميل "جودة المخرجات كما يدركها ( 5..2)مهدي، حسب
 العمالء".الشركة لجلب  هم الوسائل التي تستخدمهاعد من أمليات ومخرجات الشركة ي  ع

عىد السىالح الىذي أسىبقية الجىودة ت  "أن  (Naqshbandi and Idris,2012)كمىا أشىار إلىى توضىيح      
وتصىىورات  إحتياجىىاتلتحسىىين تنافسىىيتها والتىىي تتطلىىب تىىوفير منتجىىات تلبىىي  تعتمىىد عليىىه الشىىركات

ات التي تمنح الشركة القدرة على مجاراة متطلبات السىوق اإلستراتيجيأحدث  وتبني العمالءوتوقعات 
التنافسىىىية، حيىىىث يمكىىىن معرفىىىة جىىىودة المنتجىىىات والخىىىدمات المقدمىىىة مىىىن خىىىالل  وتحقيىىىق األهىىىداف

إجىىراءات التحسىىين والتطىىوير  إتخىىاذة المباشىىرة التىىي علىىى أساسىىها يىىتم الراجعىى الحصىىول علىىى التغذيىىة
هىو المحىدد الرئيسىي لمىدى تحقيىق  العميىلوجهة نظر  وتجنبها، حيث أن للتغلب على نقاط الضعف
والتىىىي تعتمىىىد علىىىى عىىىدة عوامىىىل أهمهىىىا التميىىىز فىىىي األداء، والموثوقيىىىة،  الشىىىركة لألسىىىبقية التنافسىىىية

 ".، والخدمة المقدمةالعمالء والمطابقة للمواصفات ولمتطلبات
أن الجىىودة ( بىى(Slack et.al,2004 ( إلىىى رأي56،2.13،وقىىد أشىىار كىىل مىىن )الطويىىل والعبىىادي     
 :ؤدي إلىتزة ميم الشركة لمنتجات بجودة ميح، وأن تقديبالشكل الصح اءيعمل األش يتعن
شىىباخىارجي وال خليالىىدا عميىلال رضىىا تحقيىق-1  عىىن  رغبىاتهم وفىىق المواصىفات المطلوبىىة فضىال   عوا 

 .ةياإلنتاج اتيالعمل لهيتس
 خطاء.المصروف على تقليل األ الوقت وتقليل تخفيض التكاليف -2
 .هاتكفاء وارتفاع استقرار الشركة وبالتالي للعمالءة على المنتجات المقدمة ياالعتمادزيادة  -3

الجودة بأنها الخصائص التي يستلزم توفرها في المنتج النهىائي ( .41،2.1،بينماعرف )جاسم     
ن تتحقىىىق أن ويمكىىى لالسىىىتخدام،حيىىىث المطابقىىىة للمواصىىىفات المحىىىددة والمالئمىىىة  مىىىىن للعميىىىلالمقىىىىدم 

 :هي( (Krajewski & Ritzman,2005 بعادأ الجودة من خىالل ثالثىة
 .العيوبوخلو المنتج من  أ. جودة المطابقة وتتمثل بالمطابقة مع التصميم المحدد مسبقا  

 .العميلمة مواصفات التصميم لمتطلبات ءب. جودة التصميم أي مال
 بعىىىد شىىىىىرائه المنىىىىتج مثىىىىىل الىىىىىصيانة العميىىىىلا ج. جىىىودة الخدمىىىىة وتشىىىير إلىىىىى الخىىىدمات التىىىىي يتوقعهىىى

 .المنتجوالضمان والتي تؤدي إلى زيادة قيمة 



76 

 

 (Cost)ثانيا الكل،ة: 
بشىكل فعىال، بمىا  اإلنتىاجقىدرة الشىركة علىى إدارة تكلفىة  ( بأنهىا "32-31،2.16،عرفها )هدية     

ات اإلسىتراتيجيمضافة، ومن أهىم بها مثل النفقات العامة والجرد والقيمة ال في ذلك الجوانب المتصلة
 اإلنتاجمن خالل توحيد وتحسين عمليات  وتخفيضها اإلنتاجإدارة تكاليف  المتبعة في أسبقية التكلفة

الوقىىىوع فىىىي األخطىىىاء والخسىىىائر وخفىىىض التكىىىاليف مىىىن خىىىالل اسىىىتخدام  التىىىي تختصىىىر علىىىى الشىىىركة
بتكىار والتميىز بىه عىن طريىق تشىجيع اإلباإلضافة إلى التفرد فىي المنىتج  أحدث الوسائل التكنولوجية،

 .التسويق اإللكترونية الحديثة وتطوير التسويق التقليدي واإلبداع والتركيز على عمليات
 (Evans & Collier,2007) ( إلىى56،2.13الطويل والعبىادي،)وفي السياق ذاته أشار كل من      

ة المتاحىىة، يىىاإلنتاجكفىىوء للطاقىىة دام الخالل االسىىتخىىف مىىن يالتكىىال تخفىىيض أن الشىىركة تىىتمكن مىىنبىى
د ذلىك مىن عىي  م المنتجىات، و يتصىم يف عن المستمر لجودة المنتجات واإلبدايالتحس ةيعن عمل فضال  
 الشىىركة لجعلهىىا إسىتراتيجيةدعىىم  يفى يرينعىىن مسىاعدة المىىد ف، فضىال  يالتكىىال ضفىخالمهمىىة ل األمىور
 .فيالتكال ضفخمجال  يقائدة ف
لهىىا كأسىىبقية  (4..2،محسىىن والنجىىار) ( إلىىى تعريىىف33،2.16،هديىىةمىىن جهىىة ثانيىىة أشىىار )     

يىىؤدي إلىىى زيىىادة حصىىة  يم منتجىىات أو خىىدمات بأسىىعار أقىىل مىىن المنافسىىين ممىىادتقىى"  تنافسىىية بأنهىىا
تخفيض جميع عناصر  نحو هتمامالشركة في السوق، والتنافس على أساس التكلفة يتطلب تركيز اإل

الواحىدة مىن المنىتج أو  ناعية وغيرها بهدف تخفيض كلفىة الوحىدةلف من مواد وأجور وتكاليف صالك  
 ."الخدمة
ن المنظمىىىىة تسىىىىتخدم بىىىىأ Heizer & Render,2008)( إلىىىىى رأي ).41،2.1،كمىىىىا أشىىىىار )جاسىىىىم     

تقديم المنتجات بأقل األسىعار ممىا يتطلىب  سلسلة القيمة في تحليل الكلف الكلية لنشاطها عن طريق
الطاقىىة وبالتىىالي تحقيقهىىا لميىىزة السىىعر  عىىن طريىىق زيىىادة نسىىبة اسىىىتغالل اجاإلنتىىمنهىىا زيىىادة كميىىات 

       ه.وتحقيىق رضىاالعميل المنخفض الذي يؤدي إلى كسب والء 
 (Flexibility) ثالثا المرونة:

 سىبقية المرونىة علىى أنهىاأل (Russell and Millar,2014)إلىى تعريىف ( 33،2.16،هديىة) أشار     
جراءات اإلنتاج يعة لتغيرات األسواق وفي عملياتاالستجابة السر " والتقلبات في  التعديل والتصميم وا 

الشىىركة التىىي تشىىمل األداء واألهىىداف واألعمىىال،  المىىوارد المتاحىىة والتغيىىرات التىىي تطىىرأ علىىى أولويىىات
تلبيىىة رغبىىات ومتطلبىىات العمىىالء بأسىىرع وقىىت  كمىىا تشىىتمل أسىىبقية المرونىىة علىىى قىىدرة الشىىركة علىىى

يتخللىىه القىىدرة علىىى التغييىىر السىىريع للخطىىط  ن ودقىىة متناهيىىة والتسىىليم فىىي الوقىىت المحىىدد، وذلىىكممكىى
 ".وحجمه اإلنتاجات التي تساعد في تحسين مزيج اإلستراتيجيو 

األهىم ألداء  الب عىدن بىأ (Copra & Meind, 2004) دراسىة( إلىى .2.1،.6وأشىار )الرفيعىي،     
وفىىىي ظىىل تزايىىىد وانتشىىار التغىىىاير وعىىدم التأكىىىد فىىي بيئىىىات  راتيجيةاإلسىىت سلسىىلة التوريىىىد كىىان المرونىىىة

بأبعىاده األربعىة األساسىية  اإلسىتراتيجيةعىد المرونىة تحسىين ب   التصنيع المعاصرة تميل المنظمات إلىى
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وتشير إلى القىدرة علىى تقىديم الخىدمات Customer Service)  (Flexibilityالعميل وهي مرونة خدمة 
وتشىير إلىى القىدرة علىى التكيىف  (Order Flexibility) ومرونىة األمىر العميىلت ية وفىق طلبىالاإليصىا

وتعنىي (Location Flexibility)  ومرونىة الموقىع مىع حجىم األمىر ومكوناتىه خىالل عمليىة اإلمىدادات
 مرونىىة وقىت التسىىليم وأخيىىرا   تسىويقية متعىىددة، مىن مواقىىع بديلىىة أو منافىىذ العمىىالءالقىدرة علىىى خدمىىة 

(Delivery Time Flexibility)  لعميلم ايأوقات مختلفة لتسل وتعني القدرة على تقديم . 
 ،الطويىل والحىافظكىل مىن ) هىاالتىي ذكر  لمرونىةلأبعاد عديدة  ( إلى34،2.16كما أشار )هدية،     

 ما يلي:  منها (4..2
كىىل الخىىاص ب اإلنتىىاجمرونىة الحجىىم: وتمثىىل قىىدرة الشىىركة علىىى التسىىريع أو اإلبطىىاء لمعىىدالت   -

 .العمالء يلكي يكون في أيد منتج
مرونىىة مىىزيج المنتجىىات: وهىىي قىىدرة الشىىركة علىىى إنتىىاج منتجىىات ذات أنىىواع وأحجىىام مختلفىىة   -

 .الحاجة إلى استخدام معدات إضافية دون
 .العمالءورغبات  إحتياجاتمرونة الطلب الخاص: وهي تقديم منتجات أو خدمات وفق  -
ة لألفىىىىراد العىىىىاملين ذوي المهىىىىارة المتنوعىىىىة إذ يمكىىىىن مرونىىىىة العىىىىاملين: وهىىىىي إمىىىىتالك الشىىىىرك -

 .واستخدامهم لتنفيذ أكثر من مهمة وعمل المناورة بهم
تغييىىر العمليىىات  المرونىىة تعنىىي قىىدرة الشىىركة علىىى ( أن31-2.15،.3بينما أوضح )عساف،     

أداء العمليىىات،  ر طريقىة ووقىىتإلىى طرائىق أخىرى وهىذا ربمىا يعنىي تغييىر أداء العمليىات وكىذلك تغييى
قىدرة العمليىات  وهىي :مرونىة المنىتج :يحتىاج إلىى تغييىر العمليىات لتىوفير أربىع متطلبىات هىي فالعميل

مىىىىن  وتعنىىىي قىىىدرة العمليىىىات إلنتىىىىاج مىىىىزيج :مرونىىىة المىىىزيج علىىىى تقىىىديم منتجىىىات جديىىىدة أو معدلىىىة؛
 لعمليىىىات علىىىى التغييىىىر فىىىي مسىىىتوى النىىىاتج أو فىىىي مسىىىتوىوتعنىىىي قىىىدرة ا :المنتجىىىات؛ مرونىىىة الحجىىىم

مرونىىىة التسىىىليم: وتشىىىير إلىىىى قىىىدرة العمليىىىات و  لتقىىىديم أحجىىىام مختلفىىىة مىىىن المنتجىىات؛ اإلنتىىاجنشىىىاط 
 . أوقات تسليم المنتجات لتغييىر
تتضمن  نىةن المرو بأ(Krajewski & Ritzman,2005) ( إلى توضيح .41،2.1،جاسموأشار )     

 Customization) االيىىىصاء) العميىىلحىىىسب طلىىىب  اإلنتىىاجلىىىى إا مرونىىىة المنتىىىج وتىىىشير همىىينن  عىىدب  
وبمىىا  اإلنتىىاجكميىىة  و تخفىىىيضأالثىىاني هىىو مرونىىة الحجىىم ويتمثىىل بقىىدرة المنظمىىة علىىى زيىىادة  الب عىىدو 

 . يتوافق مع متطلبات السوق
 اإلستراتيجيةبأن المرونة  (Bhandari et al.,2004) تعريف( إلى (AbuZaid,2014,169كما أشار      

، والدخول ألسواق جديدة وصىناعات جديىدة كمىا المنظمة على تطوير منتجات جديدة تشير إلى قدرة
 كالتالي: اإلستراتيجيةللمرونة   (Abbott & Banerji,2003) تصنيفأشار إلى 

المنظمىات علىى إعىادة تقيىيم هىي قىدرة  (Grewal and Tanshuhaj,2001)مرونة السوق: حسىب  -1
وضبط جهودها التسويقية في وقت قصير كي تسىتجيب لتغيىرات ظىروف بيئىة األعمىال وتشىمل 

 السريعة للعميل والدخول ألسواق جديدة. السوقية، االستجابةأبعاد مرونة السوق الحصة 
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قامىىة الحىىرج إلىىى مكىىان إ ختيىىار( بأنهىىا اإلAbbott & Banerji, 2003): حسىىب اإلنتىىاجمرونىىة  -2
تعىىىديل المنتجىىىات الحاليىىىة، إنتىىىاج  اإلنتىىىاجوالتنسىىىيق لهىىىا وتشىىىمل أبعىىىاد مرونىىىة  اإلنتىىىاجأنشىىىطة 

 ية. اإلنتاجمنتجات جديدة وتغيير مستوى السعة 
بأنها تعطي الشىركة القىدرة علىى التنىافس  ((Abbott & Banerji,2003المرونة التنافسية: حسب  -3

الطلىب المتقلىب والتغيىرات التقنيىة السىريعة وتعتبىىر بفاعليىة فىي األسىواق التنافسىية التىي تتصىف ب
 كأداة هامة الستغالل الفرص ومواجهة تهديدات المنافسين.

 (Delivery) رابعا التسليم:
مىن جانىب القىدرة علىى تسىليم المنتجىات  يىرتبط زمنيىا   الب عىدهىذا ( بىأن 35،2.16أوضح )هدية،     

أساسىية تتنىافس مىن خاللهىا الشىركات مىن خىالل  أسبقية عدبسرعة، والموثوقية في التسليم، والتسليم ي  
، والسىىىرعة فىىىي تصىىىميم العميىىىلنهىىىائي إلىىىى  خفىىىض المىىىدة الزمنيىىىة المسىىىتغرقة لتوصىىىيل المنىىىتج بشىىىكل

توضىىىيح ، كمىىىا أشىىىار إلىىىى النهائيىىىة فىىىي صىىىورتها العمىىىالءالمنتجىىىات والتطىىىوير عليهىىىا وتقىىىديمها إلىىىى 
(Krajewski    et    al.,2007) سىىرعة التسىىليم،  :هىىي ترتكىىز علىىى ثالثىىة محىىاور رئيسىىيةة أن هىىذه األسىىبقي

إسىتالم طلىب  والتسليم في الوقت المحدد، وسرعة التطوير، والمقصود بسرعة التسليم هىي الوقىت بىين
فىي الوقىت العميىل ووقت تسليمه الطلب بشكل نهائي، والتسليم فىي الوقىت المحىدد هىي تسىليم  العميل
بين الفكرة  لبه لهذا الطلب، وسرعة التطوير وهي الوقت الذيتم تحديده من قبل الشركة عند ط الذي

يىىىرى  حيىىىث السىىىوق إلىىىىلتقديمىىىه  جىىىاهزا   تصىىىبح منتجىىىا  حتىىىى ووقىىىت تصىىىميمها  ةالجديىىىدة أو المطىىىور 
شدة  وتركيزهم وحرصهم على وقت تسليم الطلب زاد من العمالء( أن من شدة رغبة 8..2،الالمي)

 منافسة الشركات على هذه األسبقية.
القاعدة األساسىية للمنافسىة ( حيث عرف التسليم أنه بمثابة 32،2.15وأكد على ذلك )عساف،     

علىىىى خفىىىض المهىىىل الزمنيىىىة والسىىىرعة فىىىي تصىىىميم  بىىىين الشىىىركات فىىىي األسىىىواق مىىىن خىىىالل التركيىىىز
 ممكن.  بأقصر وقت العمالءمنتجات جديدة وتقديمها إلى 

اليىوم مىن أهىىم  أن الوقىت أصىىبح( (Evans and Collier,2007 ( إلىى35،2.16،)هديىة وأشىار     
 اأصىىبحو العمىىالء المصىىادر األساسىىية لىىدى الشىىركات لتىىتمكن مىىن تحقيىىق الميىىزة التنافسىىية، حيىىث أن 

 أن معظىىىم الشىىىركات أصىىىبحت تسىىىتخدمو عىىىن اإلنتظىىىار،  أسىىىرع لتلبيىىىة طلبىىىاتهم فضىىىال   بوقىىىتيرغبىىىون 
 جىدد بتوصىيل الطلىب بشىكل عمالءطف وخ العمالءالسرعة في التسليم كسالح قوي للمحافظة على 

  .الشركات أفضل وأسرع عن غيرها من
 (Evans & Collier( حسىب 55،2.13وفىي السىياق ذاتىه أشىار كىل مىن )الطويىل والعبىادي،     

 :هما هدفينق يؤدي إلى تحقيالوقت  تخفيض إلى أن (2007,
 .الوقت المحدد يوف ءالعمال حتياجاتن االستجابة إليتحس عن ات فضال  يسرعة إجراء العمل  -1
 .ةيالضرور  يرطوات غخإزالة ال اللخت من لياط العميتبس  -2
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 (Performance Improvement): تحسين األداء  2-2-6
تعتبر عملية تحسين األداء عملية حيوية تؤدي إلىى نقىل المنظمىة مىن الوضىع السىابق بمشىاكله      

ت لتطبيق ذلك التحسين للوصول إلى وعيوبه إلى الوضع الجديد المرغوب فيه ولذلك تسعى المنظما
 الربحية والتطور والنمو إلرضاء أصحاب المصالح.

 م،هوم تحسين األداء: 2-2-6-1
حسىىىين األداء تسىىىمى بتكنولوجيىىىا األداء اإلنسىىىاني، تعمليىىىة ( بىىىأن 13،2.12،أشىىىارت )حمىىىودي     
نهىىىىا لعىىىالج المشىىىاكل التىىىي تعىىىاني م : "طريقىىىة منظمىىىة وشىىىىاملةنهىىىابأ( 5، 2..2،عشىىىيعرفهىىىا )كما

ومحاولىة تحديىد  مؤسسة ما، وهي عملية منظمىة تبىدأ بمقارنىة الوضىع الحىالي والوضىع المرغىوب فيىه
 ." الفجوة في األداء

عمليىة تحسىىين األداء تكىون مىن خىالل تقسىىيم ( بىأن 1..2فيىولر، جىىيمكمىا أشىارت إلىى تقسىيم )     
  :رئيسية يز بين أربعة أدوارياألدوار في المؤسسة حيث يمكن التم

 .ال إمكانية القيام بمشروع التحسين أو وع: الفرد أو الجماعة التي تقررالقائمون برعاية المشر  -
 ، وهىم يمثلىون مركىزهم الفعليئ: األفراد الذين سوف يغيرون في أداالمستهدفون من تحسين األداء -

 جهود تحسين األداء ى  إهتمام
 أو تحسىين األداء فىي الحصىول علىى التغييىرفراد الذين يدعمون فكرة : األالمدافعون عن المشروع -

  .الدعم من اإلدارة العليا للمؤسسة
: الخبىىراء الىىذين يقومىىون بتشىىخيص مشىىكالت التطبيىىق المحتملىىة، خبىىراء تكنولوجيىىا األداء اإلنسىىاني -

فىىي تطبيىىق المشىىروع بفعاليىىة، ومشىىاركة الخبىىراء الىىذين  نخطىىط التعامىىل معهىىا، ويسىىاعدو ن ويضىىعو 
  .ساعد في نجاح مشروع تحسين األداءمعامل  خبراتيمتلكون هذه ال

عتبار كل إاء المؤسسة بنجاح يجب لتطبيق مشروع تحسين أد( أنه 14،2.12،وترى )حمودي     
وتحسىىين األداء يتطلىىب أثنىىاء  ،يجىىب أن يكىىون دوره واضىىحا   عىىي المشىىروعاوخاصىىة ر ، األدوار مهمىىة

  .األخرى رداخبرة المطلوبة، والمو الوقت الالزم، واألموال الكافية، وال التطبيق:
 ممارسات إدارة سلسلة التوريد وتحسين األداء: 2-2-6-2

إلىىى أن دور سلسىىلة إدارة التوريىىد فىىي تحسىىين أداء األعمىىال تجسىىد  (.2.1،.6الرفيعىىي،)أشىىار      
وتمثىل فىي تعظىيم العائىد  (Financial Measure) فىي تحسىين األداء فىي مجىالين األول األداء المىالي

أمىا المجىال الثىاني فهىو تحسىين  (Maximize  the Revenue & Minimize Cost)الكلفىة  وتخفىيض
 Cycle) وتمثىل فىي تخفىيض وقىت الىدورة (Non- Financial Performance)  داء غيىر المىالياأل

Time)  ومسىتوى خدمىة العميىل(Customer Service)  وتقلىيص مسىتويات المخىزون (Inventory 

Levels) ألفضىل للمىوارد واالسىتثمار ا(Best Resource Utilization) الىذي  كمىا أشىار إلىى التوضىيح
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ة لهىا إسىهامات جوهريىة مهمىة فىي تحسىين أداء ؤ ن سلسىلة التوريىد الكفى( بىأ   (Jie  et al.,2007قدمىه
 .المرونة و الكفاءة أو االستجابة وأخيرا  أفي مجال الجودة  ه المختلفة سواء  بأبعاد العمليات
 ت العديىىىىىد مىىىىىن الدراسىىىىىات وجىىىىىود عالقىىىىىة وأثىىىىىر لممارسىىىىىات سلسىىىىىلة التوريىىىىىد فىىىىىي األداء أظهىىىىىر و      

أظهىرت نتىائج الدراسىىة  ، التىي(2.16،دراسىة )المناصىير ومىن هىذه الدراسىات فىي مختلىف القطاعىات
هنىاك عالقىة مىا بىين كىل وأن  التشىغيلي دارة سلسلة التوريىد واألداءإموجبة بين قوية عالقة  أن هناك

لىى إالتىي توصىلت  (2.14،الشىع ار) التشىغيلي، ودراسىة واألداءلة التوريىد سىغيىرات سلسمتغير من مت
، كما األداء المالي للمنظمات الصناعية وجود أثر لممارسات سلسلة التوريد واستراتيجيات الشراء في

 .Koh et al) ومىن هىذه الدراسىات دراسىة( إلىى الدراسىات السىابقة .2 -11،2.16أشار )المناصير،

 ثىر معنىوي مباشىر لممارسىات سلسىلة التوريىد فىي األداء التشىغيليأالنتائج وجود  ظهرتأالتي  (2007
فىىي ة بىىين ممارسىىات سلسىىلة التوريىىد ممثلىىة إيجابيىىالتىىي أظهىىرت عالقىىة  (Lee et al.,2011 ) دراسىىةو 

ىىوّردالمىىع  العالقىىات ي للشىىركات، ين، والعالقىىات مىىع العمىىالء، والعمليىىات الداخليىىة فىىي األداء التشىىغيلم 
معنويا  في العالقة بين  را  التوريد تلعب دو  ن أدوار سلسلةأ (Cook  et  al.,2011) وبينت نتائج دراسة

التىي  (Miguel and  Brito ,2011)  دراسىة أشىار إلىىكمىا  ممارسات سلسلة التوريد واألداء التشىغيلي
لى ركات،وجود أثر لممارسات سلسلة التوريد في األداء التشغيلي للشبينت   Prajogo) نتائج دراسة وا 

 et al. 2012)   ممارسات سلسلة التوريد الثالثة وهي العالقات  في ا  معنوي ا  ن هنالك أثر أالتي أظهرت
 .الداخلية ، والعملياتالعمالءين، والعالقات مع م وّردالمع 
فىىي  ثىىر معنىىويأت أن ممارسىىات سلسىىلة التوريىىد ذا (Zailani et al, 2015)  دراسىىة وأظهىىرت      

 .داء التشغيليسالمة األ
عتمىىد تسلسىىلة اإلمىىداد بىىأن  (Bensaou,2009)( إلىىى رأي 42-41،2.12،البىىرازي)أشىىار  كمىىا     
، وقىىد ةيقىىود الشىىرك العميىىلمىىن أن  شىىريك للشىىركة انطالقىىا   هعلىىى أنىى هوتنظىىر إليىى العميىىلم تىىراحإعلىىى 
خزون، مدة منهىىا تقليىىل كلفىىة االحتفىىاظ بىىالذه الفكىىرة منىىافع عديىىهىىالشىىركات التىىي انطلقىىت مىىن  حققىىت
 هنىىاكفكلمىىا كانىىت سلسىىلة اإلمىىداد مرنىىة كىىان  ،الحصىىة السىىوقية ، زيىىادةالعميىىلمسىىتوى رضىىا  تحسىىين
مسىىىتوى رضىىا العمىىالء وتحسىىىن فىىي مسىىىتوى الي للشىىركة وزيىىىادة فىىي مىىفىىي األداء السىىىوقي وال تحسىىين

  :( اآلتي1،2.14بح،)روا ستنتجوقد ا االستجابة وكفاءة في األسواق الجديدة "
 .أن الشركة التي تتوفر لديها سالسل إمداد مرنة سوف تنال حصة سوقية جيدة  -   
 .وظائف الشركة وسالسل اإلمداد يؤدي إلى رفع أداء الشركة بينالتكامل    -  
   هىا قىد قىىل عمىا كىىان ءأن أدا يعنىىيالحصىة السىىوقية فىي ظىل الظىىروف السىابقة ال  انخفىىاضإن   -  

 انخفىىىاضمىىىا يىىىؤثر علىىىى  وهىىوجديىىىدة فىىىي نفىىىس المجىىىال  ذلىىىك دخىىىول شىىركة يعنىىىي إنمىىىا ،هعليىى
 .حصص الشركات األخرى

بىىأن العولمىىة شىىجعت  Ion and Cristina 2014))إلىىى كىىل مىىن  (Sosa,2018,10) وكمىىا أشىىارت    
ي علىىىى ذلىىىك زادت بشىىىكل أسىىى ، وبنىىىاء  حيثمىىىا يلعىىىب التنىىىافس الىىىدور األكبىىىرالبيئىىىة التنافسىىىية العالميىىىة 
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 األبحاث على التنافس وساعد على تضمين المؤسسة في األداء التنافسي والتدريب، وكما ذكر سابقا  
هىىذا الشىىىعور هنىىاك عالقىىىة قويىىة بىىىين تشىىىارك  الحكوميىىىة ومىىىنتعىىزز التنافسىىىية مىىن خىىىالل السياسىىات 

مىىة التنافسىىية وسلسىىلة التوريىىد حيىىث أن األخيىىرة تتكىىون بواسىىطة كىىل الشىىركات القىىادرة علىىى إضىىافة قي
 مضافة للمنتج بينما تدير تنافس دولي ووطني أفضل في وقت واحد".

إدارة سلسىلة  بأن المستويات األعلى من ممارسات( (Li et al ,2006,118-119 كل من وجدوقد      
تقىىىىود إلىىىىى تعزيىىىىز الميىىىىزة التنافسىىىىية وتحسىىىىين األداء التنظيمىىىىي، كمىىىىا أن الميىىىىزة التوريىىىىد تسىىىىتطيع أن 

 مباشر على األداء التنظيمي. إيجابيلديها تأثير  ية أيضا  التنافس
الذي أوضىح أن الدراسىات  ((Rosenzweig et al.,2003( إلى (Kemunto,2014,21كما أشارت      

السىابقة تقتىىرح أن ممارسىىات تكامىىل سلسىىلة التوريىىد مطلوبىىة لتمكىىين المنظمىىات مىىن التعامىىل مىىع زيىىادة 
عمال وكذلك الدراسات السابقة التىي تجىادل فىي أن المنظمىات المتكاملىة التعقيد والاليقين في بيئة األ

تكتسب ميزة تنافسية على منافسيها بسىبب زيىادة وضىوح المعلومىات ومعرفىة العمليىات المشىاركة بىين 
 األعضاء في سلسلة التوريد باإلضافة إلى تقليل تكاليف سلسلة التوريد الكلية.

أن تنظىيم وتنفيىذ ممارسىات  ((Chong & Ooi,2008لىى تأكيىد إ ((Nyangweso,2013,22وأشار      
إدارة سلسىىلة التوريىىد بشىىكل جيىىىد تخفىىض التكىىاليف وتسىىاعد علىىىى سىىرعة دوران المخىىزون، وأن أكبىىىر 

يىىة، تقليىىل المخىىزون اإلنتاجمميىىزات إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي حالىىة األهىىداف قصىىيرة المىىدى هىىي زيىىادة 
 وتقليل زمن الدورة.

الىذي قىدر تىأثير ثالثىة  ((Flynn et al. 2010إلىى رأي  ((Annan et al.,2013,40-41 أشىاركمىا      
، التكامل مع العمالء، والتكامل الىداخلي( علىى ينم وّردالة التوريد )التكامل مع أبعاد من تكامل سلسل

بىىالرغم  ؤثر مباشىرة علىى األداء التشىغيلياألداء التشىغيلي وأداء األعمىال، وأن التكامىل مىع العمىىالء يى
 .من مقاييس األداءمباشرة على أي    ين ال يؤثرم وّردالمع  أن التكاملمن 
الذين أقترحوا أن نتىائج المنىافع  ((Ou,Liu, Hung, & Yen,2010إلى  ((Arora,2016,62أشار و      
ن حس ىحصد مىن التطبيىق النىاجح إلدارة سلسىلة التوريىد تبىين أن إدارة سلسىلة التوريىد ت  ة التي ت  يجابياإل

يمكىىن  ، وأن األداء المىىالي الكبيىىر أيضىىا  ماليىىا   نىىتج رضىىا  أكبىىر للعمىىالء وأداء  األداء التشىىغيلي الىىذي ي  
 عزوه إلى وجود قيمة أفضل للعميل بسبب الحصول على رضا أفضل للعميل.
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 (Yemeni Pharmaceutical Mfg. Co.s)الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي:   2-3
 مقدمة: 

تنفيذ هذه الدراسة على قطاع الشركات اليمنية للتصنيع الىدوائي لىذا سىيتم تنىاول هىذا القطىاع  تم     
بشىىيء مىىن اإليجىىاز لتسىىليط بعىىض الضىىوء علىىى هىىذا القطىىاع الصىىناعي الهىىام فىىي الىىيمن حيىىث سىىيتم 

فىىي الىىيمن وأهميىىة هىىذا  المسىىجلةتنىىاول تىىاريخ نشىىأة الصىىناعة الدوائيىىة فىىي الىىيمن ونبىىذة عىىن الشىىركات 
القطىاع قطاع في تحقيق األمن الدوائي باإلضافة إلى بعض المعوقات التي تعوق نمو وتطور هذا ال

 يلي: كما
 نشأة الصناعة الدوائية اليمنية:     2-3-1

سىىبتمبر الخالىىىدة  26ثىىىورة  كانىىت البىىىدايات األولىىى لتأسىىىيس الصىىناعة الدوائيىىىة اليمنيىىة بعىىىد قيىىام     
( بتأسىىىيس الشىىىركة اليمنيىىىة لصىىىناعة وتجىىىارة 56) م القىىىرار الجمهىىىوري رقىىىم1164عىىىام حيىىىث صىىىدر 

م بجعلهىىا 1151األدويىىة ) يىىدكو( كشىىركة مسىىاهمة يمنيىىة مصىىرية ثىىم صىىدر القىىرار الجمهىىوري عىىام 
وكل إليها في البداية تنظيم عملية استيراد وتوزيع األدوية قبل إنشاء الهيئة شركة يمنية خالصة وقد أ  

م حيىث بىدأ تأسىيس أول مصىنع لألدويىة فيهىا عىام 1151عام العليا لألدوية والمستلزمات الطبية في 
م بىىدأ القطىىاع الخىىاص تدشىىين 1115وفىىي عىىام م 1183أ تدشىىين العمىىل فيىىه فىىي عىىام م وبىىد1182

في مصنع سبأ فارما تلته بعد ذلك المصىانع األخىرى وتىم  العمل في أول مصنع أدوية خاص متمثال  
شىىقيقة مثىىل األردن ومصىىر باإلضىىافة إلىىى خبىىرات  االسىىتعانة بخبىىرات عربيىىة وأجنبيىىة مىىن دول عربيىىة

 .(+ النزول الميداني2.18، لدليل اليمنيل اإللكترونيموقع ال) أجنبية أخرى.
( أسىىماء الشىركات اليمنيىىة للتصىنيع الىىدوائي حيىث يبىىين الجىىدول أن 2-2ويوضىح الجىىدول رقىم )     

صىىناعة فقىىط هىىي الشىىركة اليمنيىىة لخىىاص( قطىىاع مخىىتلط )قطىىاع عىىام + قطىىاع واحىىدة هنىىاك شىىركة 
 ( بينما بقية الشركات كلها تتبع القطاع الخاص.)يدكواألدوية 
عىىدا أو أمانىىة العاصىىمة الشىىركات تقىىع فىىي محافظىىة صىىنعاء هىىذه كمىىا يبىىين الجىىدول أن معظىىم      

 في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.التي تقع شركة رفا فارما 
فىي العقىد األخيىر مىن  هىانشىئت معظمحيىث أ  المذكورة  الشركات تأسيستاريخ كما يبين الجدول      

نشىئت أوائىل السىتينيات مىن القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين باسىتثناء شىركة يىدكو التىي أ  
 في أوائل الثمانينيات. اإلنتاجالقرن الماضي وبدأت 
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 (2-2)جدول رقم 
 يوضخ أسماء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي حسب تاريخ التأسيس

 

ــــــــــاريخ  لمحافظةا القطاع الشركة م ت
 التأسيس

بدايــــــــــــة 
 اإلنتاج

 م1183 م1164 األمانة المختلط ()يدكوالشركة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية  1
 م1115 م1113 صنعاء الخاص شركة سبأ فارما للصناعات الدوائية  2
 م1111 م1113 األمانة الخاص شركة شفاكو للصناعات الدوائية 3
 م1..2 م1118 صنعاء الخاص الدولية فارما كير للصناعات الدوائية الشركة 4
 م2..2 م1111 صنعاء الخاص الشركة الدوائية الحديثة للصناعات الدوائية 5
 م4..2 م...2  صنعاء الخاص شركة بيو فارم للصناعات الدوائية والحيوية 6
 م5..2 م...2 اءصنع الخاص الشركة اليمنية المصرية لصناعة وتجارة األدوية 7
 م8..2 م4..2 صنعاء الخاص الشركة العالمية للصناعات الدوائية 8
 م.2.1 م5..2 حضرموت الخاص شركة رفا فارما للصناعة الدوائية 9

 لم يبدأ م8..2 صنعاء الخاص شركة ميديكا للصناعات الدوائية 11
 

 2.18،اإللكترونيةمواقع الو  النزول الميدانيالمصدر من إعداد الباحث من 
وذلىىك الشىىركات هىىذه ( يمكىىن عىىرض نبىىذة مختصىىرة عىىن 2-2الجىىدول رقىىم ) وحسىىب مىىاذكر فىىي     

 .حسب تاريخ التأسيس
 (: )يدكوأوال الشركة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية 

بقىرار جمهىوري وبشىراكة م 1164تأسست الشركة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية ) يدكو( عىام      
زعىىا  حصىىريا  للمنتجىىات والمستحضىىرات و فىىي تسىىويق وتجىىارة األدويىىة وم متخصصىىةمصىىرية كشىىركة 

مساهمة وفي كشركة  م أصبحت شركة خالصة يمنية1151األجنبية وفي عام  الصيدالنية للشركات
منطقىىة  -م أنشىىأت أول مصىىنع إلنتىىاج األدويىىة والمستحضىىرات الصىىيدالنية فىىي صىىنعاء 1182عىىام 

م ليشمل عدة أشىكال صىيدالنية مثىل األقىراص 1183عام  نتاجاإلطب وبدأ مذبح بالقرب من كلية ال
والمضىادات  المراهم والكريمىات والكبسىوالتبأنواعها السائل والجاف والمعلق باإلضافة إلى واألشربة 
 مصنع األدوية. إحتياجاتشركة مصنع تغليف األدوية لتلبية أنشأت ال 1183وفي عام ، الحيوية
 إحتياجىاتيديىة مىن قبىل شىركة سىويدية لتلبيىة مصىنع المحاليىل الور م تم إنشىاء 1114وفي عام      

 السوق المحلية والمناقصات الحكومية من المحاليل الوريدية.
المحاليىل  مصىنع-األدويىةمصىنع )مصىانع الشىركة إعىادة تأهيىل وتطىوير م تىم 6..2وفي عىام      

لتواكىىب المواصىىفات فىىي  حسىىب أحىىدث قواعىىد التصىىنيع الجيىىد (المضىىادات الحيويىىة مصىىنع-الوريديىىة
كمىىا تىىم  صىىنفا  دوائيىىا   .6ليصىىل إنتىىاج الشىىركة مىىن األدويىىة إلىىى أكثىىر مىىن بقيىىة المصىىانع الخاصىىة 
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بتقنية ألمانية  الوريدية المحاليلخط إنتاج حديث ومتطور لتصنيع ب تحديث مصنع المحاليل الوريدية
 .(2.18، لشركة يدكو اإللكترونيموقع ال). السوق من المحاليل الوريدية إحتياجاتوذلك لمواكبة 

 :كة سبأ فارما للصناعات الدوائيةثانيا شر 
ول شىركة لالسىتثمار الىوطني فىي أن وتم افتتاحها كاصنعاء بيت عذر في م 1113سست عام تأ     

مختلفىىة شىىكال صىىيدالنية أم وب1115نهايىىة عىىام  اإلنتىىاجأ بىىدللقطىىاع الخىىاص و  مجىىال صىىناعة الىىدواء
 كثىر مىن مائىة وخمسىون صىنفا  أ اليىا  قراص والشىراب الجىاف وغيرهىا( ولهىا حوالكبسوالت واأل )األشربة
 .متداولة
ساسىية دويىة األهىا مىن األإحتياجاتسىواق المجىاورة بتغطية السوق المحلي واأل إلىالشركة  تهدف     
 ا.: السل والمالريا ونقص المناعة وغيرهمراض المستوطنة والوبائية مثلدوية المضادة لألواأل

 خارجيىةزة والمعدات والمبىاني وذلىك باالسىتعانة بخبىرات جهاأل بأحدثعداد وتجهيز الشركة إتم      
)التصنيع الدوائي  cGMPول شركة يمنية تحصل على شهادة الىوتعتبر أمواصفات الحدث ألتطابق 
  .ين وعن طريق وزارة الصحةي( من منظمة الصحة العالمية من قبل مفتشين دوليثدالح الجيد
صىىل علىىى شىىهادة الجىىودة العالميىىة دويىىة تحناعة األشىىركة يمنيىىة فىىي مجىىال صىى كمىىا تعتبىىر أول     
 .(ISO 9001-2008يزو)األ

 اريتريىا-اثيوبيىا-السىودان-ليبيىا-المتحىدةمىارات العربيىة الى كل مىن اإل هامنتجاتالشركة ر صد  ت        
 .تنزانيا-القمر جزر-جيبوتي-الصومال-

توسىع فىي أقسىام جديىدة هىي  اولىديهافظات الجمهوريىة حلدى الشركة عشرة فروع في مختلف مو      
شىركة ل الموقىع اإللكترونىي) .قسم الفوارات وقسم المراهم ومصنع الفيىاالت ومصىنع للسيفالوسىبورينات

 .(2.18سبأ فارما، 
 ثالثا شركة ش،اكو للصناعات الدوائية: 

كأحىىد  م1111 عىىام عطىان فىىج-السىتين شىىارع-صىىنعاء فىي الدوائيىىة للصىناعات شىىفاكو تأسسىت     
 الجودة. عالية مواصفات ذات دوائية مستحضرات إلنتاج ص وذلكاستثمارات القطاع الخا

 صىىىىيدالنية أشىىىكال ذات مستحضىىىرات عاليىىىة إنتاجيىىىة بطاقىىىة الدوائيىىىة للصىىىناعات شىىىفاكو تنىىىتج     
 المىىىراهم، ،الجىىىاف الشىىىراب المعلىىىق، الشىىىراب السىىىائل، الشىىىراب الكبسىىىوالت، األقىىىراص، منهىىىا مختلفىىىة

 وخافضىات المسىكنات :التاليىة المستحضرات األولى المرحلة يف اإلنتاج ويتضمن والجل، الكريمات،
 مضىىىادات الديىىدان، مضىىادات القرحىىة، أدويىىة السىىعال، أدويىىة فيتامينىىات، حيويىىة، مضىىادات الحىىرارة،
  الروماتيزم أدوية للشهية، فاتح الجنسي، العجز أدوية إقياء، مضادات للتقلصات، مضادات المالريا،

 .(2.18شركة شفاكو، ل الموقع اإللكتروني) صناف.أ .11ا الى جاتهتهدئات ويصل عدد منوالم
 رابعا الشركة الدولية فارما كير للصناعات الدوائية: 

 –م في صنعاء 1118لقطاع الخاص عام تأسست الشركة الدولية فارما كير كأحد استثمارات ا     
ج خمسىىة خطىىوط إلنتىىا م بأشىىكال صىىيدالنية مختلفىىة مىىن خىىالل1..2عىىام  اإلنتىىاجالصىىباحة وبىىدأت 
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أصىىىىناف المضىىىىادات وتنىىىىتج الشىىىىركة  الشىىىىراب الجىىىىاف، األقىىىىراص، الكبسىىىىوالت، الفىىىىوارات والمطهىىىىرات
، الفيتامينىات، أدوية الجهاز العصبي، أدوية الجهاز التنفسي، أدوية الجهاز القلبىي الوعىائي، الحيوية

الكبسىىىوالت دويىىىة البيطريىىة والمطهىىىرات الخارجيىىة كغسىىىول الفىىم وتتميىىىز بىىالفوارات و ، األمسىىكنات األلىىم
لشىىىركة ل الموقىىىع اإللكترونىىىي)صىىىنف.  .6لىىىى أكثىىىر مىىىن إطويلىىىة المفعىىىول ويصىىىل مجمىىىوع منتجاتهىىىا 

 .(2.18الدولية فارماكير والسنباني،
 خامسا الشركة الدوائية الحديثة للصناعات الدوائية:

-صىىنعاءفىىي م 1111عىىام  الشىىركة الدوائيىىة الحديثىة كأحىىد اسىىتثمارات القطىىاع الخىاص تأسسىت     
أصناف المضادات الحيوية والمسكنات وأدوية المعدة وتنتج م 2..2عام  اإلنتاجأت وبدعذران  بيت

من خالل خمسة صنف  ..1ويبلغ مجموع منتجاتها  ت وأشربة األطفالوالضغط والسكر والفيتامينا
 والمطهرات.خطوط إلنتاج الشراب الجاف، األقراص، الكبسوالت، الفوارات 

وعىدد بيرة من خالل العمل ثالث ورديات لتغطية السىوق المحلىي نتاجية كوتعمل الشركة بطاقة إ    
 .كادر طبي وصيدلي وفني متخصص جميعهم من العمالة اليمنية ..6 وتملك من دول الجوار

 .(2.18لشركة الدوائية، ل الموقع اإللكتروني)     
 سادسا شركة بيو فارم للصناعات الدوائية والحيوية:

ويقىىىع مبنىىىى م 4..2عىىىام  اإلنتىىىاجوبىىىدأ م ...2 بيوفىىىارم فىىىي شىىىهر مىىىايو عىىىام تأسسىىىت شىىىركة     
 كأحد استثمارات القطاع الخاص.جنوب صنعاء  سنحان-المصنع في منطقة األلجام 

المستحضىىىرات الدوائيىىىة العقيمىىىة  ينىىىتج مصىىىنع بيوفىىىارم األشىىىكال الصىىىيدالنية المختلفىىىة وتشىىىملو      
ويبلىىغ عىىدد المنتجىىات  ،ولكبسىى ،قطىىر، شىىراب ،قىىراصأألمبىىوالت ومنتجىىات غيىىر عقيمىىة وهىىي ومنهىىا ا

 .(2.18شركة بيوفارم، ل الموقع اإللكتروني) .ا  منتج .8
 سابعا الشركة اليمنية المصرية لصناعة وتجارة األدوية:

م فىىي ...2شىىركة مسىىاهمة خاصىىة عىىام كلصىىناعة األدويىىة  اليمنيىىة المصىىريةالشىىركة تأسسىىت      
بأشكال صيدالنية  م 5..2بدأت أنشطتها ودخلت السوق في عام حيث  بني مطر – متنة-صنعاء

مختلفىىىة مىىىن خىىىالل عىىىدة خطىىىوط تنىىىتج األقىىىراص والشىىىراب السىىىائل والكبسىىىوالت وخىىىط تحىىىت اإلنشىىىاء 
والتخصصىىية كأدويىىة الجهىىاز العصىىبي،  لألمبىىوالت والفيىىاالت السىىائلة وتنىىتج مختلىىف األدويىىة العامىىة

وأدويىىة السىىكري  لىىم، مسىىكنات األالفيتامينىىات، أدويىىة الجهىىاز القلبىىي الوعىىائي، أدويىىة الجهىىاز التنفسىىي
 صنف. ..1الحديثة وأدوية السعال وغيرها حيث تقوم حاليا  بإنتاج مايقارب 

وتتميز الشركة ببنية تحتية كبيرة حيث تمتلك أحدث اآلالت من شركات أوروبيىة عريقىة وكىذلك      
 . من شركات أوروبية وأخرى يابانية أحدث األجهزة

وعىىة هائىىل سىىعيد أنعىىم والتىىي تعتبىىر مىىن كبىىرى الشىىركات آلىىت ملكيتهىىا لمجم م2.12وفىىي عىىام      
النىىىىزول ) نتاجهىىىىا وتصىىىىدير منتجاتهىىىىا للخىىىىارج.ا  التجاريىىىىة فىىىىي الىىىىيمن والتىىىىي تطمىىىىح لتطىىىىوير الشىىىىركة و 

 الميداني(.
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 ثامنا الشركة العالمية للصناعات الدوائية:
متداد للشىركة م كإ4..2شركة مساهمة خاصة عام كالشركة العالمية لصناعة األدوية تأسست      
  .م1..2أنشطتها ودخلت السوق في عام بدأت حيث  عذران بيت-صنعاءئية الحديثة في الدوا
منىىتج صىىيدالني مىىن خىىالل أربعىىة خطىىوط إلنتىىاج المشىىروبات السىىائلة  ..1تقىىوم حاليىىا  بإنتىىاج      

والكريمىىىات والمىىىراهم والتحاميىىىل باإلضىىىافة إلىىىى أربعىىىة خطىىىوط إنتىىىاج إضىىىافية لألقىىىراص والكبسىىىوالت 
مىن المضىادات الحيويىة والمسىكنات وأدويىة المعىدة  لقطرات العين وتغطىي أنواعىا   مشروعا  واألنابيب و 

 .(2.18لشركة العالمية، ل الموقع اإللكتروني) .والفيتامينات ومشروبات األطفال والضغط والسكري
  تاسعا شركة رفا فارما للصناعة الدوائية:

م .2.1 مايوهاية شهر في ن اإلنتاجوبدأ  م5..2عامحضرموت - سيئون الشركة في تأسست     
 .لقطراتلمشروع و  واألشربةالمصنع يتكون من خمسة خطوط إنتاجية إلنتاج األقراص والكبسوالت و 

، وفىىىي خىىىط الشىىىهرفىىىي  قىىىرص مليىىىون 30 يىىىة فىىىي خىىىط األقىىىراصاإلنتاجوتبلىىىغ طاقىىىة المصىىىنع      
أمىا  الشىهرفىي  ةمليىون وحىدالسائلة والبىودر  األشربة، وخط الشهركبسولة في  مليون .2الكبسوالت 

 الحىىرارة، وخافضىىات المسىىكنات نالسىىاعة وتتنىىوع األصىىناف مىا بىىيألىىف فىي  .2قطىرات العيىىون فتبلىىغ 
 المالريىىا، مضىىادات الديىىدان، مضىىادات القرحىىة، أدويىىة السىىعال، أدويىىة فيتامينىىات، حيويىىة، مضىىادات
 لرومىىىىاتيزم،ا أدويىىىىة للشىىىىهية، فىىىىاتح الجنسىىىىي، العجىىىىز أدويىىىىة إقيىىىىاء، مضىىىىادات للتقلصىىىىات، مضىىىىادات

 الموقىىع اإللكترونىىي) وعاملىىة. عامىىل .15 اويعمىىل فيهىى ا  صىىنف .18األصىىناف  دالمهىىدئات ويبلىىغ عىىد
 .(2.18شركة رفا فارما، ل

 عاشرا شركة ميديكا للصناعات الدوائية:
هنديىة فىىي م وتىىم إنشىاء المصىىنع كأحىد اسىتثمارات القطىىاع الخىاص بشىىراكة 5..2تأسسىت عىام      

صىنعاء وتىم إنشىائها علىى أحىدث المسىتويات مىن التصىاميم  محافظىة –ق ىرب متنىة  منطقىة بنىي مطىر
حسب أحىدث قواعىد التصىنيع الجيىد لتكىون قىادرة علىى التصىدير للىدول العربيىة واألفريقيىة ومنهىا دول 

م إال أن الظىىىروف السياسىىىية 2.15خىىىالل عىىىام  اإلنتىىىاجالخلىىىيج العربيىىىة وتىىىم تجهيىىىز المصىىىنع ليبىىىدأ 
 حتى اآلن. اإلنتاجثر الشركة وتأخر ة وظروف الحرب أدت إلى تعاإلقتصاديو 

 .(2.18 األدوية،التحاد اليمني لمنتجي ل الموقع اإللكتروني)     
ومىىىىن المالحىىىىظ أن الصىىىىناعة الدوائيىىىىة اقتصىىىىرت فىىىىي البدايىىىىة علىىىىى أقسىىىىام الشىىىىراب واألقىىىىراص      

والكبسىىىوالت والمضىىىادات الحيويىىىة والمىىىراهم حتىىىى تىىىم إدخىىىال الصىىىناعة العقيمىىىة متمثلىىىة فىىىي المحاليىىىل 
م 4..2م فىىي مصىىنع يىىدكو بخبىىرة سىىويدية واألمبىىول فىىي مصىىنع بيىىو فىىارم عىىام 1113يىىة عىىام الوريد
فىىي الشىىركة اليمنيىىة المصىىرية بخبىىرات مصىىرية والمتوقىىع مشىىروع األمبىىوالت والفيىىاالت السىىائلة  ومىىؤخرا  
 م.2.11 خالل فيه اإلنتاجبدء 
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وتميزت في تصنيع العديد من صناف العامة بل ولم تقتصر الصناعة الدوائية اليمنية على األ      
الحىىىاالت النفسىىىية والمضىىىادات أدويىىىة األصىىىناف التخصصىىىية الهامىىىة مثىىىل أدويىىىة الضىىىغط والسىىىكري و 

 الحيوية وغيرها.
وتطورت الصناعة الدوائية اليمنية لمواكبة التطورات في هذه الصناعة حيىث اسىتلهمت التجربىة      

ناعة الدوائية صبغة متميزة في ردن والتي أضفت للصاألردنية في هذا المجال باستقدام خبراء من األ
باإلضىىىافة إلىىىى ذلىىىك الخبىىىرة  cGMP الحىىىديث بىىىالجودة وتطبيىىىق متطلبىىىات التصىىىنيع الجيىىىد هتمىىىاماإل

 النزول الميداني(.) الهندية والمصرية في هذا المجال التي شاركت في تأسيس بعض المصانع.
من الخىارج مىن د موادها األولية وائي في استيراومازالت تعتمد كل الشركات اليمنية للتصنيع الد     

شىىىركات متخصصىىىة فىىىي تصىىىنيع المىىىواد األوليىىىة فىىىي الهنىىىد والصىىىين وغيرهىىىا مىىىن البلىىىدان بمواصىىىفات 
عالمية حسب دساتير األدوية المشهورة األمريكي والبريطاني كما تستورد مواد التعبئىة والتغليىف مثىل 

مىىارات وهنىىا تجىىدر اإلشىىارة إلىىى إلغيرهىىا مىىن مصىىانع عربيىىة فىىي مصىىر واالزجىىاج وااللمنيىىوم فويىىل و 
ىىى دخالت هىىىذه الصىىىناعة بتشىىىجيع مىىىن الدولىىىة لتىىىوفير المىىىواد األوليىىىة بسىىىهولة ضىىىرورة االسىىىتثمار فىىىي م 

 للوقت. وسرعة وبأسعار مناسبة وتوفير التكاليف الباهضة لشحنها من الخارج وتوفيرا  
 التي تواجه الصناعة المحلية:      التحديات 2-3-2

ة يىىرى الباحىىث بحكىىم عملىىه فىىي هىىذا القطىىاع أن الصىىناعة الدوائيىىة تواجىىه ومىىن خىىالل المالحظىى     
 هو فتح السوق على مصراعيه أمام المنتجات األجنبية وهي تشكل عنصرا  أهمها  تحديات كبيرة لعل  

تمثىل  للمنتجات الدوائية الوطنية، باإلضافة إلى أن سياسة إغراق السوق بهذه الكميات أحيانا   منافسا  
شىىك أن التهريىىىب  الباإلضىىافة إلىىى مشىىكلة التهريىىب وتزويىىر األدويىىة فىى ،كبيىىرا   وطني عائقىىا  للمنىىتج الىى

ة للبلىىىد بحيىىىث تىىىدخل اإلقتصىىىاديك بالسياسىىىة وكىىىذل يضىىىر بالصىىىناعات الدوائيىىىة الوطنيىىىة بشىىىكل كبيىىىر
تكون غير صالحة لالستهالك اآلدمي ومن ثم يتم ترويجها في السوق قد كميات من الدواء المهرب 

وتضىىر  مىىن الناحيىىة الصىىحية وتنىىافس بأسىىعار رخيصىىة وتعتبىىر مصىىدر ضىىرر يهىىدد المىىواطن الىىدوائي
 .قتصاد الوطنيباإل

تمىر بهىا الىبالد مىىن  ة التىىياإلقتصىاديالظىروف السياسىية و مىن أهىم التحىديات الحاليىىة هىي  ولعىل       
غيرها والتي وتأخر إجراءات الشحن ومشاكل الجمارك و  هيار لسعر العملة المحليةنحروب وم سي وا  

هذه الظروف تستدعي التعىاون بىين هىذه الشىركات  على تطور ونجاح هذه الشركات ولعل   تؤثر سلبا  
فىىي  مىىن جهىىة والتعىىاون ضىىمن سلسىىلة التوريىىد لكىىل منهىىا مىىن جهىىة أخىىرى وقىىد بىىدأ هىىذا التعىىاون جليىىا  

 ها من المواد الخام.إحتياجاتمن  ضها بعضا  عالتعاون المشترك في تزويد ب
م 3..2تلىىىك التحىىىديات فقىىىد تىىىم إنشىىاء االتحىىىاد اليمنىىىي لمنتجىىىي األدويىىىة عىىىام معظىىىم ل ونظىىرا          

والذي تولى توحيد رؤى هذه الشركات ومطالبة الدولة لوضع سياسات لصالح الصىناعة الدوائيىة كمىا 
وذلىىك  صىىنعاء بمشىىاركة جامعىىة اتبعمىىل ورش عمىىل ودور قىىام بمحاربىىة ظىىاهرتي التهريىىب والتزويىىر 

 .(2.18،تحاد اليمني لمنتجي األدويةلال الموقع اإللكتروني). لحد من تهريب األدويةل

https://www.yemeress.com/city/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
https://www.yemeress.com/city/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
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 أهمية الصناعة الدوائية اليمنية ودورها في تحقيق األمن الدوائي:       2-3-3
 صىىىنف دوائىىىي تىىىتم ثمائىىىةن ثالكثر مىىىأبىىى اليمنيىىىةمحافظىىىات السىىىواق الىىىدواء فىىىي جميىىىع أتزخىىىر "     

جود المواصىىفات أيىىتم تقىديمها للمسىىتهلكين بىىللتصىىنيع الىىدوائي  اليمنيىةفىىي مصىىانع الشىىركات  هصىناعت
 .نافسة ومناسبةم سعارأوب ةالمعتم دالقياسية 
دويىىىة األ إحتياجىىىاتجمىىىالي إمىىىن  %.2تحىىىاد اليمنىىىي بنحىىىو عضىىىاء فىىىي اإلالشىىىركات األ ت سىىىهمو      
متطلبىىىات الىىىدواء وتىىىوفير  إحتياجىىىاتيىىىة علىىىى تلبيىىىة اإلنتاجتحىىىاد القىىىدرة اإل اتشىىىركساسىىىية وتمتلىىىك األ

البىىىرامج الوطنيىىىة الهادفىىىة  اة التىىىي تتبناهىىىيىىىلىىىى الفئىىىات الفقيىىىرة ضىىىمن السياسىىىات الدوائإمىىىن الىىىدواء اآل
 .تخفيف من الفقرلل

يقىىة لصىىناعة سىىس النىىواة الحقؤ دويىىة مىىن منظومىىة متكاملىىة تنتجىىي األممنىىي ليتحىىاد الل اإلشىىك  وت       
ات والخبىىىىرات الوطنيىىىىة العاملىىىىة فىىىىي مجىىىىال الصىىىىناعات ءوطنيىىىىة دوائيىىىىة تعتمىىىىد علىىىىى القىىىىدرات والكفىىىىا

 .(2.18،تحاد اليمني لمنتجي األدويةإلل الموقع اإللكتروني) ."الدوائية
سىىهمت الشىىركات اليمنيىىة للتصىىنيع الىىدوائي فىىي تحقيىىق األمىىن الىىدوائي للجمهوريىىة اليمنيىىة وقىىد أ     

نهىىىىا مىىىىن تىىىىوفير معظىىىىم األشىىىىكال يىىىىة التىىىىي تمك  اإلنتاجشىىىىركات معظىىىىم الخطىىىىوط حيىىىىث تمتلىىىىك هىىىىذه ال
اف والمىىىىىراهم بالشىىىىىراب السىىىىىائل والجىىىىى بىىىىىاألقراص والكبسىىىىىوالت ومىىىىىرورا   بتىىىىىداء  إالصىىىىىيدالنية المطلوبىىىىىة 

بالمحاليىل الوريديىة واألمبىوالت والمضىادات الحيويىة وأدويىة األمىراض المزمنىة مثىل  نتهاء  والتحاميل وا  
إال  اإلحتيىىاجمىىن  %.2أكثىىر مىىن  النفسىىية ورغىىم أن المصىىانع لىىم تغىىط   ري واألمىىراضالضىىغط والسىىك

فىىي  المتالكهىىا طاقىىات كبيىىرة وتحتىىاج فقىىط دعىىم الدولىىة ممىىثال   أنهىىا قىىادرة علىىى تلبيىىة نسىىبة أكبىىر نظىىرا  
الهيئىىة العليىىا لألدويىىة وذلىىك بتخصىىيص أصىىناف للصىىناعة المحليىىة والحىىد مىىن اسىىتيرادها مىىن الخىىارج 

للعملىىة الصىىعبة وقىىد بىىدت مثىىل هىىذه التحركىىات ونأمىىل اسىىتمرارها  للصىىناعة المحليىىة وتىىوفيرا   تشىىجيعا  
 وتطورها للنهوض بالصناعة المحلية.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 :مقدمة 
جراءاتىىه محىىورا        فىىي البحىىوث والدراسىىات والىىذي يىىتم بواسىىطته إنجىىاز  هامىىا   يعتبىىر مىىنهج الدراسىىة وا 

ة إلجىراء التحليىل الجزء الميداني من الدراسة المتمثل في الحصىول علىى البيانىات والمعلومىات الالزمى
اإلحصائي الذي من خالله يتم الحصول على النتائج والتي يتم تفسيرها على ضوء البيانات التي تم 

 جمعها لتحقيق األهداف التي من أجلها أجريت الدراسة.    
ة الدراسىة أدا وكىذلك ،تهىاللمىنهج المتبىع ومجتمىع الدراسىة وعين حيىث يتنىاول هىذا الفصىل وصىفا       

 اكمى ،طبيعيىا   بياناتهىا وتوزيىع وثباتهىا صىدقها ومدى ،وتطويرها بناءهاو  إعدادها وكيفية مة،المستخد
 البيانات لجمع استخدمت التي واألدوات ،راسةالد أداة تصميم في المتبعة لإلجراءات ا  وصف يتضمن

 .البيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائية المعالجةو 
 :الدراسة منهج  3-1

ي فى مسىتخدم جهكمىن واالسىتداللي الوصىفي المىنهج تىم اسىتخدام راسىةأهداف الد قتحقي أجل من     
لمحاولة وصف دور ممارسات إدارة سلسلة التوريىد فىي تحسىين أداء  واإلنسانية جتماعيةاإل راساتالد

ختبىارمن خىالل جمىع البيانىات وتحليلهىا و وذلك  الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي الفرضىيات حيىث  ا 
 كميا   ويعبر عنها تعبيرا   دقيقا   بوصفها وصفا   هتماملمنهج بدراسة الظاهرة محل الدراسة واإليهتم هذا ا

يوضىح مقىدار الظىاهرة وحجمهىا بينمىا التعبيىر الكيفىي  رقميىا   حيث التعبير الكمي يعطي وصفا   وكيفيا  
 فىاتاالختال ومعرفىة ،متغيىرات الدراسىة بىين مىا العالقىة وبيىان يصىف الظىاهرة ويوضىح خصائصىها

 .اما بينهفي والفروق
  :البيانات جمع مصادر 3-2

 :هما أساسين مصدرينفي  راسةالد تمثلت مصادر جمع بيانات هذه     
 :الثانوية المصادر. 1

 فىي تتمثىل والتىي الثانويىة البيانىات مصىادر إلىى النظىري اإلطىار معالجىةل راسىةالد اسىتندت هىذه     
بموضوع الدراسة وبشىكل رئيسىي  العالقة ذات والمقاالت رياتوالدو  ةواألجنبي العربية راجعوالم الكتب

 اإلنترنت مواقع في البحث باإلضافة إلى ،الدارسة موضوع تناولت التي السابقة راساتوالد األبحاث
  .المختلفة

 :األولية المصادر. 2
 خصيصا   متم  ص   راسة التيللد رئيسة كأداة االستبانة باستخدام األولية البيانات جمع تم     

والوسطى  العليا راتاإلدا على راسة ومتغيراتها وتم توزيعهاالد لموضوع التحليلية الجوانب لمعالجة
والعاملين في مجال سلسلة التوريد والتي تقابل أقسام التخطيط والمشتريات والمخازن في الشركات 

 .اليمنية للتصنيع الدوائي
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  :مجتمع الدراسة وعينتها 3-3
في جميع العاملين من فئة اإلدارة العليا والوسطى والمختصين في مجال  دراسةال مجتمعيتمثل      

سلسىىلة التوريىىد حيىىث ال توجىىد إدارة ) والمخىىازن التخطىىيط، المشىىترياتفىىي أقسىىام  إدارة سلسىىلة التوريىىد
والبىىىالغ  فىىىي الشىىىركات اليمنيىىىة للتصىىىنيع الىىىدوائي المسىىىتجيبة إلجىىىراء الدراسىىىة (حتىىىى اآلن بهىىىذا االسىىىم

إلعتىىذار شىىركة شىىفاكو مىىن  ( شىىركات عاملىىة فىىي الىىيمن نظىىرا  1( شىىركات فقىىط مىىن أصىىل )8)عىىددها 
( اسىىتبانة علىىى مجتمىىع 141إجىىراء الدراسىىة حيىىث تىىم اسىىتخدام أسىىلوب الحصىىر الشىىامل، وتىىم توزيىىع )

قسىىام والعىىاملين األدارات و وكىىان هىىذا التوزيىىع معتمىىد علىىى حجىىم كىىل شىىركة مىىن حيىىث عىىدد اإل الدراسىة
( المسىتجيبين مىن 1-3رقم )  ويوضح الجدول ريات والمخازن(ت، المش)التخطيط معنيةقسام الفي األ

 اإلدارات للشركات مجتمع الدراسة.
 (1-3رقم ) جدول

 الدراسةمن اإلدارات للشركات مجتمع  المستجيبين

 اسم الشركة م
مدير 
عام/ 
مدير 
 فني

مدير 
مشتريات

تخطيط  أ
 أ مخازن

موظ،و 
مشتريات

تخطيط  أ
 أ مخازن

دير م
رقابة 
 /

تاكيد 
 الجودة

مدير / 
مسؤول 
البحث 
 والتطوير

مدير/ 
مشرف 
 اإلنتاج

مدير/ 
مسؤول 
 الصيانة

المدير 
المالي 
والتكاليف 
ونظم 

 المعلومات  

مدير / 
مسؤول 
الموارد 
 البشرية

المبيعات 
 والتسويق

 اإلجمالي

الشركة اليمنية  1
 23 5 1 3 1 1 1 2 6 1 2 المصرية

 21 2 1 2 1 2 1 2 5 2 2 الشركة الدولية 2

 16 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 شركة بيوفارم 3

 21 1 1 2 1 1 1 2 6 3 2 شركة سبأ فارما 4

 الشركة الدوائية  5
2 3 9 3 1 3 1 1 1 1 25 

 الشركة العالمية 6

الشركة اليمنية  7
 25 2 2 3 1 3 1 2 5 3 3 ()يدكولألدوية 

 21 2 1 1 1 1 1 2 7 3 1 شركة رفا فارما 8

 149 15 8 13 7 13 7 15 41 16 14 اإلجمالي
 

( أن عدد العاملين في اإلدارات المقابلة إلدارة سلسلة التوريىد بلىغ 1-3حيث يبين الجدول رقم )     
فىىىي حىىىين توزعىىىت بقيىىىة النسىىىبة علىىىى بقيىىىة اإلدارات بشىىىكل رمىىىزي ( %38) أي مىىىا نسىىىبته فىىردا   (55)

 في ممارسات إدارة سلسلة التوريد.     كونها تشارك بشكل أو ب خر 
( عىىدد االسىىتبانات الموزعىىة والمسىىتردة مىىن الشىىركات المسىىتهدفة 2-3كمىىا يوضىىح الجىىدول رقىىم )     

لمتابعىة الباحىث وتوضىيحه  نظىرا   استبانةوعدد االستبانات الصالحة للتحليل حيث لم يتم استبعاد أية 
املين ة جيدة مع مدراء الشركات المستجيبة كونه من العأثناء نزوله الميداني ولما يتمتع به من عالق

 يلي:كما هو مبين فيما ، في هذا القطاع لفترة طويلة
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 (2-3جدول رقم )
 الموزعة على الشركات المستهدفة والمستردة منها  االستباناتعدد 

 اسم الشركة م
 االستبانات
 الموزعة

 االستبانات
 المستردة

 االستبانات
الصالحة 
 للتحليل

 ستباناتالا
الصالحة 
 للتحليل %

 %95.65 22 22 23 الشركة اليمنية المصرية 1
 %91 18 18 21 الشركة الدولية 2
 %93.75 15 15 16 بيوفارم للصناعات الدوائية 3
 %91 18 18 21 شركة سبأ فارما 4
 الشركة الدوائية  5

25 23 23 92% 
 الشركة العالمية 6

 %84 21 21 25 ()يدكوة الشركة اليمنية لألدوي 7

 %91 18 18 21 رفا فارما للصناعات الدوائية 8
 %91.6 135 135 149 اإلجمالي

( اسىتمارة 135( استمارة استبانة وتم استرداد )141( أنه تم توزيع )2-3ويتضح من الجدول )     
 .(% 6..1) ( استمارة استبانة وبنسبة135استبانة وعدد االستمارات الصالحة )

 :الدراسة أداة 3-4
راسىة والمتمثلىة فىي الد أداةتىم تحديىد  ومتغيراتها، وفرضياتها، الدراسة،في إطار مشكلة وأهداف      

 .االستبانة كأداة لجمع البيانات األولية نظرا  لكونها األكثر مالءمة لهذا الغرض
 تصميم أداة الدراسة:  3-4-1

     :اآلتي في تتمثل راحلم عدةفي  إعداد وتصميم االستبانة عمليةمرت      
باللغىة العربيىة  السىابقة راسىاتالد مىنال بىأس بهىا  مجموعىة وتحليىل مسىح راءإجى تىم :األولـى المرحلـة
متغيراتها و  وأبعادها محاورها بعضللدراسة الحالية في  دراسات مشابهة تعتبر التياالنجليزية و  واللغة

م تى وقىد المدروسىة، بمؤشىراتهاألداء  التوريىد بأبعىاده المدروسىة ومحىور كمحور ممارسات إدارة سلسىلة
 مىع تتناسىب والتىي راسىاتالد تلك مقاييس في الواردة الفقرات فيها دونت الغرض لهذا صفوفةم إعداد

 .ومتغيراتها وأبعادها راسةالد موضوع
 الب عىدعمىل تلخىيص لفقىرات المقيىاس بحيىث تغطىي قيىاس  فىي المرحلىة هىذه تمثلىت :الثانيـة المرحلـة

 راسىةالد أهىداف تحقىق والتي السابقة راساتالد في تكرارا   األكثر الفقرات انتقاءه وتم المستهدف قياس
وقيىاس  راسىةالد هىذه أهىداف مىع يتناسىب بمىابالىدمج أو إعىادة الصىياغة أو اإلضىافة  سىواء   الحاليىة

ختيارو   .متغيراتها وفرضياتها ا 
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 جامعيىا   ا  اسىتاذ عشىر إثنىي علىى عرضىها تىم حيىث االسىتبانة تحكىيم ةلىمرحتمثلت ب :الثالثة المرحلة
–مىن عىدة جامعىات )صىنعاء  العلمىي والبحىث اإلداريىة العلىوم مجىاالت فىي االختصىاص ذوي مىن

 جوانبىه كىل فىي بتحكىيم المقيىاس وتصىويبه تكرمىوا لىذيناو ذمىار(  –العلىوم والتكنولوجيىا –األنىدلس
ضىافة، وتعىديل، ،حىذف بىين مىا تباينىت التىي مالحظىاتهم خىالل وذلك مىن واللغوية، العلمية  ودمىج وا 
 .وتأخير تقديم أو صياغة، عادةأو إ

سىتاذ المشىرف علىى الرسىالة وذلىك علىى ت مناقشىة مالحظىات المحكمىين مىع األتمى المرحلـة الرابعـة:
بمىا يخىدم أهىداف الدراسىة فىي بنىاء  المحكمىينراحىات واقت بمالحظىات األخىذ تىمقىد و مسىتوى كىل فقىرة 

 .للتطبيق مقياس قابال  االستبانة بعد التحكيم ليصبح ال
 :الدراسة أداة وصف  3-4-2

في  والمختصي  العليا والوسطى اإلدارة آراء الستقصاء حسب ما ذكر سابقا   تم تصميم استبانة     

مىىىدى تطبيىىىق  عىىىنإدارة سلسىىىلة التوريىىىد فىىىي الشىىىركات اليمنيىىىة للتصىىىنيع الىىىدوائي محىىىل الدراسىىىة وذلىىىك 
 االسىتبانة وتكونىتسي  أداء العملينا  لتلنك الكنركا  ودورها في تحممارسات إدارة سلسلة التوريد 

 قسمين هما:  من النهائية صورتها في
 :ات الدراسةالقسم األول: البيانات العامة لم،رد

 المسمى العلمي، المؤهل العمر، الجنس،) هي الديمغرافية الخصائص من مجموعة وتمثلت في     
 (.الوظيفة الحالية الخدمة،سنوات ، الوظيفي

 :قسم الثاني: متغيرات الدراسةال
 :كما يلي متغيرات الدراسة االستبانة من الثاني القسم يتضمن     

 المستقل:المتغير  -1
 علىى موزعىة ( فقىرة36وتضىمن ) إدارة سلسىلة التوريىد تمثىل المتغيىر المسىتقل فىي ممارسىات     
   :التالي النحو علىو  أبعاد خمسة
 فقرات. (8ويضم ) ينم وّردالع بالعالقة ميتعلق  :األول الب عد
 .فقرات (5ويضم ) بالعمليات الداخليةالثاني: يتعلق  الب عد
 .فقرات (6ويضم ) بالعالقة مع الوسطاءيتعلق  :الثالث الب عد
 .فقرات (5ويضم ) بالعالقة مع العمالءيتعلق : الرابع الب عد
 ت. فقرا (8ويضم ) بالمشاركة في المعلوماتيتعلق الخامس:  الب عد

 التابع:المتغير  -2
وتضىمن الشىركات اليمنيىة للتصىنيع الىدوائي  فىيالعمليىات  أداء تحسىين تمثل المتغيىر التىابع فىي     

  :التالي النحو على مؤشرات أربعةعلى  موزعة ( فقرة16)
 .فقرات (4) ويضم بالكلفةيتعلق  :األول المؤشر
 .فقرات (5) ويضم بالجودةيتعلق  :الثاني المؤشر
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 .فقرات (4) ويضم بالمرونةيتعلق  :الثالث ؤشرالم
 .فقرات (3) ويضم بالتسليميتعلق  الرابع: المؤشر
عىىد وعلىىى ( متغيىىرات الدراسىىة وأبعادهىىا وتوزيىىع الفقىىرات علىىى كىىل ب  3-3ويوضىىح الجىىدول رقىىم )     

 النحو التالي:
 (3-3رقم ) جدول

 عدبه  كل ال،قرات في توزيعو  راسةالد راتمتغي أبعاد

 عدد ال،قرات األبعاد رات الرئيسةالمتغي

 المتغير المستقل
 ممارسات إدارة سلسلة التوريد

(Supply Chain 
Management Practices ) 

 8 ينمهوّردالالعالقة مع 
 7 العمليات الداخلية
 6 العالقة مع الوسطاء
 7 العالقة مع العمالء

 8 المشاركة في المعلومات
 36 ـــــــــــــــــــــــــــــــــالي ال،قراتإجمــــــــــــــــــــ

 المتغير التابع
 العمليات تحسين أداء

 4 الكل،ة
 5 الجودة
 4 المرونة
 3 التسليم

 16 إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ال،قرات
 52 ) االستبانة (الدراسة داةأ فقرات جميع

 فقىرات علىى لإلجابىة الخماسىي، ليكىرت مقيىاس وفىق فقىرة لكىل اإلجابىة مسىتوى رجتىد تىم وقىد     
 ( التالي:4-3رقم ) الجدول في موضح هو كما االستبانة،

 (4-3رقم )جدول 
 درجات مقياس ليكرت الخماسي

 ال أوافق بشدة ال أوافق وافق إلى حد  ماأ أوافق أوافق بشدة التصنيف
 1 2 3 4 5 الترميز

يىد والتأك سىئلةاأل على اإلجابة قةطريو  الدراسة، من الهدف ضحو ي خطاب استبانة كل افقر  وقد     
 .المعلوماتية سر  على
 أداة الدراسة: إختبار  3-4-3

أداة الدراسة من خالل مجموعة من المقاييس للتثبت من صدق األداة واتساقها وثباتهىا  إختبارتم 
 وصالحيتها للغرض الذي من أجله تم بنائها كما يلي:

 الدراسة: أداة صدق قياس 3-4-3-1
وقام  ،(8..2،.56،)عبد الفتاح ع لقياسهض  به أن المقياس يقيس ما و   ي قصد االستبانة صدق     

 :باستخدام عدة طرق هيصدق االستبانة  من لتأكداب الباحث
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 :المحكمين صدق  -1
 الملحىق لموضىحة فىيا األولية بصورتها عرضها تم البحث ألدوات الظاهري الصدق من للتأكد     
مىن عىدة جامعىات يمنيىة  األكىاديمي المجىال في المحكمين المتخصصين من مجموعة على( 3) رقم

 بعىض بىإجراء وقىام المحكمىين آلراء الباحىث اسىتجاب وقىد (2) رقم الملحق في همؤ أسما والموضحة
 عىادةوا   جديىدة، فقىرات ضىافةا  و  الفقىرات، بعىض حىذف تىم حيىث االسىتبانة، فقىرات علىى التعىديالت
 وضىعها علىى االسىتبانة اسىتقرت أن لىىإ المحكمىين لتوجيهىات وفقىا وذلىك اآلخىر، بعضىها صىياغة
 (.1) رقم الملحق في والموضح النهائي
 االتساق الداخلي:  -2
 ،هىذه الفقىرة ليىهإ تنتمىي الىذي المجىال مىع سىتبانةاال فقىرات مىن فقىرة كىل اتسىاق مىدى بىه ي قصد     
 كل فقرة درجات بين سونبير  ارتباط معامل بحساب الداخلي تساقاال صدق من التحقق جرى حيث
 ينبى التاليىة بالجىداول موضىحوهىو  ،يىهإل تنتمىي الىذي للمجىال يىةالكل والدرجىة االسىتبانة، فقىرات مىن
 حده: على كل   األبعادمن  عدب   لكل فقراتال

 إدارة سلسلة التوريد(: )ممارسات أوالا: المتغير المستقل
 :ينمهوّردالالعالقة مع  :األول البهعد

 (5-3جدول رقم )
 ين(مهوّردال)العالقة مع  األول البهعدفقرات  من فقرة كل نبي اإلرتباط معامل 

 ال،قرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(.Sig ) 
 1.111 1.722 ين.مهوّردالتمتلك الشركة قاعدة بيانات خاصة لتصنيف  1
 1.111 1.713 يها.مهوّرد إختيارر الجودة في تعتمد الشركة معيا 2
 1.111 1.766 ين.مهوّردالتسعى الشركة إلى بناء عالقات طويلة المدى مع  3
 1.111 1.681 ين على أساس الثقة المتبادلة.مهوّردالتقوم العالقة مع  4
 1.111 1.618 ين على أساس المن،عة المتبادلة.مهوّردالتتعامل الشركة مع  5
 1.111 1.732 ين على أسس واضحة.مهوّردالمل الشركة على حل المشكالت مع تع 6
 1.111 1.768 ين في مجال البحث والتطوير.مهوّردالهناك تعاون بين الشركة و  7
 1.111 1.794 ين.مهوّردالشمل تتمتلك الشركة برامج تحسين مستمر  8

 1.111 1.851 ينمهوّردالمجموع فقرات بعد العالقة مع 
العالقىة األول ) الب عىدفقىرات  مىن فقىرة كىل بىين اإلرتبىاط معامل أن (5-3رقم ) الجدول من تبيني    

 ا  صادق الب عديعد  ( وبذلكα ...5 ≤معنوية ) مستوى عند دالة ،للب عد الكلية ( والدرجةينم وّردالمع 
 .لقياسه عض  و   لما
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  العمليات الداخلية: :الثاني البهعد
 (6-3)رقم جدول 

  )العمليات الداخلية( الثاني البهعد فقرات من فقرة كل نبي اإلرتباط عاملم 

 ال،قرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

 .(Sig ) 
 1.111 1.834 تتعامل اإلدارات واألقسام مع بعضها البعض بتنسيق متميز. 1
 1.111 17274 تستخدم الشركة فرق عمل مشتركة لحل المشكالت بين األقسام. 2
 1.111 17762 تعقد الشركة اجتماعات دورية بين مختلف اإلدارات. 3
 1.111 17205 تعمل اإلدارات واألقسام برو  ال،ريق الواحد. 4
 1.111 17281 تمتلك الشركة القدرة على التنبؤ بالطلب بشكل دقيق. 5
 1.111 17774 تقوم الشركة بتقييم مدى تحقيق األهداف باستمرار. 6
 1.111 17658 تطبق الشركة مبادئ التصنيع الرشيق 7

 1.111 1.881 العمليات الداخلية مجموع فقرات بعد
الثىاني  الب عىدفقىرات  مىن فقىرة كىل بىين اإلرتبىاط معامىل ( أن6-3) الجىدول رقىم مىن تبىيني     

الب عىد  يعىد ( وبىذلكα ...5 ≤) معنويىة مسىتوى عنىد دالىة للب عىد، لكليىةا والدرجىة( العمليات الداخلية)
 .هقياسل عض  و   لما صادقا  
  : العالقة مع الوسطاء:الثالث البهعد

 (7-3) رقم جدول
  العالقة مع الوسطاء() الثالث البهعدفقرات  من فقرة كل ينب اإلرتباط معامل 

 ال،قرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

 .(Sig ) 
 1.111 177.2 ويلة األمد مع الوسطاء.تقوم الشركة ببناء عالقات ط 1
 1.111 17255 تقوم الشركة بالتنسيق المالئم لألنشطة المشتركة مع الوسطاء. 2
 1.111 17240 تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس التكامل. 3
 1.111 17247 تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس الثقة المتبادلة. 4
 1.111 .1728 على أساس المنافع المتبادلة. تبنى العالقة مع الوسطاء 5
 1.111 1.778 تقوم الشركة بحل المشكالت التي قد تنشأ مع الوسطاء على أسس واضحة. 6

 1.111 1.811 العالقة مع الوسطاء مجموع فقرات بعد
عالقة ال)الثالث  الب عدفقرات  من فقرة كل بين اإلرتباط معامل أن (5-3رقم ) الجدول من تبيني     

 الب عد صادقا   يعد ( وبذلكα ...5 ≤) معنوية مستوى عند دالة للب عد، لكليةا والدرجة( مع الوسطاء
 .هقياسل عض  و   لما
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  العالقة مع العمالء: :الرابع البهعد

 (8-3)رقم جدول 
  العالقة مع العمالء() الرابع البهعد فقرات من فقرة كل ينب اإلرتباط معامل 

ل بيرسون معام ال،قرات م
 لالرتباط

االحتمالية القيمة 
 .(Sig ) 

 1.111 1.774 العمالء. إحتياجاتتحرص الشركة على تقديم منتجات تلبي  1
 1.111 17256 تقوم الشركة بحل شكاوى العمالء بعناية. 2
 1.111 17261 تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع العمالء. 3
 1.111 17245 رضا العمالء بشكل مستمر. تقوم الشركة بقياس وتقييم 4
 1.111 .1772 تبنى العالقة مع العمالء على أساس الثقة المتبادلة. 5
 1.111 177.7 تحدد الشركة توقعات العمالء المستقبلية بشكل مستمر. 6
 1.111 17215 تهتم الشركة بتراء ومقترحات العمالء في تطوير منتجاتها. 7

 1.111 1.871 القة مع العمالءالع مجموع فقرات بعد
)العالقىة  الرابىع الب عىدفقىرات  مىن فقىرة كىل بىين اإلرتبىاط معامل ( أن8-3)رقم  الجدول من تبيني    

 صىادقا   الب عىد يعىد ( وبىذلكα ...5 ≤) معنوية مستوى عند دالة ،للب عد لكليةا والدرجةمع العمالء( 
 .هقياسل عض  و   لما

  ي المعلومات:المشاركة ف الخامس: البهعد

 (9-3)رقم جدول 
  المشاركة في المعومات(الخامس ) البهعد فقرات من فقرة كل ينب اإلرتباط معامل 

معامل بيرسون  ال،قرات م
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية     

 .(Sig ) 
 1.111 1.676 المعلومات. داخلية لتبادلتمتلك الشركة شبكات  1
 1.111 17217 ها.إحتياجاتديث يلبي كافة تمتلك الشركة نظام معلومات ح 2
 1.111 17776 تواكب الشركة التطور في أنظمة المعلومات. 3
 1.111 17740 تقوم الشركة بتبادل المعلومات مع الشركاء بوضو  وش،افية. 4
 1.111 17728 تؤمن الشركة المعلومات الكافية للشركاء في الوقت المناسب. 5
 1.111 17763 ين.مهوّردالام الطلب اولي من تعتمد الشركة على نظ 6
 1.111 17744 تحرص الشركة على جودة المعلومات المتبادلة. 7
 1.111 .1761 تمتلك الشركة موقع الكتروني محدث خاص بها. 8

 1.111 1.831 المشاركة في المعلومات مجموع فقرات بعد
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 الخنام  الب عىد فقىرات مىن فقىرة كىل ينبى اإلرتبىاط معامىل ( أن1-3)رقىم  الجىدول مىن تبىيني    

 يعىد ( وبىذلكα ...5 ≤) معنويىة مسىتوى عنىد دالة للب عد، لكليةا والدرجة( المشاركة في المعلومات)
 .هقياسل عض  و   لما الب عد صادقا  

  )تحسين األداء(: ثانياا: المتغير التابع
  :الكل،ة :األول المؤشر

 (11-3)رقم  جدول                 
 )الكل،ة( األول المؤشر فقرات من فقرة كل ينب اإلرتباط ملمعا 

 ال،قرات م
معامل 
بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

 .(Sig ) 
 1.111 17276 تهتم الشركة بتخ،يض التكاليف من خالل البحث والتطوير. 1
 1.111 17.12 تعمل الشركة على خ،ض التكل،ة من خالل االستخدام األمثل لمواردها. 2
 1.111 172.2 تستخدم الشركة وسائل رقابية بشكل دوري لخ،ض التكل،ة. 3
 1.111 177.3 تشجع الشركة رو  االبتكار لدى العاملين الذي يسهم في خ،ض التكاليف. 4

 1.111 1.831 مجموع فقرات مؤشر الكل،ة
األول  المؤشىر تفقىرا مىن فقىرة كىل بىين اإلرتبىاط معامىل ( أن.1-3) رقىم الجىدول مىن تبىيني     

 صىادقا   المؤشر يعد وبذلك (α ...5 ≤) معنوية مستوى عند دالة ،للمؤشر لكليةا والدرجة( الكلفة)
 .هقياسل عض  و   لما

  :الجودة الثاني: المؤشر
 (11-3)رقم  جدول

 الثاني )الجودة( المؤشر فقرات من فقرة كل ينب اإلرتباط معامل 

معامل بيرسون  ال،قرات م
 لالرتباط

االحتمالية قيمة ال
 .(Sig ) 

 1.111 17255 تمتلك الشركة سياسات موثقة للجودة. 1
 1.111 172.4 تحرص الشركة على خ،ض نسب المعيب في منتجاتها. 2
 1.111 17273 تستخدم الشركة أساليب متطورة للتحسين المستمر للجودة. 3
 1.111 17224 .اإلنتاجتحرص الشركة على الرقابة على كافة مراحل  4
 GMP. 17214 1.111تحرص الشركة على تطبيق معايير التصنيع الجيد  5

 1.111 1.765 مجموع فقرات مؤشر الجودة
الثناني  المؤشىر فقىرات مىن فقىرة كىل بىين اإلرتبىاط معامىل ( أن11-3) رقىم الجىدول مىن تبىيني     

 صادقا   المؤشر يعد وبذلك (α ...5 ≤) معنوية مستوى عند دالة ،للمؤشر لكليةا والدرجة( الجودة)
 .هقياسل عض  و   لما
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  :المرونة الثالث: المؤشر
 (12-3)رقم  جدول

 الثالث )المرونة( المؤشر فقرات من فقرة كل ينب اإلرتباط معامل

معامل بيرسون  ال،قرات م
 لالرتباط

االحتمالية القيمة 
 .(Sig ) 

 1.111 177.5 تستجيب الشركة بشكل سريع للتغيرات البيئية. 1
 1.111 17288 تمتلك الشركة مرونة عالية في تغيير منتجاتها. 2
 1.111 .1772 .اإلنتاجتمتلك الشركة مرونة تغيير حجم  3
 1.111 17243 تخطط الشركة بشكل مسبق لمواجهة الحاالت الطارئة. 4

 1.111 1.831 مجموع فقرات مؤشر المرونة
الثالن   المؤشىر فقىرات مىن فقىرة كىل بىين اإلرتبىاط امىلمع ( أن12-3) رقىم الجىدول مىن تبىيني     

 المؤشىر يعىد وبىذلك (α ...5 ≤) معنويىة مسىتوى عنىد دالىة ،للمؤشىر لكليىةا والدرجىة( المرونىة)
 .هقياسل عض  و   لما صادقا  
  :التسليم الرابع: المؤشر

 (13-3)رقم  جدول
 الرابع )التسليم( المؤشر فقرات من فقرة كل ينب اإلرتباط معامل

 ال،قرات م
معامل بيرسون 

 لالرتباط
االحتمالية القيمة 
 .(Sig ) 

 1.111 17274 تلتزم الشركة بمواعيد التسليم المحدد مع العمالء باستمرار. 1
 1.111 17.02 تهتم الشركة بتوصيل الطلبيات الطارئة قبل الوقت المحدد. 2
 1.111 17.06 السريع.تستخدم الشركة كافة الوسائل واإلجراءات لضمان التسليم  3

 1.111 1.785 مجموع فقرات مؤشر التسليم
الرابن   المؤشىر فقىرات مىن فقىرة كىل بين اإلرتباط معامل ( أن13-3) رقم الجدول من تبيني        

 صادقا   المؤشر يعد وبذلك (α ...5 ≤) معنوية مستوى عند دالة ،للمؤشر لكليةا والدرجة( التسليم)
 .هقياسل عض  و   لما
  البنائي:لصدق ا

 تريد التي األهداف تحقق مدى يقيس الذي األداة، صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر     
 االستبانة، لفقرات الكلية بالدرجة الدراسة أبعاد من بعد كل ارتباط مدى ويبين إليها، الوصول األداة

 االستبانة أبعاد من بعد كل درجة بين اإلرتباط تالمعام حساب مت البنائي الصدق من وللتحقق
 التالي:( 14-3) رقم جدول في كما لالستبانة الكلية والدرجة
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  (14-3) رقمجدول 
 لالستبانة الكلية بالدرجة الدراسة أبعاد من بعد كل ينب اإلرتباط معامل

معامل بيرسون  األبعاد م
 لالرتباط

االحتمالية القيمة 
(Sig.) 

 1.111 1.851 ينمهوّردالالعالقة مع  1
 1.111 1.881 العمليات الداخلية 2
 1.111 1.811 العالقة مع الوسطاء 3
 1.111 1.871 العالقة مع العمالء 4
 1.111 1.831 المشاركة في المعلومات 5
 1.111 1.831 مؤشر الكل،ة 6
 1.111 1.765 مؤشر الجودة 7
 1.111 1.831 مؤشر المرونة 8
 1.111 1.785 مؤشر التسليم 9

 عند دالة الدراسة في جميع أبعاد اإلرتباط تمعامالجميع  أن (14-3) رقم الجدول من تبيني     
 .اهقياسل توضع لما ةصادق الدراسة جميع أبعاد تعد وبذلك (α ...5 ≥) معنوية مستوى

 الدراسة: أداة ثبات قياس  3-4-3-2
 ، أي أن المقيىاس يعطىيرار المقيىاس وعىدم تناقضىه مىع نفسىه" اسىتقراسىة الد أداةبثبىات  ي قصىد     
 حسىاب الصىدقويمكىن  عيد تطبيقه على نفىس العينىةلقيمة المعامل إذا أ   النتائج باحتمال مساو  نفس 

 .                    (8..2،.56،)عبد الفتاح عن طريق حساب جذر معامل الثبات وهو يعرف بصدق المحك
 راتعبىا ثبىات ختبىارإل) كرونبىاخ ألفىا (ارإختبى اسىتخدام تىم فقىد راسىةالد أداة ثبىات مىن وللتأكىد     

إلىىى  (Alcraz & Macias,2016,97)مىىن أشىىار كىىل ( حيىىث 1-.) حيىىث تتىىراوح قيمتىىه بىىين المقيىىاس
)وأقىل مىن  .8.. ≤ممتىاز،  .1.. ≤لفىا كرونبىاخ كالتىالي: أ لمؤشىر Rindskopf, 2015)تصنيف )

 ≤للتسىىىىاؤل،  قابىىىل( .5..)وأقىىىل مىىىىن .6.. ≤مقبىىىول، ( .8..)وأقىىىل مىىىىن .5.. ≤، جيىىىد( .1..

 غير مقبول. .5..ضعيف وأقل من ( .6..)وأقل من .5..

 الخاضىعة راسىةالد أداة راتعبىا بىين الىداخلي االتسىاق درجىة إختبىار علىى األسىلوب هىذا يركىزو  
 :يأتي كما راسةالد راتلمتغي الثبات معامالت قيم (15-3رقم ) الجدول ويوضح للتحليل،
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 (15-3رقم )جدول 
 معامالت الثبات أل،ا كرونباخ ألبعاد الدراسة قيم 

عدد  األبعاد المتغيرات الرئيسة
 الصدق ال،ا كرونباخ ال،قرات

 المتغير المستقل
ممارسات إدارة سلسلة 

 التوريد
 

 1.93 1.87 8 ينمهوّردالالعالقة مع 
 1.95 1.91 7 العمليات الداخلية
 1.95 1.91 6 العالقة مع الوسطاء

 1.96 1.92 7 مع العمالءالعالقة 
 1.94 1.88 8 المشاركة في المعلومات

 1.98 1.97 36 إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ال،قرات
 المتغير التابع

 الشركات تحسين أداء
 1.94 1.89 4 الكل،ة
 1.95 1.91 5 الجودة
 1.91 1.83 4 المرونة
 1.94 1.89 3 التسليم
 1.97 1.94 16 إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ال،قرات

 1.97 1.93 52 ) الدراسة )االستبانة أداة فقرات جميع
 الصدق = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ.

( أن قيمىىة معامىىل ألفىىا كرونبىىاخ كانىىت 15-3فىىي الجىىدول رقىىم )يتضىىح مىىن النتىىائج الموضىىحة      
كىىذلك كانىىت قيمىىة  االسىىتبانة،( لكىىل مجىىال مىىن مجىىاالت 12..-83..عىىد وتتىىراوح بىىين )لكىىل ب   جيىىدة

 عاليىة ثبىات درجىة على تدل ممتازة قيمة ( وهي13..معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات االستبانة )
 . أجله من عدأ   ما ياسلق صالح أنهو  االستبانة بها تمتعت
  (One-Sample Kolmogorov-Smirnov) :للبيانات لتوزيع الطبيعيا إختبار  3-4-3-3

إلى أن معظم األساليب  عد التوزيع الطبيعي من التوزيعات االحتمالية المهمة، إضافة  ي  "     
كافتراض رئيس والمعروف كذلك أن  ( (Normalityاإلحصائية المستخدمة تتطلب اإلعتدالية

ألساليب اإلحصائية التي تستوجب توفر بعض االفتراضات حول التوزيع االحتمالي تدعى ا
 :ختبارنتائج اإليوضح  (16-3رقم )( والجدول 5..261،2،فهمي)األساليب المعلمية  

 (16-3جدول رقم )
 (One -Sample Kolmogorov-Smirnov)  للبيانات  الطبيعي التوزيع إختبارنتائج 

 

 ( Sigاالحتمالية ). القيمة  (Zقيمة ) ،قراتعدد ال المتغير
 1.381 1.918 36  ممارسات إدارة سلسلة التوريد

 1.136 1.159 16 األداء
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 فرضىىية العىىىدم كانىىتحيىىث أن البيانىىات موزعىىة توزيعىىا  طبيعيىىا ، ( 16-3يوضىىح الجىىدول رقىىم )     
تفترض أن البيانات ال تتىوزع لة الفرضية البدي وأن التوزيع الطبيعي أن البيانات تتوزع حسب تفترض
 ،381..) وبما أن مستوى المعنوية المحسوب لكل من المتغير المستقل والمتغيىر التىابع هىو طبيعيا  
فهىىذا أو أقىىل  (5...) مسىىتوى الداللىىة االسىىمي الىىذي يسىىاوي وهمىىا أكبىىر مىىنالتىىوالي علىىى  (136..
وبالتىالي تخضىع لإلختبىارات  طبيعيىا   عىا  قبول الفرض العدمي القائل بأن البيانىات موزعىة توزي يقتضي
 . المعلمية

    توزيع االستبانات: 3-4-4
 –م 6/2.18./5.تىىىىم توزيىىىىع االسىىىىتبانات علىىىىى مجتمىىىىع الدراسىىىىة وجمعهىىىىا خىىىىالل الفتىىىىرة مىىىىن      
( اسىىتبانة 135( اسىىتبانة وكىىان عىىدد االسىىتبانات المسىىتردة )141م حيىىث تىىم توزيىىع )6/2.18./28

 (.2-3رقم )حسب الجدول  ،(%6..1بنسبة )
 مالحظة:

كون الشركة الدوائية والشركة العالمية مملوكتان لمجموعة مستثمرين واحدة وكون مديري  نظرا   -
ومسؤولي الدوائر واألقسام المستهدفين يعملون في كلتا الشركتين لهذا تم توزيع االستمارات لهما 

 كجهة واحدة والتي بدورها قامت بتوزيع االستمارات وتجميعها. 
 :مراجعة وترميز البيانات  3-4-5

مىىىن البيانىىىات والتحقىىىق  لهىىىانتهىىىاء مىىىن جمىىىع االسىىىتبانات تمىىىت عمليىىىة الفىىىرز والمراجعىىىة بعىىىد اإل     
ووجىد أن االسىتبانات المسىتردة وعىددها  من استيفائها لشىروط القبىولالمفقودة والتعامل معها والتحقق 

بيانىات البيانىات وترميزهىا وتىم تفريىغ  ومن ثم تىم تصىميم قاعىدةصالحة للتحليل كلها ( استبانة 135)
 واستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة. SPSS) )التحليل  برنامجاالستبانات إلى 

 :الميدانية الصعوبات التي واجهت خطوات تن،يذ الدراسة  3-4-6
 مرت الدراسة ببعض الصعوبات التي واجهت خطوات التنفيذ وتوزيع االستبانة من أبرزها:     
 الباحث من إيصال االستمارات بنفسه إلى شركة رفا فارما بسيئون في حضرموت  عدم تمكن

مما اضطره االستعانة بأحد الزمالء المقيمين هناك الستالم االستمارات وتوزيعها ومتابعتها 
عادة إرسالها للباحث.  وتجميعها وا 

  العديد من نظرا للوضع الذي تمر به شركة يدكو من انعدام المرتبات وعدم انتظام دوام
بعد عيد رمضان المبارك فقد تم االستعانة بأحد الزمالء لتوزيع  المستهدفين خصوصا  

 االستمارات وتجميعها وتسليمها للباحث.
  تولي إدارة الموارد البشرية في الشركات المستهدفة توزيع االستمارات عن طريقها حسب أنظمة

 .وتسليمهم االستمارات شخصيا   تلك الشركات لم يمكن الباحث من مقابلة المستهدفين
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 الدراسة: بيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائية األساليب 3-5
 أهىداف لتحقيىق  IBM (SPSS) ver. 21  نسىانيةاإلللعلىوم  اإلحصىائية الحىزم برنامج اعتماد تم     

ختبىارو  ،البيانىات ( لتحليىل5...الدراسىة بمسىتوى داللىة )  يباألسىال لىذلك واسىتخدمت ،الفرضىيات ا 
  :كاآلتي ذلك وبيان ،االستدالليواالسلوب  الوصفي األسلوب اإلحصائي ل:مث المناسبة اإلحصائية

حيىىىث يسىىىتخدم هىىىذا األمىىىر  النسىىىبي،والىىىوزن  الحسىىىابي،والمتوسىىىط  والتكىىىرارات، المئويىىىة،النسىىىب  -1
 ويفيد الباحث في وصف عينة الدراسة. ما،بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير 

 .اإلرتباط درجة لقياس (Pearson Correlation Coefficient) بيرسون ارتباط لمعام -2
 الدراسة. أداة ثبات لقياس (Cronbach’s Alpha) لفا كرونباخأ إختبار -3
 لمعرفة طبيعة التوزيع.(one -Sample Kolmogorov-Smirnov) الطبيعي  التوزيع إختبار -4
 .المعيارية واالنحرافات ،الحسابية متوسطاتال ( لحسابDescriptive) الوصفية اإلختبارات-5
 لتوضىيح ،الدراسىة لمتغيىرات الفرعيىة ( لألبعىادCorrelation) (R) اإلرتبىاط معىامالت إختبىار-6

  .المتغيراتالتناسق الداخلي بين الفقرات والعالقة بين 
مسىتوى  معرفىةل لهىا الفرعيىة راتفقىوال ،الدراسىة ومتغيىرات ألبعىاد One- Sample T Test))إختبىار -5

 .منها كال   وأهمية، راتفقوال األبعاد تلك تطبيق
أبعىاد تىأثير  لتقىدير Simple Linear Regression)البسىيط ) الخطىي اإلنحىدار تحليىل إختبىار -8

 خالل من األداءتحسين  التابع( )المتغيرعلى  المتغير المستقل( ممارسات إدارة سلسلة التوريد)
عىد مىن كىل ب   مسىاهمة ومعرفىة ،(Rبيرسىون ) اإلرتبىاط معامىل عبىر الخطيىة العالقىة قىوة معرفىة
 .R)2معامل التحديد ) خالل من التابع المتغير على وتأثيره مستقلال متغيرأبعاد ال



 

 
 
 
 

 الفصل الرابع                         
 الفرضيات إختبارحتليل البيانات و

 

 

 

 الدراسةبيانات  تحليل 4-1
 

 ،ية للمتغيرات الديمونرافية اإلحصاءات الوص   4-1-1 
  في الدراسة  المعتم دالمقياس    4-1-2            

 

        ال،رضيات إختبار 4-2
 

 الخطي لمتغيرات الدراسة اإلرتباط معامالت 4-2-1        
 ال،رضية الرئيسة األولى إختبار 4-2-2        
 ال،رضية الرئيسة الثانية إختبار 4-2-3        

 
 
 
 
 
 
 



115 

 

 ال،صل الرابع
ختبارتحليل البيانات و   ال،رضيات ا 

  :مقدمة
أسىئلة  عىن اإلجابىة خىالل مىن وذلىك ،الدراسىة لتحليىل بيانىات عرضىا   الفصىل هىذا يتضىمن     

 بهىدف فقراتهىا،تحليىل  خىالل مىن إليهىا التوصىل تىم التىي االسىتبانة، نتىائج أبىرز واسىتعراض ،الدراسىة
الشركات ودورها في تحسين أداء  (SCMPة سلسلة التوريد )تطبيق ممارسات إدار مدى  على التعرف

 اليمنية للتصنيع الدوائي.
تىم  حيىث الدراسىة، اسىتبانة مىن التىي تىم جمعهىا للبيانىات اإلحصىائية المعالجىات إجىراء تىم لىذا     

 سىيتم التىي لتحليىل البيانىات (SPSS) االجتماعيىة للدراسىات اإلحصىائية الحزمىة برنىامج اسىتخدام
 .الفصل هذا في عرضها

 تحليل بيانات الدراسة: 4-1
 سيتم عرض خصائص المستجيبين حسب المتغيرات الشخصية على النحو اآلتي:    
   الديمونرافية:اإلحصاءات الوص،ية للمتغيرات  4-1-1
 خصىائص لوصىف المئويىة( والنسىب )التكىرارات الوصىفي اإلحصىاء أسىاليب اسىتخدام تىم لقىد     

 المسىمى، العلمىي المؤهىل العمىر،، الجىنس) والوظيفىة ةالديموغرافيى مىلالعوا حيىث المسىتجيبين مىن
 (.والوظيفة الحالية الخدمة،سنوات  الوظيفي،

 الدراسىة بيانىات توزيىع لمعرفىة وذلىك للمسىتجيبين، المئويىة والنسىب التكىرارات اسىتخراج تىم وقىد     
 :اآلتي النحو على النتائج وكانت المتغيرات حسب هذه

  الجنس: وفق متغير المستجيبين توزيع 4-1-1-1
 كما حسب الجنس المستجيبين توزيع الديموغرافية للمتغيرات اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت     
  :التالي (1-4رقم) الجدول في مذكور هو

 (1-4) رقم جدول
  الجنس متغير وفقللمستجيبين  التكراري التوزيع

 النسبة تكرارال الجنس
 %86.7 117 ذكر
 %13.3 18 أنثى

 %111 135 المجموع
 الىذكور عىدد بلىغ حيىث اإلنىاث ن عىددمى أعلىى الىذكور عدد نسبة ( أن1-4) الجدول رقم يبين      
 (18) اإلنىاث عىدد بلىغ بينمىا المسىتجيبين،إجمالي  ( من% 86.5) نسبته ما ويمثلون فردا   (115)

 مىن أعلىى الىذكور عىدد بىأن الحىظون ،إجمىالي المسىتجيبين ( مىن% 13.3) ما نسىبته ويمثلون فردا  
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وهىو مطىابق لمىا هىو موجىود فىي  الىذكور مىع تتناسىب بالمصانع طبيعة العمل ألن وذلك اإلناث عدد
 مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية والخاصة.

 العمر: وفق متغير لمستجيبينا توزيع 4-1-1-2
 كمىا العمىر جيبين حسىبالمسىت توزيع الديموغرافية للمتغيرات اإلحصائي التحليل نتائج أظهرت     
  :( التالي2-4رقم ) الجدول موجود في هو

 (2-4) رقم جدول
 العمرمتغير  وفق للمستجيبين التكراري التوزيع
 النسبة تكرارال ال،ئة العمرية

 %26.7  36 سنة 31أقل من
 %43.1 58 سنة 31-39
 %25.9 35 سنة 41-49
 %4.4 6 سنة فأكثر 51

 %111 135 المجموع
( ونسىبتها سىنة 31-.3مىن الفئىة العمريىة ) المسىتجيبين أغلبيىة إن (2-4) الجىدول رقىم يبىين       

تليهىىىا الفئىىىة  (،%26.5( حيىىىث بلغىىىت نسىىىبتها )سىىىنة .3يهىىىا الفئىىىة العمريىىىة )أقىىىل مىىىنتل (،%..43)
سىىىىنة فىىىىأكثر( ونسىىىىبتها  .5وأخيىىىىرا  الفئىىىىة العمريىىىىة ) (،%25.1سىىىىنة( ونسىىىىبتها ) 41-.4العمريىىىىة )

  العمريىىىىة الشىىىىابة مانسىىىىبته    نظر لهىىىىذه النتىىىىائج نجىىىىد أن أغلبيىىىىة المسىىىىتجيبين مىىىىن الفئىىىىةوبىىىىال (،4.4%)
 . تعيينها في المصانعوهي الفئة العمرية التي تم  (سنة .4)تقل أعمارهم عن  (61.5%)
 :المؤهل العلمي وفق متغير لمستجيبيناتوزيع  4-1-1-3

المؤهىل  المسىتجيبين حسىب توزيىع الديموغرافيىة للمتغيىرات اإلحصىائي التحليىل نتىائج أظهىرت     
  :التالي (3-4رقم ) الجدول موجود في هو كما العلمي

 (3-4) رقم جدول
  المؤهل العلمي متغير وفق للمستجيبين التكراري التوزيع

 

 النسبة تكرارال المؤهل العلمي
 %11.1 15 ثانوية
 %16.3 22 دبلوم

 %63.1 85 بكالوريوس
 %9.6 13 اه(دراسات عليا )ماجستير ودكتور 

      %111 135 المجموع

 العلمي بكالوريوس حيث المؤهل ذوي من هم لمستجيبينا ( أن غالبية3-4) الجدول رقم يبين      
 العلمىي المؤهىل ذوي مىن الثانيىة المرتبىةفىي  يىأتي ، ثىم(%63( وبنسبة )85العينة ) في عددهم بلغ

 ذوي مىن الثالثىة المرتبىةفىي  يىأتي ، ثىم(%16.3( وبنسىبة )22العينىة ) فىي عىددهم بلىغ حيىث دبلوم
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فىي  يىأتي وأخيىرا   ،(%11.1( وبنسىبة )15العينىة ) فىي عىددهم بلىغ حيىث ثانويىة العلمىي المؤهىل
 فىي عىددهم بلىغ حيىث دراسىات عليىا ) ماجسىتير ودكتىوراة( العلمىي المؤهىل ذوي مىن الرابعىة المرتبىة
 –بكىىالوريوس-دبلىومعىال  )لمىي بشىكل عىىام ويالحىظ أن المسىىتوى الع ،(%1.6( وبنسىبة )13العينىة )

حيىىث بلىىغ عىىددهم  اإلدارة العليىىا والوسىىطى والفنيىىين فىىي إدارة سلسىىلة التوريىىددراسىىات عليىىا( لمىىوظفي 
وهىىىذا يىىىدل علىىىى أن العىىىاملين فىىىي هىىىذا المجىىىال مىىىن ذوي المؤهىىىل العلمىىىي  (%81( وبنسىىىبة ).12)

 .المرتفع
 الوظي،ي: المسمى متغير وفق توزيع المستجيبين 4-1-1-4

المسىمى  المسىتجيبين حسىب توزيىع الديموغرافيىة للمتغيىرات اإلحصىائي التحليىل نتىائج أظهىرت     
  :التالي( 4-4رقم ) الجدول موجود في هو كما الوظيفي

 (4-4) رقم جدول
  المسمى الوظي،ي متغير وفق لللمستجيبين التكراري التوزيع

 

 النسبة تكرارال المسمى الوظي،ي
 %3.1 4 مدير عام

 %41.1 54 ير إدارةمد
 %17.8 24 رئيس قسم

 %17.1 23 /مسؤولمشرف
 %22.2 31 موظف
 %111.1 135 المجموع

يىث بلىغ المسمى الوظيفي مدير إدارة ح من هم لمستجيبينا أن غالبية (4-4) الجدول رقم يبين     
 فىىردا  ( .3) يىىد وعىىددهم( يليىىه الموظفىىون فىىي إدارة سلسىىلة التور % ...4بنسىىبة ) فىىردا  ( 54عىىددهم )
( ثم المسمى %15.8بنسبة ) فردا  ( 24سم وعددهم )( ثم المسمى الوظيفي رئيس ق%22.2بنسبة )

يالحىظ هنىا أن المسىتويات العليىا ( و % ..15بنسىبة ) فىردا  ( 23الوظيفي مشرف/ مسؤول وعىددهم )
وهىىىىذا يىىىىدل أن غالبيىىىىة  (%55.8مثلىىىىت )مسىىىىؤول( مىىىىدير عىىىىام، مىىىىدير إدارة، رئىىىىيس قسىىىىم، مشرف/)
دارة العليا والوسطى حيث يعتبر المشرفون رؤساء أقسام في مصانع األدوية ستهدفين كانوا من اإلالم

 وهم الفئة المستهدفة في الدراسة.
 :سنوات الخدمة وفق متغير لمستجيبيناتوزيع  4-1-1-5

سىنوات  المسىتجيبين حسىب توزيىع الديموغرافيىة للمتغيىرات اإلحصىائي التحليىل نتىائج أظهىرت     
  :التالي (5-4رقم ) الجدول موجود في هو كما الخدمة
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 (5-4) رقم جدول
 سنوات الخدمة متغير وفق للمستجيبين التكراري التوزيع

 النسبة تكرارال سنوات الخدمة
 %17.1 23 سنوات 5أقل من 

 %21.1 27 سنوات 9إلى  5من 
 %28.1 38 سنة 14إلى  11من 
 %34.8 47 سنة فأكثر 15من 

 %111.1 135 المجموع
 بلىغ سىنة فىأكثر( حيىث 15) تهمخىدم سىنوات المسىتجيبين غالبيىة أن (5-4) الجدول رقىم يبين     
 لهم الذينالمستجيبين  حيث العدد من الثانية المرتبةفي  يأتي (، ثم% 34.8( وبنسبة )45) عددهم

 ةالمرتبىفىي  يلىيهم ،(%28,1(وبنسىبة  فىردا   (38) عىددهم بلىغ سىنة( حيىث 14 -.1خدمىة مىن )
         وبنسىبة  فىردا   (25) عىددهم بلىغ ( حيىثسىنوات 1 -5لهىم خدمىة مىن ) الىذينالمسىتجيبين  ةلثىالثا
 فىردا   (23) عىددهم بلىغ ( حيىثسىنوات 5أقىل مىن لهىم خدمىة ) الىذينالمسىتجيبين وأخيىرا   ،(%.2(

 %64.1ظ أن أغلىب المسىتجيبين بنسىىبة وبىالنظر إلىى فئتىي الخبىىرات الكبيىرة نالحى ،(%15(وبنسىبة 
طى لىىديهم الخبىىرة وهىىذا يىىدل علىىى أن المىىوظفين فىىي اإلدارة العليىىا والوسىى (سىىنوات فىىأكثر .1)خبىىرتهم 

 والمعرفة الجيدة.  ،العملية الكافية
 :الوظي،ة الحالية وفق متغير لمستجيبيناتوزيع  4-1-1-6

 الوظيفىة المسىتجيبين حسىب توزيىع الديموغرافيىة للمتغيىرات اإلحصىائي التحليىل نتىائج أظهىرت     
 (:6-4) رقم الجدول موجود في هو كما الحالية

 (6-4) رقم جدول
  الوظي،ة الحالية متغير وفق للمستجيبين التكراري التوزيع

 النسبة تكرارال الوظي،ة الحالية
%17.8 24 المشتريات  
%5.2 7 التخطيط  
%15.6 21 المخازن  

%4.4 6 البحث والتطوير  
%14.1 19 اإلنتاج  
%11.1 15 الجودة  

%11.1 15 المبيعات أو التسويق  
%21.7 28 أخرى  
 %111.1 135 المجموع

      

إدارة التخطىيط والمشىتريات والمخىازن  مىن هىم لمسىتجيبينا غالبيىة أن (6-4) الجىدول رقىم يبىين     
 ،(%38.6وبنسبة ) فردا  ( 52العينة ) في عددهم إجمالي بلغ حيث العاملين في إدارة سلسلة التوريد
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إدارات أخىرى ) اإلدارة الماليىة، إدارة المىوارد البشىرية، إدارة  العىاملين فىي الثانيىة المرتبىةفىي  ييىأت ثىم
فىي  يىأتي ثىم ،(%5..2وبنسىبة ) فىردا  ( 28العينىة ) في عددهم بلغ حيث الصيانة، نظم المعلومات(

وبنسىبة  فىردا   (11العينىة ) فىي عىددهم إجمىالي بلىغ حيىث اإلنتىاجالعىاملين فىي إدارة  الثالثىة المرتبىة
العىاملين فىي إدارة الجىودة وكىذلك العىاملين فىي المبيعىات  الرابعىة المرتبىةفىي  يىأتي ( ثىم14.1%)

 العاملين في إدارة( وأخيرا  % 11.1وبنسبة ) فردا  ( 15) كل منهما عدد إجمالي بلغ حيثوالتسويق 
 (. %4.4 (وبنسبة  أفراد (6) عددهم بلغ حيث والتطوير البحث

 الدراسة:في  عتم دلمه االمقياس  4-1-2
 مىن الخماسىي، ليكىرت مقيىاس فىي فئاتال طول تحديد تم الدراسة، في عتم دالم   المقياس لتحديد     

 وفقا  للمعادلة التالية: ثم حساب طول الفئة ( 4= 1-5) المقياس درجات بين المدى حساب لالخ
 / عدد ال،ئات  = المدىطول ال،ئة       

                       5-1 
     .8.. =   = ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                 

                         5       
 الواحىد وبدايىة المقيىاس وهىي المقيىاس فىيقيمىة  أقىل إلىى القيمىة هىذه إضىافة تمىت ذلىك وبعىد     

 ،كمىا أوضىحها )عبىد الفتىاح فئىةطىول ال أصىبح وعليىه ،لفئىةا لهىذه األعلىى الحىد لتحديىد ،الصىحيح
-4رقىم )الجدول  في موضح هو كمامنها تم احتساب الوزن النسبي لكل طول فئة و  (8..541،2

5): 
 (7-4) رقم جدول

 ل،ئةالخماسي لبيان طول ا ليكرت مقياس

مستوى   النسبي الوزن ل،ئةا طول
 الدرجة قياسالم التطبيق

 1 افق بشدةال أو  ضعيف جداا  %36-%21من  1-1.79
 2 ال أوافق ضعيف %52-%36أكبر من  1.81-2.59
 3 أوافق إلى حد  ما متوسط %68-%52أكبر من  2.61-3.39
 4 أوافق مرت،ع %84-%68أكبر من  3.41-4.19
 5 بشدة أوافق مرت،ع جداا  %111-%84أكبر من  5 -4.21

 المتوسىطات ترتيىب علىى داعتمىاالتىم  االسىتجابة، مسىتوى علىى والحكىم الدراسىة نتائج ولتفسير     
 درجىة ديىحدتىم ت وقىد ،عىدب   كىل فىي الفقىرات ومسىتوى ككىل، ألداةلى بعىاداأل مسىتوى علىى الحسىابية
ىد المقياس حسب الموافقة وتىم حسىاب الوسىط الفرضىي بجمىع درجىات مقيىاس ليكىرت أ ةللدراسى المعتم 

 .3=  5/( 1+2+3+4+5الخماسي زتقسيمها على عدد الفئات )
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 ال،رضيات: ارإختب  4-2
الفرضىية الصىفرية ليتبىين فيمىا  ختبىارالفرضيات هو إجراء إحصائي يسىتخدمه الباحىث إل إختبار"     

 (.133،2.15،النجار) إذا كانت صائبة أم خاطئة"
ات اإلحصىىائية تسىىىتخدم البرهىىىان غيىىىر المباشىىىر ختبىىىار ( أن اإل135المرجىىىع السىىىابق،كمىىا أوضىىىح )     

تخىىاذلالسىىتدالل و  تىىي تسىىمى لمتعلىىق بالفرضىىية البديلىىة مىىن خىىالل فحىىص الفرضىىية الصىىفرية الالقىىرار ا ا 
اإلحصىىىىىائي والفرضىىىىىية  ختبىىىىىار، أي أن الفرضىىىىىية البديلىىىىة ال تخضىىىىىع لإلأيضىىىىا بالفرضىىىىىية اإلحصىىىىىائية
 ولهذا السبب تم استخدام الفرضيات العدمية. اإلحصائي" ختبارالصفرية هي التي تخضع لإل

 الدراسة: الخطي لمتغيرات اإلرتباطمعامالت  4-2-1
تظهىىر قىىوة العالقىىة بىىين متغيىىرين مىىع إمكانيىىة تحديىىد نىىوع وقىىوة العالقىىة بىىين  اإلرتبىىاطإن نظريىىة "     

إذا كىان  ومتوسىطا   (.5..أقىل مىن )إذا كىان  منخفضىا   (R) اإلرتبىاطالظىواهر حيىث يعتبىر معامىل 
"  (1، .1.. )بىىينإذا كىىان  جىىدا   وعىىال   (.1..، .5..)بىىين إذا كىىان  وعىىال   (.5..، .5..بىىين )

 (.34-33،2.15)النجار،
لمتغيرات الدراسىة  اإلرتباطالفرضيات ال بد من تناول واستعراض معامالت  إختبارقبل القيام بو      

 بين أبعاد المتغيرات المستقلة أو بين أبعاد المتغيرات المستقلة والمتغير التابع كاآلتي: سواء  
 سلسلة التوريد: بين أبعاد ممارسات إدارة اإلرتباطمعامالت  4-2-1-1

فنننني  بىىىىين أبعىىىىاد ممارسىىىىات إدارة سلسىىىىلة التوريىىىىد اإلرتبىىىىاط( معىىىىامالت 8-4يعىىىىرض الجىىىىدول )     

 الكركا  اليمنية للتصني  الدوائي.

 (8-4)جدول رقم 
 بين أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد اإلرتباطمعامالت 

 المَغيرات/ األبعاد م
العالقة مع 

دال  ينم ور 
العمليات 

 خليةالدا
العالقة مع 
 الوسطاء

العالقة مع 
 العمالء

المشاركة في 
 المعلومات

دالالعالقة مع  1      1 ينم ور 
    1 2.0..** العمليات الداخلية 2

   1 7....** 270..** العالقة مع الوسطاء 3

  1 0....** ..2..** .0...** العالقة مع العمالء 4

 1 75...** 501..** 27...** .....** المشاركة في المعلومات 5

 .** ذو داللة إحصائية
 2118على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانيةأ  إعتماداا المصدر: من إعداد الباحث 

معنويىا بىىين أبعىاد ممارسىىات إدارة  إيجابيىا   إلىى أن هنىاك ارتباطىىا   (8-4وتشىير بيانىات الجىىدول )     
 ،511..)بىىين  اإلرتبىىاطاليمنيىىة للتصىىنيع الىىدوائي وتراوحىىت معىىامالت سلسىىلة التوريىىد فىىي الشىىركات 

( أي أن هنىاك عالقىات ارتبىاط طرديىة 5...عند مستوى معنويىة ) وجميعها دالة إحصائيا   (546..
 بين جميع أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد.متوسطة وعالية 
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قيىىاس ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد  يىىة علىىى صىىدق العبىىارات فىىياإلرتباطوتؤكىىد هىىذه العالقىىة      
، وأن هىذه العبىارات متسىقة مىع غيىر راجىع للصىدفة حقيقيىا   ارتباطىا   وأنها مرتبطة بإدارة سلسىلة التوريىد

 ذلك إلى اإلجراءات المتخذة في بناء االستبانة. ي عزىاألبعاد وأساسية في تمثيلها ويمكن أن 
 سلسلة التوريد واألداء:بين أبعاد ممارسات إدارة  اإلرتباطمعامالت  4-2-1-2

فني  ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد واألداءبين أبعاد  اإلرتباط( معامالت 1-4يعرض الجدول )     

 الكركا  اليمنية للتصني  الدوائي.

 (9-4جدول رقم )
 ممارسات إدارة سلسلة التوريد واألداء بين أبعاد اإلرتباطمعامالت 

 األداء المَغيرات/ األبعاد م

دالعالقة مع ال 1  7.5..** ينم ور 

 793..** العمليات الداخلية 2

 676..** العالقة مع الوسطاء 3

 ..7..** العالقة مع العمالء 4

 761..** المشاركة في المعلومات 5

 69...** ممارسات إدارة سلسلة الَوريد

 ذو داللة إحصائية. **                             
 2118على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانيةأ  إعتماداا لباحث المصدر: من إعداد ا

بىىين أبعىاد ممارسىىات إدارة  معنويىا   إيجابيىا   ( إلىى أن هنىاك ارتباطىىا  1-4وتشىير بيانىات الجىىدول )     
       بىىىىين اإلرتبىىىىاطسلسىىىىلة التوريىىىىد واألداء فىىىىي الشىىىىركات اليمنيىىىىة للتصىىىىنيع الىىىىدوائي وتراوحىىىىت معىىىىامالت 

( أي أن هنىىىاك عالقىىىات 5...عنىىىد مسىىىتوى معنويىىىة ) وجميعهىىىا دالىىىة إحصىىىائيا   (513.. ،656..)
عىىد مىىن أبعىىاد ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد وبىىين األداء بىىين كىىل ب   عاليىىة وعاليىىة جىىدا  ارتبىىاط طرديىىة 

   بين أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد مجتمعة وبين األداء. عالقة عالية جدا  وكذلك 
/ الفىىىرض العىىىدميدراسىىىة التىىىي تمىىىت صىىىياغتها بىىىالنفي )فرضىىىيات ال ختبىىىارإلهنىىىاك إحتمىىىاالن و      

 :هي( الصفري
  لفىىىا أي مسىىىتوى ذو داللىىىة إحصىىىائية إذا كانىىىت قيمىىىة أأو دور  تطبيىىىقاالحتمىىىال األول: ال يوجىىىد

 ة في الدراسة.المعتم د( وهي القيمة 5...أكبر من القيمة )  (.Sig) الداللة
 أي مسىىىىتوى ألفىىىىا أو دور ذو داللىىىىة إحصىىىىائية إذا كانىىىىت قيمىىىىة  تطبيىىىىقل الثىىىىاني: يوجىىىىد االحتمىىىىا

 ة في الدراسة.المعتم د( وهي القيمة 5...)أصغر من القيمة  (.Sig)الداللة
 الفرضيات إلثبات الفروض العدمية أو نفيها وقبول الفرضيات البديلة: إختباروفيما يلي نتائج      

 األولى: ال،رضية الرئيسة إختبار 4-8-8
 وتنص هذه الفرضية على:     
( لممارسـات 1.15ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة ) تطبيق بدرجة مناسبةيوجد  ال     

 .  الدوائي للتصنيعاليمنية ات الشرك فيإدارة سلسلة التوريد 
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ات الشىىىرك فىىىيممارسىىىات إدارة سلسىىىلة التوريىىىد وتهىىىدف هىىىذه الفرضىىىية إلىىىى معرفىىىة واقىىىع تطبيىىىق      
 .بشكل عام الدوائي للتصنيعاليمنية 
ختبىىىىار ( المتوسىىىىطات الحسىىىىابية واالنحرافىىىىات المعياريىىىىة و .1-4يوضىىىىح الجىىىىدول )و       One)ات ا 

Sample T Test)  لنسىىبي الخاصىىة بىىالمتغير ( ومسىىتوى الداللىىة والىىوزن ا3الوسىىط الفرضىىي ) حىىول
بين فىي الشىركات اليمنيىة للتصىنيع ممارسات إدارة سلسلة التوريىد( مىن وجهىة نظىر المسىتجيالمستقل )
 الدوائي.

 (11-4جدول رقم )
 المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لمحور ممارسات إدارة سلسلة التوريد

المتوسط  البهعد م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 T قيمة النسبي

مستوى 
 المعنوية
Sig.)) 

 الترتيب

79.3 ينمهوّردالالعالقة مع  1  1.669 75.7%  13.631 *1.111  2 
%75.7 1.724 3.79 العمليات الداخلية 2  12.639 *1.111  2 
%73 1.658 3.65 العالقة مع الوسطاء 3  11.514 *1.111  4 
%76.6 1.735 3.83 العالقة مع العمالء 4  13.143 *1.111  1 
%74.8 1.659 3.74 المشاركة في المعلومات 5  13.137 *1.111  3 

76.3 المتوسط العام   1.689 75.3%  12.79 *1.111   
 .(1.15)مستوى  عند إحصائياا  الةد*

لممارسىات  الحسىابية للمتوسىطات العىام المتوسىط ( أن.1 -4) رقىم الجىدول بيانىات توضىحو      
 ،(%55.3) والىوزن النسىبي ،(3.56بلىغ ) الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي في إدارة سلسلة التوريد

أي أقىل مىن قيمىة  ،(.....) تسىاوي (.Sig)ومسىتوى المعنويىة  ،(12.51)يسىاوي  T إختبار وقيمة
 أن هنىاك تطبيقىا أيوهذا يعني رفىض الفىرض العىدمي وقبىول الفىرض البىديل  المعتم دمستوى الداللة 
 الهى العىام الحسىابي المتوسىط بلىغ إذ، إدارة سلسىلة التوريىد بمسىتوى كبيىرلممارسىات  بدرجىة مناسىبة

كبيىر  إهتمىاموجىود  إلى النتيجة هذه عزىت وقد ،للدراسة الفرضي الوسط وهو( 3من )أكبر ( 3.56)
 نظر للمستجيبين. وجهة من عام بشكل من قبل الشركات بهذه الممارسات

 الحسىابي المتوسط بلغ حيث األولى المرتبة على) العمالءمع  الرابع )العالقة الب عد حصل وقد     
 هىذا فقىرات علىى كبيىرة بدرجىة موافقىة هنىاك أن يعنىي اوهىذ ،(%56.6) والىوزن النسىبي ،(3.83)

بالعالقىىة مىىع العمىىالء القائمىىة علىىى الثقىىة المتبادلىىة  الشىىركات إدارة إهتمىىامإلىىى  ذلىىك ي عىىزىو  الب عىىد،
والتعاون طويل األجل مع حل المشىكالت القائمىة علىى أسىس واضىحة وحىرص الشىركات علىى تقىديم 

 ورغبة الشركات في الوصول إلى رضا العمالء. وتوقعات العمالء إحتياجاتمنتجات تلبي 
 ،الثانيىة المرتبىة علىى حصىل قىدالداخليىة(  الثىاني )العمليىات الب عىد أن النتىائج مىن يتبىين كىذلك     
 موافقىة هنىاكأن  يعنىي وهىذا ،(%55.5) والىوزن النسىبي ،(3.51) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث
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بالعمليىات الداخليىة والمتمثلىة  الشىركات إهتمىام إلىى لىكذ ي عىزىو  ،الب عىد هىذا فقىرات علىى كبيىرة بدرجىة
في تقوية العالقات بين األقسام واإلدارات والعمل بروح الفريىق وحىل المشىكالت بىين الىدوائر وتطبيىق 
مبىىادا التصىىنيع الجيىىد والتصىىنيع الرشىىيق والتنسىىيق والتكامىىل بىىين هىىذه األقسىىام باإلضىىافة إلىىى التنبىىؤ 

 بالطلب بشكل دقيق.   
 المتوسط بلغ حيث ،الثانية المرتبة على) مع العمالء األول )العالقة الب عد أيضا   حصل وقد     

 فقرات على كبيرة بدرجة موافقة هناك أنيعني  وهذا ،(%56.6) والوزن النسبي ،(3.83) الحسابي
ين من وّردم  الممارسة العالقة مع  لتطبيق ودعمهاالشركات  إدارة إهتمام إلى ذلك ي عزىو  ،الب عدهذا 

ين م وّردين القائم على الثقة المتبادلة وتأسيس قاعدة بيانات للم وّردالخالل التعاون طويل المدى مع 
وتطوير العالقة التشاركية معهم بإشراكهم في التخطيط والبحث والتطوير وحل المشكالت معهم 

 على أسس واضحة. 
 المتوسط بلغ حيث ،الثالثة المرتبة على) المشاركة في المعلومات) الخامس الب عد حصلوقد      

 فقرات على كبيرة بدرجة موافقة هناك أن يعني وهذا ،(%54.8) والوزن النسبي ،(3.54) الحسابي
الشركات بشكل أقل بممارسة المشاركة في المعلومات رغم  إدارة إهتمامإلى  ذلك ي عزىو  ، الب عد هذا

ة ومواكبة التطور في أنظمة المعلومات والعمل على أهميتها وذلك من خالل امتالك شبكات داخلي
تبادل المعلومات مع الشركاء بوضوح وشفافية وفي الوقت المناسب وكذلك حرص الشركة على 

 جودة المعلومات المتبادلة من حيث الدقة والمصداقية والشفافية والمالئمة والتكامل.
 بلغ حيث الرابعة واألخيرة المرتبة على( العالقة مع الوسطاء (الثالث الب عد حصل أخيرا  و      

 على كبيرة بدرجة موافقة هناك أن يعني وهذا ،(%53) والوزن النسبي ،(3.65) الحسابي المتوسط
بالعالقة مع الوسطاء القائمة على الثقة  الشركات إدارة إهتمامإلى  ذلك ي عزىو  ،الب عد هذا فقرات

مع حل المشكالت القائمة على أسس واضحة ولكن بشكل والمنافع المتبادلة والتعاون طويل األجل 
 أقل من بقية األبعاد.

 المرتبط واالحتمال وقيمتهما النسبي الوزنو  المتوسطات، حساب تم فقد سبق، ما إلى باإلضافة     
لمعرفة ة الستبانل أبعاد المتغير المستقل من عدب   كل في المتضمنة الفقرات من فقرة لكل بالقيمة

 ذلك: توضيح يلي وفيماعد بيق الممارسات الداخلية في كل ب  مستوى تط
 :ينمهوّردالالعالقة مع   4-2-2-1

 ين،م وّردالالعالقة مع  ببعد المتعلقة راتفقلل الحسابية المتوسطات( 11-4) الجدول رقم يوضح     
 فقىراتلOne Sample T Test) ) إختبىارب المتعلقىة Tداللىة  عىن فضىال   فقىرة، لكىل النسىبي الىوزنو 

 :لتاليا النحو على ةاالستبان
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 ( 11-4) جدول رقم
 ين(مهوّردالمع  )العالقة األول البهعدتحليل فقرات 

 ال،قرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي
% 

 T قيمة
مستوى 
 المعنوية
Sig.)) 

 الترتيب

18 1.864 4.1 ين مهوّردالتمتلك الشركة قاعدة بيانات خاصة لتصنيف  1  13.451 *1.111  2 
1.111* 18.135 84 1.774 4.21 يها.مهوّرد إختيارتعتمد الشركة معيار الجودة في  2  1 
1.111* 12.742 79 1.871 3.96 ين.مهوّردالتسعى الشركة إلى بناء عالقات طويلة المدى مع  3  3 
1.111* 12.315 77 1.818 3.87 ين على أساس الثقة المتبادلة.مهوّردالتقوم العالقة مع  4  5 
1.111* 9.773 75 1.881 3.74 ين على أساس المن،عة المتبادلة.مهوّردالتتعامل الشركة مع  5  6 

ين على أسس مهوّردالتعمل الشركة على حل المشكالت مع  6
 .واضحة

3.94 1.741 78.8 14.756 *1.111  4 

31.11* 3.142 65 1.147 3.27 ين في مجال البحث والتطويرمهوّردالهناك تعاون بين الشركة و  7  8 
1.111* 4.417 68 1.174 3.41 ين.مهوّردالتمتلك الشركة برامج تحسين مستمر يشمل  8  7 

1.111* 14.154 76 1.656 3.81 ينمهوّردالالمتوسط العام ل،قرات العالقة مع    
 .(1.15)مستوى  عند إحصائياا  ةدال*

تعتمىد الشىركة معيىار الجىودة : )علىى نصتى والتىي (2) مرق الفقرة( أن 11-4يبين الجدول رقم )     
والىوزن النسىبي  ،(4.21) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث األولىى، المرتبىة احتلىت( يهىام وّرد إختيىارفي 
فىي  اإلدارة اقتنىاع إلىى ي عىزى وهذا الفقرة، هذه علىكبيرة  بدرجة موافقة يعني أن هناك وهذا (84%)

 ين. م وّردال إختياريار الجودة في مع بأهمية الشركات المستهدفة
( ينم ىوّردالتمتلك الشركة قاعدة بيانات خاصىة لتصىنيف : )على نصت والتي (1) رقم الفقرةوأن      
يعنىي أن  وهىذا (%.8)والىوزن النسىبي  ،(..4) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيث ،الثانية المرتبة احتلت
 فىي الشىركات المسىتهدفة العليىا اإلدارةأن  إلى ي عزى وهذا الفقرة، هذه علىكبيرة  بدرجة موافقة هناك

 . ينم وّردامتالك قاعدة بيانات خاصة لتصنيف ال تحرص على
تسىعى الشىركة إلىى بنىاء عالقىات طويلىة المىدى مىع : )علىى تىنص والتىي (3رقىم ) بينمىا الفقىرة     

 (%51الىوزن النسىبي )، و (3.16) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث ،ةلثىالثا المرتبىة احتلىت (ينم ىوّردال
ببنىاء  الشىركات إهتمىام إلىى ي عىزىوهىذا  الفقىرة، هىذه علىى كبيىرة بدرجىة موافقىة يعنىي أن هنىاك وهىذا

 ين حسب رأي المستجيبين.م وّردالعالقات طويلة المدى مع 
ين م ىوّردالتعمىل الشىركة علىى حىل المشىكالت مىع : )علىى تىنص والتىي (6رقىم ) الفقىرة وبمىا أن     
، والىوزن النسىبي (3.14) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث ،لرابعىةا المرتبىة ( احتلىتواضىحة سس  على أ  

الشىركات  أن إلىى ي عىزىوهىذا  الفقىرة، هىذه علىى كبيىرة بدرجىة موافقىة يعنىي أن هنىاك وهذا (58.8%)
 واضحة. س  س  ين على أ  م وّردالتعمل على حل المشكالت التي تنشأ مع 
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( ين على أساس الثقة المتبادلةم وّردالتقوم العالقة مع : )على نصت والتي (4) رقم الفقرةوأن      
يعني  وهذا (%55)والوزن النسبي  ،(3.85) الحسابي المتوسط بلغ حيث ،الخامسة المرتبة احتلت

أن الشركات تحرص على إقامة  إلى ي عزى وهذا الفقرة، هذه علىكبيرة  بدرجة موافقة أن هناك
 مة على الثقة المتبادلة.ين قائم وّردالعالقة مع 

ين على أساس المنفعة م وّردالتتعامل الشركة مع : )على نصت والتي (5) رقم الفقرةبينما      
 (%55)والوزن النسبي  ،(3.54) الحسابي المتوسط بلغ حيث ،ةالسادس المرتبة احتلت( المتبادلة

أن الشركات تتعامل مع  إلى عزىي   وهذا الفقرة، هذه علىكبيرة  بدرجة موافقة يعني أن هناك وهذا
 .(Win-Win)الربح  –ين على أساس المنفعة المتبادلة أو مايسمى قاعدة الربح م وّردال

 تمتلك الشركة برامج تحسين مستمر يشمل: )على نصت والتي (8) رقم الفقرةوحيث أن      
 (%68)والوزن النسبي  ،(3.41) الحسابي المتوسط بلغ حيث ،السابعة المرتبة احتلت( ينم وّردال

تحرص  أن الشركات إلى ي عزى وهذا الفقرة، هذه علىمتوسطة  بدرجة موافقة يعني أن هناك وهذا
 ين.م وّردالبرامج تحسين مستمر يشمل  ولكن بدرجة متوسطة على امتالك

لبحث ين في مجال ام وّردالهناك تعاون بين الشركة و : )على نصت والتي (5) رقم الفقرةوأخيرا       
 (%65)والوزن النسبي  ،(3.25) الحسابي المتوسط بلغ حيث ،الثامنة المرتبة احتلت( والتطوير

ضعف التعاون بين  إلى ي عزى وهذا الفقرة، هذه علىمتوسطة  بدرجة موافقة يعني أن هناك وهذا
 ين في مجال البحث والتطوير.م وّردالالشركات و 

ين تقع بين المستوى م وّردالق ممارسة العالقة مع تطبي درجة أنوخالصة ما سبق يالحظ      
في  الشركات يقل كثيرا   إهتمامالمتوسط إلى الكبير ولو تم النظر إلى ترتيب الفقرات التضح أن 

الفقرة التي تشير إلى التعاون في مجال البحث والتطوير وكذلك التحسين المستمر الذي يشمل 
 .ينم وّردال

عاما  أن مستوى  .2عمله في مجال التصنيع الدوائي منذ أكثر من ويرى الباحث من خالل      
-1رات من )ين ال ترقى للدرجة الكبيرة وأنها تطبق بدرجة متوسطة للفقم وّردالالتطبيق للعالقة مع 

 ( حسب الترتيب الذي بينته نتيجة التحليل. 8-5لفقرتين )( وتطبق بدرجة ضعيفة ل6
 :العمليات الداخلية 4-2-2-2

 الداخلية،العمليات  ببعد المتعلقة راتفقلل الحسابية المتوسطات( 12-4) الجدول رقم يوضح     
 فقراتلOne Sample T Test) )إختبارب المتعلقة Tداللة  عن فضال   فقرة، لكل النسبي الوزنو 

  : لتاليا النحو على ةاالستبان
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 (12-4) جدول رقم
 داخلية(ال )العملياتالثاني  البهعدتحليل فقرات 

 ال،قرات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي
% 

 T قيمة
مستوى 
 المعنوية
Sig.)) 

 الترتيب

تتعامل اإلدارات واألقسام مع بعضها البعض بتنسيق  1
 متميز.

4.16 1.826 81%  14.892 *1.111  1 

تستخدم الشركة فرق عمل مشتركة لحل المشكالت بين  2
 األقسام

3.76 321.9  75%  9.511 *1.111  4 

%77 1.116 3.84 تعقد الشركة اجتماعات دورية بين مختلف اإلدارات. 3  9.749 *1.111  3 
%81.6 1.828 4.13 تعمل اإلدارات واألقسام برو  ال،ريق الواحد. 4  14.447 *1.111  2 
%69 1.913 3.47 تمتلك الشركة القدرة على التنبؤ بالطلب بشكل دقيق. 5  5.941 *.1111  7 
%74.6 1.951 3.73 تقوم الشركة بتقييم مدى تحقيق األهداف باستمرار. 6  8.881 *1.111  5 
%73 1.911 3.64 تطبق الشركة مبادئ التصنيع الرشيق 7  8.231 *1.111  6 
%75.7 1.721 3.79 المتوسط العام ل،قرات العمليات الداخلية   12.745 *1.111   

 .(1.15)مستوى  عند إحصائياا  ةدال*
تتعامل اإلدارات واألقسام مىع : )على نصت والتي (1) رقم الفقرة( أن 12-4يبّين الجدول رقم )     

 ،(6..4) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث األولىى، المرتبىة احتلىت( بعضىها الىبعض بتنسىيق متميىز
 إلىى ي عىزى وهىذا الفقىرة، هىذه علىىكبيىرة  بدرجة موافقة يعني أن هناك وهذا ( %81)والوزن النسبي 

ضىىرورة وجىىود تنسىىيق متميىىز بىىين اإلدارات ب فىىي الشىىركات المسىىتهدفة وبدرجىىة كبيىىرة اإلدارة إهتمىىام
 واألقسام. 

 احتلىت( تعمىل اإلدارات واألقسىام بىروح الفريىق الواحىد: )علىى نصتى والتىي (4) رقىم الفقىرةوأن      
يعنىي أن  وهىذا ( %6..8)بي والىوزن النسى ،(3..4) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث ،الثانيىة المرتبىة
 فىي الشىركات المسىتهدفة العليىا اإلدارةأن  إلى ي عزى وهذا الفقرة، هذه علىكبيرة  بدرجة موافقة هناك

 . على عمل اإلدارات واألقسام بروح الفريق الواحدتحرص 
( اتتعقىد الشىركة اجتماعىات دوريىة بىين مختلىف اإلدار : )علىى تىنص والتىي (3رقىم ) بينما الفقرة     
يعني أن  وهذا (%55، والوزن النسبي )(3.84) الحسابي المتوسط بلغ حيث ة،لثالثا المرتبة احتلت
بعقد اإلجتماعات الدورية  الشركات إهتمام إلى ي عزىوهذا  الفقرة، هذه على كبيرة بدرجة موافقة هناك

 بين مختلف اإلدارات.
 الشىىركة فىىرق عمىىل مشىىتركة لحىىل تسىىتخدم: )علىىى تىىنص والتىىي (2رقىىم ) الفقىىرة وحيىىث أن     

، والىوزن (3.56) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث ،لرابعىةا المرتبىة ( احتلىتالمشىكالت بىين األقسىام
 أن إلىى ي عىزىوهىذا  الفقىرة، هىذه علىى كبيىرة بدرجىة موافقىة يعنىي أن هنىاك وهىذا (%55النسىبي )

 ق مشتركة.الشركات تعمل على حل المشكالت التي تنشأ بين األقسام من خالل فر 
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( تقىوم الشىركة بتقيىيم مىدى تحقيىق األهىداف باسىتمرار: )علىى نصتى والتىي (6) رقىم الفقىرةوأن      
 وهىذا (%54.6)والىوزن النسىبي  ،(3.53) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث ،الخامسىة المرتبىة احتلىت

م بتقيىيم مىدى أن الشىركات تقىو  إلىى ي عىزى وهىذا ،الفقىرة هىذه علىىكبيىرة  بدرجىة موافقىة يعني أن هنىاك
 تحقيق األهداف باستمرار.

 المرتبة احتلت( تطبق الشركة مبادا التصنيع الرشيق: )على نصت والتي (5) رقم الفقرةبينما      
 موافقة يعني أن هناك وهذا (%53)والوزن النسبي  ،(3.64) الحسابي المتوسط بلغ حيث السادسة،
أن الشركات تشجع تطبيق مبادا التصنيع الرشيق فىي  إلى ي عزى وهذا الفقرة، هذه علىكبيرة  بدرجة

 عملياتها الداخلية.
تمتلىك الشىركة القىدرة علىى التنبىؤ بالطلىب بشىكل : )علىى نصتى والتىي (5) رقىم الفقىرةوأخيىرا          
والىوزن النسىبي  ،(3.45) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث ،السىابعة واألخيىرة المرتبىة احتلىت( دقيىق

 رغم أن الموافقة كبيرة ي عزى وهذا الفقرة، هذه علىكبيرة  بدرجة موافقة ن هناكيعني أ وهذا (61%)
 دقيق.على التنبؤ بالطلب بشكل  إلى قلة المقدرة لدى الشركات نسبيا  

تطبيىق ممارسىة العمليىات الداخليىة تقىع فىي المسىتوى الكبيىر  درجة أنوخالصة ما سبق يالحظ      
مىا فىي مجىال تقيىيم تحقىق  الشركات يقل إلى حد   إهتمامالتضح أن نظر إلى ترتيب الفقرات ولو تم ال

فىي مجىال القىدرة علىى التنبىؤ بالطلىب بشىكل دقيىق  األهداف بشكل مستمر ولكنه يقل أكثر خصوصا  
 .وفي مجال تطبيق مبادا التصنيع الرشيق

مسىتوى عامىا أن  .2ويرى الباحث من خالل عملىه فىي مجىال التصىنيع الىدوائي منىذ أكثىر مىن      
( 5-1مىن ) متوسىطة للفقىراتالتطبيق للعمليات الداخليىة ال ترقىى للدرجىة الكبيىرة وأنهىا تطبىق بدرجىة 

 ( حسب الترتيب نفسه الذي بينته نتيجة التحليل اإلحصائي. 5- 6لفقرتين )وبدرجة ضعيفة ل
 :العالقة مع الوسطاء 4-2-2-3

، العالقة مع الوسطاء عدبب   المتعلقة راتقفلل الحسابية المتوسطات( 13-4) الجدول رقم يوضح     
 فقراتلOne Sample T Test) )إختبارب المتعلقة Tداللة  عن فضال   فقرة، لكل النسبي الوزنو 

 : لتاليا النحو على ةاالستبان
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 (13-4) جدول رقم
 مع الوسطاء( )العالقةالثالث  البهعدتحليل فقرات  

المتوسط  ال،قرات م
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

الوزن 
 T قيمة %النسبي

مستوى 
 المعنوية
Sig.)) 

 الترتيب

%72.8 1.859 3.64 تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع الوسطاء 1  8.71 *1.111  4 
تقوم الشركة بالتنسيق المالئم لألنشطة المشتركة مع  2

 الوسطاء
3.63 1.731 72.6%  11.12 *1.111  5 

%71 1.818 3.55 الوسطاء على أساس التكامل تبنى العالقة مع 3  7.88 *1.111  6 
%74 1.813 3.71 تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس الثقة المتبادلة 4  9.952 *1.111  2 
%73.6 1.761 3.68 تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس المنافع المتبادلة 5  11.42 *1.111  3 

6 
قد تنشأ مع الوسطاء تقوم الشركة بحل المشكالت التي 

 على أسس واضحة
3.71 1.827 74.2%  9.99 *1.111  1 

%73 1.658 3.65 المتوسط العام ل،قرات العالقة مع الوسطاء 7  11.5 *1.111   
%73 1.658 3.65 المتوسط العام ل،قرات العالقة مع الوسطاء  11.5 *1.111   

 .(1.15)مستوى  عند إحصائياا  ةدال*
تقوم الشىركة بحىل المشىكالت : )على نصت والتي (6) رقم الفقرة( أن 13-4رقم )يبّين الجدول      

 الحسابي المتوسط بلغ حيث األولى، المرتبة احتلت( س واضحةس  التي قد تنشأ مع الوسطاء على أ  
 وهىذا الفقىرة، هىذه علىىكبيرة  بدرجة موافقة يعني أن هناك وهذا (%54.2)والوزن النسبي  ،(3.51)

في الشركات المسىتهدفة تقىوم بحىل المشىكالت التىي قىد تنشىأ مىع الوسىطاء علىى  اإلدارةن أ إلى ي عزى
 س واضحة. س  أ  

( تبنىى العالقىة مىع الوسىطاء علىى أسىاس الثقىة المتبادلىة: )علىى نصتى والتي (4) رقم الفقرةوأن      
يعني أن  وهذا (%54)والوزن النسبي  ،(.3.5) الحسابي المتوسط بلغ حيث الثانية، المرتبة احتلت
 فىي الشىركات المسىتهدفة العليىا اإلدارةأن  إلى ي عزى وهذا الفقرة، هذه علىكبيرة  بدرجة موافقة هناك

 أن تكون العالقة مع الوسطاء قائمة على أساس الثقة المتبادلة. تحرص على
( المتبادلة تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس المنافع: )على تنص والتي (5رقم ) بينما الفقرة    

يعنىي  وهىذا (%53.6، والوزن النسىبي )(3.68) الحسابي المتوسط بلغ حيث ة،لثالثا المرتبة احتلت
ببنىاء عالقىات مىع  الشىركات إهتمىام إلىى ي عىزىوهىذا  الفقىرة، هىذه علىى كبيىرة بدرجىة موافقىة أن هنىاك

 الوسطاء على أساس المنافع المتبادلة.
تقىوم الشىركة ببنىاء عالقىات طويلىة األمىد مىع : )علىى تىنص يوالتى (1رقىم ) الفقىرة وحيىث أن     

 (%52.8، والوزن النسبي )(3.64) الحسابي المتوسط بلغ حيث ،لرابعةا المرتبة ( احتلتالوسطاء
بنىاء بالشىركات تقىوم  أن إلىى ي عىزىوهىذا  الفقىرة، هىذه علىى كبيىرة بدرجىة موافقىة يعنىي أن هنىاك وهىذا

 ء.عالقات طويلة األمد مع الوسطا
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الشىركة بالتنسىيق المالئىم لألنشىطة المشىتركة مىع  تقىوم): علىى نصتى والتىي (2) رقىم الفقىرةوأن      
 (%52.6)والوزن النسبي  ،(3.63الحسابي) المتوسط بلغ حيث ،الخامسة المرتبة احتلت( الوسطاء

تقوم بالتنسىيق أن الشركات  إلى ي عزى وهذا الفقرة، هذه علىكبيرة  بدرجة موافقة يعني أن هناك وهذا
 المالئم لألنشطة المشتركة مع الوسطاء.

( تبنىى العالقىة مىع الوسىطاء علىى أسىاس التكامىل: )علىى نصتى والتىي (3) رقىم الفقىرةوأخيىرا       
 (%51)والىوزن النسىبي  ،(3.55) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث ،السادسىة واألخيىرة المرتبىة احتلىت
الشىركات بتكامىل  إهتمىامإلىى  ي عىزى وهىذا الفقىرة، هىذه علىىة كبيىر  بدرجىة موافقىة يعنىي أن هنىاك وهىذا

 األعمال مع الوسطاء.
تطبيق ممارسة العالقة مع الوسطاء تقع في المستوى الكبير  درجة أنوخالصة ما سبق يالحظ      

إال أنه لو تم النظر إلى الوزن النسبي للفقرات مقارنة بفقرات الممارسات األخرى التضح أنه أقل أي 
 .ين والعمالءم وّردالها بالعالقة مع إهتمامالشركات بممارسة العالقة مع الوسطاء أقل من  إهتمامن أ

عامىا  أن مسىتوى  .2ويرى الباحث من خالل عملىه فىي مجىال التصىنيع الىدوائي منىذ أكثىر مىن      
-1مىن ) اتللفقىر التطبيق للعالقة مع الوسىطاء ال ترقىى للدرجىة الكبيىرة وأنهىا تطبىق بدرجىة متوسىطة 

 ( حسب الترتيب نفسه الذي بينته نتيجة التحليل اإلحصائي. 6
 :مع العمالء العالقة 4-2-2-4

 العمىالء،العالقىة مىع  ببعىد المتعلقىة راتفقلل الحسابية المتوسطات( 14-4) الجدول رقم يوضح     
 فقىراتلOne Sample T Test) )إختبىارب المتعلقىة Tداللىة  عىن فضىال   فقىرة، لكىل النسىبي الىوزنو 

  : لتاليا النحو على ةاالستبان
 (14-4) جدول رقم

 مع العمالء( )العالقةالرابع  البهعدتحليل فقرات  

المتوسط  ال،قرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 T قيمة % النسبي

مستوى 
 المعنوية
Sig.)) 

 الترتيب

35.4 العمالء إحتياجاتتحرص الشركة على تقديم منتجات تلبي  1  1.715 87%  22.213 *1.111  1 
%81 1.841 4.15 تقوم الشركة بحل شكاوى العمالء بعناية. 2  14.543 *1.111  2 
%78.8 1.879 3.94 تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع العمالء 3  12.436 *1.111  3 
%71.4 1.966 3.57 تقوم الشركة بقياس وتقييم رضا العمالء بشكل مستمر 4  596.8  *1.111  6 
%75.4 1.872 3.77 تبنى العالقة مع العمالء على أساس الثقة المتبادلة 5  11.265 *1.111  4 
%69.2 1.937 3.46 رتحدد الشركة توقعات العمالء المستقبلية بشكل مستم 6  5.698 *1.111  7 
%74.6 1.988 3.73 تهتم الشركة بتراء ومقترحات العمالء في تطوير منتجاتها 7  535.8  *1.111  5 

%76.8 1.737 3.84 المتوسط العام ل،قرات العالقة مع العمالء  13.217 *1.111   
 .(1.15)مستوى  عند إحصائياا  ةدال*
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تحىرص الشىركة علىى تقىديم : )علىى نصتى والتىي (1) رقىم الفقىرة( أن 14-4يبىين الجىدول رقىم )     
 ،(4.35) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث األولىى، المرتبىة احتلىت( العمىالء إحتياجىاتمنتجىات تلبىي 
 إلىى ي عىزى وهىذا ،الفقىرة هىذه علىىكبيىرة  بدرجىة موافقىة يعنىي أن هنىاك وهذا (%85)والوزن النسبي 

 . العمالء إحتياجاتعلى تقديم منتجات تلبي  في الشركات المستهدفة اإلدارةحرص 
 احتلىت( العمىالء بعنايىةتقىوم الشىركة بحىل شىكاوى : )علىى نصتى والتىي (2) رقىم الفقىرةوأن      
 يعني أن هناك وهذا (%81)والوزن النسبي  ،(5..4) الحسابي المتوسط بلغ حيث ،الثانية المرتبة
تقىوم بحىل  فىي الشىركات المسىتهدفة اإلدارةأن  إلىى ي عىزى وهىذا الفقىرة، هىذه علىىكبيىرة  بدرجىة موافقىة

 . شكاوى العمالء بعناية
( تقىوم الشىركة ببنىاء عالقىات طويلىة األمىد مىع العمىالء: )علىى نصتى والتي (3رقم ) بينما الفقرة     
يعنىي  وهىذا (%58.8، والوزن النسىبي )(3.14) الحسابي المتوسط بلغ حيث ة،لثالثا المرتبة احتلت

ببنىاء عالقىات طويلىة  الشىركات إهتمام إلى ي عزىوهذا  الفقرة، هذه على كبيرة بدرجة موافقة أن هناك
 مع العمالء.األمد 

تبنىىى العالقىة مىىع العمىالء علىىى أسىاس الثقىىة : )علىى تىىنص والتىي (5رقىىم ) الفقىرة وحيىث أن     
 (%55.4، والوزن النسىبي )(3.55) الحسابي المتوسط بلغ حيث ،لرابعةا المرتبة ( احتلتالمتبادلة

ببنىاء الشىركات  إهتمىامأن  إلىى ي عىزىوهىذا  الفقىرة، هىذه علىى كبيرة بدرجة موافقة يعني أن هناك وهذا
 العالقة مع العمالء على أساس الثقة المتبادلة.

تهىىتم الشىىركة بىى راء ومقترحىىات العمىىالء فىىي تطىىوير : )علىىى نصتىى والتىىي (5) رقىىم الفقىرةوأن      
والىىوزن النسىىبي  ،(3.53) الحسىىابي المتوسىىط بلىىغ حيىىث ،الخامسىىة المرتبىىة احتلىىت( منتجاتهىىا

أن الشىركات  إلىى ي عىزى وهىذا ،الفقىرة هىذه علىىرة كبيى بدرجىة موافقىة يعنىي أن هنىاك وهذا (54.6%)
 ا.ب راء ومقترحات العمالء في تطوير منتجاتهتهتم 
تقىىوم الشىىركة بقيىىاس وتقيىىيم رضىىا العمىىالء بشىىكل : )علىىى نصتىى والتىىي (4) رقىىم الفقىىرةبينمىىا      
 (%51.4)والوزن النسبي  ،(3.55) الحسابي المتوسط بلغ حيث ،السادسة المرتبة احتلت( مستمر
تقىوم بقيىاس أن الشىركات  إلىى ي عىزى وهىذا الفقىرة، هىذه علىىكبيىرة  بدرجىة موافقىة يعني أن هناك وهذا

 ر.وتقييم رضا العمالء بشكل مستم
تحىدد الشىركة توقعىات العمىالء المسىتقبلية بشىكل : )علىى نصتى والتىي (6) رقىم الفقىرةوأخيىرا       

والىوزن النسىبي  ،(3.46) الحسىابي المتوسىط لىغب حيىث ،السىابعة واألخيىرة المرتبىة احتلىت( مسىتمر
 إهتمىام إلىى قلىة ي عىزى وهىذا الفقىرة، هىذه علىىمرتفعىة  بدرجىة موافقىة يعنىي أن هنىاك وهذا (61.2%)

 .توقعات العمالء المستقبلية بشكل مستمرالشركات بتحديد 
مستوى الكبيىر تطبيق ممارسة العالقة مع العمالء تقع في ال درجة أنوخالصة ما سبق يالحظ      

فىىي مجىىال تحديىىد توقعىىات  الشىىركات يقىىل كثيىىرا   إهتمىىامولىىو تىىم النظىىر إلىىى ترتيىىب الفقىىرات التضىىح أن 
 .العمالء المستقبلية بشكل مستمر وفي مجال قياس وتقييم رضا العمالء بشكل مستمر
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وى عامىا  أن مسىت .2ويرى الباحث من خالل عملىه فىي مجىال التصىنيع الىدوائي منىذ أكثىر مىن      
( 5-1للفقىرات مىن )التطبيق للعالقة مع العمالء ال ترقى للدرجة الكبيرة وأنها تطبق بدرجة متوسطة 

 ( حسب الترتيب نفسه الذي بينته نتيجة التحليل اإلحصائي أعاله. 5-6لفقرتين )وبدرجة ضعيفة ل
 :في المعلومات المشاركة 4-2-2-5

المشىاركة فىي  ببعىد المتعلقىة راتفقىلل يةالحسىاب ( المتوسىطات15-4) الجىدول رقىم يوضىح     
 (One Sample T Test) إختبىارب المتعلقىة Tداللىة  عىن فضىال   فقىرة، لكىل النسىبي الوزنو  المعلومات،

  : لتاليا النحو على ةاالستبان فقراتل
 (15-4) جدول رقم

 في المعلومات( )المشاركة الخامس البهعدتحليل فقرات  

المتوسط  ال،قرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي
% 

 T قيمة
مستوى 
 المعنوية
Sig.)) 

 الترتيب

%79.4 1.931 3.97 تمتلك الشركة شبكات داخلية لتبادل المعلومات. 1  12.124 *1.111  1 
%76.8 1.848 3.84 هاإحتياجاتتمتلك الشركة نظام معلومات حديث يلبي كافة  2  11.465 *1.111  2 
%75.6 1.928 3.78 طور في أنظمة المعلومات.تواكب الشركة الت 3  9.741 *1.111  5 
%73 1.795 3.65 ش،افيةو تقوم الشركة بتبادل المعلومات مع الشركاء بوضو   4  9.531 *1.111  7 
%73.4 1.811 3.67 تؤمن الشركة المعلومات الكافية للشركاء في الوقت المناسب 5  9.669 *1.111  6 
%68.4 1.113 3.42 ينمهوّردالم الطلب اولي من تعتمد الشركة على نظا 6  4.449 *1.111  8 
%75.8 1.856 3.79 تحرص الشركة على جودة المعلومات المتبادلة 7  11.758 *1.111  3 
%75.8 1.891 3.79 تمتلك الشركة موقع الكتروني محدث خاص بها 8  11.345 *1.111  4 

%74.8 1.659 3.74 المتوسط العام ل،قرات المشاركة في المعلومات  13.137 *1.111   
 .(1.15)مستوى  عند إحصائياا  ةدال*

داخليىة تمتلك الشركة شبكات : )على نصت والتي (1) رقم الفقرة( أن 15-4يبّين الجدول رقم )     
والىوزن النسىبي  ،(3.15) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث األولىى، المرتبىة احتلىت( المعلومىات لتبىادل

 .الفقرة هذه علىكبيرة  بدرجة موافقة عني أن هناكي وهذا (51.4%)
( هاإحتياجاتتمتلك الشركة نظام معلومات حديث يلبي كافة :)على نصت والتي (2) رقم الفقرةوأن      
يعنىي  وهىذا (%56.8)والوزن النسبي  ،(3.84) الحسابي المتوسط بلغ حيث ،الثانية المرتبة احتلت

 .الفقرة هذه علىكبيرة  بدرجة موافقة أن هناك
 (تحرص الشركة على جودة المعلومىات المتبادلىةعلى: ) تنص والتي (5رقم ) الفقرةوقد احتلت      

 تينالمرتبعلى  (تمتلك الشركة موقع الكتروني محدث خاص بها( والتي تنص على: )8والفقرة رقم )
لكىىل  ، والىىوزن النسىىبي(3.51)لكىىل منهمىىا   الحسىىابي والرابعىىة علىىى التىىوالي رغىىم أن المتوسىىطة لثىىالثا

بينما بلغ  (856..)لها انحراف معياري أقل حيث بلغ   (5رقم ) الفقرةوذلك كون  (%55.8) منهما
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 هىاتين علىى كبيىرة بدرجىة موافقىة يعنىي أن هنىاك وهذا (.81..)( 8االنحراف المعياري للفقرة رقم )
بادلىة مىع الشىركاء وامىتالك علىى جىودة المعلومىات المت الشىركات حىرص إلىى ي عىزىوهىذا  ،تينالفقىر 

 .بكل منها موقع الكتروني محدث خاص
( تواكىب الشىركة التطىور فىي أنظمىة المعلومىاتعلىى: ) تىنص والتىي (3رقىم ) الفقىرة وحيىث أن     
 وهىذا (%55.6(، والىوزن النسىبي )3.58) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث ،الخامسىة المرتبىة احتلىت

 الفقرة هذه على كبيرة بدرجة موافقة يعني أن هناك
تىؤمن الشىركة المعلومىات الكافيىة للشىركاء فىي الوقىت : )علىى نصتى والتىي (5) رقىم الفقىرةوأن      

 (%53.4)والوزن النسبي  ،(3.65) الحسابي المتوسط بلغ حيث ،السادسة المرتبة احتلت( المناسب
 .الفقرة هذه علىكبيرة  بدرجة موافقة يعني أن هناك وهذا
تقىوم الشىركة بتبىادل المعلومىات مىع الشىركاء بوضىوح ) علىى: نصتى والتىي (4) رقىم رةالفقىبينمىا      

 (%53)والىوزن النسىبي  ،(3.65) الحسىابي المتوسىط بلىغ حيىث ،السىابعة المرتبىة احتلىت( وشىفافية
 .الفقرة هذه علىكبيرة  بدرجة موافقة يعني أن هناك وهذا
( ينم ىوّردالتمد الشركة على نظام الطلىب اآللىي مىن تع: )على نصت والتي (6) رقم الفقرةوأخيرا       
 وهذا (%68)والوزن النسبي  ،(3.42) الحسابي المتوسط بلغ حيث ،الثامنة واألخيرة المرتبة احتلت

ضىعف إعتمىاد الشىركات  إلىى ي عىزى وهىذا الفقىرة، هىذه علىىمتوسىطة  بدرجىة موافقىة يعنىي أن هنىاك
وضىح الباحىث حقيقىة أن هىذا النظىام لىم يطبىق بعىد فىي كىل ين ويم ىوّردالعلى نظام الطلب اآللىي مىن 

 .الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي
تطبيق ممارسىة المشىاركة فىي المعلومىات تقىع بىين المسىتوى  درجة أنوخالصة ما سبق يالحظ      

الشركات يقىل إلىى  إهتمامالتضح أن  المتوسط إلى المستوى الكبير ولو تم النظر إلى ترتيب الفقرات
فىي مجىال  ما في مجال تبادل المعلومات بوضوح وشفافية وفي الوقت المناسب ولكنىه يقىل كثيىرا   حد  

 .ينم وّردالإعتماد نظام الطلب اآللي من 
عامىا  أن مسىتوى  .2ويرى الباحث من خالل عملىه فىي مجىال التصىنيع الىدوائي منىذ أكثىر مىن      

اركة في المعلومات ال يرقى للدرجة الكبيرة وأنها تطبق بدرجة متوسطة في الفقرات من التطبيق للمش
 حسب الترتيب نفسه الذي بينته نتيجة التحليل اإلحصائي.  (5)( وبدرجة ضعيفة للفقرة 1-6)
 ال،رضية الرئيسة الثانية: إختبار  4-8-3

ومعامىىل  (R) اإلرتبىىاطامىىل مع لحسىىاب (Enter) الخطىىي البسىىيط بطريقىىة اإلنحىىدارتىىم اسىىتخدام      
الىىىذي يفسىىىر مقىىىدار التغيىىىر الحاصىىىل فىىىي المتغيىىىر التىىىابع بسىىىبب التغيىىىر فىىىي المتغيىىىر  )2R(التحديىىىد 

وتىىىنص هىىىذه ( (0.05إلىىىى صىىىالحية النمىىىوذج ومعنويىىىة النتىىىائج عنىىىد   (F)المسىىىتقل كمىىىا تشىىىير قيمىىىة
 الفرضية على أنه:

( لممارســـات إدارة سلســـلة 1.15) ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة دوريوجـــد  ال     
 .الدوائي للتصنيعاليمنية ات أداء الشركتحسين  فيالتوريد 
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ات تحسىين أداء الشىرك فىيممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد وتهدف هذه الفرضية إلى معرفىة دور      
وينبثىىق مىىن هىىذه الفرضىىية خمىىس فرضىىيات فرعيىىة بحسىىب أبعىىاد ممارسىىات  الىىدوائي للتصىىنيعاليمنيىىة 

 رة سلسلة التوريد.إدا
 (R)ومنىىىىىىىىىىىىه (Corrletion) اإلرتبىىىىىىىىىىىىاط إختبىىىىىىىىىىىىارهىىىىىىىىىىىىذه الفرضىىىىىىىىىىىىية تىىىىىىىىىىىىم اسىىىىىىىىىىىىتخدام  ختبىىىىىىىىىىىىاروإل     

الفرضىىىية الرئيسىىىة  إختبىىىار( نتىىىائج 16-4، ويوضىىىح الجىىىدول ))2R(ومنىىىه  )Regression( اإلنحىىىدارو 
 الثانية بأبعادها مجتمعة.

 ( 16-4)جدول رقم 
 في تحسين األداء  نتائج عالقة ممارسات إدارة سلسلة التوريد

 المتغير المستقل
معامل 
 اإلرتباط

R)) 

معامل 
 التحديد

)  2R) 

 قيمة
F 

 الداللة
Sig. 

 قيمة
B 

 قيمة
T 

 الداللة
Sig. 

 1.111* 19.987 1.91 1.111* 399.469 1.751 1.866 ممارسات إدارة سلسلة التوريد
 .(1.15)مستوى دالة إحصائيا عند *

 8102أ على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة ماداا إعتمن إعداد الباحث  المصدر:
( 85..) حىىوالي بلغىىت (R) اإلرتبىىاطإلىىى أن قيمىىة معامىىل  (16-4تشىىير بيانىىات الجىىدول رقىىم )     

 سلسىلة التوريىدإدارة ممارسات بين أبعاد قوي ذو داللة احصائية ارتباط موجب  وهي تدل على وجود
  .كمتغير تابعاألداء  وتحسينإجماال ؛ كمتغير مستقل 

 تحسين من التغير الحاصل في (%55) إلى أن ما نسبته )2R) كما تشير قيمة معامل التحديد     
يعىود إلىى متغيىرات  (%25) ومىا نسىبته التوريىد،سلسىلة إدارة ممارسات أبعاد لتغير في ل ي عزى األداء
 .أخرى
ومعنويىىىة هىىىذه  النمىىىوذج،إلىىىى صىىىالحية والىىىذي يشىىىير  (F)إختبىىىارقيمىىىة ومايؤكىىىد صىىىحة العالقىىىة      

الفرضىىىية  ختبىىىاروتظهىىىر نتىىىائج التحليىىىل اإلحصىىىائي إل( 5...) النتىىىائج عنىىىد مسىىىتوى داللىىىة أقىىىل مىىىن
أن ممارسىىات  (.1..) والتىىي تسىىاوي (B) أن قيمىىة والتىىي يوضىىحها الجىىدول أعىىاله الثانيىىة، الرئيسىىة

يؤكد ذلك هو الداللة اإلحصائية  وما (%.1) إدارة سلسلة التوريد لها دور في تحسين األداء وبنسبة
 .11.185والبالغة ( T) من خالل قيمة

هىذه الفرضىية  إختبىارفقىد أسىفر ( .....) ومسىتوى المعنويىة البىالغ علىى النتىائج السىابقة ء  وبنا     
 :الفرضية البديلة والتي تنص على أنه وقبول العدمية،عن رفض الفرضية 

لممارســات إدارة سلســـلة التوريـــد فـــي تحســـين أداء معنويـــة داللـــة إحصـــائية  ويوجــد دور ذ     
  .الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي

 Donovan etمن: دراسة كل العامة لكثير من الدراسات أهمها نتائج الوتتفق هذه النتيجة مع      

al.(2017) ،Abu Nimeh (2017)، ( 2.16المناصير) ،Chesaro (2016)  العمري والعاني ،
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(2.16 ،)Makhdoom (2015) ،Miring'u (2015) ،Mahulo (2015)   ،(2.14) الشع ار  ،

Abuzaid (2014) تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد محل الدراسة تؤدي ب هتمامالتي تؤكد أن اإل
 إلى تحسن األداء بشكل عام حسب نوع األداء. 

 سلسلة التوريىدإدارة ممارسات فقد جاء دور ة الثاني الرئيسةالفرضية  إختبارعلى نتائج  وتأسيسا       
 ي عىىزىو  (%85)كبيىىر بمسىىتوى  تحسىىين أداء الشىىركات اليمنيىىة للتصىىنيع الىىدوائيالمسىىاهمة فىىي  فىىي

 إلى أهمية دور ممارسات إدارة سلسلة التوريد في تحسين أداء الشركات.السبب في هذا المستوى 

 ضية الرئيسة الثانية:ال،رضية ال،رعية األولى من ال،ر  إختبار 4-8-3-0
 :وتنص هذه الفرضية على التالي     
ــوّردالللعالقــة مــع ( 1.15ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة ) دوريوجــد ال        فــي ينمه

 .الدوائي للتصنيعاليمنية أداء الشركات تحسين 
 (R)ومنىىىىىىىىىىىه  (Corrletion) اإلرتبىىىىىىىىىىىاط إختبىىىىىىىىىىىارهىىىىىىىىىىىذه الفرضىىىىىىىىىىىية تىىىىىىىىىىىم اسىىىىىىىىىىىتخدام  ختبىىىىىىىىىىىاروإل     

 يأتي:تلك النتائج كما  (15-4ويوضح الجدول رقم )، )2R(ومنه  )(Regression اإلنحدارو 
 (17-4)جدول رقم 

  الرئيسة الثانيةال،رضية ال،رعية األولى من ال،رضية  إختبارنتائج 
 اءين في تحسين األدمهوّردالالعالقة مع عد البسيط لدور به  اإلنحدارومعنوية  اإلرتباطعالقات           

 المحور
معامل 
 اإلرتباط

R)) 

معامل 
 التحديد

  )2R) 

 قيمة
F 

 الداللة
Sig. 

 قيمة
B 

 قيمة
T 

 الداللة
Sig. 

 1.111* 11.459 1.649 1.111* 131.318 1.497 1.715 ينمهوّردالالعالقة مع 
 .(1.15)مستوى دالة إحصائيا عند *

 2118صائي لبيانات الدراسةأ لتحليل اإلحعلى مخرجات ا إعتماداا من إعداد الباحث  المصدر:
تشىير  (51..)مىا نسىبته  R)) اإلرتبىاطأعاله أن قيمة معامىل  (15-4بيانات الجدول ) توضح     

ىىوّردالالعالقىىة مىىع بىىين بعىىد قىىوي ذو داللىىة احصىىائية ارتبىىاط موجىىب  إلىىى وجىىود  مسىىتقل،كمتغيىىر  ينم 
من التغير  (%.5) لى أن ما نسبتهإ )2R) تشير قيمة معامل التحديدو ،تابع كمتغير وتحسين األداء
  .يعود إلى متغيرات أخرى (%.5)وما نسبته  ،ينم وّردالالعالقة مع لبعد  ي عزى األداءالحاصل في 

ومعنويىىة هىىذه  النمىىوذج،إلىىى صىىالحية والىىذي يشىىير  (F) إختبىىارقيمىىة ومايؤكىىد صىىحة العالقىىة      
الفرضىىية  ختبىىارالتحليىىل اإلحصىىائي إلوتظهىىر نتىىائج ) 5...) النتىىائج عنىىد مسىىتوى داللىىة أقىىل مىىن

 والتىىي (B) أن قيمىىة والتىىي يوضىىحها الجىدول أعىىاله الثانيىىة، الرئيسىةالفرضىىية الفرعيىة األولىىى مىىن 
ىىوّردالأن العالقىىة مىىع ( 65..تسىىاوي ) ين )عنىىد افتىىراض ثبىىات األبعىىاد األخىىرى( إذا تغيىىرت بمقىىدار م 
 ذلىك هىو الداللىة اإلحصىائية مىن خىالل قيمىة يؤكىد ومىا( %65حدة فإن األداء يتغير بنسبة )وحدة وا

(T) (.11.451) والبالغة 
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 وقبول العدمية،هذه الفرضية عن رفض الفرضية  إختبارعلى النتائج السابقة فقد أسفر  وبناء       
 :الفرضية البديلة والتي تنص على

كات اليمنية ين في تحسين أداء الشر مهوّردالللعالقة مع داللة إحصائية معنوية  ويوجد دور ذ
 للتصنيع الدوائي.

التىي توصىىلت إلىىى أن   Kumar et al.(2017) :ذه النتيجىة مىىع نتىائج دراسىىة كىل مىىنوتتفىق هىى     
 Abu مع أداء سلسلة التوريد وفي السياق ذاته مع دراسة  إيجابيين مرتبط بشكل م وّردالالتكامل مع 

Nimeh (2017)  التوريىد، وفىي  سلسىلة بىأداء موجبىة عالقىة ين ذاتم وّردالالتي وجدت أن العالقة مع
ىىىىوّردال مىىىىع للعالقىىىىة أن هنىىىىاك أثىىىىرا  ( 2.16آخىىىىر أثبتىىىىت دراسىىىىة المناصىىىىير )اتجىىىىاه  ين علىىىىى األداء م 

ين م وّردالمع  اإلستراتيجيةأن الشراكة   Tuazama (2015)التشغيلي، من ناحية أخرى توصلت دراسة
ىىوّردالتمكىىن المنظمىىات مىىن العمىىل بكفىىاءة مىىع أهىىم  ين القلىىة الىىذين لىىديهم الرغبىىة لمشىىاركة المسىىؤولية م 

ىىوّرداللنجىىاح المنتجىىات حيىىث يمكىىن أن يقىىدم  ، بينمىىا وجىىدت دراسىىىة ون بىىدائل تصىىميم بكلفىىة أفضىىلم 
ين له أثر فىي األداء التشىغيلي م وّردالأن التكامل الخارجي الذي يشمل التكامل مع  (2.14) الشع ار

أن الشىىىىىراكة  Abuzaid (2014)ة أخىىىىىرى وجىىىىىدت دراسىىىىىة  واسىىىىتجابة سلسىىىىىلة التوريىىىىىد ، ومىىىىىن ناحيىىىىى
، وفىي يىةاإلنتاجالممارسىات علىى المرونىة ين لها التأثير األعلىى مقارنىة ببقيىة م وّردالمع  اإلستراتيجية

أن إعطىاء الشىركاء مسىؤولية الحفىاظ علىى مسىتويات  Kemunto (2014) سىياق آخىر وجىدت دراسىة
إلىى تحسىن األداء، فىي حىين توصىلت  مؤديىا  القىرار  اذإتخالمخزون كما هو مطلوب سوف يعزز من 

 أهميىة نتائجهىا وبينىت األداء علىى ينم ىوّردال مىع للعالقىة ( إلى أن هناك تىأثير2.13دراسة البرازي )
ىىوّردال بىىين العالقىىة اسىىتمرارية تىىأثير  للحصىىول اإللتىىزامو  الثقىىة علىىى مبنيىىة العالقىىة تكىىون وأن والشىىركة م 
 قنىىوات لتىىوفر تىىأثير البعيىىد، كمىىا أن هنىىاك المىىدى علىىى الطىىرفين كىىال بىىين لىىةمتباد ومنىىافع أربىىاح علىىى

المختلفىة،  أنشىطتها فىي للشىركة م ىوّردال ومشىاركة ينم ىوّردالو  الشىركة بىين رسىمية وغيىر رسمية اتصال
ىىىوّردالإلىىىى أن مكونىىىات سلسىىىلة التوريىىىد ) Nyangweso (2013)وتوصىىىلت دراسىىىة  ين، المصىىىنعين، م 
 تكامل بشكل فعال لتحقيق األهداف المالية وأهداف النمو.العمالء( يجب أن ت

فقىد جىاء دور الرئيسىة الثانيىة  الفرعيىة األولىى مىن الفرضىية الفرضىية إختبىارعلىى نتىائج  وتأسيسا      
ىىىىوّردالالعالقىىىىة مىىىىع  بمسىىىىتوى  تحسىىىىين أداء الشىىىىركات اليمنيىىىىة للتصىىىىنيع الىىىىدوائيفىىىىي  بالمسىىىىاهمة ينم 

ين فىي م ىوّردالإلىى أهميىة العالقىة مىع  ي هذا المسىتوى مىن المسىاهمةالسبب ف ي عزىو  (%5..5)كبير
 تحسين أداء الشركات.

 :انية من ال،رضية الرئيسة الثانيةال،رضية ال،رعية الث إختبار 4-8-3-8
 :وتنص هذه الفرضية على التالي     
أداء تحسين  في للعمليات الداخلية( 1.15ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) دوريوجد ال 

 .الدوائي للتصنيعاليمنية الشركات 
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 (R)ومنىىىىىىىىىىىه  (Corrletion)وإلختبىىىىىىىىىىىار هىىىىىىىىىىىذه الفرضىىىىىىىىىىىية تىىىىىىىىىىىم اسىىىىىىىىىىىتخدام إختبىىىىىىىىىىىار اإلرتبىىىىىىىىىىىاط      
 يأتي:تلك النتائج كما  (18-4ويوضح الجدول رقم )، )2R(ومنه  )(Regression واإلنحدار

  (18-4جدول رقم )
 الرئيسة الثانيةال،رضية من  الثانيةال،رضية ال،رعية  إختبارنتائج 

 العمليات الداخلية في تحسين األداءالبسيط لدور بعد  اإلنحدارومعنوية  اإلرتباطعالقات 

 المحور
معامل 
 اإلرتباط

R)) 

معامل 
 التحديد

)  2R) 

 قيمة
F 

 الداللة
Sig. 

 قيمة
B 

 قيمة
T 

 الداللة
Sig. 

 1.111* 15.115 1.675 1.111* 225.161 1.629 1.793 العمليات الداخلية
 .(1.15)مستوى دالة إحصائيا عند *

 2118لتحليل اإلحصائي لبيانات الدراسةأ على مخرجات ا إعتماداا من إعداد الباحث  المصدر:
تشىير ( 51..) مانسىبتهR) ) اإلرتبىاطأعىاله أن قيمىة معامىل  (18-4بيانىات الجىدول ) توضىح     
 واألداء ،كمتغير مستقلالعمليات الداخلية بعد  بينقوي ذي داللة احصائية ارتباط موجب  وجودإلى 

مىن التغيىر الحاصىل فىي ( %63) إلىى أن مىا نسىبته )2R) قيمة معامل التحديد تشيرو  ،تابع كمتغير
  .يعود إلى متغيرات أخرى (%35) ، وما نسبتهالعمليات الداخلية لبعد  ي عزى األداء
ومعنويىىة هىىذه  النمىىوذج،إلىىى صىىالحية شىىير والىىذي ي F)) إختبىىارقيمىىة ومايؤكىىد صىىحة العالقىىة      

الفرضىىية  ختبىىاروتظهىىر نتىىائج التحليىىل اإلحصىىائي إل، )5...) النتىىائج عنىىد مسىىتوى داللىىة أقىىل مىىن
 تساوي والتي  (B)أن قيمة والتي يوضحها الجدول أعاله الثانية، الرئيسةالفرضية من  الثانيةالفرعية 

ات تىىأثير األبعىىاد األخىىرى( إذا تغيىىرت بمقىىدار وحىىدة أن العمليىىات الداخليىىة )عنىىد افتىىراض ثبىى (68..)
( T) ومايؤكىىد ذلىىك هىىو الداللىىة اإلحصىىائية مىىن خىىالل قيمىىة (%68) واحىىدة فىىإن األداء يتغيىىر بنسىىبة

 . (5...15) والبالغة
 وقبىول العدميىة،هىذه الفرضىية عىن رفىض الفرضىية  إختبارعلى النتائج السابقة فقد أسفر  وبناء       

 :ة والتي تنص علىالفرضية البديل
الشـــركات اليمنيـــة للعمليـــات الداخليـــة فـــي تحســـين أداء داللـــة إحصـــائية معنويـــة  ويوجـــد دور ذ

 للتصنيع الدوائي.
التىي أكىدت علىى أهميىة   Kumar (2017): دراسىة ذه النتيجىة مىع نتىائج دراسىة كىل مىنوتتفىق هى     

التىي بينىت أن   Donovan et al. (2017)التكامل الداخلي في تحسىين أداء المنظمىات، وكىذلك دراسىة
التعاون الداخلي يكون بناء على الممارسات ذات العالقة التي تؤدي إلى تحسن أداء سلسلة التوريد، 

للعمليىىات الداخليىىة علىىى األداء  ( أن هنىىاك أثىىرا  2.16مىىن جهىىة ثانيىىة اسىىتنتجت دراسىىة المناصىىير )
 الشع اردراسة  مارسات، وفي ذات السياق استنتجتالتشغيلي وهو التأثير األكبر مقارنة بأثر بقية الم

 ن التكامىىىىل الىىىداخلي يىىىىؤدي إلىىىى إزالىىىىةوأاألداء التشىىىغيلي،  أن التكامىىىل الىىىىداخلي يىىىؤثر فىىىىي( 2.14)
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ضىافة إلىى  ،العمالءالتعاوني من أجل تلبية طلبات  ز العملواجز بين الوحدات التنظيمية ويحفالح وا 
ة بين التكامل الىداخلي واألداء التشىغيلي إيجابيناك عالقة أن ه  Kemunto (2014)ذلك أكدت دراسة

أن العمليىات الداخليىة الكفىؤة والفعالىة  Hassan (2012)والتنظيمي، وفي السياق ذاته استنتجت دراسىة 
لهىىىا تىىىأثير قىىىوي فىىىي تحسىىىن أداء واسىىىتجابة سلسىىىلة التوريىىىد مىىىن خفىىىض للتكلفىىىة وتحسىىىن االسىىىتجابة 

وجىىدت أن مىىا يسىىمى إدارة تىىدفق  Salazar & SMSgt (2012)سىىة والتحسىىين المسىىتمر، كمىىا أن درا
 على األداء التنظيمي. إيجابيالتصنيع لها تأثير 

فقد جاء دور لرئيسة الثانية ا الفرعية الثانية من الفرضية الفرضية إختبارعلى نتائج  وتأسيسا       
كبير   بمستوى  يع الدوائيتحسين أداء الشركات اليمنية للتصنالمساهمة في ب العمليات الداخلية

إلى أهمية العمليات الداخلية في تحسين  السبب في هذا المستوى من المساهمة ي عزىو  (51.3%)
 .أداء الشركات

 ال،رضية ال،رعية الثالثة من ال،رضية الرئيسة الثانية: إختبار 4-8-3-3
 :وتنص هذه الفرضية على التالي     
تحسين  في للعالقة مع الوسطاء( 1.15د مستوى معنوية )ذو داللة إحصائية عن دوريوجد ال 

 .الدوائي للتصنيعاليمنية أداء الشركات 
 (R)ومنىىىىىىىىىىىه  (Corrletion) اإلرتبىىىىىىىىىىىاط إختبىىىىىىىىىىىارهىىىىىىىىىىىذه الفرضىىىىىىىىىىىية تىىىىىىىىىىىم اسىىىىىىىىىىىتخدام  ختبىىىىىىىىىىىاروإل     

 يأتي:تلك النتائج كما  (11-4ويوضح الجدول رقم )، )2R(ومنه  )Regression (اإلنحدارو 
  (19-4جدول رقم )

  الثانية الرئيسةمن ال،رضية  الثالثةال،رضية ال،رعية  إختبارنتائج 
 العالقة مع الوسطاء في تحسين األداءالبسيط لدور بعد  اإلنحدارومعنوية  اإلرتباطعالقات 

 المحور
معامل 
 اإلرتباط

R)) 

معامل 
 التحديد

)  2R) 

 قيمة
F 

 الداللة
Sig. 

 قيمة
B 

 قيمة
T 

 الداللة
Sig. 

 1.111* 11.582 1.633 1.111* 111.982 1.457 1.676 مع الوسطاءالعالقة 
 .(1.15) دالة إحصائيا عند مستوى*

 2118لتحليل اإلحصائي لبيانات الدراسةأ على مخرجات ا إعتماداا من إعداد الباحث  المصدر:
ر تشي (68..) مانسبتهR) ) اإلرتباطأعاله أن قيمة معامل  (11-4بيانات الجدول ) توضح     
 ،كمتغير مستقلالعالقة مع الوسطاء بين بعد قوي ذي داللة احصائية ارتباط موجب  وجودإلى 

من التغير  (%46) إلى أن ما نسبته )2R) وتشير قيمة معامل التحديد، تابع كمتغير واألداء
  .يعود إلى متغيرات أخرى % 54 وما نسبته ،العالقة مع الوسطاءعد لب   ي عزى األداءالحاصل في 

ومعنوية هذه  النموذج،إلى صالحية والذي يشير  F)) إختبارقيمة ومايؤكد صحة العالقة      
الفرضية  ختباروتظهر نتائج التحليل اإلحصائي إل، )5...) النتائج عند مستوى داللة أقل من
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والتي   (B)أن قيمة والتي يوضحها الجدول أعاله الثانية، الرئيسةالفرضية من  الثانيةالفرعية 
أن العالقة مع الوسطاء )عند افتراض ثبات تأثير األبعاد األخرى( إذا تغيرت  (63..) تساوي

ومايؤكد ذلك هو الداللة اإلحصائية من خالل  (% 63) بمقدار وحدة واحدة فإن األداء يتغير بنسبة
 (.582..1) ( والبالغةT) قيمة
 وقبول العدمية،رضية عن رفض الفرضية هذه الف إختبارعلى النتائج السابقة فقد أسفر  وبناء       

 :الفرضية البديلة والتي تنص على
للعالقة مع الوسطاء في تحسين أداء الشركات اليمنية داللة إحصائية معنوية  ويوجد دور ذ 

  .للتصنيع الدوائي
 داللىىىة ذا تىىىأثيرا   التىىىي وجىىىدت أن هنىىىاك (2.15) دراسىىىة عسىىىافوتتفىىىق هىىىذه النتيجىىىة مىىىع نتىىىائج      
 مىىع التكامىىل بعىىد األردن فىىي فىىي ق عىىوار شىىركة مجموعىىة فىىي التوريىىد سلسىىلة قىىدرات لتكامىىل ئيةإحصىىا

 تىأثير وجىود ولكنهىا أختلفىت عنهىا بأنهىا وجىدت عىدم والمرونىة التكلفىة ميزتىي في والموزعين الوسطاء
 مرتفىىع مسىتوى علىىى التىي وجىىدت أن هنىاك تىأثير (2.12) التسىليم، ودراسىة البىىرازي ميىىزة تحقيىق فىي
 أداء تحسين ومنها العالقة مع الوسطاء والموزعين في التوريد سلسلة إلدارة المديرين نظر وجهة نم

   األولى. بالمرتبة والموزعين الوسطاء مع العالقة تأثير جاء وقد الشركات
فقىد جىاء دور الرئيسىة الثانيىة  الفرعية الثالثة من الفرضىية الفرضية إختبارعلى نتائج  وتأسيسا        

متوسىط بمسىتوى  تحسين أداء الشىركات اليمنيىة للتصىنيع الىدوائيلمساهمة في با لعالقة مع الوسطاءا
إلىى قلىة األهميىة نسىبيا للعالقىة مىع الوسىطاء  السبب في هذا المستوى من المساهمة ي عزىو  (68%)

 أداء الشركات. في تحسين

 لثانية:ال،رضية ال،رعية الرابعة من ال،رضية الرئيسة ا إختبار 4-8-3-4

 :وتنص هذه الفرضية على التالي     
تحسـين  فـي للعالقـة مـع العمـالء( 1.15ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة ) دوريوجد ال 

 .الدوائي للتصنيعاليمنية أداء الشركات 
 (R)ومنىىىىىىىىىىىه  (Corrletion) اإلرتبىىىىىىىىىىىاط إختبىىىىىىىىىىىارهىىىىىىىىىىىذه الفرضىىىىىىىىىىىية تىىىىىىىىىىىم اسىىىىىىىىىىىتخدام  ختبىىىىىىىىىىىاروإل      

 يأتي:تلك النتائج كما  (.2-4ويوضح الجدول رقم )، )2R(ومنه  )nRegressio (اإلنحدارو 
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  (21-4جدول رقم )
 الرئيسة الثانيةمن ال،رضية  الرابعةال،رضية ال،رعية  إختبارنتائج 

 العالقة مع العمالء في تحسين األداءالبسيط لدور بعد  اإلنحدارومعنوية  اإلرتباطعالقات 

 المحور
معامل 
 اإلرتباط

R)) 

معامل 
 التحديد

  2)R) 

 قيمة
F 

 الداللة
Sig. 

 قيمة
B 

 قيمة
T 

 الداللة
Sig. 

 1.111* 14.388 1.654 1.111* 217.116 1.619 1.781 العالقة مع العمالء
 .(1.15)مستوى دالة إحصائيا عند *

  2118أ على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة إعتماداا من إعداد الباحث  المصدر:
تشىير ( 58..) مانسىبتهR) ) اإلرتبىاطأعىاله أن قيمىة معامىل  (.2-4بيانىات الجىدول ) توضىح     
 ،كمتغيىىر مسىىتقلالعالقىىة مىىع العمىىالء بىىين بعىىد قىىوي ذي داللىىة احصىىائية ارتبىىاط موجىىب  وجىىودإلىىى 

مىىىن التغيىىىر  (%61)إلىىىى أن مىىىا نسىىىبته  )2R) تشىىىير قيمىىىة معامىىىل التحديىىىدو، تىىىابع كمتغيىىىر واألداء
  .يعود إلى متغيرات أخرى (% 31) وما نسبته ،العالقة مع العمالءلبعد  ي عزى األداء الحاصل في

ومعنويىىة هىىذه  النمىىوذج،إلىىى صىىالحية والىىذي يشىىير  F)) إختبىىارقيمىىة ومايؤكىىد صىىحة العالقىىة      
الفرضىىية  ختبىىاروتظهىىر نتىىائج التحليىىل اإلحصىىائي إل، )5...) النتىىائج عنىىد مسىىتوى داللىىة أقىىل مىىن

والتىىي   (B)أن قيمىىة والتىىي يوضىىحها الجىىدول أعىىاله الثانيىىة، الرئيسىىةالفرضىىية مىىن  الثانيىىةالفرعيىىة 
أن العالقة مع العمالء )عند افتراض ثبات تأثير األبعاد األخرى( إذا تغيرت بمقدار  (65..)تساوي 

 ومايؤكىىد ذلىك هىىو الداللىىة اإلحصىائية مىىن خىىالل قيمىىة (%65) وحىدة واحىىدة فىىإن األداء يتغيىر بنسىىبة
(Tوالبالغة ) (4.388) . 

 وقبىول العدميىة،هىذه الفرضىية عىن رفىض الفرضىية  إختبارعلى النتائج السابقة فقد أسفر  وبناء       
  :الفرضية البديلة والتي تنص على

ــة  ويوجــد دور ذ ــة إحصــائية معنوي ــة دالل للعالقــة مــع العمــالء فــي تحســين أداء الشــركات اليمني
 .للتصنيع الدوائي

التي وجدت أن التكامىل مىع العمىالء   Kumar et al. (2017)دراسةهذه النتيجة مع نتائج وتتفق      
التىي بينىت أن للعالقىة مىع   Donovan et al. (2017)، ودراسىةعلىى أداء سلسىلة التوريىد إيجابيىا   يىؤثر

دراسة العمالء عالقة احصائية بكل من الجودة، المرونة والتسليم بينما ليست كذلك مع بعد الكلفة، و 
 Abu Nimeh (2017)العميىل مع إدارة سلسلة التوريد ومنها العالقة التي وجدت أن بعض ممارسات 

 موجبىة عالقىة إدارة سلسىلة التوريىد لهىا ممارسىات بينمىا كىل السىوقي بىاألداء معنوية موجبة عالقة لها
العمىىالء تىىؤثر  التىىي وجىىدت أن العالقىىة مىىع Chesaro (2016)التوريىىد، ودراسىىة  سلسىىلة بىىأداء معنويىىة
التىىي جىىاءت فىىي نفىىس السىىياق بىىأن   Makhdoom (2015)علىىى األداء التشىىغيلي، ودراسىىة إيجابىىا  

  Miring'u (2015)ة مىىع األداء التشىىغيلي، وأكىىدت ذلىىك دراسىىة إيجابيىىالتكامىىل مىىع العمىىالء لىىه عالقىىة 
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علىىى عالقىىة جيىىدة  لممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد ومنهىىا الحفىىاظ قويىىا   تىىأثيرا  التىىي وجىىدت أن هنىىاك 
ومنهىا  التوريىد سلسىلة ( التي أيدت أن تكامل2.14) الشع اربالعمالء على األداء التشغيلي، ودراسة 

التوريىىد، كمىىا  سلسىىلة واسىىتجابة التشىىغيلي األداء فىىي أثىىر لىىه الخىىارجي الىىذي يشىىمل العمىىالء التكامىىل
األكبىىىر علىىىى المرونىىىة  أن العالقىىىة مىىىع العمىىىالء لهىىىا تىىىأثير هىىىو  Abuzaid (2014)وجىىىدت دراسىىىة
وكىىىذلك لهىىىا التىىىأثير األكبىىىر علىىىى المرونىىىة التنافسىىىية، وفىىىي السىىىياق ذاتىىىه جىىىاءت دراسىىىة  اإلسىىىتراتيجية

 سلسىىلة إلدارة المىديرين نظىىر وجهىة مىىن مرتفىع مسىتوى علىىى تىأثير ( لتثبىت أن هنىىاك2.12البىرازي )
الثانيىة بعىد العالقىة  فىي المرتبىة العمىالء مىع العالقىة تىأثير جاء وقد الشركات أداء تحسين في التوريد

 مع الوسطاء والموزعين. 
 داللىىة ذات ( التىىي اسىىتنتجت أنهىىا ال توجىىد عالقىىة2.16بينمىىا اختلفىىت مىىع دراسىىة المناصىىير )     

عىىدم وجىىود التي أثبتت  (2.15) العمالء على األداء التشغيلي ودراسة عساف مع للعالقة إحصائية
فىىىىي تحقيىىىىق ميىىىىزة  العمىىىالءالتكامىىىىل مىىىىع ومنهىىىا ة لقىىىىىدرات سلسىىىىىلة التوريىىىىىد تىىىىىأثير ذو داللىىىىىة إحصىىىىىائي

 .في األردن ق عوارشركة  فىي مجموعىة وميزة المرونة الجىودة
فقىد جىاء دور الثانيىة ة يالرئيسى الفرعية الرابعة من الفرضية الفرضية إختبارعلى نتائج  وتأسيسا       

كبيىىر بمسىىتوى  للتصىىنيع الىىدوائيتحسىىين أداء الشىىركات اليمنيىىة  المسىىاهمة فىىيب العالقىىة مىىع العمىىالء
إلىى أهميىة العالقىة مىع العمىالء فىي تحسىين  السبب في هىذا المسىتوى مىن المسىاهمة ي عزىو  (58%)

 أداء الشركات.

 الثانية:ال،رضية ال،رعية الخامسة من ال،رضية الرئيسة  إختبار 4-8-3-5
 :وتنص هذه الفرضية على التالي     

 فـي للمشـاركة فـي المعلومـات( 1.15ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) دوريوجد ال      
 .الدوائي للتصنيعاليمنية أداء الشركات تحسين 
 (R)ومنىىىىىىىىىىىه  (Corrletion) اإلرتبىىىىىىىىىىىاط إختبىىىىىىىىىىىارهىىىىىىىىىىىذه الفرضىىىىىىىىىىىية تىىىىىىىىىىىم اسىىىىىىىىىىىتخدام  ختبىىىىىىىىىىىاروإل     

 يأتي:تلك النتائج كما  (21-4ويوضح الجدول رقم )،  )2R(ومنه  )Regression (اإلنحدارو 
 (21-4جدول رقم )

 الرئيسة الثانيةمن ال،رضية  الخامسةال،رضية ال،رعية  إختبارنتائج  
 المشاركة في المعلومات في تحسين األداءالبسيط لدور بعد  اإلنحدارومعنوية  اإلرتباطعالقات 

 المحور
معامل 
 اإلرتباط

R)) 

معامل 
 التحديد

  2)R) 

 قيمة
F 

 الداللة
Sig. 

 قيمة
B 

 قيمة
T 

 الداللة
Sig. 

 1.111* 13.519 1.712 1.111* 182.496 1.578 1.761 المشاركة في المعلومات

 .(1.15)مستوى دالة إحصائيا عند *
  2118أ على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة إعتماداا من إعداد الباحث  المصدر:
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تشىير  (56..) مانسىبتهR) ) اإلرتبىاطأن قيمىة معامىل أعىاله  (21-4بيانىات الجىدول ) توضىح     
 واألداء ،كمتغير مستقلالعمليات الداخلية بين بعد قوي ذي داللة احصائية ارتباط موجب  وجودإلى 

مىن التغيىر الحاصىل فىي  (%58) إلىى أن مىا نسىبته )2R) تشير قيمة معامىل التحديىدو ،تابع كمتغير
  .يعود إلى متغيرات أخرى (%42) وما نسبته ،ةالعمليات الداخليلبعد  ي عزى األداء
ومعنويىىة هىىذه  النمىىوذج،إلىىى صىىالحية والىىذي يشىىير  F)) إختبىىارقيمىىة ومايؤكىىد صىىحة العالقىىة      

الفرضىىية  ختبىىاروتظهىىر نتىىائج التحليىىل اإلحصىىائي إل، (5...) النتىىائج عنىىد مسىىتوى داللىىة أقىىل مىىن
 والتي تساوي  (B)أن قيمة التي يوضحها الجدول أعالهو  الثانية، الرئيسةالفرضية من  الثانيةالفرعية 

أن العمليىىات الداخليىىة )عنىىد افتىىراض ثبىىات تىىأثير األبعىىاد األخىىرى( إذا تغيىىرت بمقىىدار وحىىدة  (51..)
 (T) ومايؤكىىد ذلىىك هىىو الداللىىة اإلحصىىائية مىىن خىىالل قيمىىة( %51ة )واحىىدة فىىإن األداء يتغيىىر بنسىىب

 (.13.5.1) والبالغة
 وقبىول العدميىة،هىذه الفرضىية عىن رفىض الفرضىية  إختبارى النتائج السابقة فقد أسفر عل وبناء       

 :الفرضية البديلة والتي تنص على
فــي تحســين أداء الشــركات  للمشــاركة فــي المعلومــاتداللــة إحصــائية معنويــة  ويوجــد دور ذ     

  اليمنية للتصنيع الدوائي.
التىي وجىدت أن تكامىل المعلومىات يعتبىر   Kumar et al. (2017)وتتفق هىذه النتيجىة مىع نتىائج      

 Donovan etمركزيا في العمليىات ومفتىاح القىوة المحركىة للحصىول علىى أداء سلسىلة التوريىد ودراسىة

al. (2017)  التي أوضىحت أن الشىركات تسىتخدم ممارسىات سلسىلة التوريىد التعاونيىة ومنهىا المشىاركة
 ، المرونىىة والتسىليم فقىط، ودراسىة أقىىرعلة التوريىد فىي الجىودةت إدارة سلسىىفىي المعلومىات لتحسىين قىدرا

 سلسىىلة أعضىىاء بىىين لمشىىاركة فىىي المعلومىىاتل إحصىىائية داللىىة ذي أثىىر التىىي أثبتىىت وجىىود (2.16)
 بىين المعلومىات المتبادلىة لجىودة إحصىائية داللىة ذي أثىر التوريد وأيضا وجود سلسلة أداء في التوريد
التىي وجىدت أن المشىاركة   Chesaro (2016)التوريىد، ودراسىة  سلسىلة ءأدا في التوريد سلسلة أعضاء

في المعلومىات تعىزز اسىتجابة سلسىلة التوريىد وتقلىل مىن سىوء إدارة المخىزون )تقليىل الكلفىة(، ودراسىة 
Tuazama (2015) التىىي اسىىتنتجت أن المشىىاركة فىىي المعلومىىات بىىين شىىركاء سلسىىلة التوريىىد يتعلىىق 

، السىىوق ...الىىخ(  الجىىداول ،معلومىىات )اللوجسىىتية، طلبىىات العمىىالء، التنبىىؤاتبدرجىىة ملكيىىة وخطىىورة ال
التىي   Hamid and Ebrahim (2013) ولهىا عالقىة ذات داللىة إحصىائية  بىاألداء التشىغيلي، ودراسىة

   وجدت أن المشاركة في المعلومات لها تأثير مهم على فعالية األداء.
فقد جاء دور الرئيسة الثانية  الفرعية الخامسة من الفرضية يةالفرض إختبارعلى نتائج  وتأسيسا       

بمسىتوى  تحسىين أداء الشىركات اليمنيىة للتصىنيع الىدوائيالمسىاهمة فىي  فىي المشاركة فىي المعلومىات
في  إلى أهمية المشاركة في المعلومات السبب في هذا المستوى من المساهمة ي عزىو  (%56كبير )

 تحسين أداء الشركات.
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 ال،صل الخامس

 والتوصيات النتائج واالستنتاجات
 مقدمة:
الفرضيات وكذا  إختبارضوء  يعرض هذا الفصل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في     
اجات التي انبثقت من هذه النتائج ثم يعرض مجموعة من التوصيات التي تساعد الشركات تاالستن

المستهدفة في تحسين أدائها من خالل التطبيق األمثل لممارسات إدارة سلسلة التوريد باإلضافة إلى 
 آفاق الدراسات المستقبلية المقترحة.

 نتائج الدراسة: 5-0
يمكن عرض نتائج الدراسة على أساس مدى مساهمتها في تحقيق أهداف الدراسة على النحو      

 اآلتي:
 (5-1) جدول رقم

  هانتائجبأهداف الدراسة  ربط 
 النتيجة  ال،رضية الهدف م

1 

توضيخ واقع تطبيق ممارسات 
الشركات إدارة سلسلة التوريد في 
 اليمنية للتصنيع الدوائي.

ذو جة مناسبة بدر ال يوجد تطبيق 
داللة إحصائية لممارسات إدارة 

سلسلة التوريد في الشركات اليمنية 
 للتصنيع الدوائي.

 مرفوضة أي:العدمية ال،رضية 
 بدرجة مناسبة "هناك تطبيق

لممارسات إدارة سلسلة التوريد 
عد من أبعاد وعلى مستوى كل به 

 الممارسات".

2 

التعرف على دور ممارسات إدارة 
أداء يد في تحسين سلسلة التور 
اليمنية للتصنيع الشركات 

الدوائي من خالل التعرف على 
 دور كل بعد من األبعاد.

ال يوجد دور ذو داللة إحصائية 
لممارسات إدارة سلسلة التوريد في 

اليمنية أداء الشركات تحسين 
  .للتصنيع الدوائي

 مرفوضة أيالعدمية ال،رضية 
"هناك دور لممارسات إدارة سلسلة 

توريد في تحسين أداء الشركات ال
 المستهدفة"

3 

إبراز أهم ممارسات إدارة سلسلة 
التوريد التي لها الدور األكبر في 

ات اليمنية أداء الشركتحسين 
 للتصنيع الدوائي.

 إحصائية لكلال يوجد دور ذو داللة 
 :من
العمليات  –ين مهوّردال)العالقة مع  

-الوسطاءالعالقة مع  –الداخلية 
المشاركة في  –مع العمالء  قةالعال

أداء المعلومات( في تحسين 
 .اليمنية للتصنيع الدوائيالشركات 

العدمية ال،رضيات ال،رعية 
عد مرفوضة أي هناك دور لكل به 

الداخلية بالمركز  كالتالي: العمليات
األول ثم العالقة مع العمالء 

بالمركز الثاني ثم المشاركة في 
ثم  المعلومات بالمركز الثالث

ين وأخيرا العالقة مهوّردالالعالقة مع 
 مع الوسطاء. 
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 ال،رضية الرئيسة األولى: إختبارنتائج   5-0-0
يوجد تطبيـق لممارسـات إدارة سلسـلة التوريـد فـي الشـركات اليمنيـة للتصـنيع الـدوائي بشـكل      
ة سلسىىلة التوريىىد ويتفىىرع مىىن نتىىائج الفرضىىية الرئيسىىة األولىىى النتىىائج حسىىب أبعىىاد ممارسىىات إدار كبيــر 

 الموضحة أدناه حسب كل بعد. 
 ال،رضية الرئيسة الثانية: إختبارنتائج   5-1-2

قوي لممارسات إدارة سلسلة التوريد فـي تحسـين أداء الشـركات اليمنيـة  إيجابييوجد دور  -
ويتفىىرع مىىن نتىىائج الفرضىىية الرئيسىىة الثانيىىة النتىىائج حسىىب أبعىىاد ممارسىىات للتصــنيع الــدوائي 

 عد. لتوريد الموضحة أدناه حسب كل ب  إدارة سلسلة ا

األولىى والثانيىة يمكىن عىرض تفاصىيل  الفرضىيتين إختبار( ونتائج 1-5)وفي ضوء الجدول رقم     
علىىى النحىىو  المدروسىىة فرضىىيات الدراسىىة بحسىىب أبعىىاد ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد إختبىىارنتىىائج 
 التالي:

 ين:مهوّردالالعالقة مع   -أ
ىىوّردالعىىد العالقىىة مىع وجىىود تطبيىىق لب  توصىلت الدراسىىة إلىىى  - فىىي  الب عىىدمسىىتوى تطبيىىق هىىذا ين وأن م 

 .الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي جاء بدرجة كبيرة وفي الترتيب الثاني

عىد العالقىة مىع ة قويىة ذات داللىة إحصىائية بىين ب  إيجابيىتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط  -
  ارة سلسلة التوريد واألداء في الشركات اليمنية للتصنيع الدوائيين كأحد أبعاد ممارسات إدم وّردال
 .في تحسين األداء حيث جاء بالمركز الرابع نسبيا  ين دور أقل م وّردالعد العالقة مع لب   -
 العمليات الداخلية:  -ب

فىىىي  الب عىىىدمسىىىتوى تطبيىىىق هىىىذا وأن العمليىىىات الداخليىىىة توصىىىلت الدراسىىىة إلىىىى وجىىىود تطبيىىىق لبعىىىد  -
 .أيضا   الثانيليمنية للتصنيع الدوائي جاء بدرجة كبيرة وفي الترتيب الشركات ا

ة قويىىة ذات داللىىة إحصىىائية بىىين بعىىد العمليىىات إيجابيىىتوصىىلت الدراسىىة إلىىى وجىىود عالقىىة ارتبىىاط  -
الداخليىىة كأحىىد أبىىرز أبعىىاد ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد واألداء فىىي الشىىركات اليمنيىىة للتصىىنيع 

 .الدوائي
 .ليات الداخلية دور كبير في تحسين األداء حيث جاء بالمركز األولالعم ب عدل -
 العالقة مع الوسطاء:  -ج

فىىي  ب عىىدالمسىىتوى تطبيىىق هىىذا وأن العالقىىة مىىع الوسىىطاء  ب عىىدتوصىىلت الدراسىىة إلىىى وجىىود تطبيىىق ل -
 .رواألخي الرابعوفي الترتيب  ولكن أقل نسبيا  الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي جاء بدرجة كبيرة 

العالقىة مىع  ب عىدة قويىة ذات داللىة إحصىائية بىين إيجابيىتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط  -
  الوسطاء كأحد أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد واألداء في الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي

 .مس واألخيرفي تحسين األداء حيث جاء بالمركز الخا العالقة مع الوسطاء دور أقل نسبيا   ب عدل -
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 :العمالءالعالقة مع   -د

فىي  ب عىدالمستوى تطبيق هذا وأن العمالء العالقة مع  ب عدتوصلت الدراسة إلى وجود تطبيق ل -
 .الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي جاء بدرجة كبيرة وفي الترتيب األول

العالقىة  ب عىدة قويىة ذات داللىة إحصىائية بىين إيجابيىتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط  -
مىىىع العمىىىالء كأحىىىد أبىىىرز أبعىىىاد ممارسىىىات إدارة سلسىىىلة التوريىىىد واألداء فىىىي الشىىىركات اليمنيىىىة 

 الدوائي.للتصنيع 

 العالقة مع العمالء دور كبير في تحسين األداء حيث جاء بالمركز الثاني. ب عدل -

 المشاركة في المعلومات: -ه

مسىتوى تطبيىق هىذا وأن المعلومىات المشىاركة فىي  ب عىدتوصلت الدراسىة إلىى وجىود تطبيىق ل -
   .الثالثفي الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي جاء بدرجة كبيرة وفي الترتيب  ب عدال

 ب عىىىدة قويىىىة ذات داللىىىة إحصىىىائية بىىىين إيجابيىىىتوصىىىلت الدراسىىىة إلىىىى وجىىىود عالقىىىة ارتبىىىاط  -
داء في الشىركات المشاركة في المعلومات كأحد أبرز أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد واأل

 .اليمنية للتصنيع الدوائي

 المشاركة في المعلومات دور كبير في تحسين األداء حيث جاء بالمركز الثالث. ب عدل -
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 االستنتاجات:  5-8
استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات خرجت الدراسة بمجموعة من االستنتاجات والتي      

 المجال:لنتائج وانسجامها مع األدبيات في هذا منطقية اتدل على 
 من نتائج ال،رضية الرئيسة األولى: االستنتاجات 5-2-1

فىىىىي  بدرجىىىىة كبيىىىىرةهنىىىىاك تطبيىىىىق لممارسىىىىات إدارة سلسىىىىلة التوريىىىىد أظهىىىىرت نتيجىىىىة الدراسىىىىة أن      
 الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي وعلى النحو التالي:

يأتي في  ب عدالالشركات بهذا  إهتمامالقول أن  مع العمالء حيث يمكنالعالقة  ب عدهناك تطبيق ل -
المركز األول مقارنة ببقية األبعاد في هذه الدراسة ومن خالل اإلطالع على مستوى تطبيق كل 

هىىي  ب عىدالالعالقىة مىع العمىالء يتضىىح أن أكثىر الممارسىات تطبيقىا فىىي هىذا  ب عىىدفقىرة مىن فقىرات 
العمىالء ثىم قيىام الشىركات بحىىل  إحتياجىاتلىى تقىديم منتجىات تلبىىي بالترتيىب حىرص الشىركات ع

شىىىكاوى العمىىىالء بعنايىىىة ثىىىم قيىىىام الشىىىركات ببنىىىاء عالقىىىات طويلىىىة األمىىىد مىىىع العمىىىالء ثىىىم بنىىىاء 
الشىركات بى راء ومقترحىات العمىالء  إهتمىامالعالقات مىع العمىالء علىى أسىاس الثقىة المتبادلىة ثىم 

ل القائمة قيام الشىركات بتحديىد توقعىات العمىالء المسىتقبلية في تطوير المنتجات ثم يأتي في ذي
بشكل مستمر ثم قيام الشركات بعملية قياس وتقييم رضا العمالء بشكل مسىتمر وهىذا يعنىي قلىة 

 .نسبيا الشركات بهاتين الممارستين إهتمام
يىأتي  ب عىدالا الشىركات بهىذ إهتمىامالقىول إن  ين حيىث يمكىنم ىوّردالالعالقىة مىع  ب عدهناك تطبيق ل -

فىىىي المركىىىز الثىىىاني مقارنىىىة ببقيىىىة األبعىىىاد فىىىي هىىىذه الدراسىىىة ومىىىن خىىىالل اإلطىىىالع علىىىى مسىىىتوى 
ين يتضح أن أكثر الممارسىات تطبيقىا فىي هىذا م وّردالالعالقة مع  ب عدتطبيق كل فقرة من فقرات 

ىىوّردال إختيىىارهىىي بالترتيىىب إعتمىىاد الشىىركات معيىىار الجىىودة فىىي  ب عىىدال ك الشىىركات ين ثىىم امىىتالم 
ىىوّردالقاعىدة بيانىات لتصىنيف  ىىوّردالين ثىم  بنىاء عالقىىات طويلىة المىدى مىع م  ين ثىم العمىل علىىى م 

ين على أسىاس الثقىة م وّردالين على أسس واضحة ثم قيام العالقة مع م وّردالحل المشكالت مع 
الىربح –عىدة الىربحين على أسىاس المنفعىة المتبادلىة أو مايسىمى قام وّردالالمتبادلة ثم التعامل مع 

Win-Win  ين في مجال البحث والتطىوير م وّردالثم يأتي في ذيل القائمة التعاون بين الشركة و
ىىوّردالثىىم امىىتالك الشىىركات بىىرامج تحسىىين مسىىتمر يشىىمل  الشىىركات  إهتمىىامين وهىىذا يعنىىي قلىىة م 

 .نسبيا   بهاتين الممارستين
يىأتي فىي  ب عىدالالشىركات بهىذا  إهتمىامقول إن ال العمليات الداخلية حيث يمكن ب عدهناك تطبيق ل -

مقارنىىة ببقيىىة األبعىىاد فىىي هىىذه الدراسىىة ومىىن خىىالل اإلطىىالع علىىى مسىىتوى  الثىىاني أيضىىاالمركىىز 
فىىي هىىذا  العمليىىات الداخليىىة يتضىىح أن أكثىىر الممارسىىات تطبيقىىا   ب عىىدتطبيىىق كىىل فقىىرة مىىن فقىىرات 

بتنسيق متميز ثىم عمىل اإلدارات  ضها بعضا  هي بالترتيب تعامل اإلدارات واألقسام مع بع ب عدال
واألقسىىىام بىىىروح الفريىىىق الواحىىىد ثىىىم عقىىىد الشىىىركات اجتماعىىىات دوريىىىة بىىىين مختلىىىف اإلدارات ثىىىم 
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استخدام الشركات فرق عمل مشتركة لحل المشكالت بين األقسام ثم قيام الشركات بتقيىيم مىدى 
لشىركات القىدرة علىى التنبىؤ بالطلىب تحقيق األهداف باستمرار ثم يأتي فىي ذيىل القائمىة امىتالك ا

الشركات بهاتين  إهتمامبشكل دقيق ثم تطبيق الشركات لمبادا التصنيع الرشيق وهذا يعني قلة 
 .نسبيا   الممارستين

 ب عىىدالالشىىركات بهىىذا  إهتمىىامالقىىول إن  المشىىاركة فىىي المعلومىىات حيىىث يمكىىن ب عىىدهنىىاك تطبيىىق ل -
األبعاد في هذه الدراسة ومىن خىالل اإلطىالع علىى مسىتوى  مقارنة ببقية الثالثيأتي في المركز 

المشاركة في المعلومىات يتضىح أن أكثىر الممارسىات تطبيقىا فىي  ب عدتطبيق كل فقرة من فقرات 
هي بالترتيب امتالك الشركات شبكات داخلية لتبىادل المعلومىات ثىم امىتالك الشىركات  ب عدالهذا 

ها ثم حرص الشركات على جىودة المعلومىات المتبادلىة إحتياجاتة يلبي كافة نظم معلومات حديث
ثم امتالك الشركات مواقع الكترونية محدثة خاصىة بهىا ثىم مواكبىة الشىركات التطىور فىي أنظمىة 
المعلومىات وتىىأمين الشىىركات للمعلومىىات الكافيىىة للشىىركاء فىي الوقىىت المناسىىب ثىىم يىىأتي فىىي ذيىىل 

ىىىىوّردالمىىىىن  القائمىىىىة إعتمىىىىاد الشىىىىركات علىىىىى نظىىىىام الطلىىىىب اآللىىىىي ين ثىىىىم قيىىىىام الشىىىىركات بتبىىىىادل م 
 الشىىركات بهىىاتين الممارسىىتين إهتمىىامالمعلومىىات مىىع الشىىركاء بوضىىوح وشىىفافية وهىىذا يعنىىي قلىىة 

 .نسبيا  
يىأتي  ب عىدالالشىركات بهىذا  إهتمىامالقىول إن  العالقىة مىع الوسىطاء حيىث يمكىن ب عدهناك تطبيق ل -

بعىىىاد فىىىي هىىىذه الدراسىىىة ومىىىن خىىىالل اإلطىىىالع علىىىى واألخيىىىر مقارنىىىة ببقيىىىة األ الرابىىىعفىىىي المركىىىز 
مستوى تطبيق كل فقرة من فقرات العالقىة مىع الوسىطاء يتضىح أن أكثىر الممارسىات تطبيقىا فىي 

هىىي بالترتيىىب قيىىام الشىركات بحىىل المشىىكالت التىىي قىىد تنشىأ مىىع الوسىىطاء علىىى أسىىس  ب عىىدالهىذا 
بادلىة  ثىم بنىاء العالقىة مىع الوسىطاء واضحة ثم بناء العالقة مع الوسطاء علىى أسىاس الثقىة المت

على أساس المنافع المتبادلة ثم قيام الشركات ببناء عالقات طويلة األمد مع الوسىطاء ثىم يىأتي 
فىىىي ذيىىىل القائمىىىة بنىىىاء العالقىىىة مىىىع الوسىىىطاء علىىىى أسىىىاس التكامىىىل ثىىىم قيىىىام الشىىىركات بالتنسىىىيق 

 الشىىركات بهىىاتين الممارسىىتين امإهتمىىالمالئىىم لألنشىىطة المشىىتركة مىىع الوسىىطاء وهىىذا يعنىىي قلىىة 
 .نسبيا  

العالقىىىة مىىىع  ب عىىىدالشىىىركات بتطبيىىىق ممارسىىىات إدارة سلسىىىلة التوريىىىد يقىىىل نسىىىبيا فىىىي  إهتمىىىامإن  -
 إهتمىامفىي ذيىل  الوسطاء ثم في المشىاركة فىي المعلومىات مقارنىة باألبعىاد األخىرى حيىث يأتيىان

 .الشركات بممارسات إدارة سلسلة التوريد
 ن نتائج ال،رضية الرئيسة الثانية:االستنتاجات م 5-2-2

يوجد دور لممارسات إدارة سلسـلة التوريـد فـي تحسـين أداء الشـركات اليمنيـة للتصـنيع      
وهىىذا يزيىىد مىىن أهميىىة  الحىىرص علىىى تطبيىىق هىىذه الممارسىىات فىىي هىىذه الشىىركات كونهىىا  الــدوائي

ذا األداء مىىرتبط تىىؤدي إلىىى تحسىىين األداء وهىىو الهىىدف المنشىىود لهىىذه الشىىركات خصوصىىا أن هىى
بىأداء العمليىات وذلىىك مىن خىىالل تقليىل الكلفىة وتحسىىين الجىودة وكالهمىىا لىه أثىر مىىالي فىي تقليىىل 
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التكاليف والخسىائر ومىن ثىم زيىادة الربحيىة وكىذا زيىادة المرونىة وسىرعة التسىليم واللىذين لهمىا أثىرا 
للتىان تعتبىران أهىداف كبيرا على رضا العمالء مما يؤدي إلى زيادة المبيعات والحصىة السىوقية ا

( ويمكىن عىرض االسىتنتاجات مىن نتىائج Koh et al., 2007,108طويلىة المىدى لىألداء حسىب )
 الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة الثانية كاآلتي:

العمليات الداخلية في تحسين األداء حيث يأتي في المركز األول وبمقارنىة  ب عديوجد دور كبير ل -
يىىأتي فىىي  ب عىىدالالشىىركات بهىىذا  إهتمىىامإدارة سلسىىلة التوريىىد نالحىىظ أن مسىىتوى تطبيىىق ممارسىىات 

 ممتاز. ب عدالالشركات بهذا  إهتماموهذا يعني أن  الثانيالمركز 
العالقىىىة مىىىع العمىىىالء فىىىي تحسىىىين األداء حيىىىث يىىىأتي فىىىي المركىىىز الثىىىاني  ب عىىىديوجىىىد دور كبيىىىر ل -

 ب عىىدالالشىىركات بهىىذا  إهتمىىامنالحىىظ أن  وبمقارنىىة مسىىتوى تطبيىىق ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد
 ممتاز. ب عدالالشركات بهذا  إهتماميأتي في المركز األول وهذا يعني أن 

فىي تحسىين األداء حيىث يىأتي فىي المركىز الثالىث المشاركة فىي المعلومىات  ب عدل كبير يوجد دور -
 ب عىىدالالشىىركات بهىىذا  إهتمىىاموبمقارنىىة مسىىتوى تطبيىىق ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد نالحىىظ أن 

 .نسبيا  يعتبر أقل  ب عدالالشركات بهذا  إهتماموهذا يعني أن  الرابعيأتي في المركز 
ىىوّردالالعالقىىة مىىع  ب عىىدل كبيىىريوجىىد دور  - حيىىث يىىأتي فىىي  ولكنىىه أقىىل نسىىبيا  ين فىىي تحسىىين األداء م 

الشركات  إهتمامظ أن وبمقارنة مستوى تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد نالح المركز الرابع
 .الثالث بدرجة متوسطة نسبيايأتي في المركز  ب عدالبهذا 

العالقة مع الوسطاء فىي تحسىين األداء حيىث يىأتي فىي المركىز الخىامس  ب عدل متوسطيوجد دور  -
الشركات بهىذا  إهتمامواألخير وبمقارنة مستوى تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد نالحظ أن 

 من الشركات.كافي  إهتمامواألخير وهذا يعني أنه ال يوجد  الرابعفي المركز يأتي  ب عدال
 التوصيات: 5-3

عىىن النتىىائج التىىي نتجىىت عىىن تحليىىل البيانىىات واالسىىتنتاجات التىىي تمخضىىت عنهىىا يمكىىن  بنىىاء     
 بمايلي: تلخيص أهم التوصيات

 تي:اآلوهي كالشركات اليمنية للتصنيع الدوائي التوصيات المتعلقة ب أوال:
أداء  فىىي تحسىىينبتطبيىىق ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد لمىىا لهىىا مىىن أثىىر كبيىىر  هتمىىام. تعزيىىز اإل1

العمليات من خالل تقليل الكلفة وتحسين الجودة المؤديين إلى زيادة الربحية وكذا زيادة المرونة 
 ية.وسرعة التسليم وبالتالي زيادة رضا العمالء ومن ثم زيادة المبيعات والحصة السوق

 هتماملضعف اإل المشاركة في المعلومات نظرا   ب عدالعالقة مع الوسطاء و  ب عدبتطبيق  هتماماإل. 2
 بها نسبيا مقارنة باألبعاد األخرى.

المشىاركة فىي  ب عىدالعالقة مع العمالء ثم  ب عدالعمليات الداخلية ثم  ب عدالمطرد ب هتمام. تعزيز اإل3
 حسين األداء.ت لدور كل منهم في المعلومات نظرا  
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العمليىىىات الداخليىىىة وهىىىي امىىىتالك  ب عىىىدبتطبيىىىق بعىىىض الممارسىىىات الداخليىىىة فىىىي  هتمىىىام. زيىىىادة اإل4
الشىىركات القىىدرة علىىى التنبىىؤ بالطلىىب بشىىكل دقيىىق وتطبيىىق الشىىركات لمبىىادا التصىىنيع الرشىىيق 

 هتمىىاممقارنىىة بالممارسىىات األخىىرى حيىىث إن زيىىادة اإل بتطبيقهىىا نسىىبيا   هتمىىامحيىىث لىىوحظ قلىىة اإل
 .بهما سيؤدي إلى تحسن كبير في أداء العمليات

العالقىىىة مىىىع العمىىىالء وهىىىي قيىىىام  ب عىىىدبتطبيىىىق بعىىىض الممارسىىىات الداخليىىىة فىىىي  هتمىىىامزيىىىادة اإل. 5
الشركات بتحديد توقعات العمالء المستقبلية بشىكل مسىتمر وقيىام الشىركات بعمليىة قيىاس وتقيىيم 

بتطبيقهىىىا نسىىىبيا مقارنىىىة بالممارسىىىات  هتمىىىامإلرضىىىا العمىىىالء بشىىىكل مسىىىتمر حيىىىث لىىىوحظ قلىىىة ا
 .بهما سيؤدي إلى تحسن كبير في أداء العمليات هتماماألخرى حيث إن زيادة اإل

المشىىىاركة فىىىي المعلومىىىات وخصوصىىىا قيىىىام  ب عىىىدبتطبيىىىق الممارسىىىات الداخليىىىة ل هتمىىىامزيىىىادة اإل. 6
بتطبيقهىىا  هتمىىامقلىىة اإلالشىىركات بتبىىادل المعلومىىات مىىع الشىىركاء بوضىىوح وشىىفافية حيىىث لىىوحظ 

بهىىا سىىيؤدي إلىىى تحسىىن كبيىىر فىىي أداء  هتمىىامنسىىبيا مقارنىىة باألبعىىاد األخىىرى حيىىث إن زيىىادة اإل
كونىه  ين مسىتقبال  م ىوّردالالعمليات باإلضافة إلىى إعتمىاد الشىركات علىى نظىام الطلىب اآللىي مىن 

 .غير مطبق حاليا  
ىىوّردالالعالقىة مىع  ب عىىدفىي بتطبيىىق بعىض الممارسىات الداخليىىة  هتمىامزيىادة اإل. 7 ين وهىي امىىتالك م 

بتطبيقها نسىبيا مقارنىة  هتمامحيث لوحظ قلة اإل ينم وّردالالشركات برامج تحسين مستمرة تشمل 
بهمىا سىيؤدي إلىى تحسىن فىي أداء العمليىات وكىذا  هتمىامبالممارسىات األخىرى حيىث إن زيىادة اإل

 .كونه غير مطبق حاليا   التطوير مستقبال  ين في مجال البحث و م وّردالالتعاون بين الشركة و 
بالبحىىىىىث العلمىىىىىي وتشىىىىىجيعه وتبنىىىىىي البحىىىىىوث المتعلقىىىىىة بتحسىىىىىين أداء  الشىىىىىركات إهتمىىىىىامزيىىىىىادة . 8

 .في قطاع األدوية الصناعات المحلية
عىىن إدارة  . إدخىىال إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي الهيكىىل التنظيمىىي للشىىركات وتفعيىىل هىىذه اإلدارة بىىدال  1

 تريات والمخازن والتوزيع.التخطيط والمش
 : التوصيات األخرىثانيا

يوصىىىىي الباحىىىىث الجهىىىىات الرسىىىىمية ممثلىىىىة بالهيئىىىىة العليىىىىا لألدويىىىىة مسىىىىاعدة الشىىىىركات اليمنيىىىىة   .1
فىي تحسىين  ت سىهمللتصنيع الدوائي في تطبيق الممارسىات التىي تتعلىق بالعمليىات الداخليىة التىي 

( باإلضىىىافة إلىىىى cGMPالتصىىىنيع الجيىىىد ) تطبيىىىق متطلبىىىاتإلزامهىىىا فىىىي أداء الشىىىركات وذلىىىك ب
 لهذه الصناعة. تخصيص أصناف للصناعة المحلية والحد من استيرادها من الخارج تشجيعا  

فىىىىي مختلىىىىف  يوصىىىىي الباحىىىىث البىىىىاحثين بمزيىىىىد مىىىىن الدراسىىىىات فىىىىي مجىىىىال إدارة سلسىىىىلة التوريىىىىد .2
 .األنشطة الصناعية والتجارية

غيىىىر أخىىىرى والبىىىاحثين باسىىىتخدام أدوات دراسىىىة يوصىىىي الباحىىىث القىىىائمين علىىىى البحىىىث العلمىىىي  .3
ال تتناسىب مىع المجتمعىات العربيىة واليمنيىة بوجىه الخصىوص قىد االستبانة نظرا كىون االسىتبانة 

 ال تعكس حقيقة الواقع.بالتالي المناسب في التعبئة و  الحرصحيث ال تلقى 
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 آفاق الدراسات المستقبلية المقترحة: 5-4
قة فىىي مجىىال إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي الصىىناعة بشىىكل عىىام وفىىي كىىون الدراسىىات السىىابلنظىىرا      

قطاع الصناعات الدوائيىة بشىكل خىاص قليلىة تقتىرح الدراسىة علىى البىاحثين والمهتمىين بمجىال إدارة 
 سلسلة التوريد القيام بالدراسات اآلتية:

  السىوقي ليي تحسين األداء التنظيمىي/ المادراسة أثر تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد ف/
 للشركات الصناعية أو الدوائية حيث اقتصرت الدراسة الحالية على أداء العمليات.

   /دراسىىىة أثىىىر تطبيىىىق اسىىىتراتيجيات إدارة سلسىىىلة التوريىىىد فىىىي تحسىىىين األداء التنظيمىىىي/ المىىىالي
 السوقي/ أداء العمليات للشركات الصناعية أو الدوائية.

   العالقىة  –ينم ىوّردالة التوريىد )العالقىة مىع إدارة سلسىلمىن أبعىاد ممارسىات  ب عىددراسة أثىر كىل
اخليىىىة( فىىىي تحسىىىين العمليىىىات الد –المشىىىاركة فىىىي المعلومىىىات وجودتهىىىا –مىىىع العمىىىالء

 / أداء العمليات كل على حده.األداء التنظيمي/ المالي/ السوقي
  رة عليها.دراسة مخاطر إدارة سلسلة التوريد في الشركات الصناعية وكيفية تحليلها والسيط 
   علىىى األداء التنظيمىىي/  ريىىد الرشىىيقة / الخضىىراء وتأثيرهمىىادراسىىة ممارسىىات إدارة سلسىىلة التو

 المالي/ السوقي/ أداء العمليات.
  الخضىراء كإمكانيىة التطبيىق أو دورهمىا فىي فىي إدارة سلسىلة التوريىد الرشىيقة دراسات متقدمة /

 عمليات.تحسين األداء التنظيمي/ المالي/ السوقي/ أداء ال
   دراسة المتغيرات الوسيطة بين إدارة سلسلة التوريىد واألداء مثىل نظىم المعلومىات وأداء سلسىلة

 التوريد وغيرها.
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 قائمة المراجع:
 الكريم:أوال القرآن 

 ثانيا المراجع باللغة العربية:
 الكتب: -أ
 اإلمداد والتوزيع وجستية:اللمقدمة في إدارة األعمال ، (1..2إدريس، ثابت عبد الرحمن ) (1

 .مصر-االسكندرية  الجامعية،الدار ، الطبعة االولى، المادي
 الدار ،واالمدادإدارة الشراء ، (5..2جمال الدين محمد )و  والمرسى عبد الرحمنإدريس، ثابت  (2

 مصر. – االسكندرية االبراهيمية،الجامعية 
، الطبعة تنظيم سلسلة اإلمدادإدارة اللوجستيات: تخطيط و  ،(8..2)اتش  ، رونالدبالو (3

األولى، تعريب وترجمة تركي ابراهيم سلطان وأسامة أحمد مسلم، دار 
 .السعودية-الرياضالمريخ للنشر، 

دار الفاروق  العامري،خالد  وتحقيق:ترجمة  ،والتوزيعإدارة اإلمداد  ،(8..2جاتورنا، جون ) (4
 .مصر-القاهرة والتوزيع،للنشر 

، جامعة عين إدارة سالسل التوريد: مدخل تحليلي ،(6..2يز )، ممدوح عبد العز رفاعي (5
 .مصر-شمس

، واالمدادإدارة اللوجستية مدخل التوزيع  (،2.12، زكريا احمد )وعزامالزعبي، على فالح  (6
 .األردن-عم ان ،دار المسيرة االولى، الطبعة

خدام مقدمة في اإلحصاء الوص،ي واالستداللي باست، (8..2)عبد الفتاح، عز حسن  (5
SPSSجدة، مية للنشر، دار خوارزم العلالطبعة األولى، الجزء الثالث أ-
 .السعودية

الطبعة  ،التوريدإدارة سالسل  (،2.14، خليل ابراهيم )لعلى، عبد الستار محمد والكنعانيا (8
 .األردن- عم اندار المسيرة للنشر والطباعة،  الثانية،

اء بال معاناة الم،اهيم مع التطبيقات اإلحص، (5..2مي، محمد شامل بهاء الدين )فه (1
، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية الجزء األول ،SPSSباستخدام برنامج 

 .السعودية-الرياضأثناء النشر، 
 الثانية، )دالطبعة  ،الحديثأسس وأساليب الشراء  (،.2.1دم سعيد )ينايرحي، سليمان آالما  (.1

 .السودان-ن( 
، SPSSاإلحصاء التحليلي مع تطبيقات برمجية (، 2.15النجار، نبيل جمعة صالح )  (11

 .األردن-عم ان، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزيع
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 الرسائل الجامعية: -ب
 إختبار: أثر العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد: (2.16أقرع، ريم صالح )  (12

رسالة  فاين،ركة الدور الوسيط لتشارك المعلومات وجودة المعلومات في ش
 .األردن-عم ان األوسط،الشرق  جامعة ،ماجستير

 في ميدانية )دراسة المنظمة أداء على التوريد سلسلة إدارة أثر :(2.12)تركي دهمان  ،البرازي (13

، رسالة ماجستير أالمالية( لألوراق الكويت سوق في الصناعية الشركات
 .األردن-عم ان ،جامعة الشرق األوسط

: قابلية تطبيق بطاقة المتوازن كأداة لتقييم االستراتنيجية في (2112الح )بالسكة، ص  (14
 رسالة-المؤسساتدراسة حالة بعض  –ة الجزائرية اإلقتصاديالمؤسسة 
 ، سطيف، الجزائر. جامعة فرحات عباس ،ماجستير

ة اإلقتصاديفي تحسين أداء المؤسسة  اإلستراتيجية(: دور اإلدارة 2117حليمة )بن عباس،   (15
، رسالة ماجستيربسكرة،  –جمورة-ة المعدنيةدراسة حالة مؤسسة قديلة للميا
 .الجزائر-جامعة محمد خيضر، بسكرة 

لجزائر دراسة اإلمداد على مستوى المؤسسات ا (: تشخيص2111بو خالفة، جمال الدين )  (16
جامعىة الحاج  ،ماجستيررسالة  التوتة،عين -حالة: مصنع اإلسمنت

 ئر.الجزا–باتنىة ،لخضىر
في األداء المنظمي دراسة  اإلستراتيجية(: أثر تنفيذ 2.16) عبد الفتاحالجنابي، عكاب محمد  (15

جامعة الشرق  ،ماجستيررسالة  الخاصة،ة في المستشفيات األردنية حال
 .األردن-عم ان األوسط،

العوامل المؤثرة على تكامل سلسلة التوريد وأثرها على : (2116الحسن، غدير محمد عودة ) (18
 ،ماجستيررسالة  األردنية،في شركات صناعة األدوية الميزة التنافسية 
 .األردن- عم ان األوسط،جامعة الشرق 

(: أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في أداء سلسلة 2.16حسين، أنس رياض حسن ) (11
، ماجستيررسالة  ،عم انركات الصناعات التحويلية في التوريد في ش

 األردن. –عم ان ،األوسطالشرق  جامعة
داء المؤسسات الصغيرة          أدور تطوير المنتجات في تحسين  (:2.12، أم العز )حمودي (.2

 ورقلة،-والمتوسطة دراسة حالة مؤسسة وحدة تحويل البالستيك بالجنوب 
 الجزائر.-جامعىة قاصىىدي مربىىىىاح ورقلىىىىة، رسالة ماجستير



143 

 

حالة على  الزبائن دراسةثر اإلدارة اللوجستية في رضا : أ(2.13الحوا، فهد ابراهيم جورج ) (21
، جامعة الشرق رسالة ماجستير، األردن-الينزيفيك انترناشيونال شركة باس
 .األردن- عم ان ،االوسط

 "أات التنافسيةاإلستراتيجي إختيار: دور المعرفة السوقية في (.2.1دحبور، لؤي صبحي ) (22
 .األردن- عم ان ،ة الشرق األوسط، جامعرسالة ماجستير

على عملية : مدى كفاءة استخدام األموال وتأثيرها (1..2أبو دقة، مراد عليان عوض )  (23
جلبها للمؤسسات األهلية التي ال تهدف إلى تحقيق األرباح " دراسة 

رسالة  ،فلسطين" –ميدانية على المؤسسات األهلية في قطاع غزة 
 .فلسطين-غزة ، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية،ماجستير

استخدام نموذج برمجة األهداف في إدارة سلسلة التوريد  :(4..2شيخ ) صالح محمدديب،  (24
أطروحة دكتوراه  مصر،ة على قطاع الغزل والنسيج في دراسة تطبيقي

 .مصر-القاهرة  شمس،جامعة عين  ،الفلسفة
 )دراسةت النفطية م(: تسيير سالسل اإلمداد وأثره على أداء الشركا2.14، عبد اإلله )روابح (25

، جامعة قاصدي رسالة ماجستير أمشروع الدبداب( TGCTPحالة شركة 
 .الجزائر-ورقلة  مرباح،

أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء المؤسسي  (:8..2) عطا محمد عايش، شادي (26
رسالة  غزة، دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع

 .فلسطين-غزة ، اإلسالمية ، الجامعةماجستير
أثر تكامل ممارسات سلسلة التوريد على األداء التسويقي "(: 2.18العجيلي، علي رياض ) (25

، رسالة ماجستير"أ في الشركات الصناعية الغذائية العاملة بقطاع غزة
 .فلسطين-غزة اإلسالمية،الجامعة 

ية في اإلنتاجداء العمليات أثر فعالية إدارة سلسلة التوريد على أ"  (:2.18منير )، عزوز (82
 ،المؤسسات الصناعية " دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الجزائرية

 .الجزائر-الوسيلة، محمد بوضياف ، جامعةأطروحة دكتوراة
أثر قدرات سلسلة التوريد في تحقيق الميزة التنافسية " : م(2.15حسين )عساف، محمد أحمد  (82

، جامعة الشرق الة ماجستيررس "أق عواردراسة حالة مجموعة شركات 
 .األردن- عم اناألوسط، 

الة مؤسسة ة قياس وتقييم دراسة حاإلقتصادي(: األداء المالي للمؤسسة 2..2، عادل )عشي (31
، جامعة محمد خيضر ببسكرة، رسالة ماجستير، صناعات الكوابل ببسكرة

 .الجزائر-بسكرة 
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التظيمي ودور  على األداء (: أثر تكامل سلسلة التوريد2.13محمود، زينة مصطفى ) (31
ات الصناعات الغذائية في دراسة تطبيقية على شركالبيئي ) اإلضطراب
 . األردن- عم ان األوسط،جامعة الشرق  ،ماجستيررسالة  األردن(،

 ،ماجستيررسالة  سوريا،: إدارة سلسلة التوريد لمشاريع التشييد في (2.15) ، حنانمريش  (32
 .سورية-دمشق  دمىشىق،جامىعة 

رسالة تحسين أداء المؤسسة في ظل إدارة الجودة الشاملة،  (:2.12، عبد الحليم )مزغيش  (33
 .جامعة الجزائر، الجزائر ،ة وعلوم التسييراإلقتصاديكلية العلوم  ،ماجستير

ممارسات سلسلة التوريد في األداء التشغيلي لدى  أثر :(م2.16، حمزة فضيل )المناصير (34
، جامعة رسالة ماجستير "أزيوت والمحروقاتالشركات األردنية لخدمات ال

 .األردن- عم ان األوسط،الشرق 
: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودورها في تفعيل وظيفة إدارة (2.12مهيبل، وسام ) (35

رسالة الموارد البشرية )دراسة حالة مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية(، 
 الجزائر. لتسيير، جامعة الجزائر،ة وااإلقتصاديكلية العلوم  ،ماجستير

 )الرشيق( فيني اآل اإلنتاج(: معوقات تطبيق نظام 2.11، فراس عزت عقلة )الكساسبة (36
جامعة الشرق  ،ماجستيررسالة  المساهمة،دوية األردنية شركات األ

 .األردن- عم ان األوسط،
وريد على األسبقيات (: أثر ممارسات سلسلة الت2.16عبد اهلل ) عبد القادرهدية، عبد اهلل  (35

جامعة الشرق  ،ماجستيررسالة  األردنية،التنافسية لشركات صناعة األلبان 
 .األردن- عم ان األوسط،

ة، حالة اإلقتصاديتنمية الموارد البشرية في المؤسسة  إستراتيجية: (8..2يرقي، حسين ) (38
، كلية العلوم ةاإلقتصاديأطروحة دكتوراه دولة في العلوم سوناطراك، 

 جامعة الجزائر، الجزائر.، ة وعلوم التسييرإلقتصاديا
 المجالت العلمية: -ج
ستراتيجيةالعالقة السببية بين األسبقيات التنافسية و : (2.14، سليم )أبو زيد (39 سلسلة التوريد  ا 

األردنية في إدارة  المجلةتطبيقية، وأثرهما في األداء المؤسسي دراسة 
 .624:644ص ص  ،4، العدد .1المجلد  األعمالأ

سلسلة التجهيز وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية : استراتيجيات (2111جاسم، ماجد جودة ) (41
ية دارإلللعلوم اسية دلقاامجلة (أ في مصنع نسيج الديوانية)دراسة حالة 

 .61:41ص ص  ،2العدد  ،12المجلد ةأ اإلقتصاديو 
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جامعة ، مجلة الباحث، تحليل األسس النظرية لمفهوم األداء: (.2.1الشيخ )داوي، ال (41
 .227:217، ص ص 7 العدد، الجزائر

 أداء تحسين في ودورها دالتوري سلسلة إدارة نجاح عوامل :(.2.1) عبود علي الرفيعي، (42

 اإلدارة مجلة األشرف، النجف في النفط مصفى في حالة دراسة ،العمليات

 .55 :46 ص ص عشر، الثاني الثالث/العدد المجلد ،ت( )د واألقتصاد

أثر تكامل سلسلة التوريد من خالل استجابة سلسلة التوريد : (2.14، اسحاق محمود )شع ارال (43
في األداء التشغيلي في الشركات الصناعية األردنية متوسطة وكبيرة 

 .519: 422ص ، ص 3، العدد 11، المجلد المجلة األردنية الحجم،
أنشطة إدارة سلسلة التجهيز في  : دور(2.13علي ول يد حازم ) والعبادي،أكرم أحمد  الطويل، (44

العميات دراسة استطالعية آلراء المديرين في  إستراتيجيةتعزيز أبعاد 
مجلة كلية الرافدين ، صناعة األلبسة الجاهزة في الموصلالشركة العامة ل
 .45:56ص  ، ص32، العدد الجامـعة للعلوم

سلسلة التوريد  عالقات (:2116غسان عيسى والعاني، مصطفى عبد الواحد صالح ) ،العمري (45
تطبيقية على الشركات الدوائية  )دراسةوجودتها وأثرها على أداء السلسلة 

 ،2المجلد ة واالجتماعيةأ اإلقتصاديأ مجلة جامعة األنبار للعلوم األردنية(
 .49:21ص ص  ،16العدد 

ة ي للمؤسسات الصناعياإلنتاج: الجودة كمدخل لتحسين األداء (5..2يحياوي، الهام ) (46
، مجلة الباحث باتنة،بشركة اإلسمنت عين التوتة  الجزائرية دراسة ميدانية

 .45:.6ص ص  ،5العدد 
  المؤتمرات: -د

المـــــؤتمر  التنافسية،والميزة  اإلستراتيجي: مظاهر األداء (2115) سناء عبد الكريم الخناق، (47
-12) لحـــكومــاتاداء المتمـــيز للمـنظـمـــات و العلـمـــي الــــدولي حــــول األ

 .ورقلة، الجزائرمعة جا ،(2115مارس  19
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 توضيخ بعض المصطلحات: األول:القسم 
تؤدي وظائف توريد المواد وتحويل تلك  أعمال من التسهيالت وبدائل التوزيع حيث شبكةالتوريد: إدارة سلسلة 

النهائي(  )المستهلكالعمالء  المواد إلى مواد نصف مصنعة وسيطة ومنتجات تامة، وتوزيع تلك المنتجات التامة إلى
لتخطيط والتنظيم والرقابة المتكاملة لكل عمليات األعمال واألنشطة في سلسلة التوريد لتوليد قيمة أسمى أوهي ا

 للمستهلك بكلفة أقل لسلسلة التوريد بشكل عام بمافي ذلك بقية المالكين في السلسلة.
وتتمثل بالعالقة مع  التي تعزز كفاءة وفعالية إدارة سلسلة التوريد : األنشطةالتوريدممارسات إدارة سلسلة 

 العالقة مع الوسطاء والعالقة مع العمالء والمشاركة في المعلومات. الداخلية،العمليات  ين،م وّردال
 وتجار جملة ووكالء بيع وبنوك وسماسرة وغيرهم من الوسطاء. السلسلة من موزعين : وسطاءالوسطاء

ووسطاء وعمالء حتى المستهلك  ينم وّردالي م وّردو  نيم وّردمن له عالقة بالشركة من  : كلالتوريدشركاء سلسلة 
 النهائي. 

 ( في المكان المناسب : )√الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلَية بوضع عالمة  الشخصية:المعلومات 
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 :اإلجابة المناسبة لكل عبارة من العبارات التالية إختيار الرجاء الدراسة:محاور  الثاني:القسم 
 

 ينمهوّردالالمتغيرات المستقلة                                أوال العالقة مع 

فق أوا العبارات م
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما 

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

       ين.  مهوّردالتمتلك الشركة قاعدة بيانات خاصة لتصنيف  1
      يها.مهوّرد إختيارتعتمد الشركة معيار الجودة في  2
      ين.مهوّردالتسعى الشركة إلى بناء عالقات طويلة المدى مع  3
      ين على أساس الثقة المتبادلة.وّردمه التقوم العالقة مع  4
                      المتبادلة.  ين على أساس المن،عة مهوّردالتتعامل الشركة مع  5
      ين على أسس واضحة.مهوّردالتعمل الشركة على حل المشكالت مع  6
      ين في مجال البحث والتطوير.مهوّردالهناك تعاون بين الشركة و  7
      ين.مهوّردالتلك الشركة برامج تحسين مستمر يشمل تم 8

 ثانيا العمليات الداخلية 
      تتعامل اإلدارات واألقسام مع بعضها البعض بتنسيق متميز.  1
      تستخدم الشركة فرق عمل مشتركة لحل المشكالت بين األقسام. 2
      تعقد الشركة اجتماعات دورية بين مختلف اإلدارات. 3
      تعمل اإلدارات واألقسام برو  ال،ريق الواحد.                        4
      تمتلك الشركة القدرة على التنبؤ بالطلب بشكل دقيق. 5
      تقوم الشركة بتقييم مدى تحقيق األهداف باستمرار.  6

لص من التصنيع بأقل موارد ممكنة والتخ (تطبق الشركة مبادئ التصنيع الرشيق 7
 والنقل(.  الحركةأ الوقتأالعمليات المعادة والمخزون الزائد وال،اقد في الموادأ 

     

 ثالثا العالقة مع الوسطاء
      تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع الوسطاء. 1
      تقوم الشركة بالتنسيق المالئم لألنشطة المشتركة مع الوسطاء. 2
      الوسطاء على أساس التكامل.تبنى العالقة مع  3
      تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس الثقة المتبادلة. 4
          المتبادلة.  تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس المنافع  5
      تقوم الشركة بحل المشكالت التي قد تنشأ مع الوسطاء على أسس واضحة. 6



 

 رابعا العالقة مع العمالء
 

أوافق  العبارات م
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

      العمالء.                     إحتياجاتتحرص الشركة على تقديم منتجات تلبي  1
      تقوم الشركة بحل شكاوى العمالء بعناية. 2
      تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع العمالء. 3
      الشركة بقياس وتقييم رضا العمالء بشكل مستمر. تقوم 4
      تبنى العالقة مع العمالء على أساس الثقة المتبادلة. 5
      تحدد الشركة توقعات العمالء المستقبلية بشكل مستمر. 6
      تهتم الشركة بتراء ومقترحات العمالء في تطوير منتجاتها. 7

 خامسا المشاركة في المعلومات

      المعلومات. داخلية لتبادلتمتلك الشركة شبكات  1
      ها.إحتياجاتتمتلك الشركة نظام معلومات حديث يلبي كافة  2
      تواكب الشركة التطور في أنظمة المعلومات. 3
      تقوم الشركة بتبادل المعلومات مع الشركاء بوضو  وش،افية. 4
      ت الكافية للشركاء في الوقت المناسب.تؤمن الشركة المعلوما 5
      ين.مهوّردالتعتمد الشركة على نظام الطلب اولي من  6
      تحرص الشركة على جودة المعلومات المتبادلة. 7
      تمتلك الشركة موقع الكتروني محدث خاص بها. 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الثاني:المحور 
 من خالل المؤشرات التالية: ويتم قياسه المتغير التابع األداء

 أوال الكل،ة

أوافق  العبارات م
 بشدة

 أوافق
أوافق 
إلى حد 
 ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

      تهتم الشركة بتخ،يض التكاليف من خالل البحث والتطوير. 1
      تعمل الشركة على خ،ض التكل،ة من خالل االستخدام األمثل لمواردها. 2
      سائل رقابية بشكل دوري لخ،ض التكل،ة.تستخدم الشركة و  3
      تشجع الشركة رو  االبتكار لدى العاملين الذي يسهم في خ،ض التكاليف. 4

 ثانيا الجودة
      للجودة. تمتلك الشركة سياسات موثقة  1
      منتجاتها. تحرص الشركة على خ،ض نسب المعيب في  2
      لتحسين المستمر للجودة.تستخدم الشركة أساليب متطورة ل 3
      .اإلنتاجتحرص الشركة على الرقابة على كافة مراحل  4
      .GMPتحرص الشركة على تطبيق معايير التصنيع الجيد  5

 ثالثا المرونة
      تستجيب الشركة بشكل سريع للتغيرات البيئية. 1
      تمتلك الشركة مرونة عالية في تغيير منتجاتها. 2
      .اإلنتاجتمتلك الشركة مرونة تغيير حجم  3
      تخطط الشركة بشكل مسبق لمواجهة الحاالت الطارئة. 4

 رابعا التسليم
      تلتزم الشركة بمواعيد التسليم المحدد مع العمالء باستمرار. 1
      تهتم الشركة بتوصيل الطلبيات الطارئة قبل الوقت المحدد. 2
      شركة كافة الوسائل واإلجراءات لضمان التسليم السريع.تستخدم ال 3

 
 

 تم بحمد الل أأأ
 
 
 
 



 

 ( 2ملحق رقم )
 أسماء االساتذة المحكمين لالستبانة من الجامعات اليمنية

 

 
 مرتبة أبجديا   األسماء. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم الهاتف الجامعة االسم م
 777443549 جامعة العلوم والتكنولوجيا د. بسام سالم 1
 771538168 ذمارجامعة  توفيق السنباني .د 2
 777435376 جامعة األندلس د. جبر السنباني 3
 777778136 جامعة األندلس د. سعيد عبد المؤمن 4
 773192111 جامعة صنعاء الخالق باعلويأ.د عبد   5
 777319883 جامعة صنعاء .د عبد العزيز المخالفي.مأ 6
 777732785 جامعة األندلس د. عبد الكريم الق،ري 7
 771619139 جامعة ذمار عبد الل القرشيم.د أ. 8
 774878323 جامعة صنعاء د عبد الناصر النجار 9
 733941976 جامعة العلوم والتكنولوجيا النشمي أ.م.د مراد 11
 777418529 جامعة العلوم والتكنولوجيا أ.د منصور العريقي 11
 712116811 جامعة األندلس قطران أ.م.د يحيى 12



 

 ( 3ملحق رقم )
 االستبانة قبل التحكيم

 

 ينمهوّردالالمستقلة                       أوال العالقة مع  األول: المتغيراتالمحور  

أوافق  العبارات م
 أوافق بشدة

أوافق 
إلى 
 حد ما 

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

      ين .    مهوّردالصة لتصنيف تملك الشركة قاعدة بيانات خا 1
      ين على أساس الجودة.مهوّردال  ختيارتقوم الشركة ب 2
      ين.مهوّردالتسعى الشركة إلى بناء عالقات طويلة المدى مع  3
      المتبادل. اإللتزامين على أساس الثقة و مهوّردالتقوم العالقة مع  4
      أساس المن،عة المتبادلة.                   ين على مهوّردالتتعامل الشركة مع  5
      ين على أسس واضحة.مهوّردالتعمل الشركة على حل المشاكل مع  6
      ين في التخطيط والتطوير.مهوّردالتعمل الشركة على إشراك  7
      ين.مهوّردالتمتلك الشركة برامج تحسين مستمر يشمل  8

 ثانيا العمليات الداخلية
      تتعامل اإلدارات واألقسام مع بعضها البعض بشكل منسق.  1
      تستخدم الشركة فرق وظي،ية مشتركة لحل المشاكل. 2
      تعقد الشركة اجتماعات دورية بين مختلف اإلدارات. 3
      تعمل اإلدارات واألقسام برو  ال،ريق الواحد.                        4
      القدرة على التنبؤ بالطلب بشكل دقيق. تمتلك الشركة 5
      تقيم إدارة الشركة تحقيق األهداف باستمرار.  6
      تطبق الشركة مبادئ التصنيع الرشيق.  7
      تمتلك الشركة عمليات ك،ؤة. 8

 ثالثا العالقة مع الوسطاء

      تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع الوسطاء. 1
      تقوم الشركة بالتنسيق المالئم لألنشطة المشتركة مع الوسطاء. 2
      تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس التكامل والمنافع المتبادلة. 3
      المتبادل. اإللتزامتقوم العالقة مع الوسطاء على أساس الثقة و  4
          تحرص الشركة على إشراك الوسطاء في البرامج التدريبية.    5

      تقوم الشركة على حل المشاكل  التي قد تنشأ مع الوسطاء  6



 

 رابعا العالقة مع العمالء

أوافق  العبارات م
 بشدة

 أوافق
أوافق 
إلى 
 حد ما

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

ورنبات  إحتياجات التي تلبيتحرص الشركة على تقديم منتجاتها بالمواص،ات  1
          العميل.  

     

      تهتم الشركة بدراسة وحل شكاوى العمالء بعناية. 2
      تقوم الشركة ببناء عالقات متبادلة طويلة األمد مع العمالء. 3
      تقوم الشركة بقياس وتقييم رضا العمالء بشكل مستمر. 4
      تحرص الشركة على الوصول إلى والء العميل. 5
      المستقبلية بشكل دوري. تحدد الشركة توقعات العمالء 6
      تتيخ الشركة للعمالء المشاركة في تطوير المنتجات. 7
      توفر الشركة قنوات اتصال رسمية ونير رسمية مع العمالء. 8

 خامسا المشاركة في المعلومات 

      المعلومات بسرعة. داخلية لتبادلتمتلك الشركة شبكات  1
      القرار الصحيخ. إتخاذنظام معلومات حديث يساعد في  تمتلك الشركة 2
      تواكب الشركة التطور في أنظمة المعلومات. 3
      تقوم الشركة بتبادل المعلومات مع الشركاء بوضو  وش،افية. 4
      تؤمن الشركة المعلومات الكافية للشركاء في الوقت المناسب. 5
      ين.مهوّردالطلب اولي من تعتمد الشركة على نظام ال 6
      تحرص الشركة على جودة المعلومات المتبادلة. 7
      تحرص الشركة على امتالك نظام معلومات حديث. 8

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 الثاني:المحور 
 ويتم قياسه من خالل المؤشرات التالية: المتغير التابع األداء

 أوال الكل،ة

أوافق  العبارات م
 بشدة

 أوافق
أوافق 
إلى حد 
 ما

ال أوافق  ال أوافق
 بشدة

      تهتم الشركة بتخ،يض التكاليف من خالل البحث والتطوير. 1
      تستخدم الشركة مواردها المتاحة بصورة اقتصادية لخ،ض التكل،ة. 2
      تستخدم الشركة وسائل رقابية بشكل دوري لخ،ض التكل،ة. 3
      ،ض التكل،ة.تشجع الشركة األفكار التي تخ 4
      تستخدم الشركة أساليب إحصائية لخ،ض التكل،ة. 5

 ثانيا الجودة
      تمتلك الشركة سياسات واضحة موثقة للجودة.    1
      تحرص الشركة على خ،ض نسب المعيب في منتجاتها.   2
      تستخدم الشركة أساليب متطورة للتحسين المستمر للجودة. 3
      الشركة الجودة أداة تنافسية.تعتبر  4
      تعتمد الشركة على الجودة في المنافسة. 5

 ثالثا المرونة
      تمتلك الشركة القدرة على االستجابة السريعة للمتغيرات البيئية. 1
      تمتلك الشركة مرونة عالية في تغيير منتجاتها. 2
      .اجاإلنتتمتلك الشركة مرونة تغيير حجم ونوع  3
      تمتلك الشركة القدرة على دخول أسواق جديدة. 4
      تخطط الشركة بشكل مسبق لمواجهة الحاالت الطارئة. 5

 رابعا التسليم
      تلتزم الشركة بمواعيد التسليم المحدد مع العمالء باستمرار. 1
      تهتم الشركة بتوصيل الطلبيات الطارئة قبل الوقت المحدد. 2
      تستخدم الشركة كافة الوسائل واإلجراءات لضمان تسليم سريع. 3
      أداء الشركة في التسليم سريع. 4

 

 
 

 



 

 (4ملحق رقم )
 أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد من الدراسات السابقة إختيارمص،وفة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 (5ملحق رقم )
 بعض الجداول اإلحصائية

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Minimum Maximum 

xm 135 3.7621 .59280 2.22 4.81 

ym 135 3.9546 .61619 2.56 5.00 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 xm ym 

N 135 135 

Normal Parametersa,b 
Mean 3.7621 3.9546 

Std. Deviation .59280 .61619 

Most Extreme Differences 

Absolute .078 .100 

Positive .062 .060 

Negative -.078- -.100- 

Kolmogorov-Smirnov Z .908 1.159 

Asymp. Sig. (2-tailed) .381 .136 

a. Test distribution is Normal.                     b. Calculated from data. 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Ym 3.9546 .61619 135 
x1m 3.7852 .66926 135 
x2m 3.7873 .72379 135 
x3m 3.6519 .65836 135 
x4m 3.8317 .73527 135 
x5m 3.7389 .65852 135 

Correlations 

 Ym x1m x2m x3m x4m x5m 

Pearson Correlation 

ym 1.000 .705 .793 .676 .780 .761 

x1m .705 1.000 .703 .729 .696 .640 

x2m .793 .703 1.000 .662 .746 .672 

x3m .676 .729 .662 1.000 .689 .591 

x4m .780 .696 .746 .689 1.000 .625 

x5m .761 .640 .672 .591 .625 1.000 

Sig. (1-tailed) 

ym . .000 .000 .000 .000 .000 
x1m .000 . .000 .000 .000 .000 
x2m .000 .000 . .000 .000 .000 
x3m .000 .000 .000 . .000 .000 
x4m .000 .000 .000 .000 . .000 
x5m .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 

ym 135 135 135 135 135 135 

x1m 135 135 135 135 135 135 

x2m 135 135 135 135 135 135 

x3m 135 135 135 135 135 135 

x4m 135 135 135 135 135 135 

x5m 135 135 135 135 135 135 



 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

x1m 135 3.7852 .66926 .05760 
x2m 135 3.7873 .72379 .06229 
x3m 135 3.6519 .65836 .05666 
x4m 135 3.8317 .73527 .06328 
x5m 135 3.7389 .65852 .05668 

 
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

x1m 13.631 134 .000 .78519 .6713 .8991 
x2m 12.639 134 .000 .78730 .6641 .9105 
x3m 11.504 134 .000 .65185 .5398 .7639 
x4m 13.143 134 .000 .83175 .7066 .9569 
x5m 13.037 134 .000 .73889 .6268 .8510 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 

Sig. F 

Chang

e 

1 a.866 .750 .748 .30911 .750 399.469 1 133 .000 

a. Predictors: (Constant), xm 
 

aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .567 .172  3.308 .001 

xm .900 .045 .866 19.987 .000 

a. Dependent Variable: ym 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 a.705 .497 .493 .43874 .497 131.308 1 133 .000 

a. Predictors: (Constant), x1m 
 
 

aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.498 .218  6.883 .000 

x1m .649 .057 .705 11.459 .000 

a. Dependent Variable: ym 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 a.793 .629 .626 .37690 .629 225.161 1 133 .000 

a. Predictors: (Constant), x2m 
 



 

aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.398 .173  8.062 .000 

x2m .675 .045 .793 15.005 .000 

a. Dependent Variable: ym 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 a76.6 .457 .453 .45572 .457 111.982 1 133 .000 

a. Predictors: (Constant), x3m         
aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.644 .222  7.409 .000 

x3m .633 .060 .676 10.582 .000 

a. Dependent Variable: ym 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F Change df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 a.780 .609 .606 .38683 .609 207.006 1 133 .000 

a. Predictors: (Constant), x4m 
aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.449 .177  8.173 .000 

x4m .654 .045 .780 14.388 .000 

a. Dependent Variable: ym 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 a.761 .578 .575 .40158 .578 182.496 1 133 .000 

a. Predictors: (Constant), x5m 
aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.294 .200  6.470 .000 

x5m .712 .053 .761 13.509 .000 

 

 

 

 

 

 
 



 

 (6ملحق رقم )

 إفادة المركز الوطني للمعلومات بصدد عنوان الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 ( 7ملحق رقم )

 إلى الشركات المستهدفةنموذج خطاب الجامعة لتسهيل جمع البيانات 
 

 

 

 

 
 



 

 ( 8ملحق رقم )

 تقرير المراجع اللغوي بصالحية رسالة الماجستير
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The Role of Supply Chain Management Practices on 

Improving the Performance of Yemeni Pharmaceutical 

Manufacturing Companies  

"Field Study" 
     This study sought to fulfill many objectives, the most important of which is to 

identify the role of SCMP on improving the performance of Yemeni pharmaceutical 

manufacturing companies, which has been achieved by demonstrating the role of 

(Suppliers Relationship, Internal Operations, Brokers Relationship, Customers 

Relationship and Information Sharing).  

     The study also sought to identify the most important practices that have the largest 

role in improving the operational performance of the responding companies and 

showing the level of applying these practices on reality by those Companies. 

     The descriptive and deductive method which based on philosophical analysis has 

been used in the study for presenting the conceptual content of the study from the 

conceptual framework and previous literature in this field. 

     The questionnaire has been used as a tool for data collection from study population 

amounted (149) person represent senior and middle management and specialists 

working in supply chain departments in eight responding companies out of nine 

working companies whereas the full survey method has been used and (149) 

questionnaire were distributed but only (135) questionnaires were retrieved all of which 

were valid for analyzing. SPSS has been used to analyze questionnaires by using a 

number of statistical methods such as frequency, percentages, averages, validity & 

reliability tests, normality of distribution, correlation, simple regression and one sample 

T-Test analysis.  

     The study proved that there is a significant application of the dimensions of  SCMP 

in the responding companies of  (75 %), where the dimension of customers relationship 

ranked first followed by both of the internal operations & suppliers relationship 

dimensions, and then the dimension of information sharing and the last dimension was 

Brokers Relationship. 

     This study concluded that there is a major role of SCMP on improving the 

operational performance of responding companies, whereas (75%) of the change 

occurring on performance of the companies, subject of the study, is due to application of 

SCMP, primarily the internal operations, customers relationship and the information 

sharing. 

     The study recommended that the Yemeni pharmaceutical manufacturing Companies 

should pay more attention to the application of SCMP, especially the dimensions of the 

relationship with brokers and information sharing because of relative lack of interest on 

these dimensions in addition to some internal practices in each dimension. 
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