الجمهورية اليمنية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامــــعة األنـدلـس للعلوم والتقنية
عمادة الدراسات العليا
كلية العلوم اإلدارية
قسم إدارة األعمال

دور ممارسات إدارة سلسلة التوريد في تحسين أداء
الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي
"دراسة ميدانية"
رسالة مقدمة إلى قسم إدارة األعمال
كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص إدارة األعمال

إعداد الباحث
عمر محمد علي عبد الرب
إشراف

د .جمال ناصر علي الكميم
أستاذ إدارة األعمال المساعد
 0441ه8102-م

قال الله تعالى في همحكم كتابه:

(يا أيها الذين آمنوا ل َأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن َكون
َجارة عن َراض منكم)
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إهداء

إلى منبع الحب والحنان والدتي أطال الل عمرها.
إلى سندي وقدوتي ومثلي األعلى والدي أطال الل عمره.
إلــى عــائلتي الكريمــة زوجتــيأ أم بنــاتيأ وبنــاتي (عليــاءأ دعــاءأ ن ،ـرانأ وجــدانأ نــورانأ وفــاء)
مصدر إلهامي ومصدر التشجيع والبذل والعطاء.
إلى أستاذي ال،اضل منارة البحث العلمي الذي تكرم باإلشراف على هذه الدراسة.
إلى كل زمالئي وأصدقائي وأقاربي..
إلى كل من يسعى للنهوض بالعلم وتقدم البحث العلمي..
إلى وطني الحبيب  ...اليمن.
أههدي هذا الجهد المتواضع سائالا من المولى العلي القدير  ..أن ين،ع به األمة والوطن
وأن يكون خالصا لوجهه الكريم.

الباحث

أ

شكر وتقدير
أحمدك ربي ولك عظيم الشكر والثناء على توفيقك لي بإكمال هذه الدراسة.
وبعد اإلنتهاء من هذه الدراسة فإني أشكر جامعة األندلس وعمادة الدراسات العليا وجميع اإلدارات
التي سهلت ومهدت الطريق للوصول إلى إنجاز هذه الرسالة.
كما أخص بالشكر مشرف الدراسة األستاذ الدكتور جمال ناصر الكميم على تعاونه وتوجيهه لي
وتذليله الصعوبات التي واجهتني خالل هذه الدراسة.

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

مدير عام الشركة اليمنية المصرية الذي كان له الدور الكبير في نجاح هذه الدراسة والدعم
المتواصل لها.

والشكر موصول أيضا ألعضاء هيئة التحكيم والمناقشة كل من األستاذ الدكتور عبد الخالق طواف
واألستاذ الدكتور عبد اهلل القرشي اللذين أعطيا وقتهما لمناقشة الرسالة ونقدها النقد البناء كما أثريا
هذه الدراسة بالنقاش والمالحظات القيمة.

كما أخص بالذكر األستاذ الدكتور عبد اهلل القرشي الذي كان له دور بارز في إختياري موضوع

هذه الدراسة.

كما أشكر كل من ساعدني في هذه الدراسة أو أسدى إلي نصحا أو مشورة أو رأيا أو توجيها.
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الباحث

ب

أوال :قائمة المحتويات
الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

م
اإلهداء

الص،حة
أ

الشكر والتقدير

ب

قائمة المحتويات

ج

قائمة األشكال

ط

قائمة المالحق

ي

ز

قائمة الجداول

قائمة االختصارات

ك

ملخص الدراسة

ل

ال،صل األول :اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة
1-1

اإلطار العام للدراسة

2

المقدمة

2

1-1-1

مشكلة الدراسة

3

2-1-1

أهداف الدراسة

4

4-1-1

فرضيات الدراسة

5

5-1-1

متغيرات وأنموذج الدراسة

5

مصطلحات الدراسة

6

7-1-1

حدود الدراسة

9

3-1-1

6-1-1
2-1

أهمية الدراسة

4

الدراسات السابقة

11

مقدمة

11

1-2-1

الدراسات باللغة العربية

11

الدراسات باللغة االنجليزية

16

3-2-1

التعليق على الدراسات السابقة

22

2-2-1
4-2-1

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

24

ال،صل الثاني :اإلطار النظري للدراسة :إدارة سلسلة التوريد واألداء

1-2

إدارة سلسلة التوريد وممارساتها

26

1-1-2

نشأة وتطور إدارة سلسلة التوريد

26

2-1-2

مفهوم سلسلة التوريد

22
ج

3-1-2

مفهوم إدارة سلسلة التوريد

29

4-1-2

الفرق بين اإلدارة اللوجستية وادارة سلسلة التوريد

29

أنشطة إدارة سلسلة التوريد

31

6-1-2

ممارسات إدارة سلسلة التوريد

31

5-1-2

عناصر ممارسات إدارة سلسلة التوريد

32

7-1-2
1-7-1-2

وردين
العالقة مع الم ّ

34

3-7-1-2

العالقة مع الوسطاء

46

العالقة مع العمالء

42

2-7-1-2
4-7-1-2
5-7-1-2
2-2

1-2-2

العمليات الداخلية

44

المشاركة في المعلومات

52

األداء وتحسينه

56

مفهوم األداء

56

1-1-2-2

لمحة تاريخية لمفهوم األداء

56

2-1-2-2

تعريفات األداء وأهميته

57

تطور مفهوم األداء من النظرة التقليدية إلى النظرة الحديثة

59

4-1-2-2

األداء بمنظور العلوم األخرى

61

1-2-2-2

البعد التنظيمي لألداء

61

2-2-2-2

البعد االجتماعي لألداء

61

البعد اإلقتصادي لألداء

61

4-2-2-2

البعد البيئي لألداء

61

1-3-2-2

الفعالية

62

2-3-2-2

الكفاءة

62

تقييم األداء

63

1-4-2-2

مراحل تقييم األداء

63

3-1-2-2
2-2-2

3-2-2-2
3-2-2

4-2-2

2-4-2-2
5-2-2

1-5-2-2
2-5-2-2

أبعاد األداء

61

مكونات األداء

62

معايير تقييم األداء

71

أنواع األداء

71

مفهوم األداء التنظيمي  /المنظمي /المؤسسي

72

أنواع األداء التنظيمي

73
د

 1-2-5-2-2األداء المالي

73

 2-2-5-2-2األداء السوقي

73

 3-2-5-2-2األداء التشغيلي  /أداء العمليات

74

تحسين األداء

79

1-6-2-2

مفهوم تحسين األداء

79

2-6-2-2

ممارسات إدارة سلسلة التوريد وتحسين األداء

79

الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي

22

6-2-2

3-2

1-3-2

نشأة الصناعة الدوائية اليمنية

التحديات التي تواجه الصناعة المحلية

27

3-3-2

أهمية الصناعة الدوائية اليمنية ودورها في تحقيق األمن الدوائي

22

2-3-2

22

ال،صل الثالث :الطريقة واإلجراءات

1-3

منهج الدراسة

91

2-3

مصادر جمع البيانات

91

4-3

أداة الدراسة

92

1-4-3

تصميم أداة الدراسة

92

وصف أداة الدراسة

93

3-4-3

إختبار أداة الدراسة

94

3-3

2-4-3

مجتمع وعينة الدراسة

91

1-3-4-3

قياس صدق أداة الدراسة
قياس ثبات أداة الدراسة

111

3-3-4-3

إختبار التوزيع الطبيعي للبيانات

111

2-3-4-3
4-4-3
5-4-3
6-4-3
5-3
1-4

1-1-4
2-1-4
2-4

94

توزيع االستبانات

112

مراجعة وترميز البيانات

112

الصعوبات التي واجهت خطوات تنفيذ الدراسة الميدانية

األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة

112
113

ال،صل الرابع :تحليل البيانات واختبار ال،رضيات

تحليل بيانات الدراسة

115

اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات الديموغرافية

المقياس المعتمد في الد ارسة

115
119

إختبار الفرضيات

111
ه

1-2-4

معامالت اإلرتباط الخطي لمتغيرات الدراسة

111

2-2-4

إختبار الفرضية الرئيسة األولى

111

إختبار الفرضية الرئيسة الثانية

122

3-2-4
1-3-2-4

إختبار الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة الثانية

124

3-3-2-4

إختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الثانية

127

إختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة الثانية

122

2-3-2-4
4-3-2-4
5-3-2-4
1-5
1-1-5
2-1-5
2-5

1-2-5
2-2-5
3-5
4-5

إختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية

إختبار الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسة الثانية

125

131

ال،صل الخامس :النتائج واالستنتاجات والتوصيات

نتائج الدراسة

133

نتائج إختبار الفرضية الرئيسة األولى

134

نتائج إختبار الفرضية الرئيسة الثانية

134

االستنتاجات

136

االستنتاجات من نتائج الفرضية الرئيسة األولى

136

االستنتاجات من نتائج الفرضية الرئيسة الثانية

137

التوصيات

132

آفاق الدراسات المستقبلية المقترحة

141

قائمة المراجع

141
141

أوال القرآن الكريم

ثانيا المراجع باللغة العربية

141

ثالثا المراجع باللغة االنجليزية

146

و

ثانيا :قائمة الجداول
العنوان

رقم الجدول

الص،حة

1-2

الفروقات بين إدارة سلسلة التوريد واإلدارة اللوجستية

31

2-2

أسماء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي حسب تاريخ التأسيس

23

1-3

المستجيبين من اإلدارات للشركات مجتمع الدراسة

91

2-3

عدد االستبانات الموزعة والمستردة على الشركات المستهدفة

92

3-3

أبعاد متغيرات الدراسة وتوزيع العبارات في كل بعد

93

4-3

درجات مقياس ليكرت الخماسي

93

5-3
6-3

وردين
معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد العالقة مع الم ّ

95

معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد العمليات الداخلية

96

7-3

معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد العالقة مع الوسطاء

96

2-3

معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد العالقة مع العمالء

97

9-3

معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد المشاركة في المعلومات

97

11-3

معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فق ارت المؤشر األول (الكلفة)

92

11-3

معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المؤشر الثاني (الجودة)

92

12-3

معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المؤشر الثالث (المرونة)

99

13-3

معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المؤشر الرابع (التسليم)

99

14-3

معامل اإلرتباط بين كل بعد من أبعاد الدراسة بالدرجة الكلية لالستبانة

111

15-3

قيم معامالت الثبات ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة

111

16-3

نتائج إختبار التوزيع الطبيعي للبيانات

111

1-4

التوزيع التكراري لللمستجيبين وفق متغير الجنس

115

2-4

التوزيع التكراري لللمستجيبين وفق متغير العمر

116

3-4

التوزيع التكراري لللمستجيبين وفق متغير المؤهل العلمي

116

4-4

التوزيع التكراري لللمستجيبين وفق متغير المسمى الوظيفي

117

5-4

التوزيع التكراري لللمستجيبين وفق متغير سنوات الخدمة

112

ز

6-4

التوزيع التكراري لللمستجيبين وفق متغير الوظيفة الحالية

112

7-4

مقياس ليكرت الخماسي لبيان طول الفئة

119

2-4

معامالت اإلرتباط بين أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد

111

9-4

معامالت اإلرتباط بين أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد واألداء

111

11-4

المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لمحور ممارسات إدارة سلسلة التوريد

112

11-4
12-4

وردين)
تحليل فقرات البعد األول (العالقة مع الم ّ

114

تحليل فقرات البعد الثاني (العمليات الداخلية)

116

13-4

تحليل فقرات البعد الثالث (العالقة مع الوسطاء)

112

14-4

تحليل فقرات البعد الرابع (العالقة مع العمالء)

119

15-4

تحليل فقرات البعد الخامس (المشاركة في المعلومات)

121

16-4

نتائج عالقة ممارسات إدارة سلسلة التوريد في تحسين األداء

123

17-4
12-4

وردين
عالقات اإلرتباط ومعنوية اإلنحدار البسيط لدور بعد العالقة مع الم ّ

عالقات اإلرتباط ومعنوية اإلنحدار البسيط لدور بعد العمليات الداخلية

126

19-4

عالقات اإلرتباط ومعنوية اإلنحدار البسيط لدور بعد العالقة مع الوسطاء

127

21-4

عالقات اإلرتباط ومعنوية اإلنحدار البسيط لدور بعد العالقة مع العمالء

129

21-4

عالقات اإلرتباط ومعنوية اإلنحدار البسيط لدور بعد المشاركة في المعلومات

131

1-5

ربط أهداف الدراسة بنتائجها

133

ح

124

ثالثا :قائمة األشكال
اسم الشكل

رقم الشكل

الص،حة

()1-1

أنموذج الدراسة

6

()1-2

العالقة بين أنشطة إدارة سلسلة التوريد وممارساتها المختارة للدراسة

33

()2-2

المجموعات األساسية للمنتجات حسب تحليل محفظة كرالجيك

37

()3-2

محفظة ) (Bensaouللعالقات بين المنظمة وال ُمورّدين

43

()4-2

مراحل تقييم األداء

64

()5-2

أبعاد األداء ومؤشرات قياس األداء التشغيلي (أداء العمليات)

27

ط

رابعا :قائمة المالحق
اسم الملحق

رقم الملحق
()1

االستبانة بعد التحكيم

()2

أسماء األساتذة المحكمين لالستبانة من الجامعات اليمنية

()3

االستبانة قبل التحكيم

()4

مصفوفة إختيار أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد من الدراسات السابقة

()5

نماذج من الجداول اإلحصائية

()6

إفادة المركز الوطني للمعلومات بصدد عنوان الدراسة

()7

نموذج خطاب الجامعة لتسهيل جمع البيانات إلى الشركات المستهدفة

)(8

تقرير المراجع اللغوي بصالحية رسالة الماجستير

ي

(Abbreviation List( قائمة اإلخَصارات
االختصار

المعنى باإل نجليزية

المعنى بالعربية

BSC

Balanced scorecard

بطاقة األداء المتوازن

DMF

Drug Master File

الملف الرئيس للعقار

DSS

Decision Support Systems

EDI

Electronic data interchange

ERP

Enterprise Resources Planning

et al

et alia (and others)

GMP

Good Manufacturing Practice

cGMP

Current Good Manufacturing Practice

IEFE
ISO

أنظمة دعم القرار
التبادل االلكتروني للبيانات
تخطيط موارد المشروع
وآخرون
قواعد التصنيع الجيد

International Exhibition and Forum for
Education
International Organization for
Standardization

قواعد التصنيع الجيد الحديثة
االجتماع والمعرض الدولي للتعليم
المنظمة الدولية للمقاييس
في الوقت المحدد

JIT

Just-in-time

KPIs

Key Performance Indicators

KPMG

Klynveld Peat Marwick Goerdele
company

MRP

Material Requirement Plan

SAP

Systems Applications and Products in
Data Processing

SC

Supply Chain

SCM

Supply Chain Management

SCMP

Supply Chain Management Practices

SMF

Site Master File

الملف الرئيس للموقع

SMI

Storage Management Initiative

مبادرة إدارة المخزون

SPSS

Statistical Package for the Social
Sciences

UK

United Kingdom

USA

United States of America

VMI

vendor managed inventory

Waec

West African Examinations Council

جمعية فحص غرب أفريقيا

WCED

World Commission on Environment
and Development

وكالة العالم للبيئة والتطوير
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سلسلة التوريد
إدارة سلسلة التوريد
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المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
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هملخص الدراسة
دور ممارسات إدارة سلسلة التوريد في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي " دراسة
ميدانية ".
سعت الدراسة إلىى تحقيىق جملىة مىن األهىداف أهمهىا تحديىد دور ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد
فىىي تحسىىين أداء الشىىركات اليمنيىىة للتصىىنيع الىىدوائي مىىن خىىالل إظهىىار دور كىىل مىىن (العالقىىة مىىع
وردين ،العمليات الداخلية ،العالقة مع الوسطاء ،العالقة مىع العمىالء ،والمشىاركة فىي المعلومىات)
الم ّ
في تحسين أداء تلىك الشىركات كمىا سىعت الد ارسىة إلىى إبىراز أهىم الممارسىات التىي لهىا الىدور األكبىر

في تحسين أداء الشركات المستجيبة وتوضيح واقع تطبيق تلك الممارسات في تلك الشركات.
وقىىد اتبعىىت الد ارسىىة المىىنهج الوصىىفي واالسىىتداللي المسىىتند علىىى أسىىلوب التحليىىل الفلسىىفي فىىي
عرض المحتوى النظري للدراسة من اإلطار النظري والدراسات السابقة في هذا المجال وتم اسىتخدام
االستبانة كأداة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة البالغ ( )141والمتمثل في اإلدارة العليا والوسطى
والمختصين في مجال إدارة سلسلة التوريد في ( )8شركات مستجيبة من أصل ( )1شىركات عاملىة،
حيىىث تىىم اسىىتخدام أسىىلوب الحصىىر الشىىامل وتىىم توزيىىع ( )141اسىىتبانة ،تىىم اسىىترداد ( )135اسىىتبانة
جميعها صالحة للتحليل حيث تم تحليلها باستخدام برنىامج ) )SPSSباسىتخدام جملىة مىن األسىاليب
اإلحص ىىائية مث ىىل التكى ى اررات والنس ىىب المئوي ىىة والمتوس ىىطات ،إختب ىىار ص ىىدق وثب ىىات الد ارس ىىة والتوزي ىىع
الطبيعي ،اإلرتباط ،اإلنحدار البسيط وتحليل .One Sample T-Test
وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تطبيقا كبي ار ألبعاد ممارسات إدارة سلسىلة التوريىد فىي الشىركات
المستجيبة بنسبة ( )%55حيث جاء بعد العالقة مع العمالء فىي المرتبىة األولىى ثىم بعىدي العمليىات
ىوردين ثىىم بعىىد المشىىاركة فىىي المعلومىىات وأخي ى ار بعىىد العالقىىة مىىع الوسىىطاء،
الداخليىىة والعالقىىة مىىع المى ّ
وأكدت نتائج الدراسة أن هناك دو ار كبي ار لتلك الممارسىات فىي تحسىين أداء العمليىات للشىركات محىل

الدراسة وأن ما نسىبته ( )%75مىن التغيىر الحاصىل فىي األداء يعىزى لممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد
وفي مقدمتها العمليات الداخلية ثم العالقة مع العمالء ثم المشاركة في المعلومات.
وقد أوصت الدراسة الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي باإلهتمام بتطبيىق ممارسىات إدارة سلسىلة

التوريىىد وخصوصىىا بعىىد العالقىىة مىىع الوسىىطاء والمشىىاركة فىىي المعلومىىات نظ ى ار لضىىعف اإلهتمىىام بهىىا
نسبيا باإلضافة إلى بعض الممارسات الداخلية في كل بعد.
ل

الفصل األول

اإلطار العام للدراسة
والدراسات السابقة
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ال،صل األول
اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة

يتضىىمن هىىذا الفصىىل اإلطىىار العىىام للد ارسىىة والىىذي يتمثىىل فىىي مقدمىىة ومشىىكلة الد ارسىىة وأهىىدافها

وأهميتهىىا وفرضىىياتها ومتغي ىرات وأنمىىوذج الد ارسىىة والمصىىطلحات ال ىواردة فيهىىا وحىىدودها كمىىا يتنىىاول
الدراسات السابقة والتعليق عليها.

 1-1اإلطار العام للدراسة:
مقدمة:

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

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

ولقد كانت بالفعل ثورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى حيث أدت بدورها إلى تقدم كبير في

كافة المجاالت بما فيها المجاالت الصناعية والتجارية المختلفة والعلوم اإلدارية المصاحبة لها.

وكانت العولمة أحد أهم إف ارزات تلك الثورة التي أدت إلى انفتاح األسواق واندماج الشركات

وتوسع مجاالت عملها وبروز الشركات العمالقة متعددة الجنسيات والعمل بمفهوم سلسلة التوريد

بين الشركات المستقلة عن بعضها حيث إن زيادة حدة المنافسة أدت إلى وضوح أهمية اإلهتمام
بسالسل التوريد في ظل العولمة وزيادة التجارة العالمية وازدهار التجارة اإللكترونية.

إن إهتمام المنظمات/الشركات بسلسلة التوريد يعتبر مفتاح التسويق الناجح ودليل الشركات

للتمكن واالنتشار السوقي وانطالقها نحو العالمية وهذا لن يتم إال بحسن إدارة العالقة مع العمالء
بما في ذلك العالقة مع الوسطاء ومن جهة أخرى لن تستطيع الشركات المنافسة تقديم السعر

المناسب للعمالء إال إذا حصلت على المواد األولية بسعر مناسب وفي الوقت المناسب؛ وهذا لن
وردين تسهم في تخفيض التكلفة مما يؤدي إلى تقديم المنتجات
يتم إال بوجود عالقة تشاركية مع الم ّ
والخدمات للعمالء بأسعار منافسة في المكان والزمان المناسبين وبين هذا وذاك ال بد من ضمان
تصنيع المنتجات في ظروف مناسبة وبجودة عالية وكل ذلك سيؤدي في النهاية إلى تحسين أداء

المنظمة وانجاز العمليات وتحقيق األهداف بكفاءة وفعالية.

وتواجه المنظمات/الشركات في ظل تلك المنافسة والتعقيدات العديد من التحديات سواء كانت

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

المفاجئة في التكنولوجيا وخصوصا في العالم الثالث.

إن إنض ىىمام ال ىىيمن إل ىىى منظم ىىة التج ىىارة العالمي ىىة المبني ىىة عل ىىى حري ىىة المنافس ىىة ورف ىىع الحى ىواجز

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

ويعتبر قطاع الصناعات الدوائية اليمنية من القطاعات الهامة التي لهىا أثىر كبيىر فىي المجتمىع

حيىىث يسىىهم فىىي تحقيىىق األمىىن الىىدوائي الىىوطني وان د ارسىىة هىىذا القطىىاع تسىىاعد فىىي توضىىيح الوسىىائل

التي تحسن من أدائه ولعل دراسة إدارة سلسىة التوريىد والتعىرف علىى واقىع تطبيىق ممارسىاتها ومعرفىة

دورها في تحسين أداء الشركات من أهم تلك الوسائل وهذا ما ستبحثه الدراسة الحالية.

 1-1-1مشكلة الدراسة:

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

االستقرار السياسي واإلقتصىادي وتىدهور سىعر العملىة الوطنيىة فإنىه أصىبح ل ازمىا علىى هىذه الشىركات
البحث عن أسىاليب حديثىة لالسىتمرار والتطىور وذلىك بتحسىين األداء وتخفىيض التكلفىة ولعىل ضىعف
تطبيىىق ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد مىىن األسىىباب المهمىىة التىىي لىىم تمك ىن الشىىركات الدوائيىىة مىىن

خفض التكلفة وتحسين األداء وتتمثل مظاهر المشكلة فيمايلي:

-1إن ظهى ىىور سالسى ىىل التوريى ىىد عالميى ىىا ومى ىىا صى ىىاحبها مى ىىن تطى ىىورات هائلى ىىة فى ىىي مجى ىىال التكنولوجيى ىىا
واالتصىىاالت وتقنيىىة المعلومىىات حيىىث أثبتىىت الكثي ىىر مىىن الد ارسىىات السىىابقة األجنبيىىة وجىىود تحس ىىن

رسىة Donovan et al.
واضىح فىي أداء الشىركات نظى ار لتطبيىق ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد مثىل د ا

) Mahulo (2015) ، Miring'u (2015) ، Makhdoom (2015) ،Chesaro (2016) ،(2017األمىر

الذي يحتم دراسة أثر تطبيق إدارة سلسلة التوريد في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

-2الحظ الباحث من خالل عمله فىي قطىاع التصىنيع الىدوائي فىي الىيمن فىي أكثىر مىن شىركة ألكثىر
مىىن عقىىدين ضىىعف فىىي اإلهتمىىام بتطبيىىق ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد علىىى الوجىىه األمثىىل حيىىث
ىوردين وك ىىذا ف ىىي التكام ىىل ال ىىداخلي ب ىىين اإلدارات
الح ىىظ قص ىىو ار ف ىىي فه ىىم العالق ىىة التش ىىاركية م ىىع الم ى ّ
واألقسام والحظ ضعفا في مستوى تبادل المعلومات داخليىا وخارجيىا وقصىو ار فىي تطىوير العالقىة مىع
العمالء والوسطاء للوصول إلى رضا العمالء.

 -3بالرغم أن الكثير من الدراسات في الدول العربية مثل دراسة ( ،Abu Nimeh )2017المناصير

( ،)2016العمري والعاني ( )2016ودراسة الشعار ( )2014وغيرها أثبتت وجود تىأثير لممارسىات
إدارة سلسى ىىلة التوريى ىىد للمنظمى ىىات الصى ىىناعية فى ىىي تحس ىىين األداء التشى ىىغيلي /أداء العمليى ىىات أو األداء
التنظيمي أو األداء المالي لتلىك المنظمات/الشىركات إال أنىه علىى حىد علىم الباحىث ال توجىد د ارسىات

يمنية كافية لدراسة ذلك غير دراسة ( Abu Alrejal )2007والتي تعتبىر رغىم قىدمها الد ارسىة الوحيىدة

المسىىجلة فىىي مركىىز المعلومىىات الىىوطني عنىىد بىىدء الد ارسىىة كمىىا ال توجىىد د ارسىىة تناولىىت بشىىكل خىىاص
قطاع التصنيع الدوائي اليمني فىي هىذا الموضىوع ومىن هنىا تكمىن الفجىوة البحثيىة المتمثلىة فىي د ارسىة
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واقى ىىع تطبيى ىىق ممارسى ىىات إدارة سلسى ىىلة التوريى ىىد فى ىىي الشى ىىركات اليمنيى ىىة للتصى ىىنيع الى ىىدوائي ودور تلى ىىك
الممارسىىات فىىي تحسىىين أداء الشىىركات ويقتضىىي علىىى الباحىىث د ارسىىتها ويمكىىن التعبيىىر عىىن المشىىكلة

البحثية للدراسة بالتساؤالت التالية:

السؤال الرئيس األول:

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

السؤال الرئيس الثاني:

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

وينبثق عن السؤال الرئيس الثاني األسئلة الفرعية التالية:

وردين في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي؟
 -1ما دور العالقة مع الم ّ
 -2ما دور العمليات الداخلية في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي؟
 -3ما دور العالقة مع الوسطاء في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي؟
 -4ما دور العالقة مع العمالء في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي؟

 -5ما دور المشاركة في المعلومات في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي؟
 -6أي أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد لها الدور األكبر في تحسين أداء الشركات اليمنية
للتصنيع الدوائي؟

 2-1-1أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف المتمثلة في اآلتي:

 -1التعرف على دور ممارسات إدارة سلسلة التوريد في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع
الدوائي من خالل التعرف على:

وردين في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.
أ -دور العالقة مع الم ّ
ب -دور العمليات الداخلية في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.
ج -دور العالقة مع الوسطاء في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

د -دور العالقة مع العمالء في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

ه -دور المشاركة في المعلومات في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

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

 -3توضيح واقع تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد في الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

 3-1-1أهمية الدراسة:

تنب ع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تبحثه والقطاع الذي ستطبق عليه ويمكن إبراز

تلك األهمية فيما يلي:
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 0-3-0-0األهمية العلمية للدراسة:
تب ىىرز األهمي ىىة العلمي ىىة للد ارس ىىة ف ىىي إثى ىراء اإلط ىىار النظ ىىري إلدارة سلس ىىلة التوري ىىد وممارس ىىاتها
وعالقتهىىا بتحسىىين األداء وسىىوف تسىىهم فىىي رفىىد مركىىز المعلومىىات الىىوطني وم اركىىز البحىىث العلمىىي
والباحثين والمهتمين بالمعلومات في موضوع سلسلة التوريد واألداء.

 8-3-0-0األهمية العملية للدراسة:

ستسىىهم هىىذه الد ارسىىة فىىي تقىىديم مقترحىىات لتطبيىىق ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي الشىىركات

اليمني ىىة للتص ىىنيع ال ىىدوائي ،كم ىىا ستس ىىهم ف ىىي زي ىىادة إدراك الش ىىركات الدوائي ىىة بأهمي ىىة وفوائ ىىد تطبي ىىق
ممارسات سلسلة التوريد في تحسين أداء تلك الشركات والتركيز على نقاط القىوة وتعزيزهىا ومالحظىة

نقاط الضعف ومعالجتها.

 4-1-1فرضيات الدراسة:

بناء على مشكلة وتساؤالت وأهداف الدراسة يمكن صياغة الفرضيات التالية:

ال،رضية الرئيسة األولى:

ال يوجد تطبيق بدرجة مناسبة ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )...5لممارسات إدارة
سلسلة التوريد في الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.
ال،رضية الرئيسة الثانية:

ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )...5لممارسات إدارة سلسلة التوريد

في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

وينبثق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

ىوردين ف ىىي
أ -ال يوج ىىد دور ذو دالل ىىة إحص ىىائية عن ىىد مس ىىتوى معنوي ىىة ( )...5للعالق ىىة م ىىع الم ى ّ
تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

ب -ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )...5للعمليات الداخلية في تحسين
أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

ج -ال يوجىىد دور ذو دالل ىىة إحص ىىائية عنىىد مس ىىتوى معنوي ىىة ( )...5للعالقىىة م ىىع الوس ىىطاء ف ىىي
تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

د -ال يوج ىىد دور ذو دالل ىىة إحص ىىائية عن ىىد مس ىىتوى معنوي ىىة ( )...5للعالق ىىة م ىىع العم ىىالء ف ىىي
تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

ه -ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مسىتوى معنويىة ( )...5للمشىاركة فىي المعلومىات فىي
تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

 5-1-1متغيرات وأنموذج الدراسة:
تتمثل متغيرات الدراسة في اآلتي:
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 المتغيرات المستقلة :ممارسات إدارة سلسلة التوريد والمتمثلة في المتغيرات الفرعية التالية:
وردين ،العمليات الداخلية ،العالقة مع الوسطاء ،العالقة مع العمالء والمشاركة في
العالقة مع الم ّ
المعلومات.
 المتغير التابع :تحسين أداء العمليات ومؤش ارت قياسه (الكلفة– الجودة– المرونة– التسليم).
المتغير التابع

المتغير المستقل

H0 2

ممارسات إدارة سلسلة
التوريد

العالقة مع الموردين
العمليات الداخلية

تحسين أداء العمليات

H0 2:1
H0 2:2

 -الكل،ة

H0 2:3
العالقة مع الوسطاء
العالقة مع العمالء

 -الجودة

 -المرونة

H0 2:4

 -التسليم

H0 2:5

المشاركة في المعلومات

شكل رقم ()0-0
أنموذج الدراسة

 6-1-1مصطلحات الدراسة:

ت ىىم توض ىىيح المقص ىىود بالمص ىىطلحات الموج ىىودة ف ىىي أنم ىىوذج الد ارس ىىة بحي ىىث يكى ىون المص ىىطلح

صالحا ألغراض الدراسة ،وليست الدراسة معنية بأي معنى آخر للمصطلح.

 إدارة سلسلة التوريد:

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

المخازن وتتبع المخزون ،قيد الطلب وادارة الطلب ،التوزيع خالل كل القنوات ،التسليم للعميل ونظام
المعلومات الالزم لمتابعة كل هذه األنشطة.

 ممارسات إدارة سلسلة التوريد:

أشىىارت ( )Kemunto,2014,11-12إلىىى تعريىىف ) (Flynn et al,1994بأنهىىا تعىىود للدرجىىة التىىي

يتعاون فيها المصنع إستراتيجيا مع شركائه في سلسلة التوريد ويدير بشكل تعاوني عمليات المنظمة
الداخلية والخارجية.
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وتعرف إجرائيا في هذه الدراسة بأنها تلك األنشطة التـي تهركـز علـى العالقـات داخـل المنظمـة/

الشـركة وخارجهـا مــع الشـركاء والتــي تهعـزز ك،ـاءة وفعاليــة أداء إدارة سلسـلة التوريــد وتتمثـل فــي

وردينأ العمليات الداخليةأ العالقة مع الوسطاءأ العالقة مع العمالء والمشاركة في
العالقة مع ال هم ّ
المعلومات.
وردين:
 العالقة مع ال هم ّ

ىوردين ض ىىمن سلس ىىلة التوري ىىد الخاص ىىة به ىىا،
يقص ىىد به ىىا الشى ىراكة الت ىىي تقيمه ىىا الش ىىركة م ىىع الم ى ّ
وتتضمن هذه العالقات المشاركة في المعلومات والمواد واألنشطة واإللتزام بتنفيذها بكفاءة والتخطيط

المشىىترك والعمىىل علىىى حىىل المشىىاكل والمسىىاهمة فىىي تصىىميم المنتجىىات ،وتكمىىن أهميتهىىا فىي تحسىىين
استخدام الوقت وتنظيم الجهد عند تنفيذ مهام وأنشطة السلسلة( .المناصير.)2، 2116،

ورديهـا
وتعرف إجرائيا بأنهىا العالقة التراكمية طويلة األمد التي تنشأ بين المنظمة/الشـركة و هم ّ

الرئيسيين من خالل التعامل المستمر المبنـي علـى الثقـة واإللتـزام واإلحتـرام المتبـادل ومراعـاة كـل

ـوردين فــي
طــرف لمصــالخ اوخــر وحــل المشــاكل علــى أه ه
س ـس واضــحة والوصــول إلــى إش ـراك ال همـ ّ
التخطيط المشترك والبحث والتطوير للمنتجات والعمليات للوصول إلى الشراكة اإلستراتيجية.

 العمليات الداخلية

وهي كافة األنشطة والعمليات التي تقوم بها الشركة لضىمان جىودة المنتجىات وخىدمات العمىالء

وتقىىديم المنتجىىات والخىىدمات فىىي المكىىان والزمىىان المناسىىبين وذلىىك مىىن خىىالل الرقابىىة علىىى األنشىىطة
وتحسين القدرات التشغيلية( .المناصير.)2،2116،

وتعرف إجرائيا بأنها مجموعة من األنشطة التي تهجرى داخـل المنظمة/الشـركة لضـمان جـودة

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

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

أشىىار (البىرازي )11،2112،إلىىى تعريىىف  Kim,2004بأنهىىا" تطىىوير عالقىىات تعىىاون وعمىىل

مشترك بعيدة األمد مع الوسطاء في سلسلة التوريد بهدف تحقيىق التقىارب والثقىة العاليىة المتبادلىة
والتنسىىيق المالئىىم لألنشىىطة والحىىل المشىىترك للمشىىكالت والىىتعلم المشىىترك والمشىىاركة فىىي النجىىاح

والمكتسبات إضافة إلى المخاطر وشفافية المعلومات وتوافرها بدرجات عالية".

وتعىىرف إجرائيىىا بأنهىىا العالقــة التراكميــة بعيــدة األمــد التــي قــد تنشــأ بــين المنظمة/الشــركة

ووسطائها من خالل التعامل المستمر المبني على الثقـة واإللتـزام والتعـاون واالحتـرام المتبـادل

والتنسيق المالئم لألنشطة ومراعاة كل طرف لمصالخ اوخر مع حل أية مشاكل قد تنشـأ علـى

سس واضحة مـع إشـراك بعـض الوسـطاء (بـين الشـركة وعمالئهـا) فـي التـدريب والتأهيـل فـي
أه ه
مجاالت خدمة العمالء والتوزيع وادارة المخاطر وتبادل المعلومات ونيرها.
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 العالقة مع العمالء:
"ه ىىي جمي ىىع ال ىىروابط المعبى ىرة ع ىىن الممارس ىىات الت ىىي تنطل ىىق به ىىا الش ىىركات لغ ىىرض إدارة وح ىىل
الشكاوى الواردة من جانب العميل والعمل على بناء عالقات طويلة األمد مىع العميىل وتحسىين رضىا

العميل وتقديم منتجىات راقيىة ومتميىزة إلشىباع حاجاتىه ورغباتىه وصىوال إلىى مسىتوى سىعادته"(رفىاعي،

.)24،2116

وتعرف إجرائيا بأنها مدى واسـع مـن الممارسـات والتقنيـات المسـتخدمة مـن المنظمة/الشـركة

التي تتكامل بسهولة مع كل ما يمس العمالء من تسويقأ مبيعاتأ خدمة عمالء شاملة الت،اعـل

والتعاون معهم باالستجابة إلحتياجاتهم ورنباتهم المتغيرةأ إدارة شكاويهمأ قياس رضاهم ومتابعة

التغذيــة العكســية مــنهم لغــرض تحســين رضــاهم وخلــق عالقــة تشــاركية معهــم علــى المــدى البعيــد
والوصول إلى والء العمالء لتحقيق أهداف المنظمة.

 المشاركة في المعلومات:

عرفها كل من ) (Hamid & Ebrahim, 2013,53بأنها تعود إلى تبادل المعلومات بين الشركات

وردين ويجىب أن تكىون المعلومىات قابلىة للتىداول أي أن نظامىا مىا يسىتطيع التحىدث مىع
والعمالء والم ّ
نظام آخر".
وتعرف إجرائيا بأنهىا تعاون المنظمات/الشركات مع شـركاء سلسـلة التوريـد فـي بنـاء أنظمـة

معلومات خاصة وحديثة لجمع وتخزين ومعالجة البيانـات مـن البيئـة الداخليـة والخارجيـة وتطـوير

تبادلها بش،افية ودقة واستمرارية للمساعدة في التخطيط واتخاذ القرار المناسب.

 األداء:

أشىىار (الرفيعىىي )58، 2.1.،إلىىى وصىىف (العىىزاوي )2..6،ألداء العمليىىات علىىى أنىىه "الدرجىىة

التىي تحقىق بهىا العمليىات األهىداف المتمثلىة فىي الكلفىة والجىودة والسىرعة والمرونىة واإلبىداع فىي فتىرة

زمنية محددة ألجل إشباع حاجات ومتطلبات العميل".

وتعىىرف هىىذه الد ارسىىة األداء إجرائي ىىا بأنـــه المحصـــلة النهائيـــة ألعمـــال وأنشـــطة وممارســـات

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

 الكل،ة:

تعرف بأنها إستراتيجية تتبعها المنظمة من أجل الوصول إلى ميزة تنافسية إذا ما تمكنت من

إنتاج منتجها بأقل تكلفة في القطاع الذي تعمل فيه مع ضرورة الحفاظ على مستوى مقبول نسبيا
لدى المستهلك (دحبور.)12، 2111،

وتعرف هذه الدراسة الكلفة إجرائيا بأنها الحصول على المنتج بأقل تكل،ة ممكنة مع عدم

التأثير على الجودة.
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 الجودة:
أش ىىار (هدي ىىة )32، 2.16،أن الج ىىودة تعن ىىي حس ىىب (مه ىىدي" )2..5،ج ىىودة المخرج ىىات كم ىىا
ي ىدركها العميىىل وأن تحقيىىق مسىىتوى عىىال مىىن الجىىودة فىىي عمليىىات ومخرجىىات الشىىركة يعىىد مىىن أهىىم

الوسائل التي تستخدمها الشركة لجلب العمالء".

وتعرف هذه الدراسة الجىودة إجرائيىا بأنهىا الحصـول علـى المنـتج بجـودة عاليـة لتحقيـق قيمـة

مضافة تحقق رنبات ورضا العمالء.

 المرونة:

أشار (هدية )33، 2.16،إلىى تعريىف ) (Russell and Millar,2014بأنهىا "االسىتجابة السىريعة

لتغي ىرات األس ىواق وفىىي عمليىىات اإلنتىىاج واج ىراءات التعىىديل والتصىىميم والتقلبىىات فىىي الم ىوارد المتاحىىة
والتغي ىرات التىىي تط ى أر علىىى أولويىىات الشىىركة التىىي تشىىمل األداء واألهىىداف واألعمىىال ،وقىىدرة الشىىركة

على تلبية رغبات ومتطلبات العمالء بأسرع وقت ممكن ودقة متناهية".

وتعىىرف إجرائيىىا بأنهىىا مــدى اســتجابة المنظمات/الشــركات للتغيـرات التــي تحــدث والقــدرة علــى

مواكبتها.

 التسليم:
يعكىىس قىىدرة الشىىركة علىىى إدارة عمليىىات اإلنتىىاج مىىن خىىالل مقابلىىة طلبىىات العمىىالء للمنتجىىات

وتسليمها في الوقت المحدد وفق جدول زمني محدد( .الطويل والعبادي.)57، 2113،

ويعرف إجرائيا بالتزام الشركة بتسليم طلبات العمالء بالكمية والوقت المحدد المت،ق عليه.

 7-1-1حدود الدراسة:

هناك مجموعة من الحدود التي ستقتصر الدراسة عليها وهي كاآلتي:

 0-7-0-0الحــدود الموضــوعية :تقتصىىر الد ارسىىة علىىى معرفىىة دور ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد
وردين ،العمليات الداخلية ،العالقىة مىع الوسىطاء ،العالقىة
المقتصرة على العالقة مع الم ّ
م ىىع العم ىىالء والمش ىىاركة ف ىىي المعلوم ىىات ف ىىي تحس ىىين أداء العملي ىىات للش ىىركات اليمني ىىة
للتصنيع الدوائي محل الدراسة.

 8-7-0-1الحدود المكانية :تقتصر الدراسة على قطاع الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

 3-7-0-0الحدود الزمانية :تم جمع وتحليل البيانات األولية للدراسة خالل العام (2112م).

 4-7-0-0الحـــدود البشـــرية :م ىىديرو ،رؤس ىىاء أقسام/مشى ىرفو األقس ىىام والع ىىاملون ف ىىي إدارة سلس ىىلة
التوريد في الشركات محل الدراسة.
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 8-0الدراسات السابقة:
مقدمة:

نظ ار ألهمية الدراسات السابقة في تحديد مسار الدراسة نحو تحقيق أهدافها ونظ ار لوجود العديد
مىىن الد ارسىىات السىىابقة التىىي تناولىىت موضىىوع إدارة سلسىىلة التوريىىد وممارسىىاتها وعالقتهىىا بىىاألداء فقىىد
حاول الباحث الحصول على ماتوفر من هذه الدراسات بمختلف الطرق الممكنة سواء من الجامعات

اليمنية والعربية أو من المواقع االلكترونية وقد تىم عىرض هىذه الد ارسىات فىي جىزءين األول الد ارسىات
باللغة العربية والثاني الدراسات باللغة االنجليزية وتم ترتيبها من األحدث إلى األقدم.

 0-8-0الدراسات باللغة العربية:

هدفت دراسة العجيلي (" )8102أثر تكامل ممارسات سلسلة التوريد على األداء التسـويقي

فــي الشــركات الصــناعية الغذائيــة العامل ـة بقطــاع نــزة" إلىىى التعىىرف علىىى أثىىر تكامىىل ممارسىىات
سلسلة التوريد على األداء التسويقي للشىركات الصىناعية الغذائيىة وكىذا التعىرف علىى آراء المىديرين

العاملين في اإلدارات العليا وذلك لتحديد نقىاط القىوة والضىعف فىي تكامىل ممارسىات سلسىلة التوريىد

وعىىرض وتحليىىل أهىىم ممارسىىات سلسىىلة التوريىىد وأهميتهىىا فىىي األداء التسىىويقي للشىىركات الصىىناعية

الغذائية.

وتوصـــلت إل ىىى وج ىىود ت ىىأثير ق ىىوي ذي دالل ىىة إحص ىىائية ب ىىين تكام ىىل ممارس ىىات سلسى ىلة التوري ىىد

وردين– التكامل مع الوسطاء والموزعين-التكامىل مىع المسىتهلكين) واألداء التسىويقي
(التكامل مع الم ّ
وك ىىذا وج ىىود ت ىىأثير إيج ىىابي ذي دالل ىىة لتكام ىىل ممارس ىىات سلس ىىلة التوري ىىد عل ىىى األداء التس ىىويقي ف ىىي
الشركات الصناعية الغذائية المستهدفة.

بينمىا تناولىت د ارسىة عىىزوز ( " )2.18أثـر فعاليــة إدارة سلسـلة التوريــد علـى أداء العمليــات

اإلنتاجية في المؤسسات الصناعية " دراسة حالة مجموعة مـن المؤسسـات الجزائريـة" تشىخيص
وضىىعية المؤسسىىات الصىىناعية محىىل الد ارسىىة فيمىىا يتعلىىق بخصوصىىيات إدارة سلسىىلة توريىىدها ومىىدى

فاعليتهىىا وواقىىع أدائهىىا اإلنتىىاجي والىىى تتبىع األداء اإلنتىىاجي وتفسىىير متغي ارتىىه باإلضىىافة إلىىى توضىىيح
العالقة بين إدارة سلسلة التوريد والعملية اإلنتاجية نظريا وميدانيا مىع تحديىد قيمىة واتجىاه التىأثير بىين

فعاليىىة إدارة سلسىىلة التوريىىد وأداء العمليىىات اإلنتاجيىىة وص ىوال إلىىى تحديىىد األدوات واآلليىىة التىىي تمكىىن
الشركات من رفع أدائها اإلنتاجي.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباط طردي بين فعالية إدارة سلسلة التوريد مع إنتاجية

العمليات ،كفاءة العمليات ،فعالية العمليات ،وربحية العمليات بينما هناك عالقة ارتبىاط عكسىي بىين
فعالية إدارة سلسلة التوريد مع تكلفة العمليات وجودة العمليات.
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كمــا توصــلت إلىىى أن هنىىاك أثى ار إيجابيىىا بىىين فعاليىىة إدارة سلسىىلة التوريىىد مىىع إنتاجيىىة العمليىىات،
كفىىاءة العمليىىات ،فعاليىىة العمليىىات ،وربحيىىة وتكلفىىة العمليىىات بينمىىا هنىىاك أث ى ار سىىلبيا بىىين فعاليىىة إدارة
سلسلة التوريد مع جودة العمليات.

وتناولت دراسة المناصىير(" )2.16أثر ممارسات سلسلة التوريد في األداء التشغيلي لدى

الشـركات األردنيـة لخـدمات الزيـوت والمحروقـات" بيىان أثىر ممارسىات سلسىلة التوريىد فىي األداء

التشغيلي للشركات المستهدفة وذلك من خالل التعرف على مستوى تطبيىق هىذه الممارسىات وكىذلك
التعىرف علىى العالقىة بىين هىذه الممارسىات واألداء التشىغيلي باإلضىافة إلىى التعىرف علىى أثرهىا
وعناصرها في األداء التشغيلي للشركات المستهدفة.

وتوصـلت الد ارسىة إلىى أن الشىركات األردنيىة لخىدمات الزيىوت والمحروقىات تطبىق ممارسىات

سلسلة التوريد بشكل متوسط ،حيث كان التطبيق األكبر لممارسات العمليات الداخلية ،ثم ممارسات
وردين ،وأخي ار ممارسات العالقة مع العمالء كما بينت الدراسة أنها توجد عالقة قوية
العالقة مع الم ّ

بين عناصر ممارسات سلسلة التوريد واألداء التشىغيلي ،ولهىا أثىر إيجىابي علىى األداء التشىغيلي وأن

وردين ،بينما توصلت إلى أنها ال توجىد عالقىة
العمليات الداخلية لها األثر األكبر ثم العالقة مع الم ّ

ذات داللة إحصائية للعالقة مع العمالء في األداء التشغيلي للشركات المستهدفة.

كما اهتمت دراسة هديىة (" )2.16أثـر ممارسـات سلسـلة التوريـد علـى األسـبقيات التنافسـية

لشـركات صــناعة األلبـان االردنيــة" بتكىوين إطىار نظىىري وفكىري للتعىرف علىىى مفهىوم سلسىلة التوريىىد
واألسىىبقيات التنافسىىية ومىىا ي ىرتبط بهمىىا مىىن مرتك ىزات وأسىىاليب والتعىىرف علىىى مسىىتوى تطبيىىق هىىذه
الممارسات وتقييم أثرها على تحقيق األسبقيات التنافسية.

وتوصلت الد ارسىة إلىى إثبىات وجىود أثىر ذي داللىة إحصىائية لتىدفق المعلومىات علىى األسىبقيات

التنافسىىية حيىىث أن تىىدفق المعلومىىات يسىىاعد اإلدارة علىىى إتخىىاذ ق ى اررات بشىىكل صىىحيح وكىىذلك وجىىود

أثر ذي داللة إحصائية لتدفق المواد/المنتجات على األسبقيات التنافسية حيث إن تدفق المواد يسىهم

فىىي تزويىىد المصىىانع والمخىىازن والمىىوزعين بكىىل مىىا لىىه عالقىىة مباش ىرة أو غيىىر مباش ىرة بتلبيىىة طلبىىات
العمالء واحتياجاتهم كما أثبتت وجود أثر ذي داللة إحصائية لتدفق المال على األسىبقيات التنافسىية

ىورد والشىركة
حيث أن بيان التدفقات المالية يؤثر على مستويات الفاعلية إذ أنها تسهم في دخىول الم ّ
في عالقات طويلة األجل وذات جودة عالية تحقق الفائدة المالية األفضل للطرفين.

بينما تناولت دراسة أقىرع (" )2.16أثر العالقات التنظيميـة البينيـة فـي أداء سلسـلة التوريـد:

إختبار الدور الوسيط لتشارك المعلومات وجـودة المعلومـات فـي شـركة فـاين" بيىان أثى ىىر العالق ى ىىات
التنظيمي ى ى ىىة البينيى ى ىىة فى ى ىىي أداء سلس ىىلة التوري ىىد بوج ىىود المش ىىاركة ف ىىي المعلوم ىىات وج ىىودة المعلوم ىىات
كمتغي ىرات وسىىيطة مىىن خىىالل التعىىرف علىىى أثى ى ىىر العالقى ى ىىات التنظيميى ى ىىة البينيى ى ىىة بأبعادهى ى ىىا مجتمعى ى ىىة

(ثقى ى ى ىىة الشى ى ى ىىركاء فى ى ى ىىي سلسى ى ى ىىلة التوريىىىد ،اإللت ى ىزام ،تشىىىارك الرؤيى ىىا ب ىىين الشى ىىركاء) فىىىي المشىىىاركة فىىىي

المعلومىىات وفىىي جىىودة المعلومىىات وكىىذلك أثىىر المشىىاركة فىىي المعلومىىات وجودتهىىا فىىي أداء سلسىىلة
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التوري ىىد وأث ى ىىر العالقى ى ىىات التنظيميى ى ىىة البينيى ى ىىة بأبعادهى ى ىىا مجتمعى ى ىىة فى ى ىىي أداء سلسى ى ىىلة التوريى ى ىىد بوجى ى ىىود
المشاركة في المعلومات وجودة المعلومات كمتغيى ىرات وسيطة.

وتوصلت الدراسة إلى أن (الثقة -إلتزام الشركاء -الرؤية المشتركة بين أعضاء سلسلة التوريد-

المشاركة في المعلومات -جودة المعلومات) جاءت بدرجات مرتفعة كما بينت وجود أثر ذي داللة
إحصائية للعالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد وعدم وجود أثر ذي داللة إحصائية
إللتزام أعضاء سلسلة التوريد في أداء السلسلة ،كما بينت وجود أثر ذي داللة إحصائية للعالقات

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

وهدفت د ارسىة العمىري والعىاني (" )2.15عالقـات سلسـلة التوريـد وجودتهـا وأثرهـا علـى أداء

السلســلة (دراســة تطبيقيــة علــى الشــركات الدوائيــة األردنيــة) إلىىى التعىىرف علىىى أثىىر جىىودة عالقىىات
أط ىراف سلسىىلة التوريىىد للشىىركات األردنيىىة المنتجىىة لألدويىىة علىىى نوعيىىة األداء وأثىىر جىىودة عالقىىات
أط ىراف سلسىىلة التوريىىد للشىىركات األردنيىىة المسىىتهدفة علىىى التوقيىىت المناسىىب للتوريىىد والتعىىرف علىىى
المعوقات التي قد تحول من تحقيق الجىودة فىي عالقىات سالسىل توريىد للشىركات الصىناعية األردنيىة
وتقديم النتائج التي تفيد منتجي األدوية في األردن مما يساعدها على تحسين أدائها.

وتوصـــلت الد ارسىىة إلىىى أن جىىودة العالقىىات بىىين أط ىراف سلسىىلة التوريىىد تىىؤثر وبشىىكل إيجىىابي

ومباش ىىر عل ىىى أدائه ىىا وأن ج ىىودة العالق ىىات ب ىىين أطى ىراف سلس ىىلة التوري ىىد له ىىا أث ىىر ف ىىي نوعي ىىة األداء
وأن جودة العالقات بين أطراف سلسلة التوريد لها أثر في التوقيت المناسب لألداء.

وتناولىىت د ارسىىة عسىىاف ( " )2.15أثــر قــدرات سلســلة التوريــد فــي تحقيــق الميــزة التنافســية"

دراسة حالة مجموعة شركات قعوار" بيان أثر قىدرات سلسىلة التوريىد فىي تحقيىق الميىزة التنافسىية مىن

ىوردين) وأثرهىا فىي تحقيىق ميىزة
خالل استكشاف مدى التكامل لقدرات سلسلة التوريىد (التكامىل مىع الم ّ
تنافسية )الكلفة ،الجودة ،المرونة ،التسليم) مع بيان مدى التكامل لقدرات سلسلة التوريد)التكامل مع

الوسطاء والموزعين) وأثرهىا فىي تحقيىق ميىزة تنافسىية )الكلفىة ،الجىودة ،المرونىة ،التسىليم( وكىذا بيىان
التكامل لقدرات سلسلة التوريد)التكامل مع العمالء( وأثرها في تحقيق ميزة تنافسية )الكلفىة ،الجىودة،

المرونة ،التسليم) في الشركات محل الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى إثبات وجود تأثير ذي داللة إحصائية لتكامل قدرات سلسلة التوريد لبعد

التكامىل مىع الوسىطاء والمىوزعين علىى ميىزة التكلفىة التنافسىية ووجىود تىأثير لتكامىل قىدرات سلسىلة

التوريىد مىع الوسىطاء والمىوزعين علىى تحقيىق ميىزة المرونىة وعىدم وجىود تىأثير ذي داللىة إحصىائية

ىوردين والعمىالء علىى تحقيىق ميىزة المرونىة وعىدم وجىود تىأثير
لتكامىل قىدرات سلسىلة التوريىد مىع الم ّ
ىوردين ،والتكامىل مىع الوسىطاء والمىوزعين) علىى
لقىدرات سلسىلة التوريىد بأبعادهىا) التكامىل مىع الم ّ
تحقيق ميزة التسليم في مجموعة شركة قعوار في األردن.
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كمىىا هىىدفت د ارسىىة الشىىعار (" )2.14أثــر تكامــل سلســلة التوريــد مــن خــالل اســتجابة سلســلة

التوريد في األداء التشغيلي فـي الشـركات الصـناعية األردنيـة متوسـطة وكبيـرة الحجـم" إلىى معرفىة
أث ىىر تكام ىىل سلس ىىلة التوري ىىد م ىىن خ ىىالل اس ىىتجابة سلس ىىلة التوري ىىد ف ىىي األداء التش ىىغيلي ف ىىي الش ىىركات
الصناعية األردنية متوسطة وكبيرة الحجم.

وتوصــــلت الد ارسى ىىة إلى ىىى أن تكامى ىىل سلسى ىىلة التوريى ىىد (التكامى ىىل اإلسى ىىتراتيجي والتكامى ىىل الى ىىداخلي

والتكامل الخارجي) له أثر في األداء التشغيلي واستجابة سلسلة التوريد كما أشارت نتائج الدراسة أن
استجابة سلسلة التوريد تؤثر في األداء التشغيلي وتوصلت الدراسة إلى أن استجابة سلسلة التوريد ال
تتوسط أثر تكامل سلسلة التوريد في األداء التشغيلي.

كمىىا تناولىىت د ارس ىىة أبىىو زيىىد )" (2014أثـــر ممارســـات إدارة سلســـلة التوريـــد علـــى المرونـــة

اإلستراتيجية :دراسة ميدانية علـى شـركات التصـنيع األردنيـة" تىأثير ممارسىات سلسىلة التوريىد علىى
المرونة اإلستراتيجية للشركات المستهدفة.

وتوصلت إلى وجىود تىأثير إيجىابي لممارسىات سلسىلة التوريىد علىى المرونىة اإلسىتراتيجية وكىان

ىوردين وأقلىىه للمشىىاركة فىىي جىىودة المعلومىىات ،كمىىا بينىىت الد ارسىىة أن أكبىىر
أكبىىر األثىىر للعالقىىة مىىع المى ّ
تىىأثير علىىى المرونىىة التسىىويقية كىىان لمسىىتوى المشىىاركة فىىي المعلومىىات بينمىىا أكبىىر تىىأثير علىىى مرونىىة
وردين وأن أكبر تأثير على المرونة التنافسية كان للعالقة مع العمالء.
اإلنتاج كان للعالقة مع الم ّ
وأوضىحت د ارسىىة الحىوا (" )2113أثــر اإلدارة اللوجســتية فــي رضــا العمــالء دراســة حالــة علــى
شركة باسي،يك انترناشيونال الينز-األردن" أثر اإلدارة اللوجستية من ناحية النقىل فىي رضىا العمىالء

للشىىركة وكىىذا قيىىاس أثىىر اإلدارة اللوجسىىتية مىىن ناحيىىة التخ ىزين فىىي رضىىا العمىىالء وقيىىاس أثىىر اإلدارة

اللوجس ىىتية م ىىن ناحي ىىة التوري ىىد ف ىىي رض ىىا العم ىىالء وقي ىىاس أث ىىر اإلدارة اللوجسى ىتية بمتغي ارت ىىه (النق ىىل-

التخزين-التوريد) في رضا العمالء (جودة الخدمة-تقليل الوقت-التكلفة).

وتوصــــلت الد ارس ىىة إل ىىى أن مس ىىتوى إدارة (النق ىىل-التخى ىزين-التوري ىىد) ف ىىي الش ىىركة مرتف ىىع بينم ىىا

مستوى (جودة الخدمة-تقليل الوقت-التكلفة) فىي الشىركة متوسىط وخلصـت إلىى وجىود أثىر ذي داللىة
إحصائية لإلدارة اللوجستية (النقل /التخزين /التوريد) في الشركة على جودة الخدمة ،والى وجود أثر

ذي داللة إحصائية لإلدارة اللوجستية (النقل /التخزين /التوريد) في الشركة على تقليل وقت الخدمىة،

والىىى وجىىود أثىىر ذي داللىىة إحصىىائية لىىإلدارة اللوجسىىتية (النق ىل /التخ ىزين /التوريىىد) فىىي الشىىركة علىىى
تقليل تكلفة الخدمة.

وتناولىىت د ارسىىة الطويىىل والعبىىادي ( " )2113دور أنشــطة إدارة سلســلة التجهيــز فــي تعزيــز

أبعاد إستراتيجية العمليات (دراسة استطالعية وراء المديرين في الشركة العامة لصـناعة األلبسـة

الجاهزة فـي الموصـل)" تقىديم مفىاهيم نظريىة إلدارة الشىركة موضىوع البحىث عىن أنشىطة إدارة سلسىلة
التجهيىىز واسىىتراتيجية العمليىىات محاولىىة بنىىاء أنمىىوذج افت ارضىىي واختبىىاره للوصىىول إلىىى صىىورة تعكىىس
عالقة وتأثير أنشطة سلسلة التجهيز في أبعاد إستراتيجية العمليات للشركة موضوعة البحث.
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وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتبىاط ذات داللىة معنويىة بىين أنشىطة إدارة سلسىلة التجهيىز
مجتمعة وأبعاد إستراتيجية العمليات مجتمعة وتحقق وجود عالقة ارتباط ذات داللىة معنويىة بىين كىل
نشاط من أنشطة إدارة سلسلة التجهيز وأبعاد إستراتيجية العمليات مجتمعة في الشركة وتحقىق وجىود
تأثير معنوي ذي داللة معنوية ألنشطة إدارة سلسلة التجهيز مجتمعة فىي أبعىاد إسىتراتيجية العمليىات

مجتمعة ويدخل اإلبداع في كل بعد من أبعاد إسىتراتيجية العمليىات للشىركة ويىؤدي إلىى التفىوق علىى

المنافسين والنجاح في السوق.

كما تناولت دراسة البرازي ( " )2.12أثر إدارة سلسلة التوريد على أداء المنظمة (دراسة ميدانية

في الشركات الصناعية في سوق الكويت لألوراق المالية) تحديد الجوانىب اإليجابيىة المسىاعدة إلدارة
سلسلة التوريد في الشركات ،والوقوف على السلبيات التي تحد من كفاءة هذه اإلدارة وكىذلك التعىرف
علىىى مىىدى التطىىابق بىىين واقىىع سلسىىلة التوريىىد فىىي الشىىركات الصىىناعية المدرجىىة فىىي سىىوق الكويىىت

لألوراق المالية مع اإلطار النظري في هذا المجال.

وخلصت الدراسة إلى أن هناك تأثي ار على مستوى مرتفع من وجهة نظر المديرين إلدارة سلسىلة

التوريد في تحسين أداء الشركات وقد جاء تأثير العالقىة مىع الوسىطاء والمىوزعين بالمرتبىة األولىى ثىم

ىوردين ،كمىا أن هنىاك
جاء تأثير العالقة مع العمالء بالمرتبة الثانية وأخي ار جاء تأثير العالقىة مىع الم ّ
وردين على األداء من وجهة نظر المديرين.
تأثير للعالقة مع الم ّ
ورد والشركة وأن تكىون العالقىة مبنيىة علىى
وبينت النتائج أهمية تأثير استم اررية العالقة بين الم ّ

الثقة واإللتزام للحصول على أربىاح ومنىافع متبادلىة بىين كىال الطىرفين علىى المىدى البعيىد ،كمىا بينـت
ىورد
ىوردين ومشىىاركة المى ّ
أن هنىىاك تىىأثير لتىىوفر قن ىوات اتصىىال رسىىمية وغيىىر رسىىمية بىىين الشىىركة والمى ّ
للشىىركة فىىي أنشىىطتها المختلفىىة ووجىىود تىىأثير للعالقىىة مىىع الوسىىطاء والمىىوزعين علىىى األداء مىىن وجهىىة
نظىىر المىىديرين وبينىىت أهميىىة الحىىل المشىىترك للمشىىكالت بىىين الشىىركة والوسىىطاء والمىىوزعين باإلضىىافة

إل ىىى وج ىىود ت ىىأثير للعالق ىىة م ىىع العم ىىالء عل ىىى األداء وبين ىىت النت ىىائج أهمي ىىة وت ىىأثير المعامل ىىة الحس ىىنة
للعمالء وعملها على بناء عالقات طويلة األمد مع العميل.

وتناول ىىت د ارس ىىة محم ىىود (" )2113أثـــر تكامـــل سلســـلة التوريـــد علـــى األداء التنظيمـــي ودور

اإلضطراب البيئي (دراسة تطبيقيـة علـى شـركات الصـناعات الغذائيـة فـي األردن)" بيىان أثىر تكامىل
سلسلة التوريىد علىى أداء شىركات الصىناعات الغذائيىة الواقعىة ضىمن حىدود العاصىمة األردنيىة عمىان

والتعىرف علىىى أثىر تكامىىل سلسىىلة التوريىد علىىى اإلضىطراب البيئىىي للشىىركات موضىوع البحىىث وتحديىىد

أثر اإلضطراب البيئي على أداء الشركات موضوع البحث وبيان أثر تكامل سلسلة التوريد على أداء
الشركات موضوع البحث بوجود اإلضطراب البيئي.

وتوصــلت الد ارسىىة إلىىى أن مسىتوى هيكىىل سلسىىلة التوريىىد كىىان مرتفعىىا ومسىىتوى العالقىىات طويلىىة

األجل كان مرتفعا ومستوى االتصاالت كىان مرتفعىا ومسىتوى األداء التنظيمىي كىان مرتفعىا وخلصـت
إلى وجىود أثىر ذي داللىة إحصىائية لتكامىل سلسىلة التوريىد علىى أداء الشىركات ووجىود أثىر ذي داللىة
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إحصائية لتكامل سلسلة التوريد على اإلضطراب البيئي ووجىود أثىر ذي داللىة إحصىائية لالضىطراب
البيئي على أداء الشركات ووجود أثر ذي داللة إحصائية لتكامل سلسىلة التوريىد علىى أداء الشىركات
بوجود اإلضطراب البيئي.

كمىىا تناولىىت د ارسىىة الرفيعىىي ( )2111موضىىوع "عوامـــل نجـــا سلســـلة التوريـــد ودورهـــا فـــي

تحســين أداء العمليــات (دراســة حالــة فــي مصــ،ى الــن،ط فــي النجــف) مىىن خىىالل عىىرض ومناقشىىة
إالسىىهامات المعرفيىىة المعاص ىرة فىىي مجىىال إدارة سالسىىل التوريىىد وتحليىىل ومناقشىىة العوامىىل الممكنىىة
والداعمى ىىة لتصى ىىميم سلسى ىىلة التوريى ىىد وادارتهى ىىا فى ىىي المنظمى ىىة المبحوثى ىىة وعى ىىرض مؤش ى ىرات قيى ىىاس أداء

العمليات بداللة القدرة على تحقيق الميىزة التنافسىية وتحليىل ومناقشىة واقىع وخصىائص سلسىلة التوريىد
في المنظمة المبحوثة وما يسهم في تحسين مؤشرات أداء سلسلة التوريد فيها.

ىوردين والعمىالء فىي المصىفى
وتوصلت الد ارسىة إلىى ظهىور ضىعف منظىومتي إدارة عالقىات الم ّ
ورديىىه وعمالئىىه األساسىىين ممىىا أضىىعف
تجسىىدت فىىي افتقىىاره إلىى قواعىىد بيانىىات موثقىىة ومحدثىىة عىىن م ّ

قدرتىىه فىىي تطىىوير عالقىىات ش ىراكة إسىىتراتيجية وافتقىىاد المصىىفى للقىىدرة علىىى أتمتىىة نشىىاطات القيم ىىة
العتم ىىاده تكنولوجي ىىا إنت ىىاج ومعلوم ىىات متقادم ىىة مم ىىا أنعك ىىس س ىىلبا عل ىىى المرون ىىة لسالس ىىل التوري ىىد

وأكىىدت النتىىائج أن عوامىىل نجىىاح إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي المصىىفى يمكىىن أن تسىىهم فىىي تفسىىير قىىدرة
المصفى على تحقيق الميزة التنافسية بأبعادها األربعة الكلفة والجودة والتسليم والمرونة.

كما تناولت دراسة جاسىم ( )2111موضىوع "اسـتراتيجيات سلسـلة التجهيـز وأثرهـا فـي تحقيـق

الميزة التنافسية (دراسة حالة في مصنع نسـيج الديوانيـة) مىن خىالل التعىرف علىى آخىر التطىورات
وأسباب اإلهتمام بسلسىلة التجهيىز ضىمن مجىال اإلنتىاج والعمليىىات والتسىويق ومعرفىة اإلسىتراتيجيات
الخاصىىة بسلسىىلة التجهيىىز ومعرفىىة أبعىىاد التنىىافس المسىىتخدمة فىىي المصىىنع قيىىد الد ارسىىة وتشىىخيص
طبيعة العالقة واألثر بين استراتيجيات سلسلة التجهيز والميزة التنافسية.

وخلصـــت الد ارس ىىة إل ىىى وج ىىود عالق ىىة ارتب ىىاط قوي ىىة ب ىىين إس ىىتراتيجية التجهي ىىز الخى ىىارجي والميى ىزة

التنافسىىية وعالقىىة ارتبىىاط متوسىىطة موجبىىة بىىين إسىىتراتيجية التكامىىل العمىىودي والمي ىزة التناف ىىسية كمىىا

أظهـــرت النت ىىائج وجىىىود ت ىىأثير معن ىىوي لك ىىل م ىىن إس ىىتراتيجية التجهي ىىز الخ ىىارجي واس ىىتراتيجية التكام ىىل
العمودي في الميزة التنافىسية واحتلت إستراتيجية التجهيز الخارجي المرتبة األولى في التأثير.
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 8-8-0الدراسات باللغة االنجليزية:

هىدفت د ارسىة ) " Yali Lu et al. (2018الضـغوط المؤسسـية المزدوجـةأ ممارسـة سلسـلة

التوريـــد المســـتدامة ومخرجـــات األداء" إل ىىى التع ىىرف فيم ىىا إذا ك ىىان للض ىىغط الق ىىانوني الم ىىزدوج دور
مش ىىجع للمش ىىاريع الص ىىناعية الص ىىينية ف ىىي تطبي ىىق إدارة سلس ىىلة التوري ىىد المس ىىتدامة وفيم ىىا إذا كان ىىت
ممارسات سلسلة التوريد المستدامة تستطيع تعزيز مخرجات أداء المشروع.

وخلصـــت الد ارس ىىة إل ىىى نمىىوذج أمث ىىل بع ىىد التع ىىديالت المتك ىىررة عل ىىى النم ىىوذج األس ىىاس وأثبت ىىت

الد ارسىىة أن للضىىغط القىىانوني تىىأثي ار إيجابيىىا ذا داللىىة علىىى ممارسىىات سلسىىلة التوريىىد المسىىتدامة وتىىم
اسىىتنتاج تىىأثير هىىذه الممارسىىات علىىى األداء اإلقتصىىادي ،البيئىىي ،واإلجتمىىاعي حيىىث تظهىىر صىىفات

مميزة مختلفة لها دور المرشد النظري الهام في تحفيز ممارسات سلسلة التوريد المستدامة.

بينما تناولت دراسة ) "Kumar et al. (2017تأثير تكامل سلسلة التوريد علـى األداء :دليـل

ىوردين –
من قطاع الغذاء في المملكة المتحـدة ( )UKبيىان تىأثير تكامىل سلسىلة التوريىد (تكامىل الم ّ
تكام ى ىىل العم ى ىىالء – التكام ى ىىل ال ى ىىداخلي – تكام ى ىىل المعلوم ى ىىات) عل ى ىىى األداء (مرون ى ىىة اإلنت ى ىىاج-دوران
المخزون-معدل إشباع الطلب-التكاليف الكلية للوجستيات).

وردين والتكامل الداخلي والتكامل مع العمالء وتكامل
وتوصلت الدراسة إلى أن التكامل مع الم ّ
المعلومات مرتبطة إيجابيا بىأداء سلسىلة التوريىد وأن تكامىل المعلومىات تمثىل مركىز عمليىات السلسىلة
والقوة المحركة للحصول على أداء سلسلة التوريد.

وحاول ىىت د ارس ىىة ) " Donovan et al. (2017إدارة سلســـلة التوريـــد فـــي نيوزالنـــدا:

الممارســاتأ اإلســتراتيجية واألداء" سىىد الفجىىوة بىىين أهميىىة إدارة سلسىىلة التوريىىد لالقتصىىاد النيوزلنىىدي
وال ىىدليل العمل ىىي ع ىىن ت ىىوفر ه ىىذه الممارس ىىات ف ىىي المنظم ىىات النيوزلندي ىىة وتأثيره ىىا عل ىىى أداء سلس ىىلة

التوريد.

وتوصــلت الد ارسىىة إلىىى أن الشىىركات عاليىىة األداء تسىىتخدم ممارسىىات سلسىىلة التوريىىد لتحسىىين

قىىدرات إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي الجىىودة والمرونىىة والتسىىليم كمــا توصــلت الد ارسىىة إلىىى أن هىىذه القىىدرات
تتمحور حول العميل كمخرجات لتحسين األداء.

واهتمت دراسة ( " Abu Nimeh )8102تأثير ممارسات إدارة سلسلة التوريد الرشـيقة علـى

أداء سلســلة التوريــد واألداء الســوقي فــي الشــركات الصــناعية فــي األردن" بممارسىىات إدارة سلسىىلة
التوريىىد األكثىىر اسىىتخداما فىىي األدبيىىات ومعرفىىة مسىىتويات تطبيىىق هىىذه الممارسىىات مىىن قبىىل الشىىركات
األردنية مع إختبىار تىأثير ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد الرشىيقة علىى األداء السىوقي باإلضىافة إلىى

معرفة المساهمة الفردية لممارسات إدارة سلسلة التوريد الرشيقة على أداء سلسلة التوريىد فىي شىركات

التصنيع األردنية وكذلك معرفة المساهمة الفردية لهىذه الممارسىات علىى األداء السىوقي فىي شىركات
التصنيع األردنية واختبار تأثير أداء سلسلة التوريد على األداء السوقي في هذه الشركات مع فحىص
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التأثير الوسيط ألداء سلسلة التوريىد علىى العالقىة بىين ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد الرشىيقة واألداء
السوقي.

وتوصــلت هىىذه الد ارسىىة إلىىى أن هنىىاك أثى ار إيجابيىىا لممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد الرشىىيقة علىىى

أداء سلسىىلة التوريىىد وأن فوائىىد سلسىىلة التوريىىد الرشىىيقة والتىىي تشىىمل تخفىىيض التكلفىىة وتحسىىين الجىىودة
والتسىىليم األسىىرع والمرونىىة مرتبطىىة بتطبيىىق ممارسىىات رشىىيقة معينىىة ،وأن هىىذه الممارسىىات يمكىىن أن

تقدم حلوال لتقليل زمن الدورة والتأكد من االستجابة السريعة في المنظمات.

كما توصلت أن أداء سلسىلة التوريىد يىؤثر إيجابىا علىى األداء السىوقي وأن ممارسىات (المشىاركة

فىىي المعلومىىات-العالقىىة مىىع العمىىالء-والتسىىليم فىىي الوقىىت المحىىدد للعميىىل) فقىىط لهىىا عالقىىة موجبىىة
معنويىىة بىىاألداء السىىوقي بينمىىا كىىل ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد الرشىىيقة لهىىا عالقىىة موجبىىة معنويىىة
بأداء سلسلة التوريد.

كم ىىا تناول ىىت د ارس ىىة )" Chesaro(2016ممارســـات إدارة سلســـلة التوريـــد واألداء التشـــغيلي

للمنظمات الصناعية متعددة الجنسيات في كينيا" تحديد مدى تطبيق ممارسات إدارة سلسىلة التوريىد
في المنظمات الصناعية متعددة الجنسيات في كينيا واثبات أثر ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد علىى

األداء التشغيلي لهذه المنظمات.

وتوصلت الدراسة إلى أن المنظمات أصىبحت تعتقىد إلىى حىد كبيىر أن ممارسىات سلسىلة التوريىد

ىوردين وتعتب ىىر العالق ىىة م ىىع
تحسىىن األداء التش ىىغيلي م ىىن خ ىىالل تطىىوير عالق ىىة طويل ىىة األم ىىد مىىع الم ى ّ
العمالء مفتاح اإلرتباط مع العمالء وأن بقية الممارسات المطبقة تستخدم إذا كان هنىاك وجىود كىاف
لنظام معلومات ونظام لوجستي ومصادر خارجية.

كمىىا تناولىىت د ارسىىة )" Tuazama(2015ممارســـات إدارة سلســـلة التوريـــد واألداء التنظيمـــي

للسوبرماركتات في نيروبي" إثبىات أثىر ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد علىى األداء التنظيمىي بمعرفىة

ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد المسىىتخدمة فىىي السىىوبرماركتات فىىي نيروبىىي ثىىم تحديىىد العالقىىة بىىين
ممارسات إدارة سلسلة التوريد واألداء التنظيمي فيها.

وتوصلت الدراسة إلى أن المشاركة في المعلومات تعىود إلىى درجىة الخطىورة واألهميىة للمعلومىة

المشىىاركة وأن االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة يىىؤدي إلىىى خفىىض التكلفىىة وتحسىىين اإلنتاجيىىة وتفىىرغ
الشىركة لإلهتمىىام بصىلب عملهىا الرئيسىىي وتحسىين الفعاليىىة وتحسىىين األداء ،إن العالقىىة اإلسىىتراتيجية
ىوردين لتشىارك مسىؤولية نجىاح المنتجىات
وردين يمكن الشركة من العمىل بكفىاءة مىع بعىض الم ّ
مع الم ّ
من خالل بدائل تصميم كفؤة والمساعدة في إختيار المكونات والتكنولوجيا األفضل.

كمى ىىا هى ىىدفت د ارسى ىىة )" Miring’u(2015ممارســــات إدارة سلســــلة التوريــــد واألداء التشــــغيلي

للمنظمات الزراعية الكبرى في نيروبي" إلى التعرف على ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد المسىتخدمة
في المنظمات الزراعية الكبرى في نيروبي وتحديد العالقة بين ممارسات إدارة سلسلة التوريىد واألداء
التنظيمي فيها.
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وتوصــلت الد ارسىىة عمليىىا إلىىى إثبىىات صىىحة النظريىىة "أن تطبيىىق ممارسىىات سلسىىلة التوريىىد يىىؤثر

علىىى األداء التنظيمىىي" واســـتنتجت الد ارسىىة أن ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد تىىؤثر بإيجابي ىة عل ىىى
األداء إذا تم مراقبتها وتقييم فعاليتها باستمرار.

كمى ىىا هى ىىدفت د ارسى ىىة )" Mahulo (2015ممارســـــات إدارة سلســـــلة التوريـــــد واألداء لشـــــركات

االسمنت في كينيا " إلى التعرف على العالقة بين ممارسات إدارة سلسلة التوريد واألداء في شركات
االسمنت في كينيا.

وخلصـت الد ارسىة إلىى التعىرف علىى الحىد الىىذي عنىده تىؤثر ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد علىىى

األداء للشىىركات المسىىتهدفة وكانىىت أهىىم تلىىك الممارسىىات هىىي االسىىتعانة بالمصىىادر الخارجيىىة التىىي
تؤدي إلى خفض التكلفة وزيىادة المرونىة التشىغيلية وأن التعىاون والشىراكة داخىل سلسىلة التوريىد يىؤدي

إلى تمكن الشركة من مشاركة تصميم العمليات وتمييز المنتجات.

واهتمت دراسة (" AbuZaid )8102العالقة السـببية بـين األسـبقيات ﺍلتنافسية ﻭﺇستﺭﺍتيجة

سلسلة ﺍلتﻭﺭيﺩ ﻭﺃثﺭهما في األداء ﺍلمﺅسسي (ﺩﺭﺍسة تﻁبيقية)" بقي ىىاس مس ىىتوى تركي ىىز المص ىىانع

العاملة فىي قطىاع األغذيىة علىى األسىبقيات التنافسىية والممثلىة فىي الجىودة والتسىليم والمرونىة والتكلفىة
والتع ىىرف عل ىىى األث ىىر المباش ىىر لألس ىىبقيات التنافس ىىية ف ىىي إس ىىتراتيجية سلس ىىلة التوري ىىد ود ارس ىىة األث ىىر

المباشر وغير المباشر لألسبقيات ﺍلتنافسية واستراتيجية سلسلة التوريد على األداء المؤسسي.

وتوصــلت الد ارسىىة إلىىى ﻭجﻭﺩ ﺃثﺭ لألسبقيات التنافسىىية فىىي إسىىتراتيجية سلسىىلة التوريىىد ﺍلﺭشيقة،

ﻭقﺩ تع ى ىىزز األث ى ىىر م ى ىىن خ ى ىىالل التﻜلفة ﻭﺍلتسليﻡ ﻭﺍلجﻭﺩﺓ وك ى ىىذا ﻭجﻭﺩ ﺃثﺭ لألسبقيات التنافس ى ىىية ف ى ىىي

إستراتيجية سلسلة التوريد ﺍلمﺭنة ﻭقﺩ تعزز األثر مىن خىالل ﺍلمﺭﻭنة ﻭﺍلتسليىم والتكلفىة كمىا ﺃشاﺭﺕ
ﺍلنتائج ﺇلى ﻭجﻭﺩ ﺃثﺭ مباشﺭ لألسبقيات ﺍلتنافسية في األداء ﺍلمﺅسسي ،ﻭقﺩ بﺭﺯ األث ى ى ى ى ىىر مﻥ خالل

ﺍلتسليﻡ فقﻁ كم ى ى ىىا بينﺕ نتائج ﺍلﺩﺭﺍسة ﻭجﻭﺩ ﺃثﺭ مباشﺭ إلس ى ى ىىتراتيجية سلس ى ى ىىلة التوري ى ى ىىد ﺍلﺭشيقة في
األداء ﺍلمﺅسسي وﺩلﺕ ﺍلنتائج على ﻭجﻭﺩ ﺃثﺭ غيﺭ مباشﺭ للتسى ى ى ىىليم بشى ى ى ىىكل جﺯئي ﻭﺍلتﻜلفة بشﻜل

كلىىي فىىي األداء ﺍلمﺅسسي مىىن خىىالل إسىىتراتيجية سلسىىلة التوريىىد ،وعىىدم ﻭجﻭﺩ ﺃثﺭ غيﺭ مباشﺭ لﻜل
مﻥ ﺍلمﺭﻭنة والجودة .

كما تناولت د ارسىة )" Kemunto (2014ممارسـات تكامـل سلسـلة التوريـد واألداء التنظيمـي

للمنظمات متعـددة الجنسـيات فـي كينيـا " التعىرف علىى ممارسىات تكامىل سلسىلة التوريىد المسىتخدمة

في الشركات متعددة الجنسيات وتحديد العالقة بين ممارسات تكامل سلسلة التوريد واألداء التنظيمي

في هذه الشركات.

وتوصــلت الد ارسىىة إلىىى أن إعطىىاء الشىريك مسىىؤولية الحفىىاظ علىىى مسىىتويات المخىىزون المطلوبىىة

من العميل يعزز إتخاذ القرار الىذي يىؤدي إلىى تحسىين األداء وأن اسىتعمال تطبيىق االسىتجابة الكفىؤة

للمسىىتهلك للوصىىول إلىىى الرضىىا تىىؤدي إلىىى تحسىىين األداء كمىىا توصىىلت إلىىى أن تخطىىيط اإلحتياجىات
من المواد يؤدي إلى تحسين األداء من خالل إدارة المخزون وتطبيق تكامل الوقت الفعلي واالتصال
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بىىين الىىدوائر وأن تكامىىل المعلومىىات بىىين الىىدوائر المختلفىىة الكترونيىىا ومىىع الخىىارج يىىؤدي إلىىى التكامىىل
الوظيفي وتحسين األداء.

كما هدفت دراسة ) " Makhdoom et al. (2014تكامل سلسـلة التوريـد واألداء التشـغيليأ

الــدور الوســيط للثقافــة التنظيميــة-باكســتان" إلىىى التعىىرف علىىى العالقىىة بىىين تكامىىل سلسىىلة التوريىىد
واألداء التشىىغيلي ،والتعىىرف علىىى التىىأثير الوسىىيط للثقافىىة التنظيميىىة علىىى العالقىىة بىىين تكامىىل سلسىىلة
التوريد واألداء التشغيلي.

وتوصلت الد ارسىة إلىى أن إدارة المنظمىة تسىتطيع تحسىين األداء التشىغيلي إذا مىا طىورت تعاونىا

ىوردين والعمىىالء مىىع وجىىود تكامىىل وظيفىىي داخىىل المنظمىىة وأن الثقافىىة التنظيميىىة
إسىىتراتيجيا مىىع المى ّ
تتوسط العالقة بين تكامل سلسلة التوريد واألداء التشغيلي.
كمىا هىدفت د ارسىة ( " Hamid & Ebrahim (2013التحقيـق فـي العالقـة بـين ممارسـات

إدارة سلســـلة التوريـــد وفعاليـــة أداء سلســـلة التوريـــد"إلىىى معرفىىة فيمىىا إذا كانىىت ممارسىىات سلسىىلة

التوريد بصورة مباشرة أو غير مباشرة تؤثر على األداء وبيان أثر الدور الوسيط لجودة العالقة.

وتوصــلت الد ارسىىة إلىىى أن تكامىىل ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد ،ومشىىاركة المعلومىىات وسىىرعة

االتصاالت تؤثر جميعها على أداء سلسلة التوريد.

ىوردين يىىؤثر كالهمىىا علىىى فعاليىىة أداء سلسىىلة
كمــا توصــلت الد ارسىىة إلىىى أن التكامىىل وادارة المى ّ
التوريد كما أن التكامل ومشاركة المعلومات يؤثران على التمايز في أداء سلسىلة التوريىد كمىا أشـارت

النتائج إلى أن اإللتزام واالتصال يتوسطان العالقة بين ممارسة إدارة سلسلة التوريد واألداء.

كمىىا تناولىىت د ارسىىة )" Makena (2013تــأثير ممارســات إدارة سلســلة التوريــد علــى األداء

التنظيمــي :دراســة حالــة هــاكو للصــناعات المحــدودة-كينيــا" تقيىىيم مسىىتوى تطبيىىق ممارسىىات إدارة
سلسىىلة التوريىىد فىىي هىىاكو للصىىناعات المحىىدودة ود ارسىىة العالقىىة بىىين ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد

ىوردين اإلس ى ىىتراتيجية ،العالق ى ىىة مى ىىع العم ى ىىالء ،مش ى ىىاركة المعلوم ى ىىات والت ى ىىدريب) واألداء
(مشى ىىاركة الم ى ى ّ
التنظيمي (األداء التشغيلي ،أداء األعمال واألداء السوقي) في نفس الصناعات.

وخلصت الدراسة إلى وجود مستوى عال من التطبيق العملي لممارسات إدارة سلسلة التوريد في

هىىاكو للصىىناعات المحىىدودة وأن لهىىا أث ى ار إيجابيىىا علىىى أداء المنظمىىة مىىن خىىالل تخفىىيض التكىىاليف
التشىىغيلية وتقلىىيص وقىىت االنتظىىار والحصىىول علىىى مسىىتويات عاليىىة لخدمىىة العمىىالء وجىىودة المنىىتج
واستجابة سريعة للتغيرات فىي السىوق واتسىاع مشىاركته ومبيعاتىه السىوقية وأن المىزج بىين الممارسىات

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

كمىىا تناولىىت د ارسىىة ) " Karimi & Rafiee (2013تحليــل تــأثير ممارســات إدارة سلســلة

التوريــد علــى األداء التنظيمــي مــن خــالل األســبقيات التنافســية :دراســة حالــة شــركة المضــخات
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اإليرانية" تحليل تأثير ممارسات إدارة سلسلة التوريد في أداء المنظمة من خالل األسبقيات التنافسىية
وذلك بتحليل هذا التأثير في شركة المضخات اإليرانية.

وخلصت الدراسة إلى أن تطبيىق ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد المتمثلىة فىي العالقىة التشىاركية

وردين والعالقة مع العمالء ومستوى وجودة المعلومات المتبادلة في شركة المضخات االيرانية
مع الم ّ
لىىه تىىأثير مىىن خىىالل األسىىبقيات التنافسىىية (الكلفىىة– الجىىودة– المرونىىة– التسىىليم) علىىى األداء الىىوظيفي
واألداء السوقي واألداء المالي ورضا العمالء.

كم ىىا تناول ىىت د ارس ىىة ) " Nyangweso (2013إدارة سلســـلة التوريـــد واألداء التنظيمـــي فـــي

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

وتوصـــلت إل ىىى أن المنظم ىىات ال تس ىىتطيع الحض ىىور بمع ىىزل ولك ىىن كج ىىزء م ىىن سلس ىىلة أنش ىىطة

ىوردين -المصىىنعين -العمىىالء) يجىىب أن
األعمىال المعقىىدة وأكــدت أن المكونىىات الرئيسىىة للسلسىىلة (المى ّ
تتكامل بفعالية لتحقيق أهداف النمو واألهداف المالية كما أشارت الدراسة إلى أن األداء الىوظيفي ال
ينىىتج مىىن المنتجىىات أو الخىىدمات ولكنىىه صىىفات المنظمىىة المتمثلىىة فىىي السياسىىات وممارسىىات سلسىىلة
التوريىد التىي تميىز المنظمىة وتعطيهىا التنافسىية المطلوبىىة وأن فوائىد تطبيىق ذلىك علىى المنظمىات هىىي

حص ىىول المنظم ىىات عل ىىى الميى ىزة التنافس ىىية وتخف ىىيض الكلف ىىة التش ىىغيلية وزي ىىادة والء العمي ىىل وقاع ىىدة

العمالء.

كمىىا تناولىىت د ارسىىة ) " Annan et al. (2013تقيــيم ممارســات إدارة سلســلة التوريــد علــى

األداء التنظيمـــي :دراســـة حالـــة جمعيـــة ال،حوصـــات لغـــرب أفريقيـــا ) (Waecنانـــا– أكـــ ار " تقيىىيم
ممارسات إدارة سلسىلة التوريىد وعوامىل النجىاح الحرجىة مىع فوائىدها المصىاحبة علىى األداء التنظيمىي
في هذه الجمعية.

وتوصلت الدراسة إلى أن الجمعيىة أعتنقىت فكىرة إدارة سلسىلة التوريىد حىديثا حيىث بينـت الد ارسىة

أن الممارسىىات الحاليىىة المتخىىذة هىىي حىىل المشىىاكل بالتعىىاون مىىع أعضىىاء السلسىىلة واعطىىاء األولويىىة
ىوردين وب ىرامج تحسىىين مسىىتمر وتقيىىيم دوري لىىألداء وبىىالرغم مىىن ذلىىك
لجىىودة الخدمىىة فىىي إختيىىار المى ّ
هناك حركة تدفق في السلسلة تؤثر على األداء في الجمعية.
وتناولت د ارسىة ) " Hassan (2012ممارسات إدارة سلسلة التوريد وتأثيرها علـى األداء بـين

المنظمات البشرية في كينيـا" إثبىات وجىود ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد بىين المنظمىات المسىتهدفة
وتحديىىد العالقىىة بىىين تلىىك الممارسىىات واألداء فىىي تلىىك المنظمىىات وللتعىىرف علىىى تحىىديات ممارسىىات

إدارة سلسلة التوريد التي تواجه تلك المنظمات.

وتوصلت الد ارسىة إلىى أن هنىاك عالقىة ارتبىاط قويىة جىدا بىين ممارسىات سلسىلة التوريىد المتمثلىة

ىوردين-عمليىات داخليىة فاعلىة وكفىؤة-تحسىين مسىتمر-عمليىات
ب (الحفاظ على عالقة جيىدة مىع الم ّ
إنت ىىاج مرن ىىة والتكام ىىل ب ىىين الوظ ىىائف والبس ىىاطة ف ىىي العملي ىىات) وكان ىىت ض ىىعيفة ف ىىي حال ىىة اس ىىتخدام
21

التقنيىات الحديثىىة فىي العمىىل وبىين األداء بينمىىا كىان اإلرتبىاط فىىي حالىة التكامىىل الىداخلي والتسىىليم فىىي
الوقت سلبيا.

كمىا تناولىت د ارسىة ) " Qayyum et al. (2012تـأثير ممارسـات إدارة سلسـلة التوريـد علـى

األداء الكلي للمنظمة فـي باكسـتان" إثبىات تىأثير ممارسىات سلسىلة التوريىد ( المشىاركة اإلسىتراتيجية
ىوردين– العالق ىىة م ىىع العم ىىالء– مس ىىتوى تب ىىادل المعلوم ىىات– ج ىىودة المعلوم ىىات المتبادل ىىة–
م ىىع الم ى ّ
التأجيل) على أداء المنظمة الكلي (األداء الوظيفي والميزة التنافسية).

وخلصـــت الد ارسىىة إلىىى إثبىىات أن األبعىىاد المصىىاحبة لطىىرق سلسىىلة التوريىىد وروابىىط طىىرق إدارة

سلسىىلة التوريىىد ومنهىىا ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد تىىؤدي إلىىى منىىافع كبي ىرة للمنظمىىة منهىىا تحسىىن
األداء العىىام للمنظمىىة المتمثىىل فىىي األداء التنظيمىىي (األداء السىىوقي– األداء المىىالي) والحصىول علىىى
الميزة التنافسية (الكلفة– الجودة– المرونة– التسليم-االبتكار).

كما هدفت دراسة ) " Salazar & SMSgt (2012تأثير عمليات إدارة سلسـلة التوريـد علـى

الميـــزة التنافســـية واألداء التنظيمـــي – اوهيـــو – الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة  "USAإلىىى ت ىىأطير
ىوردين ،إدارة تىىدفق التصىىنيع و تطىىور
وتطىوير مفهىوم عمليىىات إدارة سلسىلة التوريىىد (إدارة عالقىىات الم ّ
وتسويق المنتج) واختبار العالقات بين هذه العمليات وبين الميزة التنافسية واألداء التنظيمي.

وتوصــلت الد ارسىىة إلىى أن المسىىتويات العاليىىة لتطبيىىق ممارسىات إدارة سلسىىلة التوريىىد تىىؤدي إلىىى

تعزيىىز المي ىزة التنافسىىية وتحسىىين األداء التنظيمىىي كمىىا أشــارت الد ارسىىة إلىىى أن عمليىىات إدارة سلسىىلة
ىوردين ،إدارة تىىدفق التصىىنيع وتطىىور وتسىىويق المنىىتج لهىىا أثىىر إيجىىابي
التوريىىد وهىىي إدارة عالقىىات المى ّ
على كل من الميزة التنافسية واألداء التنظيمي.

كمىا تناولىت د ارسىة ) " Satyanarayana (2011إدارة سلسـلة التوريـد وتأثيرهـا علـى األداء

المالي في الصناعة الصيدالنية -الهند" مراحل نمو إدارة سلسلة التوريىد للشىركات الهنديىة ومراجعىة
الجانب النظري لسلسلة التوريد وما كان وثيق الصلة بالصناعة الدوائية ود ارسىة عمليىات وممارسىات

إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي معامىىل شىىركة ريىىدي وتقيىىيم وظيفىىة وعمليىىات مركىىز التوزيىىع العىىالمي وتحليىىل
قياس األداء لسلسىلة التوريىد فىي تقىدير الطلىب وتخطىيط التوريىد واللوجسىتيات والمخىزون وتقيىيم وفهىم

كلفىىة إدارة سلسىىلة التوريىىد وتأثيرهىىا علىىى األداء المىىالي وعلىىى خدمىىة العمىىالء وانشىىاء مقىىاييس مقارنىىة
مرجعية مقترحة للصناعة الدوائية على أساس النتائج واالستنتاجات.

وتوصــلت الد ارسىىة إلىىى إثبىىات صىىحة أن الشىىركات المطبقىىة لنظىىام اإلنتىىاج ف ىي الوقىىت المناسىىب

) (JITلىديها عائىد علىى االسىتثمار أعلىىى مىن الشىركات غيىر المطبقىىة وأن التنسىيق الجيىد فىي سلسىىلة
التوريىىد يقلىىل المجهىىول خىىالل شىىبكة التصىىنيع مؤديىىا إلىىى فعاليىىة العمليىىات وتسىىليم أفضىىل وكىىذلك أن

قدرات النقل واللوجستيك اإلستراتيجية تؤثر على األداء والميىزة التنافسىية إيجابيىا كمىا أثبتـت الد ارسىة

أن هناك عالقة إيجابية بين تكنولوجيا المعلومات وادارة سلسلة التوريد كمىا برهنـت علىى أن تخطىيط

وردين يقدم فرص تحسين تشغيلية كبيرة.
سلسلة التوريد وروابطها مع العمالء والم ّ
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وهدفت دراسة ( " Abu Alrejal (2007تأثير قدرات إدارة سلسلة التوريد على أداء األعمال

للمنظمات الصـناعية فـي الجمهوريـة اليمنيـة" إلىى التعىرف علىى مسىتوى تىأثير إدارة سلسىلة التوريىد
علىىى األداء المؤسسىىي فىىي الشىىركات المسىىتهدفة باإلضىىافة إلىىى التعىىرف علىىى أبىىرز المعوقىىات التىىي
تعرقل تطبيق إدارة سلسلة التوريد.

وتوصلت الد ارسىة إلىى أن المنظمىات الصىناعية تطبىق نظىام إدارة سلسىلة التوريىد بدرجىة عاليىة

وأن هن ىىاك عالق ىىة إيجابيى ىة ب ىىين الق ىىدرات اإلداري ىىة الخارجي ىىة المتجه ىىة لل ىىداخل (المى ىواد األولي ىىة :نقله ىىا
وتخزينها حتىى نقلهىا لخىط اإلنتىاج) وبىين القىدرات اإلداريىة الداخليىة المتجهىة للخىارج (إدارة المنتجىات

تامة الصنع :تغليفها وتخزينها والرقابة عليها حتى توزيعها للعمالء).

كما أوضحت أنه ال توجد عالقة إيجابية بين القدرات اإلدارية الخارجية المتجهة للداخل والقيمة

المحسوس ىىة للمن ىىتج والى ىوالء للزب ىىون واألداء الس ىىوقي واألداء الم ىىالي بينم ىىا هن ىىاك عالق ىىة إيجابيى ىة ب ىىين
القدرات اإلدارية إلدارة نظىام سلسىلة التوريىد ( مشىتريات– معالجىة طلىب العميىل– تطىوير -عمليىات)
وبىىين القىىدرات اإلداريىىة الخارجيىىة المتجهىىة للىىداخل وكىىذلك بىىين القىىدرات اإلداريىىة إلدارة نظىىام سلسىىلة

التوريىىد وبىىين القىىدرات اإلداريىىة الداخليىىة المتجهىىة للخىىارج وكىىذلك بىىين القىىدرات اإلداريىىة إلدارة نظىىام
سلسلة التوريد وبين القيمة المحسوسة للمنتج ووالء العميل واألداء السوقي واألداء المالي.

كما هدفت دراسة ) " Vivek (2007دراسة تأثير الغموض البيئي وادارة سلسلة التوريد على

مرونــة سلســلة التوريــدأ الميــزة التنافســية واألداء التنظيمــي" إلىىى إختبىىار تىىأثير ممارسىىات سلسىىلة
التوريىىد المتبعىىة فىىي المنشى ت الصىىناعية الصىىغيرة فىىي مدينىىة كويمبىىاتور علىىى مرونىىة سلسىىلة التوريىىد،
واختبار تأثير مرونة سلسلة التوريد لهذه المنشىئات علىى الميىزة التنافسىية فىي السىوق ومىن ثىم إختبىار
تأثير الميزة التنافسية لهذه المنشئات على األداء في السوق.

وتوصــلت الد ارسىىة إلىىى أن الد ارسىىة توصىىلت إلىىى أن ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد تىىؤثر علىىى

مرونة سلسلة التوريد التي تؤثر بدورها على الميزة التنافسية ومن ثم على األداء كما برهنـت الد ارسىة
أن ممارسات إدارة سلسلة التوريد لها تأثير قوي على األداء مقارنة ببقية العوامل.

 3-2-1التعليق على الدراسات السابقة:

تناولىىت بعىىض الد ارسىىات السىىابقة جملىىة مىىن المفىىاهيم والمواضىىيع الخاصىىة بىىإدارة سلسىىلة التوريىىد

فبعضىىها ركىز علىىى ممارسىىات سلسىىلة التوريىىد وبعضىىها ركىز علىىى عوامىىل نجىىاح إدارة سلسىىلة التوريىىد
والىىبعض اآلخىىر رك ىز علىىى اسىىتراتيجيات سلسىىلة التوريىىد وعالقىىة ذل ىك بىىاألداء أو التنافسىىية وتحقيىىق
الميزة التنافسية أو ترشيد ق اررات المخزون بينما تطرقت بعض الدراسات إلىى تقيىيم سلسىلة التوريىد أو

ىوردين والعم ىىالء وتط ىىرق ال ىىبعض اآلخ ىىر إل ىىى التس ىىويق والنق ىىل أو
تش ىىخيص اإلم ىىداد أو عالق ىىات الم ى ّ
المخاطر أو إمكانية تطبيق إدارة سلسلة التوريىد ،ومىن المالحىظ قلىة الد ارسىات السىابقة باللغىة العربيىة
مقارنة بالدراسات باللغة اإلنجليزية كما لوحظ ندرة الدراسات اليمنية في هذا المجال.
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 1-3-2-1أوجه اإلت،اق واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أتفقىىت الد ارسىىة الحاليىىة مىىع معظىىم الد ارسىىات السىىابقة المتاحىىة فىىي مج ىال ممارسىىات إدارة سلسىىلة
ىوردين وبعىىد العالقىىة مىىع العمىىالء
التوريىىد علىىى أهىىم نىىوعين مىىن الممارسىىات وهمىىا بعىىد العالقىىة مىىع المى ّ
بينمىىا أتفقىىت مىىع بعىىض الد ارسىىات فىىي ممارسىىات معينىىة فقىىط مثىىل بعىىد العالقىىة مىىع الوسىىطاء أو بعىىد
العمليات الداخلية أو بعد المشاركة في المعلومات وأختلفت معها في بقية الممارسات.

كمىىا أتفقىىت الد ارسىىة الحاليىىة مىىع العديىىد مىىن الد ارسىىات السىىابقة فىىي موضىىوع دور ممارسىىات إدارة

سلسلة التوريد على األداء مثل دراسة المناصير ( )2.16ود ارسىة عسىاف ( )2.15ود ارسىة البىرازي
( )2.14بينم ىىا اختلفىىىت م ىىع د ارسى ىىات أخ ىىرى درسىىىت موض ىىوعات أخ ىىرى فىىىي سلسى ىلة التوريىىىد مثى ىىل
اسى ىىتراتيجيات سلسى ىىلة التوريىىىد كد ارسى ىىة جاسى ىىم ( )2..1أو أنش ىىطة سلسى ىىلة التوري ىىد كد ارسى ىىة الطويى ىىل
والعبادي (.)2.13

كما أختلفت الدراسة الحالية في طريقىة قيىاس األداء التشىغيلي /أداء العمليىات فبينمىا اسىتخدمت

معظ ىىم الد ارس ىىات الس ىىابقة الكف ىىاءة والفعالي ىىة لقي ىىاس األداء اس ىىتخدمت ه ىىذه الد ارس ىىة مؤشى ىرات األداء
الم ىرتبط بالعمليىىات وهىىي الجىىودة ،الكلفىىة ،المرونىىة والتسىىليم حيىىث أتفقىىت بىىذلك مىىع بعىىض الد ارسىىات
كدراسة الرفيعي ( )2.1.ودراسة الطويل والعبادي (.)2.13

من جهة ثانية أتفقت هذه الد ارسىة مىع الد ارسىات السىابقة مىن حيىث اسىتخدامها للمىنهج الوصىفي

االستداللي ولكنها أختلفت عنها في إختالف البيئة المبحوثة حيث ال توجد د ارسىة مسىجلة فىي الىيمن
عنىىد بىىدء الد ارسىىة حسىىب علىىم الباحىىث سىىوى د ارسىىة ) Abu Alrejal (2007التىىي أجريىىت فىىي البيئىىة

اليمنية والتي استهدفت الشركات الصناعية بشكل عام بينما اهتمت الد ارسىة الحاليىة بقطىاع التصىنيع

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

تمثلت استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في اآلتي:

 -1إختيار فكرة الدراسة وصياغة مشكلتها وأهدافها واختيار أنواع ممارسات إدارة سلسلة التوريد.
 -2تحديد متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة والمساعدة في عمل أنموذج الدراسة.

 -3صياغة فقرات االستبانة من مصىفوفة تضىم فقىرات االسىتبانات للد ارسىات السىابقة باللغىة العربيىة
واللغة االنجليزية.

 -4بناء اإلطار النظري (المبحث األول والثاني فقط) إلى جانب المراجع األخرى كالكتب.
 -5مقارنة نتائج الد ارسة مع نتائج الدراسات السابقة.

 -6إختيار منهجية الدراسة والمجتمع والعينة واألساليب اإلحصائية المناسبة للدراسة.
 -5الرجوع لبعض المراجع المدونة في هذه الدراسات للحصول عليها واالستفادة منها فيما بعد في
بناء اإلطار النظري.
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 4-8-0ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث الموضوع والبيئة والمتغيرات كالتالي:

 1-4-2-1من حيث موضوع الدراسة:

تميىىزت الد ارسىىة الحاليىىة فىىي كونهىىا مىىن الد ارسىىات القليلىىة التىىي تناولىىت تىىأثير ممارسىىات إدارة

سلس ىىلة التوري ىىد عل ىىى األداء المى ىرتبط بالعملي ىىات ال ىىذي يتمي ىىز بأن ىىه يجم ىىع ب ىىين األداء التش ىىغيلي
والميزة التنافسية من حيث مؤشرات قياسه وهي الجودة ،الكلفة ،المرونة والتسليم.

 2-4-2-1من حيث بيئة الدراسة:

تميزت الدراسة الحاليىة عىن الد ارسىات السىابقة فىي بيئىة الد ارسىة حيىث ركىزت علىى شىركات

التصنيع الدوائي في اليمن كأول دراسة من نوعها في هذا القطاع الهىام والحيىوي علىى حىد علىم
الباح ىىث والت ىىي س ىىتفتح المج ىىال واس ىىعا أم ىىام الب ىىاحثين لمزي ىىد م ىىن الد ارس ىىات فى ىي ه ىىذا الموض ىىوع
بجزئياته المختلفة.

 3-4-2-1من حيث متغيرات الدراسة:
تمي ىىزت الد ارس ىىة الحالي ىىة ف ىىي طريق ىىة إختي ىىار أبع ىىاد ممارس ىىات إدارة سلس ىىلة التوري ىىد الهام ىىة
وظهىىر ذلىىك مىىن خىىالل عمىىل مصىىفوفة تضىىمنت كىىل الد ارسىىات السىىابقة المتاحىىة ومقارنىىة تلىىك

الممارسىىات واختيىىار الممارسىىات األهىىم واألشىىمل منهىىا حيىىث جمعىىت بىىين كىىل الد ارسىىات بإختيىىار
أفضل وأهم الممارسات.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة

(إدارة سلسلة التوريد واألداء)
 0-8إدارة سلسلة التوريد وممارساتها
 8-8األداء وتحسينه

 3-2الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي

ال،صل الثاني
اإلطار النظري للدراسة (إدارة سلسلة التوريد واألداء)
مقدمة:

فىىي هىىذا الفصىىل سىىيتم تقىىديم نبىىذة عىىن نشىىأة وتطىىور إدارة سلسىىلة التوريىىد وتنىىاول المفىىاهيم التىىي

تتعلق بممارسات إدارة سلسلة التوريىد مثىل مفهىومي سلسىلة التوريىد وادارة سلسىلة التوريىد ،والفىرق بىين

اإلدارة اللوجستية وادارة سلسلة التوريىد ثىم توضىيح الفىرق بىين أنشىطة سلسىلة التوريىد وممارسىات إدارة
سلسىلة التوريىىد ومىن ثىم الحىديث بنىىوع مىن التفصىىيل عىن ممارسىىات إدارة سلسىلة التوريىىد والمتمثلىة فىىي

وردين ،العمليات الداخلية ،العالقة مع الوسطاء ،العالقة مع العمىالء ،والمشىاركة فىي
(العالقة مع الم ّ
المعلومات).
كما سيتم تناول مفاهيم األداء وتطوره التاريخي وأنواعه وتقييمه مع طرق قياسه وعملية تحسين

األداء وكىىذلك مىىدى تىىأثير ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد علىىى تحسىىين األداء ومىىن ث ىم سىىيتم عىىرض
نبذة عن قطاع الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي وأهميته.

 1-2إدارة سلسلة التوريد وممارساتها:

)(Supply Chain Management & its Practices

قبىىل تنىىاول ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد ال بىىد مىىن تنىىاول نشىىأة إدارة سلسىىلة التوريىىد وتطورهىىا

التاريخي وتناول بعض المفاهيم المتعلقة بسلسلة التوريد والفروقات فيما بينها.

 1-1-2نشأة وتطور إدارة سلسلة التوريد:

أشىىار (حسىىين )26،2.16،إلىىى أن البىىدايات األولىىى لىىإلدارة اللوجسىىتية ظهىىرت خىىالل الحىىرب

العالمية الثانية من خالل عمليات نقل المعدات والجنود واألغذية خالل الحرب.

"ويعتبىىر أحىىدث مثىىال للوجسىىتيات الحربيىىة علىىى المجىىال الواسىىع هىىو الص ىراع الىىذي حىىدث بىىين

القوات األمريكية والعراق بعد غزو العراق للكويت وهذا الغزو قد تم وصفه بأنه أكبر عملية لوجستية
في التاريخ " (سلطان ومسلّم )4.،2..8،في ترجمتهما عن .Ronald H. Ballou

ويقال حسب (روابح )3،2.14،أنه مصطلح عسىكري أول مىن اسىتخدمه الجىيش الفرنسىي عىام

 11.5إال أنه استخدم بكثافة في الحرب العالمية الثانية وأنه استخدم في اإلدارة عام .1148
وقد أورد (حسين )21-25،2.16،مراحل تطور مفهوم سلسلة التوريد كالتالي:

 -1مرحلة اللوجستيك المنفصل قبل عام 1155م:

اقتصى ىىرت أنشى ىىطة اللوجسى ىىتيك على ىىى إدارة التوزيى ىىع المى ىىادي (اإلمى ىىدادات الخارجى ىىة) وادارة الم ى ىواد

(اإلمىىدادات الداخلىىة) وتميىىزت هىىذه الفت ىرة بزيىىادة الطلىىب علىىى العىىرض وضىىعف تىىأثير العمىىالء علىىى
المنتجىىين وقلىىة إهتمىىام المنتجىىين بتحسىىين الجىىودة وتخفىىيض تكلفىىة الخدمىىة بشىىكل منفصىىل عىىن بقيىىة
األنشطة.
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 -2مرحلة اللوجستيك المتكامل بين 111. –1155م:
تم الجمع بين أنشطة التوزيع المادي وادارة المىواد فيمىا يسىمى بإمىدادات األعمىال التىي سىاعدت

على تلبية إحتياجات التشغيل وتحقيىق أهىداف المنشىأة بشىكل أكثىر كفىاءة كمىا اتسىمت باإلتجىاه نحىو
التخطيط طويل المدى واالستعانة بتكنولوجيا المعلومات مما أدى إلى خفض التكاليف.

 -3مرحلة اللوجستيك المشترك بعد عام 111.م:

تمتىىاز بازديىىاد العىىرض عىىن الطلىىب وبغمىىوض الطلىىب ممىىا أدى إلىىى البحىىث عىىن أس ىواق جديىىدة

وردين.
وتحسين جودة المنتج والبحث عن تخفيض التكاليف خصوصا من خالل التعاون مع الم ّ
بينما أشار ) (Arora , 2016, 37-40إلى أن مراحل تطور سلسلة التوريد هي ستة مراحل:

 -1مرحلة النشأةCreation Phase :

أول من أطلق مفهوم إدارة سلسىلة التوريىد هىو  Keith Oliverعىام  1182إال أن مفهىوم سلسىلة

التوريىىد فىىي اإلدارة كىىان مشىىهو ار بشىىكل كبيىىر فىىي بىىدايات القىىرن العشىرين وكىىان يقتصىىر المفهىىوم علىىى
تخ ىزين الم ىواد الخىىام والمنتجىىات فىىي مسىىتودعات وعلىىى عمليىىة توزيعهىىا مىىن خىىالل ماس ىمي بىىالتوزيع
المادي وتطور بعد ذلك ليشمل عمليات الشراء والمخزون والتصنيع والبيع.
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مرحلة التكاملIntegration Phase :

تطورت أنظمة التبادل االلكتروني للبيانات ( )EDIفىي سىتينيات القىرن العشىرين وتقىدمت بشىكل
كبير في التسعينيات مىن خىالل نظىام تخطىيط مىوارد المشىروع ( )ERPوظهىرت تقنيىات جديىدة إلدارة

المخزون مثل تخطيط اإلحتياج من المواد ( ،)MRPوالمخزون الصىفري /فىي الوقىت المحىدد (،)JIT
ومخزون البائع ( )VMIباإلضافة إلى ظهور لوجستية الشريك الثالث.
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مرحلة العالميةGlobalization Phase :

ىوردين ونمىىو سالسىىل التوريىىد
تتميىىز هىىذه المرحلىىة باإلهتمىىام بالمخططىىات العالميىىة لعالقىىات المى ّ
خىىارج حىىدود الىىدول والمنىىاطق واسىىتخدام المصىىادر العالميىىة ونمىىو قيىىادة المنظمىىات للمنافسىىين ،القيمىىة

المضافة ،وخفض التكلفة من خالل المصادر العالمية.
-2

مرحلة التخصص (التصنيع والتوزيع التعاقدي)Specialization Phase (outsourced) :

في التسعينيات قامت المنظمات بالتخلص من العمليىات التىي ليسىت مىن صىميم تخصصىها وال

تملىىك ب ارعىىة فيهىىا والتعاقىىد مىىع منظمىىات أخىىرى لهىىا خب ىرة بتلىىك العمليىىات ،هىىذه المتطلبىىات المتحولىىة
للمنظمات عن طريق االنتشار الخارجي لسلسلة التوريد أدت إلى تحوير وتفصيل التعاون والشراكة.

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

عن ىىدما ب ىىدأ ف ىىي الثمانين ىىات ظه ىىور وس ىىطاء النق ىىل والتخى ىزين وتط ىىور ليش ىىمل التنب ىىؤ ،التخط ىىيط،

وردين قابله تغيىر لىدى البىائعين والمصىنعين والمصىادر اللوجسىتية والعمىالء
العالقات ،وتقييم أداء الم ّ
في تركيب سلسلة التوريد ،هذا التغير سمح للشركات للتفوق في الخىدمات التىي تقىدمها فىي منافسىتها
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بتقىىديم الخىىدمات ومكنىىت المنظمىىات مىىن التركيىىز علىىى قىىدراتها األساسىىية وخلىىق شىىركاء لتقىىديم أفضىىل
قيمة في السلسلة ،وظهرت خدمات التغليف والتخزين والنقل بشكل ملحوظ ومتميز في التسعينيات.

 -6مرحلة إدارة سلسلة التوريد القائمة على الشبكةweb-based SCM :

مىىع التركيىىز علىىى العالميىىة واسىىتخدام الشىىبكات تعرفىىت إدارة سلسىىلة التوريىىد القائمىىة علىىى الشىىبكة

علىىى التغي ىرات فىىي سالسىىل التوريىىد علىىى مىىدى تطىىور العمليىىات والطىىرق واألدوات ،وبازديىىاد الرغبىىة
للطىىرق القائمىىة علىىى التعىىاون والش ىراكة عبىىر الشىىبكات العالميىىة تطىىورت هىىذه الطريقىىة حيىىث ربطىىت
الشىىبكة االلكترونيىىة العديىىد مىىن العمىىالء بمىىزودي الخدمىىة والمنتجىىات بشىىكل آلىىي مىىع االسىىتجابة أليىىة

تغيرات في البيئة علما أن التطبيقات تستخدم حلول مختبرة سلفا لتقديم مخرجات صحيحة ومزمنة.

 2-1-2م،هوم سلسلة التوريد:

تناولىىت العديىىد مىىن األطىىر النظريىىة مفهىىوم سلس ىلة التوريىىد مىىن منطلقىىات ومنظىىورات مفاهيميىىة

مختلفة عبرت عىن آراء وفلسىفات البىاحثين ومنطلقىاتهم النظريىة إذ عرفهىا (حسىين )26،2116،بأنهىا

جميع األنشىطة والمعلومىات التىي يمىر بهىا المنىتج منىذ مراحلىه األولىى وصىوال إلىى المسىتهلك النهىائي
عبىىر القن ىوات الصىىناعية وقن ىوات االتصىىال مىىابين المصىىنع والعميىىل باإلضىىافة إلىىى شىىبكة التفىىاعالت

التىىي أدت إلىىى إضىىافة قيمىىة للسىىلعة لنيىىل رضىىا العمىىالء كمىىا عرفهىىا (المناصىىير )12،2116،بأنهىىا

مجموعىىة مترابطىىة مىىن األنشىىطة الخالقىىة للقيمىىة تبىىدأ باسىىتقبال الم ىواد األوليىىة وتنتهىىي بتسىىليم المنىىتج
للزبىىون النهىىائي وفىىي نفىىس السىىياق عرفهىىا (عسىىاف )16 -15،2115،بأنهىىا مجموعىىة األنشىىطة التىىي

تمارسها الشركات باستم اررية من تدفق المواد والخىدمات مىن أجىل تقىديم المنتجىات والخىدمات بكفىاءة
وفعالية وتسىليمها والتىي تسىاهم بشىكل فاعىل فىي زيىادة جىودة المنتجىات والسىلع وتحقيىق رضىا العميىل

وبالت ىىالي تحقي ىىق أس ىىبقيات تنافس ىىية بى ىين الش ىىركات المتنافس ىىة كم ىىا عرفه ىىا (رواب ىىح )2،2114،بأنه ىىا

ىورد وصى ىوال إل ىىى
مجموع ىىة النش ىىاطات والعملي ىىات الت ىىي ت ىىنظم و ت ىىدعم اإلم ىىداد وذل ىىك إبت ىىداء م ىىن الم ى ّ
المستهلك األخير بينما عرفهىا (البىرازي )21،2112،بأنهىا مصىطلح يسىتخدم لتوصىيف كىل العناصىر
والعمليات المتداخلة والالزمة لضىمان الكميىة المناسىبة مىن المنىتج فىي األمىاكن المناسىبة وفىي الوقىت

المناسىىب وبأقىىل تكلفىىة ممكنىىة وعرفهىىا (جاسىىم )42،2119،بأنهىىا مجمﻭعة ﺍألنى ىشﻁة ﺍلتى ىي تماﺭسها
ﺍلمنﻅمة بىىدءا باختياﺭ مصاﺩﺭ ﺍلتجهيﺯ للم ىواد ﺍألﻭلية ثﻡ ﺍإلنتاﺝ ﻭﺍلتﻭﺯيع وانتهىىاء بى ىالﺯبون ﺍلنهائي
مﻥ أجل تقﺩيﻡ ﺍلمنتجاﺕ ﻭﺍلخﺩماﺕ بﻜفى ى ى ى ى ى ىىاءة ﻭفعالية ﻭتسليمها في ﺍلﻭقﺕ ﺍلمحﺩﺩ لتحقيى ى ى ى ى ى ى ىﻕ ﺭضا

العميل.

وأشىار ( )Henk Zijm et al.,2016,2إلىى رأي كىل مىن (Poluha 2007;Simchi-Levi et al.

) 2008بىىأن سلس ىىلة التوري ىىد ته ىىتم بسلس ىىلة اإلنت ىىاج والتوزي ىىع الكل ىىي م ىىن المى ىواد الخ ىىام إل ىىى المس ىىتهلك

النه ىىائي وعل ىىى رأس ذل ىىك الت ىىدفق العكس ىىي للمنتج ىىات وامكاني ىىة إع ىىادة اس ىىتخدام المى ىواد أو المكون ىىات
(سلسلة توريد حلقىي مغلىق) ،مثىل سلسىلة اإلنتىاج والتوزيىع هىذه دائمىا ال تنفىذ بواسىطة صىناعة واحىدة
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تقريبىىا بىىدال مىىن شىىمولها عىىددا مىىن الشىىركات والمنظمىىات التىىي تعمىىل عىىن قىىرب فىىي سلسىىلة أو شىىبكة،
وهذا مايسمى سلسلة توريد من النهاية للنهاية ).(end to end

ومن خالل استعراض الم،اهيم ﺃعاله يمكـن الخـروج بم،هـوم سلسلـة التوريـد بأنهـا مجموعـة

مـــن األنشـــطة المترابطـــة التـــي تمارســـها المنظمة/الشـــركة مـــن خـــالل التـــدفق المســـتمر للمـــواد
والمعلومات لخلق قيمة للمنتج منذ مراحله األولى فـي التوريـد والتصـنيع حتـى وصـوله للمسـتهلك

وفعال لتحقيق رضا العمالء.
النهائي بشكل ك،وء ّ

 3-1-2م،هوم إدارة سلسلة التوريد:

تعددت اآلراء بصىدد تعريىف إدارة سلسىلة التوريىد ،فبينمىا عرفهىا (ديىب )74،2114،بأنهىا شىبكة

تكامل كل األنشطة التي تربط كل الشركاء في السلسلة ،متضمنة أقسام الشركة والشركاء الخارجيين
ىوردون وشىركات النقىل والشىركاء الوسىيطون ونظىم المعلومىات الضىرورية ،لىذلك فإنهىا
بما يتضمنه الم ّ
تتضىىمن العمليىىات الضىىرورية للخلىىق والص ىنع واإلرسىىال إلىىى الطلىىب ،وتتضىىمن التكنولوجيىىا لتجميىىع
المعلومىات حىىول طلبىىات السىوق وتبىىادل المعلومىىات بىين الشىىركات ،والنقطىىة الرئيسىة فىىي إدارة سلسىىلة

أن أداء كل عضو في سلسلة التوريد
بأن العملية الكلية يجب مالحظتها كنظام واحد ،و ّ
التوريد تكون ّ
وردون والمصانع وتجار الجملة وتجار التجزئة والمخازن والعمالء....الخ) يؤثر في األداء الكلي
(الم ّ
لسلسلة التوريد ويتكامىل معىه كمىا عرفهىا ) (Cooper & Ellram ,1993,13بأنهىا فلسىفة تكامليىة إلدارة

ىورد للمسى ى ى ى ىىتهلك النهى ى ى ى ىىائي كمى ى ى ى ىىا عرفهى ى ى ى ىىا كى ى ى ى ىىل مى ى ى ى ىىن
التى ى ى ى ىىدفق الكلى ى ى ى ىىي لقنى ى ى ى ىىاة التوزيى ى ى ى ىىع مى ى ى ى ىىن المى ى ى ى ى ّ
( )Lummus &Vokurka,1999,12بأنهىىا كىىل األنشىىطة المتضىىمنة الحصىىول علىىى المنىىتج مىىن المىواد
الخى ىىام إلى ىىى العميى ىىل شى ىىامال مصى ىىادر الم ى ىواد الخى ىىام واألج ى ىزاء ،التصى ىىنيع والتركيى ىىب ،المخى ىىازن وتتبى ىىع

المخىىزون ،قيىىد الطلىىب وادارة الطلىىب ،التوزيىىع خىىالل كىىل القن ىوات ،التسىىليم للعميىىل ونظىىام المعلومىىات
الالزم لمتابعة كل هذه األنشطة.

ومن خـالل اسـتعراض التعري،ـات ﺃعاله يمكـن الخـروج بم،هـوم إدارة سلسلـة التوريـد بأنهـا:

تخطـيط وتنظــيم ورقابــة كــل عمليــات األعمــال واألنشـطة كنظــام واحــد بشــكل تكــاملي متضــمن ا كــل

انتهـاء بالمسـتهلك النهـائي شـامالا التوريـد والتصـنيع والتخـزين
وردين و
ا
شركاء السلسلة بدءا بال هم ّ
والنقل والتوزيع والتسليم وفق نظام معلوماتي دقيق وذلـك إلشـباع رنبـة المسـتهلك ومنحـه قيمـة

أعلى بأقل تكل،ة.

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

أشار ) (Lowe , 2002 ,126إلى تعريف مجلىس إدارة اللوجسىتيات لىإلدارة اللوجسىتية بأنهىا عمليىة

التخط ىىيط والتنفيىىىذ والى ىىتحكم بالت ىىدفق والتخ ى ىزين الضى ىىروري الم ىىؤثر للبضى ىىائع والخى ىىدمات والمعلومى ىىات

المتعلقى ىىة مى ىىن نقطى ىىة المنشى ىىأ إلى ىىى نقطى ىىة االسى ىىتهالك مى ىىن أجى ىىل إرضى ىىاء متطلبى ىىات المسى ىىتهلك وقى ىىد

أشى ىىار) (Wang,2016,38إلى ىىى المقارنى ىىة بى ىىين اإلدارة اللوجسى ىىتية وادارة سلسى ىىلة التوريى ىىد التى ىىي قى ىىام بهى ىىا
29

) (Coyle et al. (2008) & Simchi-Levi, David, Kaminsky and Simchi-Levi ,2007بالجىدول
رقم (: )1-2
الجدول رقم ()1- 2
ال،روقات بين إدارة سلسلة التوريد واإلدارة اللوجستية
م

وجه المقارنة

1

الوصف

2

البضائع

3
4
5
6
5

إدارة سلسلة التوريد

اإلدارة اللوجستية

جىىزء مىىن نظ ىىام سلسىىلة التوريىىد مركىى از
نظىام سلسىىلة توريىىد متكامىىل غالبىىا مىىن المصىّىنعين إلىىى عل ى ىىى ال ى ىىروابط ب ى ىىين مختل ى ىىف ش ى ىىركاء
المستهلكين المنضوين داخل إدارة سلسلة التوريد.
األعمال في سلسلة التوريد.
المواد الخام ،البضائع الوسطية والمنتج النهائي

المنتج النهائي.

مدى واسىع مىن أنشىطة سلسىلة التوريىد مىن المص ّىنعين التركيىىز علىىى النقىىل والتخ ىزين ومناولىىة
األنشطة
إلى ىىى تجى ىىار التجزئى ىىة مثى ىىل اإلنتى ىىاج ،التصى ىىميم ،التنبى ىىؤ المواد والتغليف.
بالمبيعات ومتضمنا األعمال اللوجستية.
التركي ىىز عل ىىى ش ىىبكة التس ىىليم المنق ىىول
الشبكات
قنوات واستراتيجيات التوزيع.
واللوجستي.
إدارة المعلوم ى ى ى ىىات ،النظى ى ى ى ىام الموج ى ى ى ىىه
معلومى ى ى ىىات المشى ى ى ىىروع ،المشى ى ى ىىاريع المتعى ى ى ىىددة ،نظى ى ى ىىام
النظام
لوظيفة المخازن واللوجستيك
الوظائف المتداخلة ))SAP & EDI
) (VMI, SMIونظام إدارة المخازن.
ش ى ى ىريك النقى ى ىىل الثالى ى ىىث وال اربى ى ىىع ومى ى ىىن
المصى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىىادر م ىىن الص ىىعب والخط ىىورة األخ ىىذ بالمص ىىادر الخارجي ىىة
الس ى ىىهل األخ ى ىىذ بالمص ى ىىادر الخارجي ى ىىة
الخارجية
لكل وظيفة في سلسلة التوريد.
للوظائف.
الشركاء
طبيعيا عدة شركاء مختلفين (أكثر من ثالثة شركاء) طبيعيا اثنين أو ثالثة شركاء

 5-1-2أنشطة إدارة سلسلة التوريد:

()Supply Chain Management Activities

تنىىاول العديىىد مىىن البىىاحثين أنشىىطة إدارة سلسىىلة التوريىىد فبينمىىا حىىدد (الطويىىل والعبىىادي،2113،

 )55-54أنش ىىطة إدارة سلس ىىلة التوري ىىد بأنه ىىا تتض ىىمن أنش ىىطة (الشىىراء ،التخىىزين ،اإلنت ىىاج ،التوزي ىىع،
والنقل) أشار (الحوا )19-12،2113،أن أنشىطة إدارة سلسىلة التوريىد تتمثىل فىي األنشىطة اللوجسىتية

المرتبط ىىة بك ىىل م ىىن عملي ىىة الشى ىراء ،عملي ىىة النق ىىل ،عملي ىىة التخى ىزين ،عملي ىىة المناول ىىة ،عملي ىىة ت ىىدفق

المعلومات.

بينمىىا ذهىىب (ب ىىو خالفىىة )41-26،2111،إل ىىى أن أنشىىطة سلس ىىلة التجهيىىز تنقس ىىم إلىىى أنش ىىطة

رئيسة (خدمة العمالء ،المخزون ،النقل ،نظم المعلومات) وأنشطة داعمة (الشراء ،المخىازن ،التعبئىة
والتغليىىف ،المناولىىة) بينمىىا وصىىف ( )Wang, 2016,38-40أنشىىطة إدارة سلسىىلة التوريىىد بأنهىىا (النقىىل/

التسليم ،التخزين ،التغليف ،مناولة المواد ،تجهيز الطلب ،التنبؤ ،التخطيط والجدولة ،خدمىة العميىل،
تصميم الشبكة اللوجستية ،مناولة المرتجعات ،األمن ،ودعم خدمة نظم المعلومات).

ويلخص الباحث من وجهة نظره أنشطة إدارة سلسلة التوريد بما سـماه سـت تـتت( :توريـد–

تصنيع– تخزين– توزيع– تسليم– تدفق المعلومات).
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 6-1-2ممارسات إدارة سلسلة التوريد:

)(Supply Chain Management Practices

ال يوجىىد اتفىىاق بىىين البىىاحثين والكت ىاب فىىي تعريىىف وتحديىىد ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد وقىىد

عرف ) (Morganet al,2007,148أن عملية التكامىل تشىمل األنشىطة التىي تشىارك وتعىزز المعلومىات
والمعرفة اإلستراتيجية خارج المنظمة الحالية وقد أشىارت ( )Kemunto,2014,11-12إلىى تعريىف كىل

من ) (Frohlich & Westbrook,2001بأنها جهد تعاوني في الوظائف المترابطة وفي شبكات سلسىلة
التوريد بمصطلحات عملية ،معلومة وتدفق فيزيائي ،وكذلك أشارت إلى تعريف )(Flynn et al,1994
بأنها تعود للدرجة التي يتعاون فيها المصىنع إسىتراتيجيا مىع شىركائه فىي سلسىلة التوريىد ويىدير بشىكل
تعاوني عمليات المنظمة الداخلية والخارجية وتعريف كل من ) (Rosenzw et al.,2003بأنها الروابط
بىىين مختلىىف أعضىىاء سلسىىلة التوريىىد وتشىىمل هىىذه الممارسىىات الىىروابط الداخليىىة بىىين وحىىدات األقسىىام
والوظىىائف واألعمىىال الت ىىي تىىورد وتص ىىنع وتسىىلم المنتجىىات وال ىىروابط الخارجيىىة ب ىىين الكيانىىات خ ىىارج

ورديهم والعمالء المباشرين وعمالئهم.
وردين المباشرين وم ّ
المنظمة متضمنة شبكة الم ّ
وقىد أشىار ) (Donvon et al.,2017,8إلىى أن األبحىاث العالميىة ;(Baihaqi & Sohal,2012
Chen, Sohal & Prajogo 2012;Li,Ragu-Nathan,Ragu-Nathan.&Subba Rao,2006; Prajogo,

) Chowdhury, Yeung. & Cheng,2012عرفىوا ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد نموذجيىا بأنهىا مقىدرة

ىوردين والتعىىاون الىىداخلي مثىىل
المنظمىىة علىىى التعىىاون الخىىارجي مثىىل خلىىق تشىىارك اسىىتراتيجي مىىع المى ّ
كسىر عقليىة الثقافىة التنظيميىة وتبىادل المعلومىات بسىرعة ودقىة كمىا عرفهىا )(Koh et al.,2007,106
بأنها مجموعة من األنشطة التي تتخذ في المنظمة لتحفيز اإلدارة الفعالىة لسلسىلة التوريىد ،كمىا أشىار

) (Nyangweso,2013,1إلىى عىدة تعىاريف منهىا تعريىف ) (Wong et al.,2005أنهىا طىرق تطبىق فىي
فعالىىة وعرفهىىا بأنهىىا
تكامىىل وادارة وتنسىىيق التوريىىد والطلىىب والعالقىىات وذلىىك إلرضىىاء العمىىالء بطريقىىة ّ
مفاهيم وممارسات إدارة سلسلة التوريد التي تؤيد تحسن أداء المنظمات التي تتشارك معها.
وكذلك عرفها ( (Vaart &Donk,2008,47بأنها األنشطة/التقنيات الواقعية التي لهىا دور مناسىب

ورديها و/أو عمالئها.
في تعاون محور المنظمة مع م ّ
وأوضىح ( )Ballou et al.,2000,9-10مفهىوم ممارسىىات إدارة سلسىلة التوريىد بأنهىىا ثالثىة أبعىىاد:
تعاون بين الوظائف وتعاون داخل الوظيفة وتعاون بين المنظمات.

كمىىا تنىىاول ( )Hassan,2012,4فىىي بحثىىه خمسىىة أوجىىه لهىىذه الممارسىىات حسىىب د ارسىىات سىىابقة

لكى ىىل مى ىىن () ))Perry and Sohal (2000) & Petrovic-Lazarevic et al.(2007وهى ىىي العالقى ىىة مى ىىع
وردين ،العالقة مع العمالء ،تبادل المعلومات ،العمليات الداخلية ونظم المعلومات والتدريب.
الم ّ
كمىىا يسىىميها بعىىض الب ىاحثين تكامىىل سلسىىلة التوريىىد والتىىي تنقسىىم بىىدورها إلىىى تكامىىل داخلىىي و
تكامل خارجي حيث وصف ) (Odongo,2017,2تكامل سلسلة التوريد بأنها واحدة مىن التقنيىات فىي
إدارة سلسىىلة التوريىىد التىىي تعىىزز تكامىىل سلسىىلة التوريىىد حيىىث أشىىار إلىىى تعريىىف ) (Chen,2009بأنهىىا
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إدارة مجموعة من مختلف األنشطة التي تهدف من خىالل العمليىات ذات العالقىة والمرتبطىة بسىهولة
إلى التخلص من العمليات غير الضرورية لخلق سلسلة توريد فاعلة وكفؤة.

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

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

وأشار ) (Cennet et al.,2015,48إلى تطوير كل مىن ) (Wiengarten & Longoni,2015ألبعىاد

العىىرض ) (Widthوالعم ىىق ) (Depthلتكام ىىل سلس ىىلة التوري ىىد فبينم ىىا بع ىىد الع ىىرض يع ىىود إلى ىى التكام ىىل

الداخل والخارج ،يركز بعد العمق على مجال األنشىطة المشىاركة وأبعىد مىن ذلىك أن& (Wiengarten

) Longoni,2015ميى از عمىق تكامىل سلسىلة التوريىد إلىى طبقتىي التنسىيق ) (coordinationوالمشىاركة
أو التعاون الخارجي  (Collaborationإضافة إلى طبقة التعاون الداخلي ) (cooperationالتي حددها

كل من ).(Ashby,Leat & Hudson-Smith ,2012

ومن خالل استعراض التعري،ات ﺃعاله يمكن القـول بـأن ممارسـات إدارة سلسـلة التوريـد هـي

تلك األنشطة التي تهرّكز على العالقات والروابط الداخلية داخل المنظمة/الشركة والعالقات والروابط

الخارجيـــة للمنظمة/للشـــركة مـــع شـــركاء سلســـلة التوريـــد التـــي تهعـ ّــزز أداء إدارة سلســـلة التوريـــد
وتساعد في تحسين أداء عمليات المنظمة/الشركة.

 7-1-2عناصر ممارسات إدارة سلسلة التوريد:

هناك إتفاق لمعظم الكتاب والباحثين مثل (-Odongo,2017-Donovan,2017 –Kumar,2017

 –Nderitu,2016–Abu-Nimeh,2017المناصىىير -2.16،عس ىىاف- Tuazama,2015 –2.15،

-Mahulo,2015الش ى ى ىىعار-Hamid & Ebrahim,2013 -Kemunto,2014 -AbuZaid,2014–2.14،

 –Qayyum et al.,2012 –Karimi & Rafiee,2013البرازي )2.12،بأن أهم ممارسات إدارة سلسىلة

ىوردين والعالقىىة مىىع العمىىالء حيىىث ذكىىرت هاتىىان الممارسىىتان فىىي معظىىم
التوريىىد همىىا العالقىىة مىىع المى ّ
رس ى ىىات الس ى ىىابقة الت ى ىىي وج ى ىىدها الباح ى ىىث وم ى ىىن جه ى ىىة أخ ى ىىرى أض ى ىىاف ك ى ىىل م ى ىىن (-Odongo,2017
الد ا
 -Donovan,2017المناصى ىىير -Mahulo,2015 -Makhdoom,2015 -2.16،الشى ىىعار2.14،

 )Kemunto,2014ممارسىىة "العمليىىات الداخليىىة" أو مىىا يسىىمى أيضىىا بالتكامىىل الىىداخلي أو التكامىىلالبيني أو التعاون الىداخلي بينمىا أضىاف كثيىر مىن البىاحثين مثىل (-Donovan,2017 -Kumar,2017
Karimi & -AbuZaid,2014 -Mahulo,2015-Tuazama,2015 -Chesaro,2016 -Odongo,2017

 )Qayyum et al.,2012 -Hamid & Ebrahim, 2013 - Rafiee,2013ممارسى ى ى ىىة "المشى ى ى ىىاركة فى ى ى ىىي
المعلومات وجودتها" وفي حين أضىاف (عسىاف )2.15،ممارسىة "العالقىة مىع الوسىطاء والمىوزعين"

وكىذلك ) (Henriksson & Nyberg ,2005مىا أسىماها لوجسىتية الشىريك الثالىث )(3rd Party Logistic

أضاف آخرون ( )Mahulo,2015 -Tuazama,2015 -Chesaro,2016بعض الممارسات األقل أهمية

مثى ىىل "اإلعتمى ىىاد على ىىى المصى ىىادر الخارجيى ىىة" وأضى ىىاف بعض ى ىىهم (-Mahulo,2015 -Tuazama,2015
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 )Henriksson & Nyberg 2005 -Qayyum et al.,2012ممارسىىات أخىىرى مثىىل "التأجيىىل" وكىىذلك
أضاف بعضهم مثل ( (Vivek ,2002ممارسة "اللوجستيك والممارسة الرشيقة".

وبمقارن ىىة أبع ىىاد ممارس ىىات إدارة سلس ىىلة التوري ىىد م ىىن خ ىىالل مص ىىفوفة الد ارس ىىات الس ىىابقة ل ىىوحظ

وردين ،العالقة مع العمىالء ،المشىاركة
االتفاق بشكل كبير على أربعة ممارسات هي :العالقة مع الم ّ
في المعلومات ،والعمليىات الداخليىة مىن جهىة أخىرى تىم دمىج جىودة المعلومىات ونظىم المعلومىات فىي

ممارسة المشاركة في المعلومات وأعتبرت الممارسة الرشيقة ضمن العمليىات الداخليىة ألنهىا ممارسىة
فىىي التص ىىنيع لتخفىىيض التكلف ىىة كمىىا أعتب ىىر اإلعتمىىاد عل ىىى المصىىادر الخارجي ىىة ضىىمن العالق ىىة م ىىع

وردي خدمات أو مقاوالت بينما تىم إضىافة العالقىة مىع الوسىطاء رغىم قلىة
وردين كونها عقود مع م ّ
الم ّ
ورديهىىا مثىىل ممارسىىة
اإلتفىىاق عليهىىا نظ ى ار ألهميىىة هىىذه العالقىىة حيىىث ت ىربط بىىين كىىل مىىن الشىىركة وم ّ
اللوجسىىتيك مىىن قبىىل طىىرف ثالىىث كونهىىا تعىىامال مىىع مىىزودي خىىدمات لوجسىىتية ،وكىىذلك بىىين الشىىركة
وعمالئها كتجار الجملة والتجزئة وهم يلعبون دو ار كبي ار في مجال توزيع منتجات الشركات المحلية.

ويلخىىص الشىىكل ( )1-2العالقىىة بىىين أنشىىطة إدارة سلسىىلة التوريىىد وممارسىىاتها التىىي تىىم إختيارهىىا

في هذه الدراسة.

العالقة مع الموردين

العمليات الداخلية

الَصنيع

الَوريد

الَوزيع

الَغذية
العكسية

الَسليم
المشاركة في المعلومات

العالقة مع العمالء
شكل رقم ()1-2

العالقة بين أنشطة إدارة سلسلة التوريد وممارساتها المختارة للدراسة
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العالقة مع الوسطاء

َدفق المواد
واألموال والمعلومات

الَخزين

وسيتم عرض هذه الممارسات بالتفصيل كاآلتي:

وردين(Suppliers Relationship) :
 1-7-1-2العالقة مع ال هم ّ

ىوردين أهمي ىىة كبيى ىرة كونه ىىا تتعل ىىق بأهمي ىىة وظيف ىىة الشى ىراء الت ىىي وض ىىح
تكتس ىىب العالق ىىة م ىىع الم ى ّ
أهميتها (الماحي )22، 2111،باآلتي:
 -أصبحت المنظمات تنفق أكثر من  % 6.من ميزانيتها في شراء المواد األولية والسلع والخدمات

 -تتجىىه المنظمىىات للىىتخلص مىىن التوظيىىف الىىدائم واللجىىوء إلىىى نظىىام االسىىتخدام المؤقىىت عبىىر طىىرف

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

وردين.
مما يلقي عبئا إضافيا على إدارة المشتريات في اكتشاف وتقييم واختيار وتطوير وادارة الم ّ

 -يعتبر المزيج الشرائي (المتمثل في جودة المنىتج ،ووفرتىه ،وتكلفتىه ،ووقىت اسىتالمه) – مىن ناحيىة

أخرى-هو المزيج التسويقي (المنتج ،وسعره ،وتوزيعه والترويج له) الذي تقدمه المنظمة لعمالئها أي
وردين.
أن إدارة المشتريات صارت مسؤولة عن اكتساب المزيج الشرائي األمثل من الم ّ

 -التطور المتسارع في استراتيجيات وأساليب التسويق واحتراف مندوبي البيع يستوجب– بالضرورة-

مقابلته بتطور مماثل في استراتيجيات وأساليب الشراء واحتراف موظفي الشراء.

 -تخفيض التكاليف المباشرة المتعلقة بالمواد والخدمات ستقود مباشرة لتحسينات في هامش الربح.

ىوردين تعنىىي بنىىاء وتطىىوير عالقىىات طويلىىة األجىىل
"إن عالقىىات الش ىراكة اإلسىىتراتيجية مىىع المى ّ
ومباش ى ىرة وهى ىىي تشى ىىجع على ىىى تطى ىىوير الخطى ىىط وحى ىىل المشى ىىكالت على ىىى مسى ىىتوى تطى ىىوير المنتجى ىىات
والتكنولوجي ىىا واألسى ىواق ،إن شى ىراكات التوري ىىد اإلس ىىتراتيجية ع ىىادة م ىىا تح ىىدث ب ىىين ع ىىدد مح ىىدود م ىىن

وردين الذين يمتلكون االستعداد لمشاركة مسؤولية أو هدف النجاح" (.)Jie et al, 2007,14
الم ّ

ىوردين بأنهىا الشىراكة التىي تقيمهىا الشىركة مىع
وقد عىرف (المناصىير )2،2116،العالقىة مىع الم ّ
وردين ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها ،وتتضمن هذه العالقات المشاركة في المعلومات والمواد
الم ّ
واألنشىىطة واإللت ىزام بتنفيىىذها بكفىىاءة والتخطىىيط المشىىترك والعمىىل علىىى حىىل المشىىاكل والمسىىاهمة فىىي

تصىىميم المنتج ىىات ،وتكم ىىن أهميته ىىا ف ىىي تحس ىىين اس ىىتخدام الوق ىىت وتنظ ىىيم الجه ىىد عن ىىد تنفي ىىذ المه ىىام
ىوردين وعالقىات
واألنشطة ،كما يطلق أحيانا على العالقات الخارجيىة للمنظمىة مىن عالقىات مىع الم ّ
مع العمالء بالتكامل الخارجي حيث أشارت (الحسن )28،2.16،إلى تعريف التكامل الخارجي لكل

من ) (Ellinger et. al 2015& Zhao et al.2011بأنه "عبارة عن الدرجة التي يجب أن تكون المنظمة
ىوردين) مىن أجىل هيكلىة اسىتراتيجياتها
شريكة مع أعضائها الرئيسيين في سلسلة التوريد (العمالء والم ّ
المشتركة بين المنظمات ،والممارسىات واإلجىراءات والسىلوكيات فىي عمليىات تعاونيىة متزامنىة ويمكىن
التحكم فيها".
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ـوردين هــي تلــك العالقــة
ومــن خــالل التعري،ــات الســابقة يمكــن القــول بــأن العالقــة مــع ال همـ ّ
ـوردي مـواد أو خـدمات
ورديها الرئيسيين (سو ا
اء هم ّ
التراكمية طويلة األمد التي تنشأ بين الشركة و هم ّ

وردي الخدمات اللوجسـتية ومتعهـدي المصـادر الخارجيـة ) )(Outsourcingمـن خـالل
بما فيهم هم ّ
التعامل المستمر المبني على الثقة واإللتزام واالحترام المتبـادل ومراعـاة كـل طـرف لمصـالخ اوخـر

س ـس واضــحة وتــذهب الشــركة إلــى أبعــد مــن ذلــك ب ش ـراك
مــع حــل أيــة مشــاكل قــد تنشــأ علــى أه ه
وردين في التخطيط المشترك والبحث والتطوير للمنتجات والعمليـات لرفـع القـدرات اإلسـتراتيجية
ال هم ّ
والتشغيلية للشركة والوصول إلى الشراكة اإلستراتيجية ومن ثم التحالف اإلستراتيجي .

 1-1-7-1-2مصادر التوريد:

حدد كل من (العلي والكنعاني )194،2114،مصادر التوريد باآلتي:

أ -المصدر القاعدة :يعني التعامل مع مصىدر واحىد فقىط بسىبب إمتيىاز االختىراع والمواصىفات
الفنية والمواد األولية والموقع وغيرها.

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

ىورد
ج -المصدر المن،ـرد أو الواحـد :ويعنىي القىرار المبىرمج التىي تتخىذه المنظمىة فىي إختيىار م ّ
وردين وتقىىود إلىىى عقىىد شىراكة طويلىىة
واحىىد لتوريىىد المفىىردة عنىىدما يكىىون هنىىاك عىىدد مىىن المى ّ
األمد.

ىورد الىذي
كما عرف كل من (إدريس والمرسى )244،2115،مصىدر التوريىد المناسىب بىذلك الم ّ
تتىىوفر فيىىه مجموعىىة مىىن المواصىىفات التىىي تسىىاعد فىىي النهايىىة علىىى ضىىمان توريىىد إحتياجىىات الشىىركة

ب ىىالجودة المطلوب ىىة وبالكمي ىىة المرغوب ىىة وبالس ىىعر المناس ىىب وف ىىي الوق ىىت المناس ىىب وق ىىد ح ىىدد ك ىىل م ىىن

(إدريس والمرسي )245-244،2115،بعض مواصفات مصدر التوريد المناسب مثل:

 الق ىىدرة عل ىىى توري ىىد إحتياج ىىات الش ىىركة وفق ىىا لمس ىىتويات الج ىىودة المطلوبى ىة أو م ىىا أس ىىماها (العل ىىي
والكنعاني )195،2114،بالمقدرة الفنية ).(Technical Ability

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

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

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

 توفير إحتياجات الشركة بأسعار مناسبة بالمقارنة بالمنافسين مع تقديم الخصومات المناسبة.

 عرض التسهيالت االئتمانية المناسبة التي تسىاعد الشىركة علىى تمويىل مشىترياتها حتىى يمكىن أن
تتجنب أعباء القروض من البنوك.
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 التمتع بمستوى عال من التكنولوجيا في مجال اإلنتاج والتسويق والتخزين.
 ت ىىوفر األس ىىاليب وال ىىنظم الحديث ىىة ف ىىي مج ىىال تكنولوجي ىىا المعلوم ىىات والق ىىدرة عل ىىى إم ىىداد الش ىىركة
بالمعلومات الكافية والدقيقة الالزمة حول المنتجات والسوق والمنافسة.

 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

العم ىىالء أو م ىىا أس ىىماها العل ىىي والكنع ىىاني باإلعتمادي ىىة ) (Reliabilityعل ىىى أس ىىاس مكانت ىىه وقوت ىىه
المالية ودرجة ثباته.

 خدمات مابعد البيع( (After sales services) :العلي والكنعاني)195،2114،
كمىىا أشىىار (هديىىة )21-21، 2116،إلىىى العوامىىل المىىؤثرة فىىي عمليىىة إختيىىار مصىىادر الشىراء التىىي

ذكرها (الغدير )2111،وهي:
أ -طبيعة السلعة:

حيىىث أن لطبيعىىة السىىلعة األثىىر األكبىىر فىىي تحديىىد مصىىدر الش ىراء فىىبعض السىىلع ذات الطبيعىىة

وردين ومنتجين محددين بمؤهالت وكفىاءات محىددة
والمواصفات الخاصة غير النمطية تحتاج إلى م ّ
ورد وتوريدها
لتزويد المنشأة بهذه السلع ،وبعض هذه السلع النمطية يمكن إنتاجها من أي منتج أو م ّ

وردين الذين يمكىنهم إنتاجهىا وتزويىد
للمنشأة وكلما كانت السلعة ذات طبيعة خاصة كلما قل عدد الم ّ
المنشىىأة صىىاحبة الحاجىىة بهىىا ،وكلمىىا كانىىت السىىلعة ذات طبيعىىة عامىىة وضىىمن الممكىىن كلمىىا توقعنىىا
ىورد وأوضى ىىح (المى ىىاحي )99-97،2111،إلى ىىى تحليى ىىل محفظى ىىة كرالجيى ىىك
التعامى ىىل مى ىىع أكثى ىىر مى ىىن مى ى ّ
 1923التي تشمل أربع مجموعات أساسية وهي:

 المنتجات نير الحرجة :تمثل  % 21من األصناف وهي منخفضة القيمىة ويىتم شىراؤها بأحجىام
وردين ال يتجاوزون الثالثة إن لم يكن واحدا.
صغيرة ويمكن الحصول عليها عبر التعاقد مع م ّ
 منتجــات عنــق الزجاجــة :منتج ىات علىىى الىىرغم مىىن انخفىىاض قيمتهىىا وكميتهىىا إال أنىىه لىىيس سىىهال
ىوردين
الحصىىول عليهىىا وتتمثىىل المخىىاطرة فىىي فشىىل الحصىىول عليهىىا لىىذا يجىىب التأكىىد مىىن أن المى ّ

وردين جدد.
الحاليين قادرون على تلبية الطلب بأي وقت واال فيجب تأهيل م ّ
ىوردون كثىر ولكىن ال يوجىد عىدد كبيىر مىن المشىترين
 منتجات الرافعـة :وهىي المنتجىات التىي لهىا م ّ
وردين.
أي أن العرض أكثر من الطلب لذا ال توجد حاجة إلى بناء عالقة طويلة المدى مع الم ّ

ىوردين قليىىل
 الســلع اإلســتراتيجية :هىىذه السىىلع نىىادرة وفىىي نفىىس الوقىىت لهىىا قيمىىة عاليىىة مىىع عىىدد مى ّ
وردين.
ومنافسة محدودة وتسمى سوق احتكار القلة وهنا يجب تطويرعالقة طويلة المدى مع الم ّ
ويمكن تلخيص هذه المجموعات مع اإلستراتيجيات المتبعة من خالل الشكل رقم (.)2-2
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إسَراَيجية َأهيل
موردين جدد

إسَراَيجية عالقة طويلة
األمد مع الموردين

سلع
إستراتيجية

منتجات
عنق
الزجاجة

نادرة

منخفضة القيمة

غالية الثمن

كميات قليلة

موردين قلة

إسَراَيجية عالقات ليست
طويلة األمد مع الموردين

منتجات
الرافعة

20 %

موردين كثر
مشَرين قلة

يصعب الحصول عليها

منخفضة القيمة

كميات قليلة

مَوفرة

المنتجات غير الحرجة

80 %

إسَراَيجية الَعاقد مع عدد
محدود من الموردين ()3-0
شكل رقم ()8-8

المجموعات األساسية للمنتجات حسب تحليل مح،ظة كرالجيك

ب -عدد مرات الشراء:

وترتبط إلى حد كبير جدا بالكمية المشتراة في كل مرة من مرات الشىراء ،فىالمواد متكىررة الشىراء

وردين أكفاء وقادرين علىى توريىدها ،أمىا المىواد التىي تشىترى
بشكل دائم من قبل المنشأة تحتاج إلى م ّ
علىىى فتىرات زمنيىىة متقطعىىة تكىىون قليلىىة األهميىىة بالنسىىبة للمنشىىأة ففىىي الغالىىب تكىىون إجىراءات البحىىث

وردين محدودة نظ ار لضعف أهميتها وقيمتها المادية وتأثيرها المحدود على المنشأة.
عن الم ّ
ج -أوقات الشراء:

وينظىىر إليهىىا مىىن ثالثىىة منىىاظير األول هىىو الموسىىمية ،والثىىاني هىىو الوقىىت المتىىاح إلدارة الش ىراء
وأخي ار الكمية المتوقع شراءها.

 الموسمية :بعض السلع يتم شراؤها موسميا أو سنويا أو فصليا أو شهريا وهذه السلع عادة تتوفر
وردين ومنتجين يوفرونها في نفس الموسم المطلوب ومن الصعب أن يتم شراؤها فىي وقىت
لدى م ّ
خارج عن موسم السلعة واذا كان شراؤها ضمن الموسم واستخدامها أيضا في نفىس الموسىم فنجىد

وردين الذين يستطيعون توفيرهىا ،واذا تمىت الحاجىة لهىا خىارج الموسىم
أن هناك عددا كبي ار من الم ّ
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ىوردين ال ىىذين ق ىىاموا بتخزينه ىىا ،مم ىىا يوض ىىح لن ىىا م ىىدى ص ىىعوبة
فف ىىي الغال ىىب ي ىىتم شى ىراؤها م ىىن الم ى ّ
الحصول على مصدر توريد لمثل هذه السلع.

وردين ولم تكن الحاجة
 الوقت المتا  :كلما كان لدى إدارة المشتريات وقت أفضل للبحث عن الم ّ
وردين كثر ،وكلما كانىت
ماسة للسلعة كلما استطاعت المشتريات أن تحصل على عروض من م ّ
ىوردين كلمىىا اضىىطر ذلىىك إدارة المشىىتريات
الحاجىىة ماسىىة للمىواد ولكىىن الوقىىت ضىىيق للبحىىث عىىن مى ّ
ورد الذي تتوفر لديه المادة المطلوبة جاهزة وقد يكون سعرها مرتفعا أحيانا.
ألن تشتري من الم ّ

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

 الكمية المتوقع شراؤها :وهىي عامىل لىه أثىره الكبيىر فىي إختيىار مصىدر التوريىد ،فالكميىات القليلىة

ىوردين الكبىار فىي السىوق الرغبىة فىي توريىدها أو حتىى التعامىل بهىا
أو البسيطة قد ال تجد لىدى الم ّ
ىوردين للتعامىىل بهىىا ،وبالتىىالي تكىىون
أمىىا الكميىىات الكبي ىرة المغريىىة فهىىي تغىىري عىىددا كبي ى ار مىىن المى ّ

وردين.
الفرصة كبيرة أمام المنشأة لإلختيار بين هؤالء الم ّ

د -تعدد وتنوع مصادر الشراء المنتجة للسلعة:

وهىىذا يعتمىىد بشىىكل كبيىىر جىىدا علىىى المىىادة المطلوبىىة فىىبعض المىواد والسىىلع يىىتم إنتاجهىىا مىىن قبىىل
عدد كبير من المنتجين وبعضها اآلخر يحتكر حق إنتاجهىا وتوريىدها عىدد قليىل جىدا مىن المنتجىين،

سواء كان ذلك نتيجة براءة اختراع أو حق امتياز في السوق أو أنها مواد ذات مواصفات خاصة.

وردين المعتمىد على جىىودة
كمىىا أشىىارت (مىريش )61-59،2115،إلىىى تصىىنيف ( )Leendersللم ّ
ىورد مفضﻞ،
ىورد جيد ،م ّ
ىورد مقبىول ،م ّ
ورد غيﺮ مقبول ،م ّ
ورد وهي م ّ
الخدمات والمواد التي يقدمها الم ّ
ورد ممتاز وذلك وفقا لمايلي:
مّ
ورد نير مقبول:
 هم ّ

ھﺬا الموّرد ال يتمتع بالقىىدرة على تلبية اإلحتياج ىات التشغيلية للعمليات وتىىوفير المواد وذلىىك عنىىد
الحاجة إليها باإلضافة إلى من ارتكب تقصي ار وسبب بعراقيل يستلزم إدراجه في القائمة السوداء.


ورد مقبول:
هم ّ
ورد الىىذي يقىىوم بتلبيىىة االحتياجات التشغيلية وتوفيﺮ المواد المطلوبىىة للعمالء ،لﻜن الخدم ىىة
الم ّ

ورد آخر.
التي يقدمها يمﻜن وبسهولة أن يقدمها أي م ّ
ورد جيد:
 هم ّ

يوفر المواد عند الحاجة إليها هذا باإلضافة إلى أنه يقدم قيمة مضافة على الخدمات المقدمة.

ورد م،ضل:
 هم ّ
ورد مىن توفيﺮ
يستخدم أنظمة الكترونية تساعد على تﻜامﻞ عمليات الشﺮاء وبالتالي يتمﻜن الم ّ
االحتياجات المطلوبة والمواد وبالسﺮعة الممﻜنة.
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ورد ممتاز:
 هم ّ
ورد لديه القدرة لتوقع اإلحتياجات المطلوبة وارضىاء العمىالء بتىوفير المواد المطلوبىة مع
هذا الم ّ

قيمة مضافة ويقدم سيناريوهات مختلفة وبفعالية لتجاوز المخاطﺮ المحتملة.

ورد المناسب:
 8-0-7-0-8مراحل إختيار ال هم ّ
أشى ىىار (هديى ىىة )21-19،2116،إلى ىىى تصى ىىنيف (الغى ىىدير )2111،الى ىىذي بى ىىين أن هنى ىىاك تعى ىىددا
ورد المناسب من منشأة إلى أخىرى ومىن مىادة إلىى أخىرى وفيمىا يلىي بيىان
واختالفا لمراحل إختيار الم ّ
ألهم تلك المراحل:

وردين):
وردين أو اكتشاف ال هم ّ
 المسخ العام (مرحلة حصر ال هم ّ
ىوردين
ويقص ىىد ب ىىه البح ىىث ع ىىن مص ىىادر التوري ىىد المختلفى ىة حي ىىث ي ىىتم إع ىىداد قائم ىىة بأس ىىماء الم ى ّ
الحاليين والمحتملين الذين تتوفر لديهم إحتياجات المنشأة ومحاولىة الحصىول علىى أكبىر عىدد ممكىن
وردين المعروفين لدى المنشاة.
منهم وخاصة الم ّ
وردين
وأوضح (الماحي )95-92،2111،أن هناك مرحلة دراسة السوق التي تسبق إختيار الم ّ
وتقييمهم حيث عرفها بتقييم رد فعل السوق تجاه حاجات المنظمة المتوقعة من السلع والخىدمات فىي

ىوردين وتىىوفر معىىايير جديىىدة
وقىىت مبكىىر وأوضىىح أن أهىىم مزاياهىىا هىىو التحىىديث المسىىتمر لسىىجل المى ّ
وردين الحقا.
لتقييم الم ّ



جمـــع البيانـــات والمعلومـــات :إن مهمىىة البحىىث عىىن مصىىادر التوريىىد تتطلىىب جمىىع المعلومىىات

ىوردين إلىىى أعىىداد أقىىل مىىن العىىدد الىىذي تىىم
والبيانىىات عىىنهم وتصىىنيفهم بحيىىث يىىتم تخفىىيض عىىدد المى ّ
الحص ىىول علي ىىه بواس ىىطة المس ىىح الع ىىام ،وه ىىذه المعلوم ىىات نحص ىىل عليه ىىا م ىىن ع ىىدة مص ىىادر منه ىىا
ىوردين ،مىىن الىىدليل التجىىاري
المصىىادر الداخليىىة والسىىجالت فىىي المنشىىأة ،مىىن الكتالوجىىات ونشىرات المى ّ
والصناعي ومن الملحقين التجاريين.


ـوردين :ويعتبىىر مىىن الم ارحىىل المهمىىة التىىي يىىتم فيهىىا اإلتصىىال المباشىىر مىىع
الت،ــاوض وتقيــيم ال همـ ّ

ىوردين الىىذين تتىىوفر لىىديهم إحتياجىىات المنشىىأة لتقيىىيمهم أو المفاضىىلة بيىىنهم إلختيىىار أفضىىلهم مىىن
المى ّ
حي ىىث الحص ىىول عل ىىى أفض ىىل األس ىىعار وأفض ىىل المواص ىىفات الت ىىي تري ىىدها المنش ىىأة ويس ىىتطيع هى ىؤالء
وردون تقديمها.
الم ّ
كمىا أوضىىحت (مىريش )73،2115،أن أكثﺮ المشاكﻞ خالل هىىذه المﺮحلة ھو وجىىود العديىىد من
ىورد يجىب أال يعتمىد فقىط على التقيىيم
وردين بدون معلومات كافية عنهم حيث تبين أن إختيىار الم ّ
الم ّ
وفﻖ السعﺮ األدنى ،ولك ىىن العوام ىىل األخﺮى يج ىىب أن تؤخ ىىذ بع ىىين اإلعتبار ،ل ىىذلك الب ىىد من التقييم
المسىىبق لهىىم للتأكىىد من قىىدرتهم على تقىىديم الم ىواد الصحيحة من حيىىث الجىىودة والنىىوع والﻜمية وفي

الوقت والمﻜان المناسبين ،وذلك من خالل طلب إرفاق بيانات خاصة بهم عند التقديم للعقد.
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ىورد مىىن خىىالل مجموعىىة مىىن المعىىايير وهىىي جىىودة المنىىتج ،االسىىتقرار المىىالي
ويمكىىن تقيىىيم المى ّ
ىورد،
ىورد علىى االسىتجابة لحاجىات الشىركة ،الطاقىة اإلنتاجيىة ،حجىم الم ّ
ورد ،أداء التسليم ،قدرة الم ّ
للم ّ
التطور التكنولوجي والموقع الجغرافي( .الكساسبة.)23،2111،

ورد القىادر علىى تحقيىق أهىداف
ورد المناسب بأنه الم ّ
حيث عرف (الماحي )22-21،2111،الم ّ
المشتريات وتقديم أفضل عروض مقارنة بمنافسيه في السوق وفي نفس الوقت يستطيع تحقيق أرباح

ورد األفضى ىىل ال يعنى ىىي–
تمكنى ىىه مى ىىن االسى ىىتمرار فى ىىي تقى ىىديم سى ىىلعته أو خدمتىىىه للجهى ىىة المشى ىىترية ف ى ىالم ّ
ورد صاحب أقل سعر ولكنه الذي يستطيع تقديم أفضل مىزيج تسىويقي (المنىتج– سىعره
بالضرورة-الم ّ
– ترويجه وتوزيعه) إضافة للخىدمات األخىرى المصىاحبة مثىل التىدريب الفنىي وخىدمات مىا بعىد البيىع

في المدى الطويل.

ىوردين "هن ىىاك طريقت ىىان بع ىىديتان
وأش ىىار ) (Wilson,1994,37إل ىىى تصى ىنيف أبع ىىاد تقي ىىيم أداء الم ى ّ

ىوردين يفيىد مختلىف االقسىام للشىركة
األولى مراجعة أدبيىة للبعىد التقليىدي التىي تشىير إلىى أن تقيىيم الم ّ
ىوردين يتجىىه أن يكىون مىىن منظىىور روتينىىي
المشىترية وفىىي الواقىىع أن تقىىدير األداء لمعظىم تقييمىىات المى ّ

مكونىىا مىىن أبعىىاد محكومىىة وحىىدود تقليديىىة تشىىمل السىىعر ،الكلفىىة ،الجىىودة والتسىىليم كمتغيىرات محكومىىة
وردين ،والبعد الثاني مىن األدبيىات يىدمج منظىور متعىدد األبعىاد ومىوديالت مؤيىدة لىذلك
لتقييم أداء الم ّ
عندما تكون هناك منظورات متباعدة تساعد في تقييم األداء" .عن )(Talluri and Sarkis, 2002

ىوردين
وأشى ىىار ) (Malonza,2012,19-20إلى ىىى شى ىىرح ) (Ellram,1990عى ىىن أوج ىىه تقي ىىيم أداء المى ى ّ

"حيىىث يمكىىن أن يىىدمج عىىدة أوجىىه للتقيىىيم وهىىذا يشىىمل اآلتىىي :تقيىىيم المنىىتج والتسىىليم لمسىىتوى الجىىودة،
التسىىليم فىىي الوقىىت المحىىدد ،الكميىىة الصىىحيحة ،مسىىتوى الخدمىىة والسىىعر/التكلفة للمنىىتج ،تقيىىيم الطاقىىة
االسىىتيعابية لتغييرالمنتج/الخىىدمات لتناسىىب إحتياجىىات التغيي ىىر ،السىىعة االسىىتيعابية المرنىىة مه ىىارات/
أنظمة التواصل وتقييم المعلومات لمشاركة المعلومات الحساسة والمساهمة في تطوير منتج جديد.

كما أشار(الماحي )116-114،2111،إلىى ) )Burt, Dobler & Starling,2003فىي طىرق تقيىيم

وردين كالتالي:
الم ّ
ورد تساعد في إتخاذ القرار بقبولىه أو باسىتبعاده
 االستبانة :يجب أن تقدم معلومات كافية عن الم ّ
مثل :المركز المالي ،سنوات الخبرة ،العمالء الرئيسين الذين يمكن الرجوع إليهم ،التقرير السنوي
للمبيعىىات ،إرفىىاق التزكيىىة البنكي ىىة ،خطىىط التوسىىع مىىع ذك ىىر مصىىادر التمويىىل ،قائمىىة بالمع ىىدات
واألدوات المستخدمة في التصنيع والرقابة ،طلب بعض الوثائق مثل .DMF ، SMF

 الزي ىىارة الميداني ىىة :للحص ىىول عل ىىى معلوم ىىات مباشى ىرة وم ىىدى اإللتى ىزام ببى ىرامج الج ىىودة واجى ىراءات
السالمة واألمن وحماية البيئة وغيرها.

 إجتماع التقيىيم :يشىارك فىي هىذه االجتماعىات أفىراد يمثلىون عىدة وظىائف ويمكىن أن يشىارك فيهىا
ىوردون أنفس ىىهم ويج ىىب أن يغط ىىي التقي ىىيم كاف ىىة الجوان ىىب المتعلق ىىة بالعملي ىىة الشى ىرائية وأن ي ىىتم
الم ى ّ
وردين الذين يتفهمون متطلبات المنظمة.
النقاش بصورة مستفيضة إذ يسهل التعرف على الم ّ
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 التقييم بواسطة طرف ثالىث :مثىل شىركة أو معهىد أو وكالىة كمىا قىد يكىون عميىل سىابق أو حىالي
ورد أو زميل عمل أو جهة حكومية أو أي جهات أخرى مستقلة ذات اختصاص.
للم ّ
ىوردين حس ى ىىب الوكال ى ىىة
كم ى ىىا أش ى ىىار ) (Malonza,2012,22-25إل ى ىىى معوق ى ىىات تقي ى ىىيم أداء الم ى ى ّ

االوروبية ) )European Commission, 2004a ; IEFE, 2005وهي:

وردين.
 قلة توفر المعلومات الكافية لتطوير عوامل تقييم أداء الم ّ

وردين لمختلف المنتجات والخدمات.
 قلة توفر المعلومات والوعي بأهمية تقييم أداء الم ّ
وردين.
 قلة اإلهتمام العام من البائعين والمشتريين على حد سواء عن فوائد تقييم أداء الم ّ

 ضعف التنسيق واالنتشار ألفضل الممارسات بين مختلف المنظمات وعلى مختلف المستويات.
 عوامل التقييم نفسها وتوثيقها.

ىورد فرصىة
ورد في البداية على كميات كبيىرة وانمىا يعطىى الم ّ
 التجربة :حيث ال يتم التعاقد مع الم ّ
لتوريد كمية محدودة لترى المنشأة مدى صدقه ووفائه وقدراته في تلبية اإلحتياجات مىن المىواد بىنفس
الشروط المتفق عليها.

ورد والمنشأة المشترية على توقيع عقد الشىراء لكميىات كبيىرة
 التعاقد والتن،يذ :ويتم اإلتفاق بين الم ّ
أو كميات متفق عليها وتوضع شروط في هذا العقد وعلى الطرفين اإللتزام بها ومن ثم تنفيذ العقد.

 مرحلة تدعيم وتنمية العالقات مع ال هموّرد المختار:
ىورد أساس ىىها
"إن إدارة التوري ىىد الناجحة ھي تل ىىك اإلدارة التي تس ىىتطيع بناء عالقات جي ىىدة مع الم ى ّ
الثقة والتف ى ىىاهم المتب ى ىىادل ألن ذل ى ىىك يحقﻖ مﺮونة وس ى ىىهولة االتص ى ىىال بين الطى ى ىرفين ووفاء كﻞ م ى ىىنهم
بمتطلبات الطرف اآلخﺮ كما وأن المطلوب من إدارة التوريد والتخزين ليس فقىط إقامة عالقات جيىدة

وطيب ى ىىة في األجﻞ القصيﺮ دائما ب ى ىىل أيضا تنمية ھذذذذذﺬ العالقات على أس ى ىىس صحيحة و ارسخة كي
يستطيع كﻞ طﺮف أن يسهم في تحقيق مصالح الﻄﺮف اآلخر( ".مريش.)23،2115،

ىوردين
كمىىا أشىىار (الرفيعىىي )55-56،2.1.،إلىىى مفهىىوم عالقىىة الش ىراكة اإلسىىتراتيجية مىىع المى ّ

وردين تعني بناء وتطىوير
التي قدمها ( ")Jie et al.,2007,14إن عالقات الشراكة اإلستراتيجية مع الم ّ
عالقىىات طويلىىة األجىىل ومباش ىرة وهىىي تشىىجع علىىى تطىىوير الخطىىط وحىىل المشىىكالت علىىى مسىىتوى

تطى ىىوير المنتجى ىىات والتكنولوجيى ىىا واألس ى ىواق ،إن ش ى ىراكات التوريى ىىد اإلسى ىىتراتيجية (Supply Strategic

ىوردين الىىذين يمتلكىىون االسىىتعداد لمشىىاركة
 )Partnershipsعىىادة مىىا تحىىدث بىىين عىىدد محىىدود مىىن المى ّ
مسؤولية أو هدف النجاح وبمنظور استراتيجي فإن تالحم الشركاء يمكن أن يحسن األداء من خالل
أحكىام حىىاالت الهىدر فىىي المىوارد والوقىت والجهىىد وأن بنىىاء شىراكات إسىىتراتيجية كفىىؤة هىو مكىىون حىىرج

لتحسين أداء سلسلة التوريد.

كما أشار ) (Tuazama,2015,12إلى األهمية التي وضىحها ) )Tan,2002بخصىوص المشىاركة

ىوردين تمكىن
وردين المميزين واشراكهم في البحث والتطوير "إن المشاركة اإلسىتراتيجية مىع الم ّ
مع الم ّ
ىوردين القل ىىة ال ىىذين ل ىىديهم الرغب ىىة لمش ىىاركة المس ىىؤولية لنج ىىاح
المنظم ىىات م ىىن العم ىىل بكف ىىاءة م ىىع الم ى ّ
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وردين المبكرة في عملية تصميم المنتج ممكن أن تقىدم تصىميما أقىل تكلفىة
المنتجات وان مشاركة الم ّ
وتساعد في إختيار أفضل المكونات والتقنيات كما تساعد في تقييم التصميم".
كم ىىا أش ىىار (الكساس ىىبة" )23،2111،إن الص ىىناعات الحديث ىىة تق ىىوم عل ىىى تط ىىوير العالق ىىات م ىىع

ىورد يحىىاول رفىىع مسىىتوى العالقىىة مىىن
ىوردين مىىن خىىالل ربىىط شىىبكات العمىىل معهىىم بالمقابىىل فىىإن المى ّ
المى ّ
خىالل الدقىة فىي العمىل والتىي تعىود بالفائىدة علىى الطىرفين فىي األمىد البعيىد" (السىيد وآخىىرون،2116،
.)112-117

ىوردين مثى ى ىىل
وأشى ى ىىار( )Besterfield,2003,156إلى ى ىىى بعى ى ىىض وسى ى ىىائل بنى ى ىىاء العالقى ى ىىات مى ى ىىع المى ى ى ّ
(فحص التوريد– تدريب العاملين لتحسين الجودة وزيادة اإلنتاجيىة– فىرق العمىل المشىتركة– شىهادات
وردين باعتبار التقىدير واإلهتمىام
وردين) حيث وضح تمييز الم ّ
وردين– تمييز الم ّ
وردين– تقدير الم ّ
الم ّ
ىورد ملتىىزم تجىىاه الشىىركة كشىىركاء سىواء فىىي
ورديهىىا كمحفىىز للتأكيىىد علىىى أن المى ّ
الىىذي تقدمىىه الشىىركة لم ّ
ىوردين
أدائهىىم أو تحس ىىين الجىىودة أو التوص ىىيل ويفت ىىرض أن تكىىون المحفىىزات م ىىن خىىالل معامل ىىة الم ى ّ

ورد المفضل أو المتميز أو االستثنائي ومنحهم حوافز تقديرية.
ووصفهم بالم ّ
وردين في ثالثة أشكال هي:
وقد صنف (البرازي )35-34،2112،العالقة مع الم ّ

 الم،اوضـــات :إذ تخضىىع تلىىك المفاوضىىات لمىىا يمكىىن أن يكسىىبه الطىىرف األول ويخس ىره الطىىرف
الثاني ويعتمد ذلك علىى حجىم القىوة التفاوضىية الىذي يتمتىع بهىا كىل طىرف ،حيىث تحىاول الشىركة أن

ىورد ضىىغوطا معينىىة للحصىىول علىىى أعلىىى
ىورد فىىي الوقىىت الىىذي يمىىارس فيىىه المى ّ
تخفىىض أسىىعار المى ّ
األسعار لمستويات الجودة التي يحددها ويقدمها عن ).(Johnson, 2010

 الشـراكة :هنىىاك مجموعىىة مىىن العناصىىر إذا تىىوفرت سىىتؤلف عالقىىة الشىىراكة والتقىىارب بىىين الشىىركة
ىورد ،منهىىا االتجاهىىات والمشىىاركة بالنجىىاح والثقىىة المتبادلىىة والىىتعلم المشىىترك ،إضىىافة إلىىى السىىلوك
والمى ّ
واألفعال التي يفترض أن تمارسها الشركة في سعيها للوصول إلىى عالقىة الشىراكة والتىي تحىدد مىدى
وردين .عن ).(Slack, 2003
العالقة مع الم ّ

ورد يعمالن معىا يىدا بيىد عىن طريىق مسىاعدة كىل طىرف للطىرف
 التعاون :وتعني أن الشركة والم ّ
اآلخىىر بأقصىىى طاقاتىىه وقد ارتىىه ،وعالقىىة التعىىاون هىىي التىزام بعيىىد المىىدى لألعمىىال المشىىتركة لتحسىىين

ورد للشركة كعميىل والتطىوير والتعىاون اإلداري والتكنولىوجي
الجودة والدعم الفني واإلداري بقدرات الم ّ
عن ).(Levi,2003
وأشى ى ى ىىار ( )Agarwal et al.,2007,447للتوضى ى ى ىىيح الى ى ى ىىذي قدمى ى ى ىىه كى ى ى ىىل مى ى ى ىىن (& Cooper, 1998

ىوردين
وردين بأنها تيسر للمنظمات من العمل بفاعلية وعن قرب مىع م ّ
 )Slagmulderللشراكة مع الم ّ
وردين كثر تم إختيارهم على أساس التكلفة فحسب.
قلة أفضل من العمل مع م ّ

وقد عرف ) (Satyanarayana,2011,65-66العالقة التعاونيىة التقليديىة فىي سلسىلة التوريىد بأنهىا

"أعلى قيمة عند أقل تكلفة ،بجعل كل جزء من سلسىلة التوريىد فىي تنىاغم وانسىجام كىأنهم شىيء واحىد

كلىىه تحىىت سىىيطرتك (رقابتىىك) والحقيقىىة التىىي تبقىىى واضىىحة أن المشىىاريع التىىي لىىديها تعىىاون داخلىىي
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مكتس ىىب ه ىىي أكث ىىر نجاح ىىا ف ىىي خل ىىق عالق ىىات تعاوني ىىة خ ىىارج المش ىىروع ،وأوض ىىح أن هن ىىاك م ارح ىىل
للعالقات في سلسل ة التوريد تبدأ بالتعامل أو الصفقة ثىم تبىادل المعلومىات ثىم التعىاون وتنتهىي بإتمىام

العملية".

بينما أشار ) (Fleuren,2011,8إلى اقتراح ) (Bensaou,1999لمحفظىة العالقىات التىي تىربط بىين

وردين والتي تعتمد على تفاعل عاملين هما:
المنظمة والم ّ
 -1االستثمارات المحددة للمشتري  Buyer's Specific Investmentويمثلها المحور الرأسى وتشمل:
أ -استثمارات ملموسة :مبان وأدوات ومعدات أو منتجات.

ب -إس ىىتثمارات غي ىىر ملموس ىىة :مث ىىل األفى ىراد أو الوق ىىت والجه ىىود الت ىىى ب ىىذلت لتعل ىىيم ورف ىىع أداء
ورد أو تبادل المعلومات ،والتدريب والمعرفة الالزمة لتطوير شكل العالقة بينهما.
الم ّ
ورد Supplier's Specific Investment:ويمثلها المحور األفقى وتشمل:
-2االستثمارات الثابتة للم ّ
أ -استثمارات ملموسة :مثل المصنع أو موقع التوزيع (تاجر الجملة).

ب -استثمارات غير ملموسة :مثل إرسال مهندسىين لتطىوير نظىم المعلومىات لتتىواءم مىع قواعىد

بيان ىىات المش ى ىترى فيمى ىىا يسى ىىمى نظىىىم معلوم ىىات دعىىىم الق ى ىرار ) (DSSأو بروتوك ىىول تبى ىىادل البيانى ىىات

Captive Buyer

Market Exchange

عالية

للمشترى

المشتري المقيد

تبادل تسويقى

االســـــــــتثمارات المحـــــــــددة

Partnership

منخ،ضة

ش ى ىريك اسى ىىتراتيجى

ورد المقيد
 Strategicالم ّ
Captive Supplier

عالية

الكترونيا ( (EDIوقد أوجد هذا التفاعل أربعة أنماط من العالقات يوضحها الشكل رقم (:)1-2

منخ،ضة
ورد
االستثمارات المحددة لل هم ّ

شكل ()3-2
محفظة ( (Bensaouللعالقات بين المنظمة وال ُمو ّردين المصدر )(Fleuren, 2011, 8

ويبين من الشكل ( )3-2أن أنماط العالقات كالتالي:
 شــــــــــريك اســــــــــتراتيجى :وفيى ى ى ى ىىه يقى ى ى ى ىىدم كى ى ى ى ىىال الش ى ى ى ى ىريكين أص ى ى ى ى ىوال محى ى ى ى ىىددة ومرتفعى ى ى ى ىىة القيمى ى ى ى ىىة
للعالقة ،وهي تعتبر بمثابة التزامات حقيقية لقوة العالقة.

ىورد كرهين ى ى ى ى ى ىىة ل ى ى ى ى ى ىىدى
 ال همـ
ــــــــــــورد المقيـــــــــــــد :ع ى ى ى ى ى ىىدم تماث ى ى ى ى ى ىىل ف ى ى ى ى ى ىىى العالق ى ى ى ى ى ىىة ،يعتب ى ى ى ى ى ىىر الم ى ى ى ى ى ى ّ
ّ
المشترى فى حين يستطيع المشتري التحول من عميل إلى آخر بحرية.
 تبــادل تســـــــويقى :وفيىىه يقىىدم كىىل ش ىريك تطىىوير ألصىىول خاصىىة بالعمىىل مىىع الطىىرق اآلخىىرى،
ويى ى ى ى ى ىىتمكن كى ى ى ى ى ىىل ش ى ى ى ى ى ىريك فى ى ى ى ى ىىى هى ى ى ى ى ىىذا الوضى ى ى ى ى ىىع م ى ى ى ى ى ىن دخى ى ى ى ى ىىول السى ى ى ى ى ىىوق
والتحول إلى شريك آخر بأقل تكلفة وخسارة ممكنة.
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المشـــــــــــتري المقيـــــــــــد :عى ى ى ى ىىدم تماثى ى ى ى ىىل فى ى ى ى ىىى العالقى ى ى ى ىىة ،يعتبى ى ى ى ىىر المشى ى ى ى ىىتري كرهينى ى ى ى ىىة لى ى ى ى ىىدى

ورد التحول من عميل إلى آخر بحرية.
ورد ،فى حين يستطيع الم ّ
الم ّ
ورد.
ويتم تحديد نوع العالقة المناسبة وفقا لنوع المنتج المقدم والسوق الحالية وظروف الم ّ

ـوردين الحــاليين والمحتملــين وجمــع
ـوردين يــتم أوال حصــر ال همـ ّ
وخالصــة القــول إنــه لتقيــيم ال همـ ّ
وردين المعتمـدين بعـد تقيـيمهم
البيانات والمعلومات عنهم وتصني،هم ثم إصدار قائمة محدثة بـال هم ّ

وبالتــالي تحــرص المنظمة/الشــركة باســتمرار علــى بنــاء وتطــوير عالقــات شـراكة طويلــة األمــد مــع
ـــوردين ويمكــــن الوصــــول مــــع بعضــــهم إلــــى التحــــالف
ورديهــــا المعتمــــدين خصوصــــ ا كبــــار ال همـ ّ
هم ّ
اإلستراتيجي.

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

عرفهىىا (المناصىىير )2،2116،بأنهىىا "كافىىة األنشىىطة والعمليىىات التىىي تقىىوم بهىىا الشىىركة لضىىمان

جىىودة المنتجىىات وخىىدمات العمىىالء وتقىىديم المنتجىىات والخىىدمات فىىي المكىىان والزمىىان المناسىىبين وذلىىك
مىىن خىىالل الرقابىىة علىىى األنشىىطة وتحسىىين القىىدرات التشىىغيلية" ،أي أن العمليىىات الداخليىىة تعبىىر عىىن

األنشطة التي تتم داخل الشركة بهدف تسيير األعمال وضمان تنفيذها بشىكل متناسىق وسىليم بحيىث
تضمن تحقيق الغرض من العملية دون حصول أخطاء أو تأخير.

وعرفها (رفاعي )29،2116،بأنها عمليات سلسلة التوريد وهي "التركيز على كيفية إدارة عملية

اإلنتاج بكفىاءة وبىأكثر اعتماديىة كلمىا أمكىن ذلىك ،وتنفيىذ عمليىة التصىنيع وادارة المخىزون والمخىازن،
ويمكن أن يساعد ذلك على تحسين كفاءة عمليات اإلنتاج ورفع جىودة التصىنيع وزيىادة جىودة المنىتج

النهائي.

كم ىىا عرفه ىىا (هدي ىىة )27-26،2116،بمرحل ىىة تحوي ىىل المى ىواد األولي ىىة والمى ىواد الخ ىىام م ىىن خ ىىالل

العمليات التصنيعية داخل الشركة إلى منتجىات بىالجودة والمعىايير المطلوبىة التىي تسىعى مىن خاللهىا

الشىىركة إلىىى إرضىىاء عمالئهىىا ،ويىىتم توزيىىع المنتجىىات وانتشىىارها فىىي السىىوق أو لىىدى المىىوزعين ليىىتم
تسليمها للعمالء في الوقت المطلوب ،وهو ما يعتبىر مىن أهىم الممارسىات التىي يجىب علىى الشىركات

أخذها بعين اإلعتبار ،وأوضح كذلك أن مىن أهىم مىا تركىز عليىه معظىم الشىركات هىو الجانىب المىالي

الىىذي يشىىمل التقليىىل مىىن تكىىاليف اإلنتىىاج مىىع موازنىىة هىىذا الجانىىب مىىع الجىىودة فىىي المنتجىىات والتركيىىز
األكبر يكون على العائد من األرباح إلرضىاء أصىحاب المصىالح وزيىادة رأس المىال للشىركات ،لىذلك
يعتبىىر التركيىىز واإلهتمىىام بتىىدفق األمىوال بىىين أعضىاء السلسىىلة مىىن أهىىم الممارسىىات الداخليىىة لسلسىىلة

التوريد ،حيث ينعكس مؤشر تدفق األموال بين أعضاء سلسلة التوريد عن غيره من المؤشرات لباقي
الممارسات الداخلية لسلسة التوريد بين أعضائها لكونه أن المصدر في هذا المؤشر هىو العميىل ومىا
تحصل عليه الشركات والمنظمات من خالل بيع منتجاتها وحصد األرباح.
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وقد أطلق عليها ) )Prajogo et al. 2012,129العمليات الداخلية من أجل تمييزها عن العمليات
وردين والعمالء.
الخارجية المتمثلة بإقامة عالقات خارجية مع أطراف سلسلة التوريد مثل الم ّ
وأشىىار ) (Odongo, 2017,2-3إلىىى تعريىىف ) (Chen,2009أن تكامىىل سلسىىلة التوريىىد هىىو إدارة
مجموعىىة مىىن األنشىىطة التىىي تهىىدف إلىىى ربىىط العمليىىات ذات الصىىلة بسىىهولة داخىىل وبىىين المنظمىىات

للتخلص من العمليات غير الضرورية لخلق سلسلة توريد فعالة وكفؤة.

وأشىار ) )Donovan et al.,2017,16-17إلىى اشىىتراط كىل مىن ) (Min & Mentzer,2004بأنىىه

لتس ىىهيل التع ىىاون ال ىىداخلي يج ىىب عل ىىى الش ىىركة أن تمتل ىىك توجه ىىا إس ىىتراتيجيا تج ىىاه الجه ىىود التعاوني ىىة
لمزامنة وتقارب القدرات التشغيلية واإلستراتيجية الداخلية والبينية إلى وحدة كاملة موحدة".

بينمىا أشىار (الشىعار )492،2114،إلىى تعريىف كىل مىن (Heim and Peng, 2010 & Danese

) et.al,2013ب ى ىىأن التكام ى ىىل ال ى ىىداخلي يش ى ىىير ﺇلى الدرج ى ىىة الت ى ىىي تعمل فيها ﺃقساﻡ الش ى ىىركة ﻭﻭحﺩﺍتها
ﺍإلﺩﺍﺭية بطريقىىة تعاﻭنية ﻭتتفاعل مع بعضها لحل ﺍلصﺭﺍعاﺕ التىىي يمﻜﻥ ﺃﻥ تحﺩﺙ ﺩﺍخل الشىىركة
ﻭﺍلتﻭصل ﺇلى نتائج مﺭضية لجميع األطراف.

كما عرف كل مذن ) )Hamid& Ebrahim,2013,52تكامىل سلسىلة التوريىد (الىداخلي والخىارجي)

بأنهىىا محاولىىة لرفىىع الت ىرابط داخىىل كىىل مكىىون لسلسىىلة التوريىىد لتسىىهيل إتخىىاذ الق ىرار والحصىىول علىىى

تفاعىل كىىل عناصىىر السلسىىلة بطريقىة فعالىىة وهكىىذا يخلىىق وضىىوح سلسىلة التوريىىد ويحىىدد مواضىىع عنىىق
الزجاجة ،كما أن قاعدة التكامل يمكن أن توصف بالتعاون واالشتراك.

ىوردين والتكامىىل مىىع
وقسىم ) (Flynn et al., 2010,59التكامىىل إلىىى ثالثىىة أبعىىاد التكامىىل مىىع المى ّ
العمالء والتكامل الداخلي" كما عرف تكامل سلسلة التوريد بأنه "الدرجة التي يتعىاون عنىدها المصىنع

اسىىتراتيجيا مىىع شىىركائه فىىي سلسىىلة التوريىىد ويىىدير تعاونيىىا العمليىىات الداخليىىة والبينيىىة ،والهىىدف هىىو
الحصول على تدفقات فعالة وكفؤة للمنتجات والخىدمات ،المعلومىات ،األمىوال ،والقى اررات ليىوفر قيمىة
قصوى للعميىل بكلفىة منخفضىة وسىرعة عاليىة" ،كمىا أشىار ) (Juan,2013,425إلىى تعريىف (Zhao et

) al.,2011 ;Topolsek,2011;Flynn et al.,2010للتكامىل الىداخلي بأنىه "الدرجىة التىي تسىتطيع الشىركة
اليهىا تنظىىيم ممارسىىاتها ،إجراءتهىىا ،معلوماتهىا ،ق ارراتهىىا والتىىدبير بطريقىىة تعاونيىة متزامنىىة بىىين مختلىىف
ورديها".
الجوانب لتكون قادرة على اإلذعان لمتطلبات العميل وتتفاعل بفاعلية مع م ّ

وأشىىارت ( (Kemunto,2014,13إلىىى تعريىىف ) (Schoenherr and Swink,2012بىىأن التكامىىل

الىىداخلي فىىي األدبيىىات الحديثىىة يضىىم مختلىىف المشىىاهد الداخليىىة ويعىىود إلىىى الدرجىىة التىىي تهىىدف إليهىىا

الشركات لالرتباط الوظيفي الداخلي ،تطوير التركيبات للتفاعل وتنفيذ العمليات الوظيفية في أعمالها
اليومية".

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

وكىىذلك اإلنتىىاج اآلنىىي أو اإلنتىىاج فىىي الوقىىت المحىىدد ) (JITحيىىث أشىىار ) )Vivek,2007,21-23إلىىى
تعري ىىف الممارس ىىة الرش ىىيقة لك ىىل م ىىن (;Womack & Jones,1996 ;McIvor,2001;Taylor,1999
45

Li 2002;Handfield and Nichols 1999;Mason-Jones and Towill,1997؛  (Burgess 1998بأنهىا
"ممارسة تحسين اإلنتاجية للتمكن من خفض المخزونات عبر المصنع ومن ثم عبر سلسلة التوريىد،
والتصنيع الرشيق يتضمن أقل مدخالت وأكبر مخرجات ويشمل التخلص من سبعة أنواع من التالف

من كامل سلسلة التوريد (اإلنتاج الزائد ،المخزون ،الحركة ،النقل ،وقىت االنتظىار ،العمليىات ال ازئىدة،

إعادة العمل) ،بينما (عرف الكساسبة )14،2111،التصنيع اآلني أو اإلنتاج في الوقت المحدد بأنىه
"نظىىام يبنىىى علىىى أسىىاس تحكىىم دقيىىق بىىالمخزون مىىع تىىوفر نظىىام معلومىىاتي فعىىال وترتيىىب دقيىىق بىىين
وردين بحيث تصل الطلبيات بمواصفات وكميات ووقت دقيق وبيئة مستقرة".
عمليات اإلنتاج والم ّ
وأش ىىار (البى ىرازي )24،2112،أن م ىىن أه ىىداف إدارة سلس ىىلة التوري ىىد ه ىىو إدارة الش ىىركة لعملياته ىىا
الداخليىىة وبشىىكل يضىىمن تحقيىىق التكامىىل بىىين أط ىراف سلسىىلة التوريىىد مىىن خىىالل قيىىام الشىىركة بوضىىع

أنظم ىة للرقابىىة علىىى المخىىزون وحرصىىها علىىى تىىوفير نظىىم إنتاجيىىة مرنىىة تسىىمح باالسىىتجابة للتغي ىرات
المستمرة في حاجات العمالء ورغباتهم.

ومــن خــالل التعري،ــات الســابقة يمكــن القــول أن المقصــود بالعمليــات الداخليــة أو مــا هيســمى

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

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

بأقل مدخالت مع التخلص مـن التـالف بأنواعـه وذلـك
إرضـاء للعمـالء وتخ،يضـ ا للتكل،ـة وتحسـين ا
ا
لألداء.
 3-7-1-2العالقة مع الوسطاء(Brokers Relationship) :

قبىىل تن ىاول مفهىىوم العالقىىة مىىع الوسىىطاء وأهميتهىىا وكيفيىىة تطويرهىىا ال بىىد مىىن تنىىاول المقصىىود

بالوسيط وأنواع الوسطاء.

فقىىد أشىىار كىىل مىىن (الزعبىىي وعىزام )151-149،2112،إلىىى تصىىنيف الضىىمور( )2112ألنىواع

الوسطاء حيث تم تقسيمهم على النحو التالي:


وســطاء وكــالء ال يقومــون بــالبيع والشـراء :وهىىم الىىذين يقومىىون بتأديىىة وظىىائف تسىىويقية أخىىرى
وغيرها من الوظائف غير وظىائف البيىع والشىراء حيىث أورد (المرجىع السىابق )32،األمثلىة التىي

أوردهىىا كىىل مىىن (الضىىمور 2112،والص ىىميدعي )2119 ،وهىىي :شىىركات النقىىل ،المس ىىتودعات
العام ى ىىة ،ش ى ىىركات الت ى ىىأمين ،وك ى ىىاالت اإلع ى ىىالن ،أنظم ى ىىة االتص ى ىىال (بريى ى ىد– ه ى ىىاتف -انترن ى ىىت)
ومنظمات المعلومات وبحوث التسويق.



وسطاء وكالء يقومون بالبيع والشراء :وينقسم هؤالء إلى قسمين:
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أ-

وسطاء يمتلكون السلعة :وهم التجار سواء كانوا تجار جملة أو تجار تجزئة.

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

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

الوكالء بالعمولة :هم الوكالء الذين تكون السلع موضع التعامل في حيازتهم كاملىة ويحتفظىون
بهىىا كأمانىىة علىىى ذمىىة الشىىركة لحىىين إب ىرام عقىىد صىىفقة مثىىل (معىىارض السىىيارات) ،كمىىا أشىىار
(المرجىىع السىىابق )131،إلىىى مبىىررات اس ىتخدام الوسىىطاء كمىىا فص ىلها (الضىىمور )2112،وهىىي:
عدم توفر اإلمكانيات المادية والبشرية ،تنوع المنتجات ،االستفادة من مزايا التخصىص (المكىان

والشى ىىخص) ،يى ىىوفر الوسى ىىطاء فى ىىي محالتهى ىىم تشى ىىكيلة واسى ىىعة ومتنوعى ىىة مى ىىن المنتجى ىىات ،كفى ىىاءة
االتصاالت ،الحصول على المعلومات الراجعة (العكسية) ،وتقديم خدمات للمستهلكين.

كمىىا أشىىار ( )Henriksson & Nyberg,2005,35إلىىى نىىوع مىىن الوسىىطاء فيمىىا يسىىمى لوجسىىتية

الشى ى ى ىريك الثال ى ى ىىث ) (3rd Party Logisticولوجس ى ى ىىتية الشى ى ى ىريك ال ارب ى ى ىىع ) (4th Party Logisticال ى ى ىىذي
أوضىىحهما ) (Lumsden,1998أنىىه "عنىىدما يتحمىىل مسىىؤولية النقىىل إمىىا المشىىتري أو البىىائع وحىىده فإنىىه
يطلىق علىى ذلىك لوجسىتية الشىريك األول ) (1st Party Logisticبينمىا عنىدما يشىترك البىائع والمشىتري
فىىي مسىىؤولية النقىىل يمكىىن اسىىتخدام مصىىطلح لوجسىىتية الشىريك الثىىاني ) (2nd Party Logisticبينمىىا
عندما يكون هناك عامىل ثالىث بىين البىائع والمشىتري مثىل شىركة النقىل يطلىق عليىه لوجسىتية الشىريك

الثالىث ) (3rd Party Logisticباإلضىىافة إلىى ذلىىك هىىذه األيىىام يىتم تىىداول مصىىطلح لوجسىىتية الشىريك
ال اربىع ) (4th Party Logisticوفىي هىذه الحالىة يقىوم الشىريك ال اربىع بتقىديم خدماتىه المعنويىة ألعضىاء
سلس ىىلة التوري ىىد حي ىىث يجم ىىع وي ىىدير المى ىوارد والق ىىدرات والتكنولوجي ىىا للش ىىركاء الثالث ىىة لتعم ىىل بالش ىىكل

األمثل ،إن مزودي لوجستية الشريك الثالث يمكن أن يقدموا عدة أنشطة للعميل وبالتالي تكون هناك
إمكانيىىة للعميىىل علىىى التركيىىز علىىى وظائفىىه الرئيسىىية حيىىث يمكىىن تقىىديم عىىدة أنشىىطة باإلضىىافة إلىىى

النقل مثل التخزين ،التغليف والتخطيط".

وتخلىىص الد ارسىىة بىىأن المقصىىود بالوسىىيط :أيــة جهــة وســيطة تمــارس عملهــا بــين المشــتري

ورد (كوكيل البيع) أو من الجهتين
ورد إما من جهة المشتري (كوكيل الشراء) أو من جهة ال هم ّ
وال هم ّ
اء كانت هذه الجهة تملك السلعة أو الخدمة أو ال.
مع ا سو ا
وأشى ىىار (الب ى ىرازي )11،2112،إلى ىىى تعريى ىىف) )Kim,2004للعالق ى ىة مى ىىع الوسى ىىطاء بأنهى ىىا "تطى ىىوير
عالقىىات تعىىاون وعمىىل مشىىترك بعيىىدة األمىىد مىىع الوسىىطاء فىىي سلسىىلة التوريىىد بهىىدف تحقيىىق التقىىارب
والثق ىىة العالي ىىة المتبادل ىىة والتنس ىىيق المالئ ىىم لألنش ىىطة والح ىىل المش ىىترك للمش ىىكالت وال ىىتعلم المش ىىترك

والمشاركة في النجاح والمكتسبات إضافة إلى المخاطر وشفافية المعلومات وتوافرها بدرجات عالية"
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ونظ ار كون العالقة مع الوسطاء ممارسة هامة حرصت الد ارسىة علىى تضىمينها فىي الممارسىات
ىوردين والعم ىىالء حي ىىث إن بع ىىض الوس ىىطاء
كونه ىىا تى ىربط ب ىىين الش ىىركة ووس ىىطائها م ىىع ك ىىل م ىىن الم ى ّ
متضمنين في عملية توريد المواد أو الخدمات وتكون بشكل مباشر مع إدارة المشىتريات والماليىة مىن
خىىالل شىىركات الشىىحن والنقىىل والتىىأمين والبنىىوك بينمىىا الىىبعض اآلخىىر متضىىمنين مىىع عمليىىة التوزيىىع
والبيع للعميل النهائي وتكون بشكل مباشىر مىع المبيعىات والتوزيىع مىن خىالل الىوكالء وتجىار الجملىة

وتجار التجزئة الذين يمتلكون دور كبير في توزيع منتجات الشركات محل الدراسة.

ويمكن القول بأن العالقة مع الوسطاء هي تلك العالقـة التراكميـة بعيـدة األمـد التـي قـد تنشـأ

بين الشركة ووسطائها من خالل التعامل المستمر المبني على الثقـة واإللتـزام والتعـاون واالحتـرام

المتبادل والتنسيق المالئم لألنشطة ومراعاة كل طرف لمصالخ اوخر مع حل أية مشاكل قد تنشـأ

سس واضحة مع إشراك بعض الوسطاء (بين الشركة وعمالئهـا) فـي التـدريب والتأهيـل فـي
على أه ه
مجاالت خدمة العمالء والتوزيع وادارة المخاطر وتبادل المعلومات ونيرها.
 4-7-1-2العالقة مع العمالء(Customers Relationship) :

"إن اإلدارة الحديثىىة جعلىىت مىىن العميىىل وخدمتىىه هىىدفها ومبتغاهىىا حيىىث سىىيحدد ذلىىك فشىىلها أو

استمرار نجاحها أو توقفها لذا فإن خدمة العميل تعد من األمور المهمة جدا في تقدم المنظمة وبنىاء

سىىمعتها الخدميىىة واإلنتاجيىىة ولىىذا نىىرى أن العىىاملين فىىي مجىىال اللوجسىىتيك وسالسىىل التوريىىد قىىد ركىىزوا
على ىىى هى ىىذا الجانى ىىب المهى ىىم فمسى ىىتوى الخدمى ىىة المقدمى ىىة للعمى ىىالء دائمى ىىا تعتبى ىىر ذا أهميى ىىة قصى ىىوى فى ىىي

المؤسسات والمنظمات الناجحة في زمن إزدياد المنافسة"( .العلي والكنعاني.)95،2114،
 0-4-7-0-8م،هوم العالقة مع العمالء (التكامل مع العمالء):

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

) 1999للعالقىىة مىىع العمىىالء بأنهىىا " كىىل الممارسىىات التىىي تسىىتخدم لغىىرض إدارة شىىكاويهم وتحسىىين

رضىاهم وخلىق عالقىة طويلىة األمىد معهىم ورأي كىل مىن )(Nobel, 1997; and Tan et al., 1998

بإعتبار العالقة مع العمالء مكونا هاما لممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد ومجادلىة )(Magretta ,1998

أن العالقىىة الحميمىىة م ىع العمىىالء تمك ىن الشىىركات مىىن المحافظىىة علىىى والء العميىىل وتوصىىيل القيمىىة

لعمالئها وتميز منتجاتها عن المنافسين".

وأوضح ) )Tuazama,2015,13أن العالقة مع العمىالء تىىعرف كواحىدة مىن العناصىر الهامىة فىي

ممارسات إدارة سلسلة التوريد والتىي تشىمل ممارسىات عالقىات العميىل لتقيىيم شىكاوى العمىالء وتعىزز
دعىىم العميىىل ،متابعىىة التغذيىىة العكسىىية مىىن العميىىل وتوقىع العوامىىل التىىي تىىؤثر علىىى عالقىىات العمىىالء
وتوقعات العمالء والتفاعل مع العمالء لوضع معايير وقياس رضا العمالء.
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وفي اإلتجاه نفسه أكد ( )Chesaro,2016,10أن العالقة مع العمالء تركز بشكل عام كيف أن
المنظمة تدير وظيفة العمالء بأفضل ما لديها للتأكد أنهىم مسىتجيبون إلحتياجىاتهم ورغبىاتهم المتغيىرة
وتشمل الطرق إلدارة التغذية العكسية من العميل والعالقة التشاركية معهم وتحسين خدمة العمالء.

وعرفهىا ( (Yurong et al,2002 ,442-443بأنهىا تتكامىل بسىهولة مىع المبيعىات ،خدمىة العمىالء،

التسىىويق ،دعىىم المجىىال وأيىىة وظىىائف تمىىس العمىىالء ،وان اإلهتمىىام بىىإدارة العالقىىة مىىع العمىىالء حىىديثا
بىىين األعمىىال نىىاتج عىىن الحقيقىىة التىىي تقىىول أن البيئىىة التسىىويقية يومنىىا أصىىبحت مشىىبعة بشىىكل كبيىىر

وأكثر تنافسية.

وأش ى ى ىىار (الرفيع ى ى ىىي )57،2111،إل ى ى ىىى تعري ى ى ىىف ) (Tan et al.,1998 & laycoub et.al,1999إلدارة

عالقات العمالء بأنها " تعني مدى واسعا من الممارسات والتقنيات التي توظف من أجل إدارة وبناء

شراكات إستراتيجية مع العميل وبالنتيجة تحسين رضا وقيمة العميل".

كما أشىار ( )Mose,2015,13إلىى تعريىف ( )Zhao et al.,2002للعالقىة مىع العمىالء بأنهىا تعىود

إل ىىى عملي ىىة التفاع ىىل والتع ىىاون ب ىىين المنظم ىىة وعمالئه ىىا للتأك ىىد م ىىن الت ىىدفق الفع ىىال للمنتج ىىات و/أو

الخدمات للعمالء.

وقــد خلص ـت الدراســة إلــى تعريــف العالقــة مــع العمــالء بأنهــا مــدى واســع مــن الممارســات

يمـس العمـالء مـن تســويقأ
والتقنيـات المسـتخدمة مـن الشــركة التـي تتكامـل بســهولة مـع كـل مـا ه
مبيعــاتأ خدمــة عمــالء شــامل اة الت،اعــل والتعــاون مــع العمــالء باالســتجابة إلحتياجــاتهم ورنبــاتهم

المتغيـرةأ إدارة شــكاويهمأ قيــاس رضــاهم ومتابعــة التغذيــة العكســية مــنهم لغــرض تحســين رضــاهم
وخلــق عالقــة تشــاركية معهــم علــى المــدى البعيــد والوصــول الــى والء العمــالء لتحقيــق أهــداف

المنظمة/الشركة.

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

أوضح (رفىاعي )15،2116،أن مىن فوائىد إدارة سلسىلة التوريىد مىا يىنعكس علىى العمىالء بىالقول

إن" أحد أهم مظاهر األعمال هو تحقيق االتصال بالعمالء واالستحواذ علىيهم ،وادارة سلسىلة التوريىد
تسىىاعد المنظمىىة علىىى تحقيىىق ذلىىك ،ألن السلسىىلة ببسىىاطة تبىىدأ وتنتهىىي بالعميىىل ،وذك بمعرفىىة مىىاذا

يرغب؟ ومتى يرغب فى ذلك؟ وسرعة توصيل المنتجات إليه".

كما أشار ) (Bagchi & Larsen,2004,19إلى أن تكامل نتائج سلسة التوريد تؤدي إلى استجابة

عالي ىىة للعم ىىالء والطلب ىىات وانخف ىىاض وق ىىت ال ىىدورة ووض ىىوح الص ىىفقة التجاري ىىة واختىىزال ف ىىي التك ىىاليف
التش ى ى ىىغيلية وزي ى ى ىىادة مس ى ى ىىتويات خدم ى ى ىىة العم ى ى ىىالء ،كم ى ى ىىا أش ى ى ىىار) )Odongo,2017,37-38إل ى ى ىىى نت ى ى ىىائج

د ارسىىة ) (Bowersox et.al.2002بىىأن تكام ىىل سلسىىلة التوري ىىد يعتب ىىر أساسىىيا ف ىىي زيىىادة مع ىىدل خدم ىىة
العمالء والفعالية التشغيلية.

وكمىا أشىار( (Chesaro,2016, 10إلىى رأي ) (Flynn & Flynn,2005أن "المنظمىة التىي تحىافظ

علىىى شىىبكة قويىىة مىىع عمالئهىىا تكسىىب مي ىزة علىىى منافسىىيها ببنىىاء حىىاجز يعىىيقهم مىىن المنافسىىة وأن
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العالقىىة مىىع العمىىالء أيضىىا تتضىىمن تسىىليما عىىاجال للمنتجىىات والخىىدمات وأنهىىا تشىىمل بشىىكل رئىىيس
األنشىىطة مث ىىل تب ىىادل المعلومىىات ع ىىن خص ىىائص المنىىتج م ىىع العم ىىالء ،إحت ىرام تق ىىارير الطلب ىىات م ىىع
العمالء خالل حجز الطلبات وأوقات التسليم".

كما أشارت ( ) Kemunto,2014,19إلى اعتقاد ) )Goldenberg,2000القائل بأن إدارة العالقة مع

العمىىالء ليسىىت تطبيقىىات تقنيىىة للتسىىويق ،المبيعىىات والخىىدمات فحسىىب ولكىىن فىىي الواقىىع عنىىدما تطبىىق

بنجاح فإنها تمكن المنظمة المتالك إستراتيجية إدارة التقاطع الوظيفي ،قيادة العميل ،عملية التكامىل
التقني التي تعظم العالقات.

 3-4-7-0-8متطلبات بناء وتطوير العالقة مع العمالء:
أشار( (Chesaro,2016,10إلىى جىدل ) (Holmberg ,2015بىأن تىدريب األشىخاص ،تىوفر أنظمىة
الضىىبط اإلداري ،تبىىادل المعلومىىات الىىداخلي المفتىىوح ،وتبىىادل المعلومىىات الخىىارجي المتضىىمن كلهىىا

مطلوبىىة لبنىىاء عالق ىىات العميىىل وان تفهىىم العم ىىالء بواسىىطة إدارة المنظمىىة يس ىىاعد علىىى فهىىم أفض ىىل

لرغبات وحاجات العمالء.

كما أشار ) (Chowa et al., 2008 , 669إلىىى أهميىىة التغذيىىة العكسىىية مىىن العمىىالء والنتيجىىة هىىي

تطىىور التواصىىل مىىع العمىىالء بواسىىطة التغذيىىة العكسىىية مىىن العمىىالء لتتكامىىل مىىع األنشىىطة المتجهىىة
وأوامر التسليم مباشرة للعمالء.

كمىا أشىار (البىرازي )36،2112،إلىى رأي ( )Juscius & Grigaite, 2011القائىل "نتيجىة ضىغوط

المنافسىة العالميىىة ،بحثىت منظمىىات األعمىال الحديثىىة عىن طىىرق جديىدة لتوليىىد قيمىة للعمىىالء ،والعمىل
علىىى تأسىىيس عالقىىات إيجابي ىة معهىىم ،إذ أصىىبحت الشىىركات المعاص ىرة تنظىىر إلىىى العميىىل بوصىىفه

شريكا حقيقيا وتعمل على تطوير عالقات بعيدة األمد معه مما يساعدها في تحقيىق ميىزة تنافسىية ال
يمكن تقليدها بسهولة مىن جانىب المنافسىين ،ويؤكىد المىدخل الحىديث للتسىويق علىى أهميىة اسىتقطاب

العمىىالء واالحتفىىاظ بهىىم ،والتركيىىز علىىى تطىىوير عالقىىات حميمىىة وبعيىىدة األمىىد مىىع العمىىالء الحىىاليين،

وتقديم منتجات وخدمات راقية ومتميزة إلشباع حاجات العميل ورغباته وصىوال إلىى مسىتوى إسىعاده"،

كمىا أشىار إلىى ( (Tanoury, 2000بأنىه "تعتمىىد صىياغة أو بنىاء عالقىات مىع العميىل علىى األسىىاس

المنطقي البسيط والذكي في آن واحد ،القائل إنه إذا عرفت شيئا عن العميل ستكون قاد ار على البيع
له وتلبية إحتياجاتىه بكفىاءة أكبىر ،وتعىد هىذه المعرفىة عىن العميىل العنصىر األساسىي إلدارة العالقىات

مع العمالء".

كمىىا "تعىىد إدارة العالق ىة مىىع العمىىالء مىىن اإلسىىتراتيجيات التىىي صىىيغت لبلىىوغ أفضىىل االي ىرادات،

وتحقي ىىق أعل ىىى قناع ىىة للعمي ىىل عى ىن طري ىىق التركي ىىز عل ىىى مف ىىاهيم معين ىىة ،وتحلي ىىل لمج ىىاميع العم ىىالء
وتج ىزئتهم إلىىى أج ىزاء سىىوقية ،وهىىدف هىىذا التوج ىه لىىدى الشىىركات إلىىى زيىىادة تفاعىىل جميىىع عناصىىر

الشىىركة مىىع عمالئهىىا سىواء بطريقىة مباشىرة أو غيىىر مباشىرة ،باإلضىىافة إلىىى التفاعىىل فىىي نظىىام العمىىل
الىىداخلي بىىين المجه ىزين والمصىىنعين ،وتجىىار الجملىىة والتجزئىىة ،وقىىد يظهىىر للىىبعض إن العالقىىة مىىع
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العميىل تمثىل إسىتراتيجية خدمىة العميىىل ،ولكىن فىي الواقىع تعىد خدمىىة العميىل جىزءا مىن عمليىات أكثىىر
عمقا وشمولية في إدارة العالقة مع العميل" (العلي والكنعاني.)112،2116،

وتضىىمن طىىرح ( )Vivek,2007,21-22رأي ) )Magretta,1998بىىأن الوجىىه ال ىرئيس لعالق ىة جيىىدة

مع العمالء هو فهم متطلبات العميل بدون أن يشير صراحة إليها وهذا يتيح للشركة االستجابة على

نحو أفضل من غيرها لمتطلبات العمالء واحتياجاتهم وبالتالي توفير أفضل قيمة للعمالء وهذا يخلق

والء ثابت.

 4-4-7-0-8عناصر خدمة العميل:
لقىىد عرفىىت خدمىىة العمىىالء بأنهىىا "متغيىىر رئىىيس لىىه تىىأثيره الجىىوهري علىىى عمليىىة خلىىق الطلىىب

والحفىاظ علىىى والء العميىىل وهىىي تبىىدأ عىىادة مىىع إدخىال أمىىر الطلىىب وتنتهىىي مىىع تسىىليم المنىىتج للعميىىل
(الزعبي وعزام.)62،2112،

وأشىار (سىلطان ومسىلّم )118،2..8،فىي ترجمتهمىا عىن  Ronald H. Ballouإلىى "أن الخدمىة

اللوجستية للعميل تمثل عنص ار من ضمن عناصر خدمة العميىل" كمىا أشىار (المرجىع السىابق)119،
إلىىى أن سىىيرلنج والمبيىىرت كىىذلك وجىىدا أن عناصىىر خدمىىة العميىىل المهم ىة جىىدا للعمىىالء لهىىا طبيعىىة

لوجستية.

وذكر (العامري )26،2112،في ترجمته عن ) (John Gattorna ,2001أن خدمة العمالء تحدث

في المراحل المختلفة المتعلقة بالشراء الفعلي للمنتج أو الخدمة وأن عناصرها هي:

 -1عناصــر ماقبــل الصــ،قة التجاريــة :مثىىل الل ىوائح الكتابيىىة لسياسىىة الخدمىىة ومالءمىىة الهيكىىل
التنظيمىي ومرونىة النظىام وأضىىاف (العلىىي والكنعىاني )112،2114،اسىىتالم العميىل لكشىىف العقىىد
أو البوليصة وخدمات اإلدارة.

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

 -3عناصــر مابعــد الصــ،قة التجاريــة :تعىىد داعمىىة بشىىكل عىىام للمنىىتج المسىىتخدم مثىىل ضىىمان
المنتج وخدمة توفير قطع الغيار والصيانة وغيرها.

وقد أظهرت الد ارسىات التىي تىم إجراؤهىا عىن مسىتوى خدمىة العمىالء أنىه فىي مقابىل وجىود عميىل

راض يخبىىر ثالثىىة أف ىراد عىىن تجربتىىه الجيىىدة سىىيقوم عميىىل غيىىر راض بإخبىىار  11فىىردا عىىن تجربتىىه
السىيئة وذكىر (العىامري )22،2112،فىي ترجمتىه عىن ) (John Gattorna ,2001أيضىا أنىه " لىن تقىود

خدمىة العمىالء الجيىدة المعزولىىة عىن العناصىر التسىىويقية األخىرى إلىى النجىىاح حيىث ال يحتمىل نجىىاح
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".

وقد ذكر (المرجع السابق )26-25،العوامىل التىي تىؤثر علىى خدمىة العمىالء وهىي – زمىن دورة

الطلبية– تناسق ودقة التوصيل– وفرة المخزون– قيود حجم الطلب-تيسير إجراء الطلبيات– مواعيىد
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ومرونة التوصيل– إجراءات إصدار الفواتير ودقتها– إجىراءات المطالبىات-حالىة البضىائع– الزيىارات
من مندوبي المبيعات– معلومات عن حالة الطلبية.

ويىىرى كىىل مىىن (الزعبىىي وع ىزام )63،2112،أن الوقىىت المسىىتغرق فىىي االسىىتكمال واالنتهىىاء مىىن

دورة أمر الشراء من العميىل إلىى الشىركة يمثىل قلىب عمليىة خدمىة العميىل وهىو مىا يمثىل %71 –51

من الوقت اإلجمالي لدورة األمر في أية صناعة.

وقىىد أشىىار كىىل مىىن (العلىىي والكنعىىاني )116،2114،إلىىى عوامىىل إسىىتراتيجية إدارة خدمىىة العميىىل

وهي كالتالي:

 -0والء العميل(Customer Loyalty) :

مفهىىوم ذاتىىي يعطىىي بعىىض األحيىىان أو يىىؤدي إلىىى إطالىىة تفضىىيل العميىىل لمنىىتج الشىىركة وتكى ارره

الشراء ويستخدم كداللة عن ذلك الوالء.

 -8قناعة (رضا) العميل(Customer Satisfaction) :

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

م ىىن خدم ىىة للعم ىىالء ،فقناع ىىة المس ىىتهلك تالح ىىظ كوظيف ىىة لخل ىىق قيم ىىة للعمي ىىل م ىىن خ ىىالل نوعي ىىة
الخدمة والمنتج المقدم من الشركة والعاملين فيها.

 -3إدراك العميل(Customer Realization) :

حيىث يجمىع العمىالء علىى عىدة عناصىر افت ارضىية لقيمىة المنظمىة كىي تعىرف القيمىة مىن خىىالل
وجهة نظرهم لتلك الشركة أو المنظمة.
 5-7-1-2المشاركة في المعلومات(Information Sharing) :

أشىىار (العلىىي والكنعىىاني )525،2.14،إلىىى أن المعلومىىات تعتبىىر وكمىىا هىىو معىىروف ،القاعىىدة

األسىىاس لعمليىىة السىىيطرة اإلداريىىة حيىىث إن الق ى اررات السىىليمة تعتمىىد علىىى المعلومىىات الصىىحيحة فىىي

الوقىت الصىحيح ومىن المىوارد الصىىحيحة ،لىذا فىإن المعلومىات هىي بمثابىىة العنصىر البىؤري فىي نجىىاح
سالس ىىل التوري ىىد طالم ىىا أن الم ىىدراء م ىىن دون ه ىىذا العنص ىىر ال يس ىىتطيعون معرف ىىة حاج ىىات وطلب ىىات

العمىىالء وك ىىذلك مسىىتويات المخ ىىزون المتاحىىة لتلبي ىىة تلىىك الطلب ىىات والحاجىىات" كم ىىا عىىرف (المرج ىىع
الس ىىابق )534 -525،تكنولوجي ىىا المعلوم ىىات ومكوناته ىىا بأنه ىىا "األجهى ىزة المس ىىتخدمة ف ىىي العملي ىىات
المؤتمتىىة مثىىل التخ ىزين والمعالجىىة والنقىىل والسىىيطرة والعىىرض والتحويىىل والتبىىادل واإلرسىىال أو اسىىتالم
البيانات والمعلومات ،وتتكون من العناصر األساسية التالية:
 -1أجهزة الحاسوب.

 -2شبكات االتصال :على المنظمات بناء قواعد البيانات أو ما يسمى بمنجم البيانات وهو عبارة
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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.

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

 -4التجارة واألعمال االلكترونية (:يقصد بها المواقع االلكترونية المستخدمة في التجارة واألعمىال
التجارية).

 -5المنظمى ىىات الرقميى ىىة االفت ارضى ىىية :منظمى ىىات ال تكى ىىون مرتبطى ىىة عى ىىادة بموقى ىىع جغ ارفى ىىي معى ىىين
ىوردين والمنافسىىين باإلضىىافة إلىىى توزيىىع منتجىىاتهم وتقىىديم
وبإمكانهىىا التواصىىل مىىع العمىىالء والمى ّ
خدماتهم من خالل شبكات االنترنت".

وأوض ىىح (الرفيع ىىي" )56،2.1.،أن العدي ىىد م ىىن اإلس ىىهامات المعرفي ىىة الس ىىابقة أش ىىارت إل ىىى أن
منظومىىة تكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالت هىىي مىىن عوامىىل النجىىاح الجوهريىىة لخلىىق وبنىىاء سلسىىلة
توريد رشيقة ومتكاملة وهي تؤثر بشكل مباشر في مستوى الثقة والتكامىل بىين أنشىطة سلسىلة التوريىد

الكفىىوءة ،ويبىىدو ذلىىك جليىىا مىىن خىىالل دور تكنولوجيىىا المعلومىىات (إنترنيىىت ،االنترانيىىت ،البرمجيىىات
ونظم دعم القرار) التي تعد األدوات اإلستراتيجية الفعالة في تحقيق مشاركة المعلومات بين مكونات

وحلقىىات سلسىىلة التوريىىد الكفىىوءة وبالنتيجىىة تعظىىيم أداء سلسىىلة التوريىىد ،إن إدارة سلسىىلة التوريىىد هىىي
مىىدخل معاصىىر إلدارة األعمىىال انطلىىق أساسىىا مىىن فلسىىفة التعىىاون والتنسىىيق والتكامىىل داخىىل وخىىارج
األعمال.

وأوضىىح (سىىلطان ومس ىلّم )145،2..8،فىىي ترجمتهمىىا عىىن  Ronald H. Ballouأن الغىىرض

ال ىرئيس مىىن تجميىىع واالحتفىىاظ بالبيانىىات ومعالجتهىىا فىىي إحىىدى المؤسسىىات هىىو إتخىىاذ الق ى اررات التىىي
تتراوح بين اإلستراتيجية والتنفيذية ،وان اإلهتمام يتركز على نظىم المعلومىات اللوجسىتية ويعتبىر ذلىك

جزءا من نظام المعلومات.

كما أشار (الزعبىي وعىزام )1.6،2.14،إلىى تعريىف ) )Davisلىنظم المعلومىات اللوجسىتية بأنىه

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

كما أوضح (المرجع السابق )1..،أن فوائد نظم المعلومات اإلدارية هي:

 -1تقديم المعلومات إلى المستويات اإلدارية المختلفة لمساعدتها في إتخاذ القرار.
 -2تقديم المعلومات لجميع العاملين لمساعدتهم في أداء أنشطتهم الوظيفية.
 -3المساعدة في تقييم أنشطة المنظمة واجراء عملية الرقابة.

 -4مساعدة المدراء على التنبؤ بالمستقبل بالنسبة لجميع أنشطة المنظمة.

 -5تحديد قنوات االتصال األفقية والعمودية بين الوحدات لتسهيل عملية استرجاع البيانات.
 -6حفظ البيانات لغرض إتاحتها عند الحاجة لمستخدميها.
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وق ىىد ع ىىرف( )Mose,2015,14تكامى ىىل المعلوم ىىات بأنهىىىا الم ىىدى ال ىىذي عن ىىده تنتق ىىل المعلومى ىىات
التشغيلية ،التكتيكية واإلستراتيجية بين شركاء األعمال والشركة المركزية.

وأشار( )Vivek,2007,22-23إلى تعريف ( (Monczka et al 1998بأن"المشاركة في المعلومات

تعود إلى كمية المعلومات الحساسة التي تشارك طوعيا بين الشركاء".

وأشار ) (Miring’u, 2015 , 21إلىى تعريىف ) (Li et al.,2004بىأن المشىاركة فىي المعلومىات هىي

مدى انتقال المعلومات الخاصة والحرجة إلى أحد شركاء سلسلة التوريد.

كم ىىا أش ىىار) (Tuazama,2015,11إل ىىى) (Narasimhan and Nair,2005حي ىىث ت ىىم األخ ىىذ بعىىىين

االعتبار ما يتعلق بموضوع المشاركة في المعلومات لمشاهدة التأثير بين شركاء سلسلة التوريد التي
تقوي كثي ار التكامل الداخلي والبيني بىين المنظمىات ،وأضىاف;)" (Lee,2000وأن تصىبح مفتىاح سلسىة

توريىد مسىتمرة" وأضىاف ) (Lee,2002;Huang and Gongopadhay,2004; Raghunathan, 2003أن
هذا يمكن أن يعكس بطرق مختلفة مثل تقليل تأثير السحب وكذلك تكاليف إنتاج ومخزون أقل الخ.

كما أشار( (Chesaro,2016,10-11إلى ) )Chen & Paulraj,2010بأن المعلومات تعمل كجسىر

للفجىىوة الحاصىىلة فىىي سلسىىلة التوريىىد بالتأكىىد بأنىىه يوجىىد عنىىد كىىل المسىىتويات نظىىام معلومىىات يعطىىي
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

مستوى المخزون الصحيح ويقلل من مشاكل نقص المنتجات.

كما أشار ) )Tuazama,2015,11إلى ) (Huang et al.,2003بأن المشاركة فىي المعلومىات ذات

الصلة وفي الوقت المناسب يستلزم أوجها من مختلف األبعاد من اإلستراتيجي إلى التكتيكي.

وي ىىرى ) )Miring’u,2015,21أن المش ىىاركة ف ىىي المعلوم ىىات ت ىىؤثر عل ىىى األداء بالص ىىور اآلتي ىىة

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

وفي ذات السياق بين ( )Achieng ,2011,2-3أن التكامل االلكتروني للبيانىات وأتمتىة ممارسىات

األعمىىال أدى إلىىى تخفىىيض التكلفىىة وبنىىاء مبيعىىات بإرضىىاء أفضىىل إلحتياجىىات المسىىتهلك ،إن تقنيىىة
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

واتخاذ القرار تنمو بسرعة كبيرة جدا ،إن حلول تقنية المعلومىات ليسىت مىن المحتمىل أن تعطىي ميىزة
إسىىتراتيجية لكنهىىا تتضىىمن قواعىىد وأسىىاس األعمىىال ،إن المي ىزة التنافسىىية للمنظمىىات تنشىىأ مىىن تطىىوير
استراتيجيات تقنية المعلومات اإلبداعية وتطبيقها.

كمىا أشىارت ( (Kemunto ,2014,2إلىى رأي ) (SimchiLevi et al.,2004بىأن تطبيىق تكنولوجيىا

المعلومىىات يسىىمح للشىىركات لزيىىادة التواصىىل والتنسىىيق لمختلىىف أنشىىطة القيمىىة المضىىافة مىىع الشىىركاء

وبين الوظائف داخل عملياتها الداخلية.
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كما أشار( )Vivek,2007,22-23إلىى رأي ( )Stein and Sweat 1998القائىل "أن الشىركاء الىذين
يتبادلون المعلومات بحرية فإنهم يعملون كوحدة واحدة بشكل متماسك".

كما أوضح ( )Mose,2015,14إلى أن المعلومات المناسبة والمنسىقة بىين الشىركاء سىوف تىؤدي

إلىىى نمىىو التىىأثيرات علىىى السىىرعة ،الدقىىة ،الجىىودة ،وغيرهىىا مىىن األوجىىه ،وان إدارة المعلومىىات الفعالىىة
تؤدي إلى تنسيق أكبر في السلسلة.

وقد أشار ) (AbuZaid,2014,169إلى خصائص جودة المعلومات المشاركة التي أوضحها كىل

مىن ) (Moberg et al.,2002 & Monczka et al.,1998وهىي :االنضىباط ،الدقىة ،المصىداقية والكفايىة
فىي المعلومىات المتبادلىة ،كمىا أشىار إلىى رأي ) (Feldmann & Muller,2003بىأن جىودة المعلومىات

المتبادلة يعتبر وجه هام من إدارة سلسلة التوريد الفعالة.

وأشىىار كىىل مىىن (الزعبىىي وع ىزام )1.8،2.14،إلىىى الشىىروط التىىي يجىىب توفرهىىا فىىي المعلومىىة

اللوجستية التي ذكرها ) (Kelly,2001وهي:

 -1اآلنية (االنضباط) ( Timelinessيقصد بها توفير المعلومة في الوقت المناسب).
 -2الدقة ( Accuracyيقصد بها دقة المحتوى وحداثة المعلومة).

 -3الثبى ىىات ( Verifiabilityيقصى ىىد بى ىىه أنى ىىه ممكى ىىن اثباتهى ىىا أي إعطى ىىاء نفى ىىس النتى ىىائج وتمتى ىىاز
بالصدق والواقعية).

 -4اإليج ىىاز ( Concisenessيقص ىىد بهى ىىا تق ىىديم المعلوم ىىات الالزمى ىىة لك ىىل مس ىىتوى إداري ومىىىا
يتناسب مع متطلباته من المعلومات).

 -5الكمال ( Completenessيقصد به أن تكون المعلومىة مالئمىة وتمتىاز بالشىمولية وواضىحة
ومنظمة ومرنة).

ومن خالل التعري،ـات السـابقة توصـلت الدراسـة إلـى أنـه يقتضـي التكامـل فـي المعلومـات أن

تتعاون المنظمات/الشركات مع شركاء سلسـلة التوريـد فـي بنـاء أنظمـة معلومـات خاصـة وحديثـة

لجمع وتخزين ومعالجة البيانات من البيئة الداخلية والخارجية لكـل منهـا وتطـوير شـبكات داخليـة
لمشــاركة هــذه المعلومــات بــين اإلدارات واألقســام للمســاعدة فــي التخطــيط واتخــاذ القـرار المناســب
وشــبكات خارجيــة لمشــاركة المعلومــات الحرجــة والحساســة مــع شــركاء سلســلة التوريــد لمن،عــة

الشــركاء وســد ال،جــوة الحاصــلة فــي سلســلة التوريــد ومــد جســر مــن المعلومــات الجيــدة ليعمــل
الشركاء كوحدة واحدة في تحقيق أهداف إدارة سلسلة التوريد بك،اءة وفعالية على أن تكـون هـذه

المعلومات متص،ة بالدقةأ اونيةأ الثبات والمصداقيةأ الك،ايةأ اإليجـازأ الكمـال واالسـتمرارية وأن

تكون هذه الشبكات متطورة وسريعة.
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 2-2األداء وتحسينه(Performance & its Improvement) :
مقدمة:

تسىىعى المنظمات/الشىىركات إلىىى تحسىىين أداء عملياتهىىا للوصىىول إلىىى تحقيىىق أهىىدافها فىىي زيىىادة
الجودة وتقليل التكلفة وزيادة المرونة وسرعة التسليم مما يسهم في تحقيىق رضىا العمىالء الىذي يىؤدي

بدوره إلى زيادة المبيعات والحصة السوقية ومن ثم تعظيم األرباح والعائد على االسىتثمار وفيمىا يلىي
تتناول الدراسة بشيء من التفصيل أهم ما يتعلق باألداء وتحسينه:

 1-2-2م،هوم األداء:

"ال يوجد اتفاق بين الباحثين بالنسبة لتعريف مصطلح األداء ،ويرجع هذا االخىتالف إلىى تبىاين

وجهىىات نظىىر المفك ىرين والكت ىاب فىىي هىىذا المجىىال ،واخىىتالف أهىىدافهم المتوخىىاة مىىن صىىياغة تعريىىف

محىدد لهىذا المصىطلح ،ففريىق مىن الكتىاب أعتمىد علىى الجوانىب الكميىة )أي تفضىيل الوسىائل التقنيىة
في التحليل( في صياغة تعريفه لألداء ،بينما ذهىب فريىق آخىر إلىى اعتبىار األداء مصىطلح يتضىمن

أبعىىادا تنظيميىىة واجتماعيىىة فضىىال عىىن الجوانىىب اإلقتصىىادية ،ومىىن ث ىم يجىىب عىىدم االقتصىىار علىىى
استخدام النسب واألرقام فقط في التعبير عن هذا المصطلح ،وتجدر اإلشىارة بدايىة إلىى أن االشىتقاق
اللغوي لمصطلح األداء مستمد من الكلمة االنجليزية ) ،(To Performوقد اشتقت هذه الكلمىة بىدورها

من اللغة الالتينية ) (Performerالتي تعني تنفيذ مهمة أو تأدية عمىل"( .الىداوي )215،2..1،عىن
( .)Ecosid ,1999

 1-1-2-2لمحة تاريخية عن م،هوم األداء:
"مىىن خىىالل د ارسىىة العديىىد مىىن المصىىادر يمكىىن تلخىىيص النظ ىرة إلىىى األداء بىىاختالف المىىدارس

والنظريىىات التىىي كانىىت سىىائدة فىىي كىىل مرحلىىة مىىن الم ارحىىل التاريخيىىة لتطىىور الفكىىر التنظيمىىي التىىي
تختىىزن كىىل منهىىا الكثيىىر مىىن األفكىىار المتعلقىىة بىىاألداء ،فالمدرسىىة البيروقراطيىىة التىىي تمثلىىت بأفكىىار

ماكس فيبر نظرت إلى األداء من خالل المعيارية والنمطية في األداء المحىدد سىلفا ،ومدرسىة اإلدارة

العلميىىة نظىىرت إلىىى األداء مىىن خىىالل تنمىىيط األداء الفىىردي وتخصىىيص المناقشىىات لتحسىىين األداء
ورفىع اإلنتاجيىىة مىىن خىىالل د ارسىىة الوقىىت والحركىة ،ونتيجىىة المنىىاداة بتحسىين ظىىروف العمىىل واألجىىور

وظهى ى ى ى ىىور أفكى ى ى ى ىىار مدرسى ى ى ى ىىة العالقى ى ى ى ىىات اإلنسى ى ى ى ىىانية تغيى ى ى ى ىىرت النظ ى ى ى ى ىرة إلى ى ى ى ىىى األداء حيى ى ى ى ىىث ركى ى ى ى ىىزت
علىى أثىىر العوامىىل االجتماعيىىة واإلنسىىانية وظىىروف العمىل الماديىىة علىىى األداء ،ومىىع ظهىىور المفىىاهيم

الجديدة مثىل توسىيع العمىل ( (job enlargementواثىراء العمىل ) (job enrichmentتغيىرت النظ ىرة إلىى
األداء من "األداء تم مكافئتىه" ) (performance is rewardedإلى"األداء هىو مكافئىة" (performance

) is a rewardوأصىىبح العىىاملون قىىادرين علىىى النظىىر إلىىى الرضىىا واإلشىىباع لحاجىىاتهم لىىيس فقىىط مىىن

خىىالل العمىىل وانمىىا مىىن خىىالل األداء العىىالي فيىىه حيىىث يعتبىىر هىىذا القىىول فىىي التركيىىز أساسىىا لفهىىم
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المىىدخل اإلسىىتراتيجي لىىألداء الىىذي يعتبىىر المىوارد البشىرية إحىىدى الم ىوارد التىىي تحتاجهىىا المنظمىىة فىىي
عملية التخطيط اإلستراتيجي" (الخناق.)35،2..5،

 2-1-2-2تعري،ات األداء وأهميته:

أوضىح (الىىداوي )218،2..1،أن األداء هىىو حاصىىل تفاعىىل عنصىرين أساسىىيين همىىا الطريقىىة

فىىي اسىىتعمال م ىوارد المؤسسىىة ،ونقصىىد بىىذلك عامىىل الكفىىاءة ،والنتىىائج )األهىىداف( المحققىىة مىىن ذلىىك
االستخدام ،ونعني بذلك عامل الفعالية.

بينمىىىا عرفتى ىىه (مهيبى ىىل )41،2.12،بأنىىىه عبىىىارة ع ىىن فعى ىىل يعبى ىىر عىىىن مجموعىىىة مىىىن الم ارحى ىىل

والعمليات وليس النتيجة التي تظهر في وقت من الزمن.

وعرفىىه (عىىايش )45،2..8،أنىىه "إنجىىاز األهىىداف التنظيميىىة باسىىتخدام الم ىوارد بكفىىاءة وفعاليىىة

وتعني الكفىاءة :تعظيم النتائج باستخدام أقل الموارد أما الفعالية فتتعلق في إنجاز األهداف المرغوبىة
وتناولى ىت معظ ىىم الد ارس ىىات الس ىىابقة األداء مى ىىن منظى ىىور األمى ىىور الداخلي ىىة لك ىىن ذل ىىك التقي ىىيم ال يرك ىىز

اإلهتمىىام علىىى نمىىو الموجىىودات وال علىىى االبتكىىار وال علىىى الىىتعلم وانمىىا يركىىز علىىى األهىىداف قصىىيرة
األمد".

وفىىي نفىىس السىىياق أورد (روابىىح )8،2.14،بىىأن كميىىة اإلنتىىاج والنوعيىىة تعتبىىر مؤش ىرات هامىىة

والتىي تبىين مسىتوى األداء ،ويقصىىد بىاألداء المخرجىات واألهىداف التىىي تسىعى المؤسسىة إلىى تحقيقهىىا
عن طريق العاملين فيها.

كما أشىار ( )Odongo,2017,12-13إلىى رأي ( )Gibson et al.1993الىذي أوضىح أن الد ارسىات

السابقة عرفت محددات األداء التنظيمىي مثىل إسىتراتيجية المنظمىة ،الثقافىة التنظيميىة ورضىا العمىالء
وان إس ىىتراتيجية المنظم ىىة تعتب ىىر مح ىىددا حيوي ىىا ل ىىألداء التنظيم ىىي والت ىىي تس ىىلط الض ىىوء عل ىىى اتج ىىاه

اإلس ىىتراتيجية ،دور وغ ىىرض العملي ىىات ف ىىي المنظم ىىة وه ىىذا يش ىىير أن هن ىىاك حاج ىىة لش ىىمول واتس ىىاع
اإلستراتيجية المراد تطبيقها في المنظمة كي تدمج كل شركاء سلسلة التوريد في إسىتراتيجية المنظمىة

كمىىا أن قيىىادة المنظمىىة أيضىىا مىىن محىىددات األداء التنظيمىىي التىىي لىىديها القىىدرة للتأكىىد مىىن االسىىتم اررية
مىىن التفىىوق التنظيمىىي كمىىا أشىىار أيضىىا إلىىى أن الثقافىىة والقىىيم المشىىاركة تعتبىىر محىىددا حيويىىا لىىألداء
التنظيمي التي تورث مجموعة من النماذج المشاركة على هيئة عمليات ووصف أعمال.

وأشار) )Ganeshkumar,2013,14إلىى تعريىف كىل مىن (Gunasekaranet al.,2003;Bhatnagar

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

وم ىىن جه ىىة أخ ىىرى أش ىىار ) (Mwale,2014,198إل ىىى تعري ىىف ) (Slack et al,2007ألداء سلس ىىلة

التوريىىىد بأنى ىىه الدرجى ىىة التى ىىي عنى ىىدها العمليى ىىة تنجى ىىز الخمس ى ىة األه ىىداف (الجى ىىودة– الكلفىىىة– المرونى ىىة–
اإلعتمادية أو التسليم -السرعة) عند أي نقطة معطاة من الوقت إلنجاز حاجات العميل.
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وفىي نفىس السىياق اسىتخدم ) )Koh et al.,2007,106-107فىي د ارسىته مقىاييس األداء التشىغيلي
التىىي شىىملت المرونىىة ،تخفىىيض زمىىن الىىدورة ،التنبىىؤ ،تخطىىيط الىوارد ،حفىىظ الكلفىىة ،وتخفىىيض مسىىتوى
المخىىزون كمىىا اسىىتخدم مقىىاييس األداء التنظيمىىي المرتبطىىة بسلسىىلة التوريىىد وهىىي( :زيىىادة المبيعىىات،
ىوردين ،زي ىىادة التنس ىىيق م ىىع
تكلف ىىة أكث ىىر دق ىىة ،زي ىىادة التنس ىىيق ب ىىين األقس ىىام ،زي ىىادة التنس ىىيق م ىىع الم ى ّ

العمالء).

بينمىىا أشىىار (روابىىح )8،2.14،إلىىى ) (Ghebregiorgis, F & Karsten, L.,2007, 322بىىأن

األداء يتضىىمن كىىل مىىن األسىىلوب والكيفيىىة والىىزمن المسىىتغرق فىىي إنج ىاز العمىىل ،وينىىتج األداء عىىن
تفاعل العوامل التالية:

 العوامل البيئية (ظروف العمل ،المعدات ،المواد ،التعليم ،التدريب ،اإلشراف.)... ،
 اإلمكانيات والقدرة على العمل.
 إدراك األدوار والمهام.
 الدافعية للفرد.

وأش ىىارت (محم ىىود )31-3.،2.13،نق ىىال ع ىىن (إدري ىىس والغ ىىالبي )2..1،إل ىىى أن التوجه ىىات

العامة في الفكر اإلداري تشير إلىى أن األداء ذا أبعىاد شىمولية ،لىذلك فىإن التوجهىات الحديثىة تنطلىق

من ستة أطر مفاهيمية نظرية تغطي الصورة التكاملية للمفهوم وهي:

 -1النجاح الذي تحققه المنظمة في تحقيق أهدافها ،وهىو مىا يشىير إلىى قىدرة منظمىة األعمىال
-2

وقابليتها على تحقيق أهدافها طويلة األمد.

االسىىتغالل األمثىىل للم ىوارد باالعتمىىاد علىىى النظريىىة المسىىتندة علىىى الم ىوارد ،حيىىث يشىىير

األداء إلى قدرة المنظمة على استغالل مواردها وتوجيهها نحو تحقيق األهداف المنشىودة

ف ىىاألداء ه ىىو انعك ىىاس لكيفي ىىة اس ىىتخدام المنظم ىىة لموارده ىىا المادي ىىة والبشى ىرية ،واس ىىتغاللها
بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها.

 -3النتائج المرغوبة التي تسعى المنظمة إلى تحقيقهىا ،حيىث أن األداء فىي هىذا التوجىه يركىز
علىىى الجانىىب اإليجىىابي للنتىىائج مفترضىىا منىىذ البدايىىة قىىدرة المنظمىىة علىىى تحقيىىق مسىىتوى

عال ألدائها.

 -4البعىىد البيئىىي الىىداخلي والخىىارجي للمنظمىىة ،الىىذي يشىىير إلىىى قىىدرة المنظمىىة علىىى تكييىىف
عناصر بيئتها لتعزيز أنشطتها باتجاه تحقيق أهدافها.

 -5مىىدخل الىىنظم ،الىىذي يؤكىىد علىىى المسىىتوى الىىذي تتمتىىع بىىه مخرجىىات المنظمىىة بعىىد إج ىراء
العمليىىات علىىى مىىدخالتها ،فىىاألداء هىىو مخرجىىات األنشىىطة واألحىىداث التىىي تتشىىكل داخىىل

المنظمة.

 -6المفهىىوم الشىىمولي ،الىىذي يىىرى أن األداء يتمثىىل فىىي نتىىائج أنشىىطة المنظمىىة التىىي يتوقىىع أن
تقابل األهداف الموضوعية.
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كمىىا أشىىارت (محمىىود )21،2.13،إلىىى رأي (الجبىىوري )2..5،بىىأن النظىىر إلىىى األداء يىىتم مىىن
زاويتىين همىىا :الموقىف الخىىارجي والىداخلي للشىىركة أي أن تكىىون ذات نظىرة شىىمولية علىى العكىىس مىىن
الجوانىىب األخىىرى لىىألداء التىىي ترتكىىز علىىى جوانىىب محىىددة كىىاألداء المىىالي الىىذي يركىىز علىىى الموقىىف

الداخلي فقط.

وأشىىارت (حمىىودي )5،2.12،إلىىى رأي (بنىىي حمىىدان ،وائىىل إدريىىس )2..1،أنىىه يمكىىن مناقشىة

أهميى ى ى ىىة األداء مى ى ى ىىن خى ى ى ىىالل ثالثى ى ى ىىة أبعى ى ى ىىاد رئيسى ى ى ىىية نظري ى ى ى ىا ( ،(Theoreticalتجريبي ى ى ى ىا ()Empirical

واداري ىىا) ،(Managerialفم ىىن الناحي ىىة النظري ىىة :يعتب ىىر األداء مرك ىىز اإلدارة اإلس ىىتراتيجية ألن ىىه يمث ىىل

إختبار زمنيا لإلسىتراتيجية المتبعىة مىن قبىل اإلدارة؛ ومىن الناحيىة التجريبيىة :تظهىر أهميىة األداء مىن
ا
خىىالل اسىىتخدام أغلىىب د ارسىىات وبحىىوث اإلدارة اإلسىىتراتيجية لىألداء إلختبىىار اإلسىىتراتيجيات المختلفىىة
والعمليات الناتجىة عنهىا؛ أمىا األهميىة اإلداريىة :تظهىر مىن خىالل حجىم اإلهتمىام الكبيىر والمميىز مىن

قبل إدارات المنظمات باألداء ونتائجه والتحوالت التي تجري في هىذه المنظمىات إعتمىادا علىى نتىائج

األداء".

كمىىا أشىىار ) (Li et al.,2006,111إلىىى رأي ) (Tan KC et al.,1998وغيىىرهم القائىىل بىىأن أداء

المنظمىة لديىه أهىداف قصىيرة المىدى لتحسىين اإلنتاجيىة وتقليىل المخىزون وتقليىل زمىن التوريىد (lead

) timeبشىىكل رئ ىىيس وأهىىداف طويل ىىة المىىدى لزي ىىادة الحص ىىة السىىوقية والتكام ىىل بىىين أعض ىىاء سلس ىىلة
التوريد وهذا يعني أن األداء هو تحقيق أهداف سلسىلة التوريىد قصىيرة وطويلىة المىدى ومىن هنىا تىأتي

أهميته.

ومــن التعري،ــات الســابقة يمكــن القــول أن األداء هــو م،هــوم شــامل يتضــمن أبعــادا تنظيميــة

واجتماعيــة واقتصــادية وبيئيــة تعكــس االســتغالل األمثــل للم ـوارد الماديــة والبشــرية بك،ــاءة عاليــة
وانجاز األعمال الصحيحة بدقة وفعالية كما يجب أن تهنجز وفي الوقت المناسب واألمثـل للوصـول
إلى نجا المنظمة في التكيف مع بيئتها الداخلية والخارجية لضـمان بقائهـا واسـتمراريتها ونجـا

استراتيجياتها المن،ذة ووسائل تن،يذها من عمليات وموارد وتقنيات للحصول على المخرجات التي
تحقق أهدافها المرسومة في إرضاء أصحاب المصلحة.

 3-1-2-2تطور م،هوم األداء من النظرة التقليدية إلى النظرة الحديثة:

أعتبر(الداوي )222-221،2..1،األداء من المفىاهيم التىي تتسىم بالديناميكيىة وعىدم السىكونية

فىىي محتواهىىا المعرفىىي ،حيىىث عىىرف تطىىو ار منىىذ بدايىىة اسىىتعماالته األولىىى إلىىى وقتنىىا الحىىالي ،وتتجسىىد
النظىرة التقليديىة للمفكىرين فىي المجىال اإلقتصىادي ومىن بيىنهم المهنىدس )تىايلور( ارئىد مدرسىة اإلدارة
العلمية في إعطاء مفهوم دقيق لألداء واإلهتمام بقياسه ،وهذا من خالل الدراسة الدقيقة للحركة التي

كان يؤديها العمال وتوقيت كل منها بقصىد الوصىول إلىى الوقىت الىالزم إلدارة اآللىة وايقافهىا ،أي فىي

إطار ما يعرف بدراسة" الحركة والزمن".

59

كم ىىا أش ىىار ال ىىداوي "أن ىىه بع ىىد ظه ىىور الفك ىىر اإلس ىىتراتيجي ف ىىي اإلدارة ،واالتج ىىاه المت ازي ىىد لتطبي ىىق
اإلستراتيجيات المختلفة في اإلدارة )خصوصا إستراتيجية التمايز(؛ كل هذه المستجدات وغيرها أثرت

بشكل واضح في طرق اإلدارة ،وكذا في شىروط النجىاح فىي السىوق؛ ومىن ثىم فىأداء المؤسسىة لىم يعىد

يعبر عن تخفيض التكاليف فقط بل عن القيمة التي يجنيها العميل من تعامله مع المؤسسة.

كما يضاف إلى ما سبق أن التطورات السابقة وغيرها أفضت إلى إنتاج مفهوم جديىد فىي إطىار

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

كمىا أشىىار (يرقىىي )114-113،2..8،أن إدارة األداء تتضىىمن سلسىلة متداخلىىة ومتفاعلىىة مىىن

العملي ىات تتمثىىل ف ىي :تخطىىيط األداء ،تسىىيير األداء ،متابعىىة وتقىىويم األداء ،تحسىىين األداء ،تطىىوير
األداء ،تمكين وتعويض القائمين باألداء.

 4-1-2-2األداء بمنظور العلوم األخرى:

"يعتبر األداء من المفاهيم التي نالت النصيب األوفر من اإلهتمام والتمحىيص والتحليىل فىي

البحىىوث والد ارسىىات اإلداري ىىة ب ىىشكل ع ىىام وبالمواضىىيع المتعلقىىة بىىالموارد اإلنسىىانية بشىىكل خىىاص،
وذلىىك بىىالنظر إلىىى أهميىىة الموضىىوع علىىى مسىىتوى الفىىرد والمنظمىىة مىىن جهىىة ،وتداخلىىه مىىع العلىىوم

واالتجاه ىىات الفكري ىىة المختلف ىىة م ىىن جه ىىة أخ ىىرى ل ىىذلك فق ىىد ج ىىاء مفه ىىوم األداء لتحدي ىىد الجوانى ىب

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

دور األداء فى ىىي مقابلى ىىة المسى ىىؤولية االجتماعيى ىىة للمنظمى ىىة تجى ىىاه المجتمى ىىع ،وأهى ىىتم المتخصصى ىىون

بالهندسىىة البش ىرية بتىىوفير البيئ ىىة الماديىىة للعمىىل وتحقيىىق التوافىىق األمثىىل للعامىىل فىىي عملىىه ،أمىىا
المهتمىىين بىىإدارة العمليىىات فقىىد درسىوا طىىرق تحسىىين أداء العمليىىات كمىىا أن اإلقتصىىاديين ينظىىرون

إلىىى األداء بوصىىفه هىىدفا اقتصىىاديا يسىىعى إلىىى تعظىىيم ال ىربح مىىن خىىالل االسىىتخدام اإلقتصىىادي

لموارد المنظمة "( .الخناق.)35،2..5،

 2-2-2أبعاد األداء(Performance Dimensions) :
هناك العديد من األبعاد لألداء يمكن تلخيصها كالتالي:

البعد التنظيمي لألداء:
 1-2-2-2ه
أشار(الداوي )211،2..1،إلى تعريف ) (Joffre,1997لألداء التنظيمي بأنىه الطىرق والكيفيىات
التىىي تعتم ىىدها المؤسس ىىة فىىي المج ىىال التنظيم ىىي بغي ىىة تحقيىىق أه ىىدافها ،وم ىىن ثىىم يك ىىون ل ىىدى م ىىديري
المؤسسىىة معىىايير يىىتم علىىى أساسىىها قيىىاس فعاليىىة اإلجىراءات التنظيميىىة المعتمىىدة وأثرهىىا علىىى األداء؛

م ىىع اإلش ىىارة إل ىىى أن ه ىىذا القي ىىاس يتعل ىىق مباشى ىرة بالهيكل ىىة التنظيمي ىىة ول ىىيس بالنت ىىائج المتوقع ىىة ذات

61

الطبيعة اإلجتماعية اإلقتصادية ،وهذا يعني أنه بإمكان المؤسسة أن تصىل إلىى مسىتوى فعاليىة آخىر
ناتج عن المعايير اإلجتماعية واإلقتصادية يختلف عن ذاك المتعلق بالفعالية التنظيمية.

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

بينمىا أشىار ) (Cennet et al.,2015,56-58إلىى تصىنيف ) )Hubbard,2009لىألداء اإلجتمىاعي

ىوردين ،العمىىالء ،الجمىىاهير ويقصىىد بالعىىاملين هىىو حمايىىة العىىاملين مىىن
إلىىى مجموعىىات العىىاملين ،المى ّ
خىىالل المؤشىرات التاليىىة (الرضىىا -التغيىىب– الىىتعلم والتىىدريب– عىىدد الىىذكور واإلنىىاث– التمييىىز– أمىىان
مكان العمل– معدل تسىرب المىوظفين– تكىرر اإلصىابة) باإلضىافة إلىى عالقىة المصىنعين بىالجمهور
من خالل المؤشرات التالية (عدد التواصل مع المجتمع المحلي– المنح والهبىات للمؤسسىات الخيريىة

– الدعم المجتمعي للعملة).

البعد اإلقتصادي لألداء:
 3-2-2-2ه
أشى ى ىىار ) )Suansawat,2013,47إلى ى ىىى تعريى ى ىىف ) )Jennings,2004لى ى ىىألداء اإلقتصى ى ىىادي بأنى ى ىىه "
الوسائل التي بواسطتها يستخدم المجتمع الموارد البشرية والطبيعية في مالحقة الرفاهية البشرية".

كما أشار إلى تعريف ) )Jennings ,2004بأنه " تزويد النقود بإعتبىار الىزمن ومكىان االسىتهالك

أو االستثمار في األعمال وبشكل هام أن النتائج المالية يجب أن تمر فىي الىدفاتر والتقىارير السىنوية

للمنظمة قبل أن تقدم.

البعد البيئي:
 4-2-2-2ه
أشار (المرجع السابق )43،إلى تعريف ) (Burns, 2000أنه " في األدبيىات هنىاك عىدة تعىاريف
لألداء البيئي وبشكل عام األداء البيئي هو حصيلة المنظمة لتأسىيس عالقىات متناغمىة بىين مختلىف

أصحاب المصلحة المهتمين بالمسائل البيئية".

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

لألداء البيئي كالتالي:

 -1الم ى ى ىوارد المسى ى ىىتخدمة فى ى ىىي التصى ى ىىنيع :الم ى ى ىواد السى ى ىىامة المسى ى ىىتخدمة– الم ى ى ىواد المعى ى ىىاد تصى ى ىىنيعها

المسىىتخدمة– مىواد التغليىىف المعىىاد تصىىنيعها المسىىتخدمة– المىىاء المسىىتخدم فىىي اإلنتىىاج سىىنويا–
إعادة استخدام الماء العادم سنويا– موارد الطاقة المطلوبة– الطاقة الممكن تجديدها.

 -2م ىوارد الم ىواد الناتجىىة والتلىىوث :المىىاء العىىادم المنىىتج-ع ىوادم الم ىواد السىىامة المنتجىىة– اإلنبعىىاث
الغازي مثل ثاني أكسيد الكربون ،الميثان وأكسيد النيتروز.

 -3مىوارد االسىىتثمار فىىي حمايىىة البيئىىة :اإلنفىاق فىىي حمايىىة البيئىىة ويشىىمل التكنولوجيىىا صىىديقة البيئىىة
المستخدمة– شهادة األيزو  14...الخاصة بالبيئة.
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كما أوضح ( )Suansawat,2013,43أن المنظمة العالمية للمقاييس  ISOطىورت ISO 14031

والتي تعتبر أداة تقييم لألداء البيئي التي تمد المنظمة بإرشادات محددة في تصىميم واسىتخدام

تقييم األداء البيئي وفي تعريف واختيار مؤشرات األداء البيئية.

 3-2-2مكونات األداء(Performance Components) :
يتكون مصطلح األداء من مكونين رئيسين هما:

 1-3-2-2ال،عالية(Effectiveness) :

أوض ى ىىح (أب ى ىىو دق ى ىىة )35-34،2..1،ب ى ىىأن الفعالي ى ىىة ﺃصبحﺕ ت ى ى ىﺭتبﻁ أكث ى ىىر في ﺇﻁاﺭ تحقيقها

لألهﺩﺍﻑ ﺍلمسﻁﺭﺓ مع مﻜﻭناﺕ بيئية غيﺭ مستقﺭﺓ ،تجعل مﻥ ﺍلمﺅسسة ف ى ى ى ى ى ى ى ىي ﻭضعية مﻥ خاللها
تقﻭﻡ بالبحﺙ عﻥ ﺍلتﻭﺍﺯﻥ ﺍلﺩيناميﻜي لتضمﻥ نمﻭها ﻭ بقاءهىا كمىا أشىار إلىى تعريىىف ) (Milesعلى

ﺃنها :ﺍلقﺩﺭﺓ على تحقيﻕ ﺍلحﺩ ﺍألﺩنى مﻥ ﺍإلشباﻉ لﺭغبى ى ى ى ى ى ى ى ىاﺕ ﻭتﻁلعى ى ى ى ى ى ى ى ىاﺕ ﺍألﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍلعالقة
ﺍإلستﺭﺍتيجية بها ،هﺫه ﺍألﻁﺭﺍﻑ تضﻡ :ﺍألفﺭﺍﺩ ﻭجماعاﺕ ﺍلمى ى ى ىصالح ،ﺍلمالﻙ ،عمى ى ىىالء ،مﻭﺭﺩﻭﻥ،

منافسﻭﻥ  ...ﺍلخ.

وأشىىار (مىىزغيش )21،2.12،إلىىى أن " الفعالي ىىة مفه ىىوم يمك ىىن إختص ىىاره فىىي معادل ىىة بسىىىيطة

وهىي:

ال،عاليـة = اإلنجـاز المحقق /اإلنجاز المخطط.

وهنا يكون البحث في الفعاليىة مقترنىىا بحجىىم الفىىارق الموجىىود بىىين األهىىداف المحققىىة والمخطىىط

لهىا إيجابيا كىان أو سىىلبيا علىىى المنظمىىة ،واذا أمكىىن التعب ىىير بلغ ىىة األرقى ىىام فىي ه ىىذا المجىىال ف ىىيمكن
القىىول أنىىه :إذا كان ىىت األهداف المحققة = األهداف المخطط لها فسىتكون النتيجىة =  1أمىا إذا كىىان

اإلنجى ىىاز المحقىىىق أكى ىىبر مى ىىن اإلنجىىىاز المخطى ىىط فسىىىتكون النتيجى ىىة أك ىىبر مى ىىن  1والعك ى ىىس ص ى ىىحيح،
فالفعاليىة باختصىىار شىديد هىىي درجىة تحقيىىق األهداف المسطرة ".

كمىىا أشىىار(الداوي )211،2..1،إلىىى تعريىىف ) (B.Dervaux & A.Coulaud,1999القائىىل أن

البىىاحثين فىىي علىىم اإلدارة ينظىىرون إلىىى مصىىطلح الفعاليىىة علىىى أنىىه أداة مىىن أدوات مراقبىىة اإلدارة فىىي

المؤسسة وقد استنتج أن الفعالية تعني عمل األشياء الصحيحة ،وأن مصطلح الفعاليىة يتعلىق بدرجىة
بلىوغ النتىىائج وأتفىق معىىه (عىىايش )48،2..8،بتعريىف "الفاعليىىة بكىل بسىىاطة بالتىىالي :أداء األعمىىال

الصحيحة ) :(To Do Right Thingsلذلك ال بد مىن معرفىة األعمىال الصىحيحة وتحديىدها وتعريفهىا؛
لنتمكن من أدائها".

 2-3-2-2الك،اءة:(Efficiency) :
أشىىار (أبىىو دقىىة )26،2..1،إلىىى تعريىىف الكفىىاءة بأنهىىا " ﺍالس ىتخﺩﺍﻡ ﺍألمث ىىل للمى ىﻭﺍﺭﺩ ﺍإلنتاجية
ﺍلمتاحة للمﺅسسة ﻭ تﺭتبﻁ بالﺩﺭجة ﺍألﻭلى بعنصﺭ ﺍلتﻜلفة ﻭﺍلعالقة بيﻥ ﺍلمﺩخالﺕ ﻭﺍلمخﺭجاﺕ ﻭ
عليه فهي تشﻜل عنصﺭ مﻥ عناصﺭ ﺍلفعالية ،ﻭتقاﺱ بالنسبة ﺍلتالية:
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قيمة ﺍلمخﺭجاﺕ أو ما يسمى (األهداف المحققة)

الكفاءة =

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

قيمة ﺍلمﺩخالﺕ أو ما يسمى (الوسائل المستعملة)

كمىىا عرفهىىا ﺃيضا " :ﺃنها ﺍستعﺩﺍﺩ ﻭﻁاقة ﺍلمﺅسسة فى ىي ﺍالسى ىتغالل ﺍألفى ىضل للمى ىﻭﺍﺭﺩ ﺍلمتاحة
لها ﻭيمﻜﻥ ﺍلتعبيﺭ عنها باإلنتاجية " ،وك ىىذلك تﺭتبﻁ بتقييﻡ تحﻜﻡ ﺍلمﺅسسة في ﺍلعملي ى ىاﺕ مﻥ ناحية
تقنية ﺍقتصاﺩية".

كمىىا أشىىار(الداوي )22.،2..1،إلىىى تعريىىف ( )Vincent plauchet,2006القائىىل بىىأن الكفىىاءة

هىىي :القىىدرة علىىى القيىىام بالعمىىل المطلىىوب بقليىىل مىىن اإلمكانيىىات ،والنشىىاط الكىىفء هىىو النشىىاط األقىىل
تكلفة" وتعريف (حسن إبراهيم بلوط )2..5،بالقول إنها " االستخدام األمثل للموارد المؤسساتية بأقل
تكلفة ممكنة دون حصول أي هدر يذكر".

كمىىا أشىىار(الداوي )221،2..1،عىىن ) )Dervaux,A.Coulaud,1999أن الكفىىاءة تقىىاس أيضىىا

كالتالي:

الكفاءة

=

النتائج المتنبأ بها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموارد المتنبأ باستخدامها لتحقيق النتائج المتنبأ بها

وأوضىح (عىايش )41-48،2..8،بىأن تعريىف الكفىاءة هىو" أداء األعمىال بطريقىة صىحيحة"
) (To Do Things Rightلذلك فان الفعالية والكفاءة هي :أداء األعمال الصحيحة بطريقة صحيحة.
 4-2-2تقييم األداء(Performance Assessment) :

عىرف (عشىي )14،2..2،تقيىيم األداء بأنىه" تقىديم حكىم ذي قيمىة علىى إدارة مختلىف مىوارد

المؤسسىة ،أو بتعبيىر آخىر يتمثىل تقيىيم األداء فىي قيىاس نتىائج المنظمىة فىي ضىوء معىايير محىددة
سلفا" ،وهذا يعني أن قياس األداء هي المرحلة األولى لتقييم األداء ،كما أشار (المرجع السابق)25،
إلى تعريف ( شريف باشا وأحمىد عيسىون )1183،بأنىه "مرحلىة مىن م ارحىل العمليىة اإلداريىة ،نحىاول
فيها مقارنة األداء الفعلي باستخدام مؤشرات محددة وذلك من أجل الوقوف على الىنقص أو القصىور

فىىي األداء وبالتىىالي إتخىىاذ الق ى اررات الالزمىىة أو المناسىىبة لتصىىحيح هىىذا القصىىور وغالبىىا مىىا تسىىتخدم
المقارنىة بىين مىا هىىو قىائم أو متحقىق فعىال وبىىين مىاهو مسىتهدف خىالل فتىرة زمنيىة معينىة فىي العىىادة
سنة".

 1-4-2-2مراحل تقييم األداء:

يوضح الشكل رقم ( )4-2مراحل تقييم األداء التي أشار إليها (عشي:)2002،
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جمع المعلومات الضرورية
بطاقة األداء المَوازن

لوحة القيادة
المقارنة المرجعية

قياس األداء

مؤشرات األداء
مقاييس أخرى

مقارنة األداء الفعلي باألداء المرغوب

دراسة اإلنحراف وإصدار الحكم
شكل رقم ()4-2

مراحل تقييم األداء

حيث أشار (المرجع السابق )25،أن هذه المراحل يمكن تفصيلها على النحو التالي:

 1-1-4-2-2جمع المعلومات الضرورية:

حسىب ) (Humbert, Elisabeth ,1995تعىد المعلومىات مىوردا مىن المىوارد األساسىية فىي عمليىة

التسىيير بمختلىف مسىتوياته ،فىال يمكىن أن يوجىد تخطىيط دون معلومىات ،وال يمكىن أن يكىون إتخىاذ
القىرار دون تىوفر معلومىات وال يمكىن أن تكىون رقابىة دون معلومىات ولكىن تىوفر المعلومىات لىيس

بالشيء الكافي ،بل يجب على المؤسسة أن تتحصل عليها بالجودة العالية ،وفي األوقىات المناسىبة

فالمعلومات فضال عن أهميتها في تقييم األداء ،فهىي تعىد بمختلىف أنواعهىا مىن الوسىائل التىي تلجىأ
إليها المؤسسة لتحسين أدائها اإلقتصادي ،والحصول على مزايا تنافسية.
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 2-1-4-2-2قياس األداء:
تعتبىىر المرحلىىة الثانيىىة مىىن م ارحىىل تقيىىيم األداء ويمكىىن تعريفهىىا كمىىا أشىىارت (حمىىودي،2.12،
 )16إلى تعريف (عيسى مرزوقة ،الشريف شخشاخ  )2..1،بأنها "طريقة منظمة لتقييم المىدخالت
والمخرجات والعمليات اإلنتاجية في المنظمة الصناعية وغير الصناعية".

كم ىىا أش ىىارت إل ىىى تعري ىىف (المنظم ىىة العربي ىىة للتنمي ىىة اإلداري ىىة )2..1 ،بأنهى ىا "عملي ىىة اكتش ىىاف

وتحسىىين تلىىك األنشىىطة التىىي تىىؤثر علىىى ربحيىىة المنظمىىة ،وذلىىك مىىن خىىالل مجموعىىة مىىن المؤش ىرات

ترتبط بأداء المنظمة في الماضي والمستقبل بهدف تقييم مدى تحقيق المنظمة ألهدافها المحىددة فىي
الوقت الحاضر".

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

المديرين إلى التخمين واستخدام الطرق التجريبية التي قد تكون أو ال تكون ذات داللة".

وأشارت ( ) Meera,2014,52إلى توضيح ) )Lakhal et al.,2006بأن قياس األداء التنظيمي يتم

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

 مستويات قياس األداء:

أوضىى ىىح كى ى ىىل مى ى ىىن ( )Henningsson&Simon,2009,25أن هن ى ىىاك ثالثى ى ىىة مسى ى ىىتويات للقيى ى ىىاس:
اسىىتراتيجي ،تكتيكىىي وتشىىغيلي والىربط بيىىنهم هىىام مىىالم سىىيكون هنىىاك خطىىر أن العىىاملين واألقسىىام لىىن

تعمل باتجاه تحقيق نفس األهداف.

شار إلى الرأي القائل بأن مقاييس المستوى اإلستراتيجي تحتاج إلى وقت يمتد لعىدة سىنوات
كما أ ا

ومعظم الق اررات تتخىذ مىن قبىل اإلدارة العليىا ،مقىاييس المسىتوى التكتيكىي تحتىاج إلىى وقىت مىن شىهر

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

"نظى ار للعيوﺏ ﻭﺍلقيوﺩ ﺍلتىي ﺃصبح نظىىام ﺍلقياﺱ التقليىدي يحتويهىىا ﺃصبح من الضىروري إيجىىاد

أنظم ىىة حديث ىىة تغط ىىي ﺍلعيوﺏ الموج ىىودة ف ىىي النظ ىىام التقلي ىىدي المرتك ىىز على قياﺱ األداء ،وبالت ىىالي
ظه ىىرت نم ىىاذج حديث ىىة وه ىىذا ما أطل ىىق عليه ىىا أنظم ىىة ﺍلقياﺱ المعاصىىرة ﺃﻭ الحديث ىىة وتمت ىىاز األنظم ىىة

الحديثة لقياﺱ األداء بخصائص جاءت لسد ﺍلفجىوﺓ والنقص الحاصل في ﺍلنماﺫﺝ التقليدية ﻭﺃﻥ أهم
الخصائص هي:

 -ﺍلتﺮكيﺰ على جوانب عدة لقياﺱ األداء باإلضافة إلى الجانب المالي؛

 ﺍعتماﺩها فى ىىي قياﺱ األداء على جوانى ىىب غيى ىىر ملمى ىىوسة كرضى ىىا العميى ىىل والمسى ىىؤولية ﺍالجتماعيةللمﺆسسة؛
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 ﺍإلهتماﻡ واألخذ بالحسبان جميع ﺍألﻃﺮﺍﻑ ﺫﻭﻱ المصلحة في المؤسسة عكىس المىدخل التقليىديالذي يﺮكىﺰ على طرف واحد وهو المساهم ﺃﻭ صاحب ﺭﺃﺱ المال؛

 ﺍإلهتماﻡ بالجانب ﺍإلستﺮﺍتيجي ﺇضافة للجانب ﺍلتشغيلي المكمل للجانب ﺍإلستﺮﺍتيجي؛ -ﺍلتﺮكيﺰ على ﺍلعمﻞ في ﺍألجﻞ الطويل والمتوسط والقصير؛

 محاولى ى ىىة إعطى ى ىىاء قياﺱ أداء متﻜامﻞ للمﺆسسة يركى ى ىىز على جميى ى ىىع الجوانى ى ىىب الملموسى ى ىىة وغيى ى ىىرالملموسة الداخلية والخارجية (توﺍﺯﻥ ﺍلقياﺱ)" (بالسكة

.)15،2.12،

ولقد تعددت ﺍلنماﺫﺝ المعاصرة لقياﺱ األداء ومن أهمها:

 -1بطاقة األداء المتوازن(Balanced scorecard (BSC)) :

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

مفقى ىىودة فى ىىي عملية ﺍلقياﺱ ﻭهي المقى ىىاييس غيى ىىر الماليى ىىة ،وفى ىىي سنة  1185ظهى ىىر كتاﺏ بعن ى ىوان:

" "Relevant Lossلكل من ) (Kaplan & Janshonحيث ظهىر مىدخل األداء المتىوازن كإتجىاه رئيسىي
لمواجهة ﺍإلنتقادﺍﺕ التي وجهت إلى المدخل التقليدي.

كمىىا أشىىار حسىىب ( (Paul Niven,2002أن ﺃﻭل ظهذذور رسىىمي لبطاقىىة األداء المت ىوازن بشىىكل

كامل كان سنة  ،1112بأمريكا الشىمالية على يىد المستشىار( (Robert Kaplanوالمستشىار المؤسىس
لوحىىدة البحىىث ( (David Norton) (KPMGوذلىىك بعىىد د ارسىىة دامىىت عاما كامال على اثنتىىي عش ىرة
مؤسسة في كل من كنىدا والواليىات المتحىدة االمريكيىة ،مىن أجىل تقيىيم ﺃﺩﺍئها ،ﻭخالل الد ارسىة الحىظ

ﺍلباحثاﻥ ﺃﻥ المديرين ال يفضلون أسلوبا معينا في التقييم على حساﺏ اآلخر ،بل يبحثون عن تقييم
ي ىوازن بىىين المىىالي والعملىىي (غيىىر المىىالي) ،وهىىذا ماسىىمح بإيجىىاد مؤشىىر أداء شىىامل يعطىىي للمىىديرين

نظرة سريعة ﻭكاملة حول نشاﻁ المؤسسة.
 أبعاد بطاقة األداء المتوازن:

أشارت (حمودي )25-24 ،2.12،إلى مانقله (الكساسبة )2.11،عن تقسىيم كىل مىن كىابلن،

ونورتن نظام ) (BSCإلى أربعة أبعاد أساسية وهي :البعد المىالي ،بعىد العمليىات الداخليىة ،بعىد الىتعلم
والنمو ،وبعد العمالء.

أ -البعىىد المىىالي :وهىىذا البعىىد يتضىىمن مقىىاييس مثىىل الربحيىىة ونمىىو األربىىاح ومعىىدل العائىىد علىىى
االستثمار والمبيعات والتي تهم بعض أصحاب المصالح كالمستثمرين والممولين؛

ب -بعىىد العملي ىات الداخليىىة :وأهىىم عناص ىره ،إيجىىاد سىىوق :مىىن خىىالل تحديىىد القطىىاع الم ىربح فىىي
السى ىىوق ،تحديى ىىد دخى ىىل المنى ىىتج الجديى ىىد والى ىىدخل المحقى ىىق مى ىىن التعامى ىىل مى ىىع العمى ىىالء الجى ىىدد،
التسليم :ويعني نسبة العمليات التي تم تسليمها في الوقت ونسبة نفاد المخزون؛ خدمة ما بعد

البيع :وتتمثل في متوسط حالة الرضا ،عدد العمالء الذين يعودون للشراء خالل شىهور وعىدد

العمالء ال يشترون خالل العام.
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ج-بع ىىد ال ىىتعلم والنم ىىو :وه ىىذا المق ىىاييس ض ىىرورية لنج ىىاح واس ىىتمرار الش ىىركة ،وترك ىىز عل ىىى البني ىىة
التحتي ىىة التنظيمي ىىة والم ىىوارد البشى ىرية ول ىىذلك ف ىىإن مق ىىاييس التقي ىىيم ترك ىىز عل ىىى رض ىىا الع ىىاملين
وتطوير العاملين ورأس المال الفكري واالبتكار التنظيمي.

د -بعد العمالء :ويتضمن مؤشىرات عىن المنتجىات والخىدمات التىي تحقىق رضىا العميىل والحصىة
السىىوقية واعىىادة األعمىىال ،وبالتىىالي فهىىي تركىىز علىىى رضىىا العمىىالء ،وتقيىىيم اتجاهىىاتهم نحىىو
منتجات وخدمات الشركة والتي يقصد بكل منها ما يلي" رضا العميل :وتقاس بعدد الشكاوى،
عىىدد حىىاالت عىىدم الىىرد علىىى رسىىائل الشىىكوى للعمىىالء ونسىىبة ال ارضىىين عىىن نشىىاط المؤسسىىة؛

حصة المؤسسة في السوق :وتقاس بنسبة مبيعات المؤسسة إلى المبيعىات الكليىة فىي السىوق؛
جلب العمالء :وتقاس بعدد العمالء الجدد وتكلفة جلب العميل الجديد.

كما أوضح (بالسىكة )15،2.12،أن بطاقىة األداء المتىوازن تركىز على خمسىة أبعىاد تمثىل فىي
مجملها األداء ﺍلعاﻡ للمﺆسسة ﻭهﺬه ﺍألبعاﺩ هي:

• البعد المالي :ما يحتويه من مﺆشﺮﺍﺕ مالية تقيس األداء المالي للمﺆسسة (المساهمين).

• بع ىىد ﺍلعملياﺕ الداخلي ىىة :يﺮكﺰ على م ىىدى ج ىىودة ﺍإلﺩﺍﺭﺓ ف ىىي ﺇﺩﺍﺭﺓ واجى ىراء عملياته ىىا الداخلي ىىة من
ﺇنتاﺝ وتسيير؛

• بعد العمالء :يﺮكﺰ على العمالء ويقيس مستوﻯ ﺭضاهم؛
• بعىىد النمىىو والىىتعلم :هىىذا البعىىد خاﺹ بمىىدى تعلىىم المنظمىىة ﻭموﺍﺭﺩها ﺍلبشﺮية ﻭمىىدى إبىىداعهم من
ﺃجﻞ إرضاء العمالء؛

• بعد ﺍلبيئة ﻭﺍلمجتمع :يهتم بالجوانب ﺍلبيئية والمجتمعية للمﺆسسة.
 -2لوحة القيادة:

أوض ىىح (ال ىىداوي )224،2..1،أن فكى ىرة إع ىىداد لوح ىىة القي ىىادة تنطل ىىق م ىىن تش ىىخيص وض ىىعية

المؤسسة ،أي تحديىد كافىة العوامىل التىي تحىول دون تحقيىق األهىداف المسىطرة فىي اآلجىال المحىددة،
ومحاولىة الىتحكم فيهىا مىن أجىل تحسىين الوضىعية ،كمىا أشىار إلىى تعريىف )Françoise Giroud et

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

كمىىا أوضىىح أن لكىىل مؤسسىىة لوحىىة قيىىادة خاصىىة بهىىا تتغيىىر بتغيىىر الغايىىة ،واألهىىداف ومىىن ثىىم

تتغير المؤشرات المكونة للوحة القيادة تبعا لذلك ،كما تمنح لوحة القيادة للمدير صورة حىول أوضىاع

المؤسسىىة باعتبارهىىا وسىىيلة تسىىاعد علىىى إتخىىاذ الق ىرار ،وتسىىتطيع المؤسسىىة أن تجنىىي عىىدة فوائىىد مىىن
تبنيهىا للوحىة القيىادة كمقيىاس ألدائهىا مىن أهمهىا حسىب ) :)autres ,2004مىنح المعلومىات المناسىبة

لألشخاص المناسبين ،تمكين مختلف المسؤولين من المعلومات وليس فقىط المديريىة العامىة ،تىوفير
المعلومات لكل شخص هو بحاجة إليها في المؤسسىة لقيىادة أداء الوحىدة التىي يت أرسىها ،مىع ضىمان
توافق في المعلومات المقدمة لجميع الوحدات.
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-3

مؤشرات األداءKey Performance Indicators (KPIs) :

أوضح كل من ) )Henriksson & Nyberg,2005,36-37بأنها مؤشرات تستخدم لقيىاس وظىائف
الشىىركة علىىى المسىىتوى التشىىغيلي عنىىدما تكىىون المؤش ىرات الماليىىة غيىىر كافيىىة ،وفك ىرة مؤش ىرات األداء

هىىي أن اإلدارة تصىىمم إسىىتراتيجية لعمليىىات الشىىركة وبمسىىاعدة مؤش ىرات األداء تسىىتطيع المنظمىىة أن
تقود هذه العمليات نحىو أهىداف مرئيىة بحيىث لىو تىم أداء العمليىات بشىكل جيىد فىإن المقىاييس الماليىة

ستعطي نتائج جيدة كذلك.

وأوضحت (حمودي )24-2.،2.12،إلى أنواع مؤشرات قياس األداء كالتالي:



المؤشـرات الماليـة :هنىاك الكثيىىر مىن مؤشىرات قيىاس األداء الماليىىة أهمهىا هىامش الىربح ،معىىدل
العائد من االستثمار ونمو الدخل.

 المؤشرات اإلنتاجية :حسب (يحياوي)51،2..5،
يمكن تقسيم مؤشرات قياس األداء اإلنتاجي حسب المعايير التالية:

 -الكمية :ومؤشراتها (اإلنتاجية– معدل إنجاز اإلنتاج).

 الجودة :ومؤشراتها (معدل اإلنتاج المعيب-نسبة اإلنتاج معاد التصنيع-نسبة ضىياع التكنولوجيىاأي نسبة التالف المرتبط بالتكنولوجيا).

 -التكل،ة :ومؤشراتها نسبة تكاليف كل من (وظيفة اإلنتاج-الالجودة-الصيانة).

 -الوقت :ومؤشراته نسبة (اإلنتاج/الساعة -استغالل الوقت المخطط-الوقت غير المستغل).



المؤشرات التسويقية :حسب إشارة (حمودي )24-22،2.12،لتقسيم األداء التسويقي لكل من
(بن تفات وتمجغدين )2..1،يمكن تقسيم مؤشرات قياس األداء التسويقي حسب المعايير
التالية:

 الكميـــة :ومؤشى ىراتها (مع ىىدل النم ىىو ف ىىي المبيع ىىات-نس ىىبة نق ىىاط بي ىىع المؤسس ىىة-متوس ىىط الوح ىىداتنزع ىىات م ىىع ك ىىل
المباع ىىة لك ىىل وكي ىىل-نس ىىبة نق ىىل مبيع ىىات المؤسس ىىة بوس ىىائلها-متوس ىىط ال ا
عميل).

 -الوقت :ومؤشراته (نسبة المبيعات اآلجلة).

 التكل،ــــة :ومؤش ى ىراتها (اإلنتاجيى ىىة الكلي ى ىىة -تطىىىور رقى ىىم األعم ى ىىال-النصى ىىيب الس ىىوقي-ربحيى ىىة رقى ىىماألعمال).

 النسب :ومؤشراتها (نسبة مصاريف التسىويق-عائىد مصىاريف التسىويق – نسىبة أسىعار المؤسسىةإلى أسعار السوق-نسبة العموالت-عائىد مصاريف نقىل المبيعىىات-نسىبة التخفيضىات-نسىبية
التسبيقىات).

 الجــودة :ومؤشىراتها (نسىىبة مىىردودات المبيعىىات-معىىدل ضىىياع (خسىىارة( العمىىالء-ع ىىدد الشكىىاوي-معدل معيب المبيعىات-تكاليف الفشل الخارجي للجودة).
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 -4المقارنة المرجعيةBENCHMARKING :

أشىار كىل مىن ( )Henriksson & Nyberg,2005,37إلىى توضىيح ((Andersen et al.,1999
بىىأن المقارن ىىة المرجعي ىىة تس ىىتخدم غالب ىىا لل ىىتعلم م ىىن ممارس ىىات الش ىىركات األخ ىىرى ،وعملي ىىة المقارن ىىة
المرجعية تشمل أربع خطوات:
-

مستويات األداء للشركة ذاتها وللشركات المقارنة معها يجب أن تقاس.

-

تقوم الشركة بالتعلم من ممارسات الشركة المقارنة معها.

 -هذه القياسات تقارن مع بعضها بعضا.

 -بعد التعلم تستطيع الشركة تطوير ممارساتها.

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.

 -5المقاييس األخرى:

أشار (الداوي )226-224،2..1،إلى ) )R.chark, et autres,2004أنه :عمل عدة باحثين من

بينهم ) (clarck Rod & Philppe crapartعلى إضافة سىبعة مقىاييس أخىرى لىألداء تعىرف بالمقىاييس
األساسىية  " Centralisés Les Mesuresيمكىن تطبيقهىا لقيىاس أداء المؤسسىات الصىناعية والخدميىة،
وقد توصلت هذه الد ارسىات واألبحىاث إلىى أنىه لىو تىم تطبيىق وتحليىل هىذه المقىاييس السىبعة بالطريقىة

الصحيحة ،فىإن أداء المؤسسىة سيتحسىن حتمىا ،لكىن تحىت شىرط عىدم االسىتغناء عىن أي مؤشىر فىي
عملية القياس ،أي يجب النظر إليها من منظور التكامل ،وتتمثل هذه المقاييس في تسليم العمليات،

صىىحة العمليىىات المتنبىىأ بهىىا ،تخفىىيض اآلجىىال ،الجىىودة ،احتىرام البرنىىامج ،إدخىىال منتجىىات جديىىدة فىىي
الساعة ،والسرعة.

وأشى ىىار ) )Ganeshkumar,2013,14إلى ىىى ) )Sukati et al,2012الى ىىذي جى ىىادل أن التثبتيى ىىة ألداء

سلسلة التوريد يجب أن تشمل ثالثىة أنىواع مختلفىة مىن قيىاس األداء :قيىاس المىوارد (كيىف أن المىورد

ينشأ جيدا) قيىاس المخرجىات (كيىف يمكىن تسىليم قيمىة للمسىتهلك) والمرونىة (كيىف أن المرونىة نظىام

للمجهوالت الخارجية).

كم ى ىىا أش ى ىىار ) )Nur,2011,76إل ى ىىى توض ى ىىيح ك ى ىىل م ى ىىن (Dawes,1999,Kim,2006 & Wall et

) al.,2004الىىىذين فرق ى ىوا بى ىىين القيىىىاس الموضى ىىوعي لى ىىألداء ( (Objectiveوالقي ىىاس غيى ىىر الموضى ىىوعي
) (Subjectiveحيى ىىث تركىىىز مؤش ى ىرات القيى ىىاس الموضىىىوعي علىىىى المؤش ى ىرات الماليى ىىة الحقيقيىىىة بينمى ىىا

المؤش ىرات غيىىر الموضىىوعية تركىىز علىىى األداء بشىىكل عىىام ،وفىىي حىىين يشىىير التقريىىر ال ىرئيس فىىي
معىىايير القيىىاس الموضىىوعي علىىى المعلومىىات الماليىىة البحتىىة تشىىير المعىىايير غيىىر الموضىىوعية إلىىى

مستوى األداء مقارنة بالمنافسين باإلضافة أن القياس غير الموضىوعي يسىتخدم تىدريجات مثىل فقيىر

جىىدا إلىىى جيىىد جىىدا أو مىىنخفض جىىدا إلىىى مرتفىىع جىىدا بينمىىا ال تسىىتخدم فىىي القيىىاس الموضىىوعي أيىىة
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كثير من المنظمات تعتمد علىى المقىاييس غيىر
تداريج وقد أشار أيضا إلى ) (Wall et al.,2004بأن ا
الموضوعية التي تقدر بواسطة المستجيبين.

كما أن (ديب )95-93،2114،حسب ) (K.Ramdas,and R.E.Spekman,2000أشار بأنه توجد

العديد من المتغيىرات والمؤشىرات لقيىاس أداء سلسىلة التوريىد ،وقىد وضىع أحىد البىاحثين سىتة متغيىرات
والتىىي تعكىىس مىىداخل مختلفىىة لقيىىاس أداء سلسىىلة التوريىىد وتشىىمل المخىىزون ،الىىزمن ،تنفيىىذ أو إنجىىاز

الطلب ،الجودة ،توجيه العميل ،رضا العميل.

 3-1-4-2-2مقارنة األداء ال،علي بمستويات األداء المرنوب:
أشىار (عشىي )31،2..2،حسىب ( )Michel Gervais,2000أنىه بعىد أن تكىون المؤسسىة قىد

انتهت من مرحلة قياس األداء الفعلي تشرع في المرحلة الموالية والمتمثلة في مقارنة أدائها المحقىق
بىاألداء المرغىوب فالعقبىة التىي تواجىه المؤسسىة فىي هىذه المرحلىة هىي المرجىع الىذي تسىتند إليىه فىي

عملية المقارنة ،وبصفة عامة تحدد المؤسسىة العناصىر التاليىة كم ارجىع لمقارنىة األداء :الىزمن ،أداء

الوحدات األخرى ،األهداف والمعايير".

 4-1-4-2-2دراسة االنحراف واصدار الحكم:
أوضح (المرجع السابق )32،أن عملية المقارنة تفصح عن ثالث نقاط هي :انحىراف موجىب،
انحراف سلبي ،انحراف معدوم ،فاألول في صالح المؤسسة كارتفىاع األربىاح ،ارتفىاع حصىة السىوق

انخفاض التكاليف …أما االنحراف الثاني فهو ضد المؤسسة كاستهالك المواد األولية بكميات تفوق
المعيارية ،انخفاض اإلنتاجية...أمىا االنحىراف الثالىث فلىيس لىه تىأثير علىى نتىائج المؤسسىة ،والحكىم

علىى األداء مىن خىالل االنحىراف الكلىي يعىد مىن األحكىام المضىلة ،بىل يجىب علىى المسىؤولين القيىام
بتحليل االنحراف الكلي سواء كان موجبا ،سالبا أو معدوما ،إن أمكن للوقوف علىى األسىباب الفعليىة

لالنحراف ،لتشجيع ما هو إيجابي ومعالجة ما هو سلبي.

 2-4-2-2معايير تقييم األداء(Performance Assessment Standards) :
أشار (البرازي )43،2.13،إلى رأي (العارف )2..5،بأن المعيار المستخدم في األداء ينبغىي

أن يكىىون قىىابال للقيىىاس وأن المعىىايير التىىي تتنبىىأ بالنتىىائج قىىد تكىىون أكثىىر أهميىة مىىن تلىىك التىىي توضىىح

الوضع الحالي ،وتعتمد عملية التقييم على معايير كمية ونوعيىة يتوقىف إختيارهىا علىى حجىم الشىركة
وطبيعة عملها وفلسفة إدارتها واستراتيجياتها المتبعة.

وقىىد أوضىىح أن المعىىايير الكميىىة الشىىائعة االسىىتخدام فىىي مجىىال تقيىىيم األداء هىىي النسىىب الماليىىة

التي يستخدمها اإلستراتيجيون فىي مقارنىة أداء الشىركة ،مثىل العائىد علىى االسىتثمار والمبيعىات ونمىو
األصول وايرادات األسهم وغيرها.

وأشار كل من ) )Henningsson & Simon,2009, 26إلى أن هناك ثالثة أنواع لمقىاييس األداء

من منظور مؤشرات األداء وهي:
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مؤشـرات النتـائج الرئيسـة ) :(Key result indicatorsتشىير إلىى الصىورة الواضىحة أينمىا تتجىه
الشىىركة لكىىن لىىيس مىىا الىىذي يجىىب أن تعملىىه الشىىركة لتحسىىين النتىىائج واألداء ومؤش ىرات النتىىائج
الرئيسة ال تتطلب القياس دائما مثل مؤشرات األداء الرئيسة حيث مرة في الشهر كافيا.




مؤشرات األداء ) :(Performance indicatorsتصف ما الذي يجب أن تعمله الشركة.

مؤش ـرات األداء الرئيســة ) :(Key Performance indicatorsتصىىف مىىا الىىذي يجىىب أن تعملىىه
الشركة لزيادة األداء بشكل مثير وهي أكثر المقاييس الحرجة للنجاح الحالي والمستقبلي للشركة

ويجب أن تقاس بشكل متكرر يوميا أو أكثر غالبا.
 5-2-2أنواع األداء(Performance Types) :

صىىنف (عشىىي )21-15،2..2،األداء إلىىى عىىدة أن ىواع "مىىن حيىىث المصىىدر يمكىىن أن يكىىون

داخليا أو خارجيا ،من حيث الشمولية يمكن أن يكون األداء كليا أو جزئيا ،حسب الوظيفة يمكن أن

يكون األداء إنتاجيا ،تسىويقيا ،ماليىا ،وحسىب الطبيعىة يمكىن أن يكىون إقتصىاديا ،تنظيميىا ،إجتماعيىا

أو بيئيا "

وقى ىىد أوضى ىىح ) ) Suansawat,2013,31إشى ىىارة ) (Carleton,2009بأنى ىىه " إذا احتاجى ىىت المنظمى ىىة

الحص ىىول عل ىىى أداء مس ىىتمر يج ىىب أن ترك ىىز ف ىىي عملياتهى ىا واس ىىتراتيجيتها عل ىىى ثالث ىىة أبع ىىاد :أداء

إجتماعي ،أداء بيئي ،وأداء إقتصادي ليس فقط قصير المدى بل التخطيط طويل المدى أيضا".

حيىىث أوضىىح المقصىىود بتطىىوير االسىىتم اررية بأنهىىا " التطىىوير الىىذي يقابىىل إحتياجىىات الحاضىىر

بدون أن يكون هناك شبهة لمقدرة األجيال المستقبلية على مقابلىة إحتياجىاتهم حسىب اللجنىة العالميىة

للبيئة والتطوير ).Commission on Environment and Development (WCED,1987

ويوضىىح الشىىكل رقىىم ( )4-2أبعىىاد األداء اإلقتصىىادي والتنظيمىىي واإلجتمىىاعي والبيئىىي وأن ىواع

األداء التنظيمي ومن ضمنها األداء التشغيلي/أداء العمليات ومؤشراته موضوع هذه الدراسة.
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أبعاد األداء
البعد
اإلقَصادي

البعد
اإلجَماعي

البعد
الَنظيمي

البعد
البيئي

األداء
الَنظيمي

األداء
المالي

الكلفة

األداء
الَسويقي

األداء
الَشغيلي

الجودة

الَسليم

المرونة

شكل رقم ()5-2

أبعاد األداء ومؤشرات قياس األداء التشغيلي (أداء العمليات)
وسيتم تناول األداء التنظيمي بشيء من التفصيل كون الدراسة ركزت على نوع من أنواع األداء

التنظيمي وهو األداء التشغيلي أو أداء العمليات:

 1-5-2-2م،هوم األداء التنظيمي /المنظمي /المؤسسي(Organizational Performance):

يطلىق علىى األداء التنظيمىي مسىىميات عىدة مثىل األداء المنظمىىي مىن منظمىة واألداء المؤسسىىي

مىن مؤسسىة حيىث أشىار (المناصىير )18،2.16،إلىى تعريىف ) (Attia,2015لىألداء التنظيمىي بأنىه
مفهوم متعدد األبعاد يخص كافىة مجىاالت األداء ،سىواء علىى المسىتوى المىالي أو التشىغيلي أو علىى

مستوى رضا العمالءأ كما عرفه ) (Mahulu,2015,8بأنه يرجع إلىى كيفيىة تحقيىق المنظمىة ألهىدافها
السوقية باإلضافة إلى أهدافها المالية بشكل جيد.

كما عرف (الجنابي )24،2.16،األداء المنظمي بأنه قىدرة المنظمىة علىى القيىام بكافىة األنشىطة

التىىي مىىن شىىأنها مسىىاعدة المنظمىىة فىىي تحقيىىق أهىىدافها المنظميىىة بمىىا فىىي ذلىىك السىىعي الجىىاد لتنفيىىذ

اإلسىىتراتيجية التىىي تىىم التخطىىيط لهىىا كمىىا عرفىىت د ارسىىة (للمنظمىىة العربيىىة للتنميىىة اإلداريىىة)2..1،
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األداء المؤسسىىي بأنىىه " :المنظومىىة المتكاملىىة لنتىىائج أعمىىال المنظمىىة فىىي ضىىوء تفاعلهىىا مىىع عناصىىر
بيئتها الداخلية والخارجية".

كمى ىىا أعتبى ىىر (عى ىىايش )45،2..8،األداء المؤسسى ىىي بأنى ىىه المنظومى ىىة المتكاملى ىىة لن ى ىىاتج أعم ى ىىال

المنظمىة فىي ضىوء تفاعلهىا مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية وهو يشتمل على األبعاد التالية:
 -أداء األفراد في وحدتهم التنظيمية.

 أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمنظمة. -أداء المؤسسة في إطار البيئات :اإلقتصادية ،اإلجتماعية ،الثقافية.

ف ى ىىاألداء المؤسس ى ىىي محص ى ىىلة لك ى ىىل م ى ىىن األداء الفى ى ىىردي وأداء الوحى ى ىىدات التنظيميى ى ىىة باإلضى ى ىىافة إلى ى ىىى
تأثيرات البيئات :اإلجتماعية ،اإلقتصادية ،الثقافية عليهمىا.

 2-5-2-2أنواع األداء التنظيمي:

أشىار (المناصىير )11،2.16،إلىى تقسىيم ( (Saunila ,2014لىألداء التنظيمىي التىي قسىمته إلىى

نوعين رئيسيين هما :األداء المالي ،واألداء التشغيلي ،وعبرت عن األداء المالي بأنه األداء المىرتبط
بالنتىىائج مثىىل الربحيىىة ،أمىىا األداء التشىىغيلي في ىرتبط بمحىىددات هىىذه النتىىائج مثىىل اإلنتاجيىىة والجىىودة

وغيرها.

كما أوضح ( )Nyangweso,2013,19بأنىه يمكىن تقسىيم األداء التنظيمىي إلىى ثالثىة مجموعىات:

أداء مالي (الربحية) ،أداء داخلي غير مالي (اإلنتاجية) ،وأداء خارجي غير مالي (رضا العمالء).
 1-2-5-2-2األداء المالي(Financial Performance) :

هىو األداء المىرتبط بالنتىىائج مثىىل الربحيىىة والعائىىد علىى االسىىتثمار وغيرهىىا مىىن المؤشىرات الماليىىة

وأشارت (محمود )32،2.13،إلى رأي ) (Lynch, 2003بأن األداء المالي سيبقى المقياس المحدد

لمىىدى نجىىاح المنظمىىات ،وان عىىدم تحقيىىق المنظمىىات لىىألداء المىىالي بالمسىىتوى األساسىىي المطلىىوب
يعىرض وجودهىىا واسىىتمرارها للخطىىر وأشىارت أن بعىىض الكتىاب يىىذهب إلىىى أبعىد مىىن ذلىىك حيىىث عبىىر

كىل مىن ) (Hunt &Morgan,1995بىأن األداء المىالي المتفىوق يعىد هىدف المنظمىات األساسىي ،وأن
األهىىداف الثانويىىة للمنظمىىة يمكىىن تحقيقهىىا ضىىمنيا م ىن خىىالل تحقيىىق األداء المىىالي المتفىىوق وضىىمن

المنظور اإلستراتيجي لألداء المالي.

 2-2-5-2-2األداء السوقي /التسويقي(Market Performance) :

أشىار (العجيلىي )33،2.18،إلىى تعريىف ) (Ambler et al.,2004بأنىه يمكىن تعريىف األداء

التسويقي على أنىه مسىتوى تحقيىق الشىركة ألهىدافها الموضىوعة فىي الخطىة التسىويقية كمىا أشىار إلىى
إتفىاق الكثيىىر مىىن الكتىاب مثىىل ) (Ambler et al.,2004), (Mohamad & Ismail, 2009علىىى

المقىىاييس التاليىىة لقيىىاس األداء التسىىويقي للشىىركة :المقىىاييس الماليىىة ،الحصىىة السىىوقية ،رضىىا
المستهلكين ووالئهم ،نمو المبيعات ،واالبتكارية أو اإلبداع.
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وأشارت ) )Abu Nimeh,2017,28-29إلى وصف ) (Katsikeas et al.2016لألداء السوقي بأنه
يتصف غالبا بمصطلح الحصة السوقية (مثىل نمىو الحصىة السىوقية) والمؤشىرات البيعيىة (مثىل حجىم

المبيعات ونمو المبيعات) لمنتجات وخدمات الشركة كمىا أشىارت إلىى رأي ) (Nurul et al.,2012بىأن
األداء السوقي يقاس باستخدام ثالثة بنود هي مقارنة نمو المبيعات ،نمو السوق ،وربحية المنظمة.

 3-2-5-2-2األداء التشغيلي  /أداء العمليات(Operational / Operations Performance) :

عىىرف (المناصىىير )11،2.16،األداء التشىىغيلي بأنىىه المحصىىلة النهائيىىة ألعمىىال وأنشىىطة

الشىركة ،والتىي تظهىر بصىورة مخرجىات تشىغيلية ممثلىة بجىودة مخرجىات العمليىات ،والتكىاليف
المخفضة ،وخدمات العمالءأ كما عرفه ) )Chesaro,2016,12بأنه عبارة عن مخرجات كىل عمليىات
واستراتيجيات المنظمات وأنىه لىذلك يعتبىر قيىاس كيىف أن المنظمىات أو الوحىدات التنظيميىة المنفىردة
تقابل األهداف المرسومة.

وأشار) )Heesung ,2014, 79إلى تعريف األداء التشغيلي لكل من ;(Brewer and Speh, 2000

) Chowa et al.,1995أنه الكفاءة التي تعني درجة االستخدام اإلقتصادي للموارد الداخليىة للمنظمىات
والفعالية التي تعني درجة تحقيق أهداف المنظمة والتي ترتبط بأداء الكلفة وأداء الخدمة.

كم ىىا أش ىىار ( )Mukasa,2010,22إل ىىى ) )Slack et al.,2004ال ىىذي ص ىىنف خمس ىىة أبع ىىاد ل ىىألداء

التشىىغيلي هىىي الجىىودة ،الفاعليىىة ،السىىرعة ،المرونىىة والكلفىىة والىىى بقيىىة الكت ىاب الىىذين اسىىتخدموا نفىىس

األبعاد أو أبعاد ذات عالقة مثل ).(Hill, 2000; Krajewski and Ritzman, 2002

وفىىي نفىىس السىىياق أشىىار (الرفيعىىي )58،2.1.،إلىىى وصىىف (العىزاوي )2..6،ألداء العمليىىات

علىىى أنىىه "الدرجىىة التىىي تحقىىق بهىىا العمليىىات األهىىداف المتمثلىىة بالكلفىىة والجىىودة والسىىرعة والمرونىىة
واإلبداع في فتره زمنية محددة ألجل إشباع حاجات ومتطلبات العميل".

كمىىا أوضىىح (المرجىىع السىىابق )51،بىىأن األدبيىىات تظهىىر اتفىىاق البىىاحثين علىىى األبعىىاد الحرجىىة
لقيىاس أداء العمليىىات مثىىل

)،(Slack & Lewis,2010

) (Leong et al.,1996,10والتىىي تتمثىىل فىىي

الجودة والكلفة والمرونة وسرعة التسىليم والتىي كانىت األكثىر انسىجاما واتفاقىا بىين البىاحثين والمهتمىين
بقياس أداء العمليات.

كما قام ) )Donovan et al.,2017,9بقياس أداء سلسلة التوريد باستخدام متغيرات الكلفة ،الجودة،

المرونة والتسليم كأساس لعوامل األداء التشغيلي.

وأورد كىل مىن ) )Slack & Lewis,2010,89أن العمليىات يجىب أن ترضىي أصىحاب المصىلحة

) (Stakeholdersالخاصىىة بهىىا حيىىث ش ىرح خمسىىة أهىىداف ألداء العمليىىات هىىي :الجىىودة )،(Quality
السرعة ) ،(Speedاإلعتمادية ) ،(Dependibilityالمرونة ) ،(Flexibilityوالكلفة ).(Cost
وكما هو معروف أن هىذه األبعىاد هىي أبعىاد للميىزة التنافسىية أيضىا حيىث أشىار (هديىة،2.16،

 )3.إلىىى تعري ىىف (العب ىىادي )2..5،للميى ىزة التنافس ىىية بأنهىىا" :مجموع ىىة األبع ىىاد الت ىىي يمتلكه ىىا نظ ىىام
74

اإلنتاج في الشركات الصناعية والتي تركز علىى تلبيىة طلبىات األسىواق وتسىتطيع عىن طريىق أحىدها
أو مجموعة منها أن تحصل على مزايا مقابل المنافسين".

وماقصده العبادي أعىاله بمجموعىة األبعىاد التىي يمتلكهىا نظىام اإلنتىاج هىو أبعىاد أداء العمليىات

لىىذا أعتبىىرت الد ارسىىة أهىىم مؤش ىرات المي ىزة التنافسىىية كمؤش ىرات لقيىىاس أداء العمليىىات حيىىث أعتمىىدت
المؤشرات التالية :الجودة ،الكلفة ،المرونة والتسليم وسيتم تناولها بالتفصيل:
أوال الجودة(Quality) :

أشار (المرجع السابق )32 ،أن الجودة تعنىي حسىب تعريىف )" (Peng et al.,2011بىأن المنىتج

أو الخدمىىة يجىىب أن تلبىىي رغبىىة المسىىتهلك وأن يكىىون مالئمىىا للمسىىتهلك ".أمىىا الجىىودة كأسىىبقية فتعنىىي
حسب (مهدي" )2..5،جودة المخرجات كما يدركها العميل وأن تحقيق مستوى عال من الجودة في
عمليات ومخرجات الشركة يعد من أهم الوسائل التي تستخدمها الشركة لجلب العمالء".

كمىا أشىار إلىى توضىيح )" (Naqshbandi and Idris,2012أن أسىبقية الجىودة تعىد السىالح الىذي

تعتمىىد عليىىه الشىىركات لتحسىىين تنافسىىيتها والتىىي تتطلىىب تىىوفير منتجىىات تلبىىي إحتياجىىات وتصىىورات
وتوقعات العمالء وتبني أحدث اإلستراتيجيات التي تمنح الشركة القدرة على مجاراة متطلبات السىوق
وتحقي ىىق األه ىىداف التنافس ىىية ،حي ىىث يمك ىىن معرف ىىة ج ىىودة المنتج ىىات والخ ىىدمات المقدم ىىة م ىىن خ ىىالل

الحصىىول علىىى التغذيىىة الراجعىة المباش ىرة التىىي علىىى أساسىىها يىىتم إتخىىاذ إج ىراءات التحسىىين والتطىىوير
للتغلب على نقاط الضعف وتجنبها ،حيث أن وجهة نظر العميىل هىو المحىدد الرئيسىي لمىدى تحقيىق

الش ىىركة لألس ىىبقية التنافس ىىية والت ىىي تعتم ىىد عل ىىى ع ىىدة عوام ىىل أهمه ىىا التمي ىىز ف ىىي األداء ،والموثوقي ىىة،
والمطابقة للمواصفات ولمتطلبات العمالء ،والخدمة المقدمة".

وقىىد أشىىار كىىل مىىن (الطويىىل والعبىىادي )56،2.13،إلىىى رأي ) )Slack et.al,2004بىأن الجىىودة

تعني عمل األشياء بالشكل الصحيح ،وأن تقديم الشركة لمنتجات بجودة مميزة تؤدي إلى:

-1تحقيىق رضىىا العميىل الىىداخلي والخىارجي واشىىباع رغبىاتهم وفىىق المواصىفات المطلوبىىة فضىال عىىن
تسهيل العمليات اإلنتاجية.

 -2تخفيض التكاليف وتقليل الوقت المصروف على تقليل األخطاء.
 -3زيادة االعتمادية على المنتجات المقدمة للعمالء وبالتالي استقرار الشركة وارتفاع كفاءتها.

بينماعرف (جاسم )41،2.1.،الجودة بأنها الخصائص التي يستلزم توفرها في المنتج النهىائي

المق ىىدم للعمي ىىل مىىىن حي ىىث المطابق ىىة للمواص ىىفات المح ىىددة والمالئم ىىة لالس ىىتخدام ،ويمكى ىن أن تتحق ىىق
الجودة من خىالل ثالثىة أبعاد ) )Krajewski & Ritzman,2005هي:

أ .جودة المطابقة وتتمثل بالمطابقة مع التصميم المحدد مسبقا وخلو المنتج من العيوب.
ب .جودة التصميم أي مالءمة مواصفات التصميم لمتطلبات العميل.

ج .ج ىىودة الخدم ىىة وتش ىىير إل ىىى الخ ىىدمات الت ىىي يتوقعهى ىا العمي ىىل بع ىىد ش ى ىرائه المنى ىىتج مثى ىىل الى ىىصيانة
والضمان والتي تؤدي إلى زيادة قيمة المنتج.

75

ثانيا الكل،ة(Cost) :

عرفها (هدية )32-31،2.16،بأنهىا " قىدرة الشىركة علىى إدارة تكلفىة اإلنتىاج بشىكل فعىال ،بمىا

في ذلك الجوانب المتصلة بها مثل النفقات العامة والجرد والقيمة المضافة ،ومن أهىم اإلسىتراتيجيات
المتبعة في أسبقية التكلفة إدارة تكاليف اإلنتاج وتخفيضها من خالل توحيد وتحسين عمليات اإلنتاج

التىىي تختصىىر علىىى الشىىركة الوقىىوع فىىي األخطىىاء والخسىىائر وخفىىض التكىىاليف مىىن خىىالل اسىىتخدام
أحدث الوسائل التكنولوجية ،باإلضافة إلى التفرد فىي المنىتج والتميىز بىه عىن طريىق تشىجيع اإلبتكىار
واإلبداع والتركيز على عمليات التسويق اإللكترونية الحديثة وتطوير التسويق التقليدي.

وفي السياق ذاته أشار كل من (الطويل والعبىادي )56،2.13،إلىى )(Evans & Collier,2007

ب ىأن الشىىركة تىىتمكن مىىن تخفىىيض التكىىاليف مىىن خ ىالل االسىىتخدام الكفىىوء للطاقىىة اإلنتاجي ىة المتاحىىة،

فضال عن عملية التحسين المستمر لجودة المنتجات واإلبداع في تصىميم المنتجىات ،ويعىد ذلىك مىن

األمىور المهمىىة لخفىض التكىىاليف ،فضىال عىىن مسىاعدة المىىديرين فىي دعىىم إسىتراتيجية الشىىركة لجعلهىىا

قائدة في مجال خفض التكاليف.

مىىن جهىىة ثانيىىة أشىىار (هديىىة )33،2.16،إلىىى تعريىىف (محسىىن والنجىىار )2..4،لهىىا كأسىىبقية

تنافسىىية بأنهىىا " تق ىديم منتجىىات أو خىىدمات بأسىىعار أقىىل مىىن المنافسىىين ممىىا يىىؤدي إلىىى زيىىادة حصىىة

الشركة في السوق ،والتنافس على أساس التكلفة يتطلب تركيز اإلهتمام نحو تخفيض جميع عناصر

الكلف من مواد وأجور وتكاليف صناعية وغيرها بهدف تخفيض كلفىة الوحىدة الواحىدة مىن المنىتج أو
الخدمة".

كم ىىا أش ىىار (جاس ىىم )41،2.1.،إل ىىى رأي ( (Heizer & Render,2008ب ىىأن المنظم ىىة تس ىىتخدم

سلسلة القيمة في تحليل الكلف الكلية لنشاطها عن طريق تقديم المنتجات بأقل األسىعار ممىا يتطلىب

منهىىا زيىىادة كميىىات اإلنت ىاج عىىن طريىىق زيىىادة نسىىبة اس ىىتغالل الطاقىىة وبالتىىالي تحقيقهىىا لمي ىزة السىىعر
المنخفض الذي يؤدي إلى كسب والء العميل وتحقيىق رضىاه.
ثالثا المرونة(Flexibility) :

أشار (هديىة )33،2.16،إلىى تعريىف ) (Russell and Millar,2014ألسىبقية المرونىة علىى أنهىا

"االستجابة السريعة لتغيرات األسواق وفي عمليات اإلنتاج واجراءات التعديل والتصميم والتقلبات في
المىوارد المتاحىىة والتغيىرات التىىي تطى أر علىىى أولويىىات الشىىركة التىىي تشىىمل األداء واألهىىداف واألعمىىال،
كمىىا تشىىتمل أسىىبقية المرونىىة علىىى قىىدرة الشىىركة علىىى تلبيىىة رغبىىات ومتطلبىىات العمىىالء بأسىىرع وقىىت

ممك ىن ودقىىة متناهيىىة والتسىىليم فىىي الوقىىت المحىىدد ،وذلىىك يتخللىىه القىىدرة علىىى التغييىىر الس ىريع للخطىىط
واإلستراتيجيات التي تساعد في تحسين مزيج اإلنتاج وحجمه".

وأشىار (الرفيعىي )6.،2.1.،إلىى د ارسىة ) (Copra & Meind, 2004بىأن البعىد األهىم ألداء

سلسىىلة التوريىىد كىىان المرونىىة اإلسىىتراتيجية وفىىي ظىىل ت ازيىىد وانتشىىار التغىىاير وعىىدم التأكىىد فىىي بيئىىات
التصنيع المعاصرة تميل المنظمات إلىى تحسىين بعىد المرونىة اإلسىتراتيجية بأبعىاده األربعىة األساسىية
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وهي مرونة خدمة العميل ) (Flexibility Customer Serviceوتشير إلى القىدرة علىى تقىديم الخىدمات
اإليصىالية وفىق طلبىات العميىل ومرونىة األمىر ) (Order Flexibilityوتشىير إلىى القىدرة علىى التكيىف
مىع حجىم األمىر ومكوناتىه خىالل عمليىة اإلمىدادات ومرونىة الموقىع ) (Location Flexibilityوتعنىي

القىدرة علىىى خدمىىة العمىىالء مىن مواقىىع بديلىىة أو منافىىذ تسىويقية متعىىددة ،وأخيى ار مرونىىة وقىت التسىىليم
) (Delivery Time Flexibilityوتعني القدرة على تقديم أوقات مختلفة لتسليم العميل.

كما أشار (هدية )34،2.16،إلى أبعاد عديدة للمرونىة التىي ذكرهىا كىل مىن (الطويىل والحىافظ،

 )2..4منها ما يلي:

 مرونىة الحجىىم :وتمثىىل قىىدرة الشىىركة علىىى التسىريع أو اإلبطىىاء لمعىىدالت اإلنتىىاج الخىىاص بكىىلمنتج لكي يكون في أيدي العمالء.

 مرونىىة م ىزيج المنتجىىات :وهىىي قىىدرة الشىىركة علىىى إنتىىاج منتجىىات ذات أن ىواع وأحجىىام مختلفىىةدون الحاجة إلى استخدام معدات إضافية.

 -مرونة الطلب الخاص :وهي تقديم منتجات أو خدمات وفق إحتياجات ورغبات العمالء.

 مرون ىىة الع ىىاملين :وهى ىىي إم ىىتالك الشى ىىركة لألفى ىراد الع ىىاملين ذوي المه ىىارة المتنوع ىىة إذ يمكىىىنالمناورة بهم واستخدامهم لتنفيذ أكثر من مهمة وعمل.

بينما أوضح (عساف )31-3.،2.15،أن المرونىىة تعنىىي قىىدرة الشىىركة علىىى تغييىىر العمليىىات
إلىى ط ارئىق أخىرى وهىذا ربمىا يعنىي تغييىر أداء العمليىات وكىذلك تغييىر طريقىة ووقىىت أداء العمليىىات،

فالعميل يحتىاج إلىى تغييىر العمليىات لتىوفير أربىع متطلبىات هىي :مرونىة المنىتج :وهىي قىدرة العمليىات
عل ىىى تق ىىديم منتج ىىات جدي ىىدة أو معدل ىىة؛ مرون ىىة المى ىزيج :وتعن ىىي ق ىىدرة العملي ىىات إلنتى ىىاج م ى ىزيج مى ىىن

المنتجىىات؛ مرونىىة الحجىىم :وتعنىىي قىىدرة العمليىىات علىىى التغييىىر فىىي مسىىتوى النىىاتج أو فىىي مسىىتوى
نش ىىاط اإلنتىىاج لتق ىىديم أحج ىىام مختلف ىىة م ىىن المنتجىىات؛ ومرون ىىة التس ىىليم :وتش ىىير إل ىىى ق ىىدرة العملي ىىات

لتغييىر أوقات تسليم المنتجات.

وأشار (جاسم )41،2.1.،إلى توضيح ) (Krajewski & Ritzman,2005بأن المرونىة تتضمن

بعىىدينن هم ىا مرون ىىة المنت ىىج وت ىىشير إل ىىى اإلنتىىاج ح ىىسب طل ىىب العميىىل (االي ىىصاء (Customization
والبعىىد الثىىاني هىىو مرونىىة الحجىىم ويتمثىىل بقىىدرة المنظمىىة علىىى زيىىادة أو تخف ىىيض كميىىة اإلنتىىاج وبمىىا
يتوافق مع متطلبات السوق.

كما أشار ) )AbuZaid,2014,169إلى تعريف ) (Bhandarietal.,2004بأن المرونة اإلستراتيجية

تشير إلى قدرة المنظمة على تطوير منتجات جديدة ،والدخول ألسواق جديدة وصىناعات جديىدة كمىا

أشار إلى تصنيف ) (Abbott & Banerji,2003للمرونة اإلستراتيجية كالتالي:

 -1مرونة السوق :حسىب ) (Grewal and Tanshuhaj,2001هىي قىدرة المنظمىات علىى إعىادة تقيىيم
وضبط جهودها التسويقية في وقت قصير كي تسىتجيب لتغيىرات ظىروف بيئىة األعمىال وتشىمل

أبعاد مرونة السوق الحصة السوقية ،االستجابة السريعة للعميل والدخول ألسواق جديدة.
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 -2مرونىىة اإلنتىىاج :حسىىب ( )Abbott & Banerji, 2003بأنهىىا اإلختيىىار الحىىرج إلىىى مكىىان إقامىىة
أنش ىىطة اإلنت ىىاج والتنس ىىيق له ىىا وتش ىىمل أبع ىىاد مرون ىىة اإلنت ىىاج تع ىىديل المنتج ىىات الحالي ىىة ،إنت ىىاج
منتجات جديدة وتغيير مستوى السعة اإلنتاجية.

 -3المرونة التنافسية :حسب ) )Abbott & Banerji,2003بأنها تعطي الشىركة القىدرة علىى التنىافس
بفاعليىة فىي األسىواق التنافسىية التىي تتصىف بالطلىب المتقلىب والتغيىرات التقنيىة السىريعة وتعتبىىر

كأداة هامة الستغالل الفرص ومواجهة تهديدات المنافسين.
رابعا التسليم(Delivery) :

أوضح (هدية )35،2.16،بىأن هىذا البعىد يىرتبط زمنيىا مىن جانىب القىدرة علىى تسىليم المنتجىات

بسرعة ،والموثوقية في التسليم ،والتسليم يعد أسبقية أساسىية تتنىافس مىن خاللهىا الشىركات مىن خىالل
خفىىض المىىدة الزمنيىىة المسىىتغرقة لتوصىىيل المنىىتج بشىىكل نهىىائي إلىىى العميىىل ،والسىىرعة فىىي تصىىميم

المنتج ىىات والتط ىىوير عليه ىىا وتق ىىديمها إل ىىى العم ىىالء ف ىىي ص ىىورتها النهائي ىىة ،كم ىىا أش ىىار إل ىىى توض ىىيح
) (Krajewski et al.,2007أن هىىذه األسىىبقية ترتكىىز علىىى ثالثىىة محىىاور رئيسىىية هىىي :سىىرعة التسىىليم،
والتسليم في الوقت المحدد ،وسرعة التطوير ،والمقصود بسرعة التسليم هىي الوقىت بىين إسىتالم طلىب

العميل ووقت تسليمه الطلب بشكل نهائي ،والتسليم فىي الوقىت المحىدد هىي تسىليم العميىل فىي الوقىت
الذي تم تحديده من قبل الشركة عند طلبه لهذا الطلب ،وسرعة التطوير وهي الوقت الذي بين الفكرة
الجدي ىىدة أو المط ىىورة ووق ىىت تص ىىميمها حت ىىى تص ىىبح منتج ىىا ج ىىاه از لتقديم ىىه إل ىىى الس ىىوق حي ىىث ي ىىرى

(الالمي )2..8،أن من شدة رغبة العمالء وتركيزهم وحرصهم على وقت تسليم الطلب زاد من شدة
منافسة الشركات على هذه األسبقية.

وأكد على ذلك (عساف )32،2.15،حيث عرف التسليم أنه بمثابة القاعدة األساسىية للمنافسىة

ب ىىين الش ىىركات ف ىىي األسى ىواق م ىىن خ ىىالل التركي ىىز عل ىىى خف ىىض المه ىىل الزمني ىىة والس ىىرعة ف ىىي تص ىىميم

منتجات جديدة وتقديمها إلى العمالء بأقصر وقت ممكن.

وأشىار (هديىة )35،2.16،إلىى ) )Evans and Collier,2007أن الوقىت أصىىبح اليىوم مىن أهىىم

المصىىادر األساسىىية لىىدى الشىىركات لتىىتمكن مىىن تحقيىىق المي ىزة التنافسىىية ،حيىىث أن العمىىالء أصىىبحوا
يرغبىىون بوقىىت أسىىرع لتلبيىىة طلبىىاتهم فضىىال عىىن اإلنتظىىار ،وأن معظىىم الشىىركات أصىىبحت تسىىتخدم
السرعة في التسليم كسالح قوي للمحافظة على العمالء وخطف عمالء جىدد بتوصىيل الطلىب بشىكل

أفضل وأسرع عن غيرها من الشركات.

وفىي السىياق ذاتىه أشىار كىل مىن (الطويىل والعبىادي )55،2.13،حسىب )Evans & Collier

) ,2007إلى أن تخفيض الوقت يؤدي إلى تحقيق هدفين هما:

 -1سرعة إجراء العمليات فضال عن تحسين االستجابة إلحتياجات العمالء وفي الوقت المحدد.
 -2تبسيط العمليات من خالل إزالة الخطوات غير الضرورية.
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 6-2-2تحسين األداء(Performance Improvement) :

تعتبر عملية تحسين األداء عملية حيوية تؤدي إلىى نقىل المنظمىة مىن الوضىع السىابق بمشىاكله

وعيوبه إلى الوضع الجديد المرغوب فيه ولذلك تسعى المنظمات لتطبيق ذلك التحسين للوصول إلى

الربحية والتطور والنمو إلرضاء أصحاب المصالح.

 1-6-2-2م،هوم تحسين األداء:

أشىىارت (حمىىودي )13،2.12،بىىأن عمليىىة تحسىىين األداء تسىىمى بتكنولوجيىىا األداء اإلنسىىاني،
كماعرفه ىىا (عش ىىي )5، 2..2،بأنه ىىا" :طريق ىىة منظم ىىة وش ىىاملة لع ىىالج المش ىىاكل الت ىىي تع ىىاني منه ىىا
مؤسسة ما ،وهي عملية منظمىة تبىدأ بمقارنىة الوضىع الحىالي والوضىع المرغىوب فيىه ومحاولىة تحديىد

الفجوة في األداء".

كمىا أشىارت إلىى تقسىيم (جىىيم فيىولر )2..1،بىأن عمليىة تحسىىين األداء تكىون مىن خىالل تقسىىيم

األدوار في المؤسسة حيث يمكن التمييز بين أربعة أدوار رئيسية:

 -القائمون برعاية المشروع :الفرد أو الجماعة التي تقرر إمكانية القيام بمشروع التحسين أو ال.

 المستهدفون من تحسين األداء :األفراد الذين سوف يغيرون في أدائهم الفعلي ،وهىم يمثلىون مركىزإهتمام جهود تحسين األداء ى

 -المدافعون عن المشروع :األفراد الذين يدعمون فكرة التغييىر أو تحسىين األداء فىي الحصىول علىى

الدعم من اإلدارة العليا للمؤسسة.

 -خبىراء تكنولوجيىىا األداء اإلنسىىاني :الخبىراء الىىذين يقومىىون بتشىىخيص مشىىكالت التطبيىىق المحتملىىة،

ويضىىعون خطىىط التعامىىل معهىىا ،ويسىىاعدون فىىي تطبيىىق المشىىروع بفعاليىىة ،ومشىىاركة الخب ىراء الىىذين
يمتلكون هذه الخبرات عامل مساعد في نجاح مشروع تحسين األداء.

وترى (حمودي )14،2.12،أنه لتطبيق مشروع تحسين أداء المؤسسة بنجاح يجب إعتبار كل

األدوار مهمىىة ،وخاصىىة ارعىىي المشىىروع يجىىب أن يكىىون دوره واضىىحا ،وتحسىىين األداء يتطلىىب أثنىىاء
التطبيق :الوقت الالزم ،واألموال الكافية ،والخبرة المطلوبة ،والموارد األخرى.
 2-6-2-2ممارسات إدارة سلسلة التوريد وتحسين األداء:

أشىىار (الرفيعىىي )6.،2.1.،إلىىى أن دور سلسىىلة إدارة التوريىىد فىىي تحسىىين أداء األعمىىال تجسىىد
فىي تحسىين األداء فىي مجىالين األول األداء المىالي ) (Financial Measureوتمثىل فىي تعظىيم العائىد

وتخفىيض الكلفىة ) (Maximize the Revenue & Minimize Costأمىا المجىال الثىاني فهىو تحسىين

األداء غيىر المىالي ) (Non- Financial Performanceوتمثىل فىي تخفىيض وقىت الىدورة (Cycle
) Timeومسىتوى خدمىة العميىل ) (Customer Serviceوتقلىيص مسىتويات المخىزون (Inventory

) Levelsواالسىتثمار األفضىل للمىوارد ) (Best Resource Utilizationكمىا أشىار إلىى التوضىيح الىذي
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قدمىه ) ) Jie et al.,2007بىأن سلسىلة التوريىد الكفىؤة لهىا إسىهامات جوهريىة مهمىة فىي تحسىين أداء
العمليات بأبعاده المختلفة سواء في مجال الجودة أو الكفاءة أو االستجابة وأخي ار المرونة.

وأظه ى ىىرت العدي ى ىىد م ى ىىن الد ارس ى ىىات وج ى ىىود عالق ى ىىة وأث ى ىىر لممارس ى ىىات سلس ى ىىلة التوري ى ىىد ف ى ىىي األداء

فىي مختلىف القطاعىات ومىن هىذه الد ارسىات د ارسىة (المناصىير ،)2.16،التىي أظهىرت نتىائج الد ارسىىة
أن هناك عالقة قوية موجبة بين إدارة سلسلة التوريىد واألداء التشىغيلي وأن هنىاك عالقىة مىا بىين كىل
متغير من متغيىرات سلسسىلة التوريىد واألداء التشىغيلي ،ود ارسىة (الشىعار )2.14،التىي توصىلت إلىى
وجود أثر لممارسات سلسلة التوريد واستراتيجيات الشراء في األداء المالي للمنظمات الصناعية ،كما

رسىة (Koh et al.
أشار (المناصير )2. -11،2.16،إلىى الد ارسىات السىابقة ومىن هىذه الد ارسىات د ا

) 2007التي أظهرت النتائج وجود أثىر معنىوي مباشىر لممارسىات سلسىلة التوريىد فىي األداء التشىغيلي
ود ارسىىة ) ( Lee et al.,2011التىىي أظهىىرت عالقىىة إيجابيىة بىىين ممارسىىات سلسىىلة التوريىىد ممثلىىة فىىي

ىوردين ،والعالقىىات مىىع العمىىالء ،والعمليىىات الداخليىىة فىىي األداء التشىىغيلي للشىىركات،
العالقىىات مىىع المى ّ
وبينت نتائج دراسة ) (Cook et al.,2011أن أدوار سلسلة التوريد تلعب دو ار معنويا في العالقة بين
ممارسات سلسلة التوريد واألداء التشىغيلي كمىا أشىار إلىى د ارسىة ) (Miguel and Brito ,2011التىي
بينت وجود أثر لممارسات سلسلة التوريد في األداء التشغيلي للشركات ،والى نتائج دراسة (Prajogo

أثر معنويا في ممارسات سلسلة التوريد الثالثة وهي العالقات
) et al. 2012التي أظهرت أن هنالك ا

وردين ،والعالقات مع العمالء ،والعمليات الداخلية.
مع الم ّ
وأظهىىرت د ارسىىة ) (Zailani et al, 2015أن ممارسىىات سلسىىلة التوريىىد ذات أثىىر معنىىوي فىىي
سالمة األداء التشغيلي.

كمىىا أشىىار (الب ىرازي )42-41،2.12،إلىىى رأي ( )Bensaou,2009بىىأن سلسىىلة اإلمىىداد تعتمىىد

علىىى إحتى ارم العميىىل وتنظىىر إليىه علىىى أنىه شىريك للشىىركة انطالقىىا مىىن أن العميىىل يقىىود الشىىركة ،وقىىد
حققىىت الشىىركات التىىي انطلقىىت مىىن ه ىذه الفك ىرة منىىافع عدي ىدة منهىىا تقليىىل كلفىىة االحتفىىاظ بىىالمخزون،

تحسىىين مسىىتوى رضىىا العميىىل ،زيىىادة الحصىىة السىىوقية ،فكلمىىا كانىىت سلسىىلة اإلمىىداد مرنىىة كىىان هنىىاك

تحسىىين فىىي األداء السىىوقي والم ىالي للشىىركة وزيىىادة فىىي مسىىتوى رضىىا العمىىالء وتحسىىن فىىي مسىىتوى
االستجابة وكفاءة في األسواق الجديدة " وقد استنتج (روابح )1،2.14،اآلتي:

 أن الشركة التي تتوفر لديها سالسل إمداد مرنة سوف تنال حصة سوقية جيدة. -التكامل بين وظائف الشركة وسالسل اإلمداد يؤدي إلى رفع أداء الشركة.

 -إن انخفىىاض الحصىة السىىوقية فىي ظىل الظىىروف السىابقة ال يعنىىي أن أداءهىا قىد قىىل عمىا كىىان

علي ىه ،إنمىىا يعنىىي ذلىىك دخىىول شىىركة جديىىدة فىىي نفىىس المجىىال وهىىو مىىا يىىؤثر علىىى انخفىىاض

حصص الشركات األخرى.

وكمىىا أشىىارت ( )Sosa,2018,10إلىىى كىىل مىىن ( (Ion and Cristina 2014بىىأن العولمىىة شىىجعت
البيئىىة التنافس ىىية العالميىىة حيثم ىىا يلع ىىب التنىىافس ال ىىدور األكبىىر ،وبن ىىاء عل ىىى ذلىىك زادت بش ىىكل أسى ىي
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األبحاث على التنافس وساعد على تضمين المؤسسة في األداء التنافسي والتدريب ،وكما ذكر سابقا
تعىىزز التنافسىىية مىىن خىىالل السياسىىات الحكوميىىة ومىىن هىىذا الشىىعور هنىىاك عالقىىة قويىىة بىىين تشىىارك
التنافسىىية وسلسىىلة التوريىىد حيىىث أن األخي ىرة تتكىىون بواسىىطة كىىل الشىىركات القىىادرة علىىى إضىىافة قيمىىة
مضافة للمنتج بينما تدير تنافس دولي ووطني أفضل في وقت واحد".

وقد وجد كل من ) )Li et al ,2006,118-119بأن المستويات األعلى من ممارسات إدارة سلسىلة

التوريىىىد تسى ىىتطيع أن تقىىىود إلى ىىى تعزيى ىىز المي ى ىزة التنافسىىىية وتحسى ىىين األداء التنظيمىىىي ،كمى ىىا أن المي ى ىزة
التنافسية أيضا لديها تأثير إيجابي مباشر على األداء التنظيمي.

كما أشارت ) )Kemunto,2014,21إلى ) )Rosenzweig et al.,2003الذي أوضىح أن الد ارسىات

السىابقة تقتىىرح أن ممارسىىات تكامىىل سلسىىلة التوريىىد مطلوبىىة لتمكىىين المنظمىىات مىىن التعامىىل مىىع زيىىادة

التعقيد والاليقين في بيئة األعمال وكذلك الدراسات السابقة التىي تجىادل فىي أن المنظمىات المتكاملىة
تكتسب ميزة تنافسية على منافسيها بسىبب زيىادة وضىوح المعلومىات ومعرفىة العمليىات المشىاركة بىين

األعضاء في سلسلة التوريد باإلضافة إلى تقليل تكاليف سلسلة التوريد الكلية.

وأشار ) )Nyangweso,2013,22إلىى تأكيىد ) )Chong & Ooi,2008أن تنظىيم وتنفيىذ ممارسىات

إدارة سلسىىلة التوريىىد بشىىكل جيىىد تخفىىض التكىىاليف وتسىىاعد علىىى سىىرعة دوران المخىىزون ،وأن أكبىىر

مميىزات إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي حالىىة األهىىداف قصىىيرة المىىدى هىىي زيىىادة اإلنتاجيىىة ،تقليىىل المخىىزون
وتقليل زمن الدورة.

كمىا أشىار ) )Annan et al.,2013,40-41إلىى رأي ) )Flynn et al. 2010الىذي قىدر تىأثير ثالثىة

وردين ،التكامل مع العمالء ،والتكامل الىداخلي) علىى
أبعاد من تكامل سلسلة التوريد (التكامل مع الم ّ
األداء التشىغيلي وأداء األعمىال ،وأن التكامىل مىع العمىىالء يىؤثر مباشىرة علىى األداء التشىغيلي بىىالرغم

وردين ال يؤثر مباشرة على أي من مقاييس األداء.
من أن التكامل مع الم ّ
وأشار ) )Arora,2016,62إلى ) )Ou,Liu, Hung, & Yen,2010الذين أقترحوا أن نتىائج المنىافع

اإليجابية التي تحصد مىن التطبيىق النىاجح إلدارة سلسىلة التوريىد تبىين أن إدارة سلسىلة التوريىد تحسىن
األداء التشىىغيلي الىىذي ينىىتج رضىىا أكبىىر للعمىىالء وأداء ماليىىا ،وأن األداء المىىالي الكبيىىر أيضىىا يمكىىن
عزوه إلى وجود قيمة أفضل للعميل بسبب الحصول على رضا أفضل للعميل.
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 3-2الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي(Yemeni Pharmaceutical Mfg. Co.s) :

مقدمة:

تم تنفيذ هذه الدراسة على قطاع الشركات اليمنية للتصنيع الىدوائي لىذا سىيتم تنىاول هىذا القطىاع

بشىىيء مىىن اإليجىىاز لتسىىليط بعىىض الضىىوء علىىى هىىذا القطىىاع الصىىناعي الهىىام فىىي الىىيمن حيىىث سىىيتم
تنىىاول تىىاريخ نشىىأة الصىىناعة الدوائيىىة فىىي الىىيمن ونبىىذة عىىن الشىىركات المسىىجلة فىىي الىىيمن وأهميىىة هىىذا

ال قطاع في تحقيق األمن الدوائي باإلضافة إلى بعض المعوقات التي تعوق نمو وتطور هذا القطىاع
كما يلي:

 1-3-2نشأة الصناعة الدوائية اليمنية:
كانىىت البىىدايات األولىىى لتأسىىيس الصىىناعة الدوائيىىة اليمنيىىة بعىىد قيىىام ثىىورة  26سىىبتمبر الخالىىدة

حي ىىث ص ىىدر ع ىىام 1164م القى ىرار الجمه ىىوري رق ىىم ( )56بتأس ىىيس الش ىىركة اليمني ىىة لص ىىناعة وتج ىىارة
األدويىىة ( يىىدكو) كشىىركة مسىىاهمة يمنيىىة مص ىرية ثىىم صىىدر الق ىرار الجمهىىوري عىىام 1151م بجعلهىىا

شركة يمنية خالصة وقد أوكل إليها في البداية تنظيم عملية استيراد وتوزيع األدوية قبل إنشاء الهيئة
العليا لألدوية والمستلزمات الطبية في عام 1151م حيىث بىدأ تأسىيس أول مصىنع لألدويىة فيهىا عىام

1182م وبىىدأ تدشىىين العمىىل فيىىه فىىي عىىام 1183م وفىىي عىىام 1115م بىىدأ القطىىاع الخىىاص تدشىىين

العمل في أول مصنع أدوية خاص متمثال في مصنع سبأ فارما تلته بعد ذلك المصىانع األخىرى وتىم
االسىىتعانة بخبىرات عربيىىة وأجنبيىىة مىىن دول عربيىىة شىىقيقة مثىىل األردن ومصىىر باإلضىىافة إلىىى خبىرات

أجنبية أخرى( .الموقع اإللكتروني للدليل اليمني  +2.18،النزول الميداني).

ويوضىح الجىىدول رقىم ( )2-2أسىىماء الشىركات اليمنيىىة للتصىنيع الىىدوائي حيىث يبىىين الجىىدول أن

هنىىاك شىىركة واحىىدة قطىىاع مخىىتلط (قطىىاع عىىام  +قطىىاع خىىاص) فقىىط هىىي الشىىركة اليمنيىىة لصىىناعة

األدوية (يدكو) بينما بقية الشركات كلها تتبع القطاع الخاص.

كمىىا يبىىين الجىىدول أن معظىىم هىىذه الشىىركات تقىىع فىىي محافظىىة صىىنعاء أو أمانىىة العاصىىمة عىىدا

شركة رفا فارما التي تقع في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

كما يبين الجدول تاريخ تأسيس الشركات المذكورة حيىث أنشىئت معظمهىا فىي العقىد األخيىر مىن

القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين باسىتثناء شىركة يىدكو التىي أنشىئت أوائىل السىتينيات مىن

القرن الماضي وبدأت اإلنتاج في أوائل الثمانينيات.
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جدول رقم ()2-2
يوضخ أسماء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي حسب تاريخ التأسيس

م

الشركة

القطاع

المحافظة

تــــــــــاريخ بدايــــــــــــة

التأسيس اإلنتاج

1

الشركة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية (يدكو)

المختلط

األمانة

1164م

1183م

2

شركة سبأ فارما للصناعات الدوائية

الخاص

صنعاء

1113م

1115م

3

شركة شفاكو للصناعات الدوائية

الخاص

األمانة

1113م

1111م

4

الشركة الدولية فارما كير للصناعات الدوائية

الخاص

صنعاء

1118م

2..1م

5

الشركة الدوائية الحديثة للصناعات الدوائية

الخاص

صنعاء

1111م

2..2م

6

شركة بيو فارم للصناعات الدوائية والحيوية

الخاص

صنعاء

2...م 2..4م

7

الشركة اليمنية المصرية لصناعة وتجارة األدوية

الخاص

صنعاء

2...م

2..5م

8

الشركة العالمية للصناعات الدوائية

الخاص

صنعاء

2..4م

2..8م

9

شركة رفا فارما للصناعة الدوائية

الخاص

حضرموت

2..5م

2.1.م

 11شركة ميديكا للصناعات الدوائية

الخاص

صنعاء

2..8م

لم يبدأ

المصدر من إعداد الباحث من النزول الميداني والمواقع اإللكترونية2.18،
وحسىىب مىىاذكر فىىي الجىىدول رقىىم ( )2-2يمكىىن عىىرض نبىىذة مختصىرة عىىن هىىذه الشىىركات وذلىىك

حسب تاريخ التأسيس.

أوال الشركة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية (يدكو):
تأسست الشركة اليمنية لصناعة وتجارة األدوية ( يدكو) عىام 1164م بقىرار جمهىوري وبشىراكة

مص ىرية كشىىركة متخصصىىة فىىي تسىىويق وتجىىارة األدويىىة وموزعىىا حص ىريا للمنتجىىات والمستحض ىرات
الصيدالنية للشركات األجنبية وفي عام 1151م أصبحت شركة خالصة يمنية كشركة مساهمة وفي
عىىام 1182م أنشىىأت أول مصىىنع إلنتىىاج األدويىىة والمستحض ىرات الصىىيدالنية فىىي صىىنعاء  -منطقىىة
مذبح بالقرب من كلية الطب وبدأ اإلنتاج عام 1183م ليشمل عدة أشىكال صىيدالنية مثىل األقىراص

واألشربة بأنواعها السائل والجاف والمعلق باإلضافة إلى المراهم والكريمىات والكبسىوالت والمضىادات
الحيوية ،وفي عام  1183أنشأت الشركة مصنع تغليف األدوية لتلبية إحتياجات مصنع األدوية.

وفي عام 1114م تم إنشىاء مصىنع المحاليىل الوريديىة مىن قبىل شىركة سىويدية لتلبيىة إحتياجىات

السوق المحلية والمناقصات الحكومية من المحاليل الوريدية.

وفي عىام 2..6م تىم إعىادة تأهيىل وتطىوير مصىانع الشىركة (مصىنع األدويىة-مصىنع المحاليىل

الوريديىىة-مصىىنع المضىىادات الحيويىىة) حسىىب أحىىدث قواعىىد التصىىنيع الجيىىد لتواكىىب المواصىىفات فىىي
بقيىىة المصىىانع الخاصىىة ليصىىل إنتىىاج الشىىركة مىىن األدويىىة إلىىى أكثىىر مىىن  6.صىىنفا دوائيىىا كمىىا تىىم
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تحديث مصنع المحاليل الوريدية بخط إنتاج حديث ومتطور لتصنيع المحاليل الوريدية بتقنية ألمانية
وذلك لمواكبة إحتياجات السوق من المحاليل الوريدية( .الموقع اإللكتروني لشركة يدكو .)2.18،

ثانيا شركة سبأ فارما للصناعات الدوائية:

عذرن وتم افتتاحها كأول شىركة لالسىتثمار الىوطني فىي
تأسست عام 1113م في صنعاء بيت ا
مجىىال صىىناعة الىىدواء للقطىىاع الخىىاص وبىىدأ اإلنتىىاج نهايىىة عىىام 1115م وبأشىىكال صىىيدالنية مختلفىىة

(األشربة والكبسوالت واألقراص والشىراب الجىاف وغيرهىا) ولهىا حاليىا أكثىر مىن مائىة وخمسىون صىنفا
متداولة.

هدفت الشركة إلى تغطية السوق المحلي واألسىواق المجىاورة بإحتياجاتهىا مىن األدويىة األساسىية

واألدوية المضادة لألمراض المستوطنة والوبائية مثل :السل والمالريا ونقص المناعة وغيرها.

تم إعداد وتجهيز الشركة بأحدث األجهزة والمعدات والمبىاني وذلىك باالسىتعانة بخبىرات خارجيىة

لتطابق أحدث المواصفات وتعتبر أول شركة يمنية تحصل على شهادة الى( cGMPالتصنيع الدوائي

الجيد الحديث) من منظمة الصحة العالمية من قبل مفتشين دوليين وعن طريق و ازرة الصحة.

كمىىا تعتبىىر أول شىىركة يمنيىىة فىىي مجىىال ص ىناعة األدويىىة تحصىىل علىىى شىىهادة الجىىودة العالميىىة

األيزو(.)ISO 9001-2008

تصدر الشركة منتجاتها الى كل مىن اإلمىارات العربيىة المتحىدة-ليبيىا-السىودان-اثيوبيىا-اريتريىا

-الصومال-جيبوتي-جزر القمر-تنزانيا.

ولدى الشركة عشرة فروع في مختلف محافظات الجمهوريىة ولىديها توسىع فىي أقسىام جديىدة هىي

قسم الفوارات وقسم المراهم ومصنع الفيىاالت ومصىنع للسيفالوسىبورينات( .الموقىع اإللكترونىي لشىركة

سبأ فارما.)2.18 ،

ثالثا شركة ش،اكو للصناعات الدوائية:
تأسسىت شىىفاكو للصىناعات الدوائيىىة فىي صىىنعاء-شىىارع السىتين-فىىج عطىان عىىام 1111م كأحىىد

استثمارات القطاع الخاص وذلك إلنتاج مستحضرات دوائية ذات مواصفات عالية الجودة.

تن ىىتج ش ىىفاكو للص ىىناعات الدوائي ىىة بطاق ىىة إنتاجي ىىة عالي ىىة مستحضى ىرات ذات أش ىىكال ص ىىيدالنية

مختلف ىىة منه ىىا األقى ىراص ،الكبسى ىوالت ،الشى ىراب الس ىىائل ،الشى ىراب المعل ىىق ،الشى ىراب الج ىىاف ،المى ىراهم،

الكريمات ،والجل ،ويتضمن اإلنتاج في المرحلة األولى المستحضرات التاليىة :المسىكنات وخافضىات
الح ى اررة ،مضىىادات حيويىىة ،فيتامينىىات ،أدويىىة السىىعال ،أدويىىة القرحىىة ،مضىىادات الديىىدان ،مضىىادات

المالريا ،مضادات للتقلصات ،مضادات إقياء ،أدوية العجز الجنسي ،فاتح للشهية ،أدوية الروماتيزم
والمهدئات ويصل عدد منتجاتها الى  11.أصناف( .الموقع اإللكتروني لشركة شفاكو.)2.18 ،

رابعا الشركة الدولية فارما كير للصناعات الدوائية:

تأسست الشركة الدولية فارما كير كأحد استثمارات القطاع الخاص عام  1118م في صنعاء–

الصىىباحة وبىىدأت اإلنتىىاج عىىام 2..1م بأشىىكال صىىيدالنية مختلفىىة مىىن خىىالل خمسىىة خطىىوط إلنتىىاج
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الشى ىراب الج ىىاف ،األقى ىراص ،الكبسى ىوالت ،الفى ىوارات والمطهى ىرات وتن ىىتج الش ىىركة أص ىىناف المض ىىادات
الحيوية ،أدوية الجهاز العصبي ،أدوية الجهاز التنفسي ،أدوية الجهاز القلبىي الوعىائي ،الفيتامينىات،
مسىىكنات األلىىم ،األدويىىة البيطريىىة والمطه ىرات الخارجيىىة كغسىىول الفىىم وتتميىىز بىىالفوارات والكبس ىوالت
طويلىىة المفعىىول ويصىىل مجمىىوع منتجاتهىىا إلىىى أكثىىر مىىن  6.صىىنف( .الموقىىع اإللكترونىىي للشىىركة

الدولية فارماكير والسنباني.)2.18،

خامسا الشركة الدوائية الحديثة للصناعات الدوائية:
تأسسىت الشىىركة الدوائيىىة الحديثىة كأحىىد اسىىتثمارات القطىىاع الخىاص عىىام 1111م فىىي صىىنعاء-

بيت عذران وبدأت اإلنتاج عام 2..2م وتنتج أصناف المضادات الحيوية والمسكنات وأدوية المعدة
والضغط والسكر والفيتامينات وأشربة األطفال ويبلغ مجموع منتجاتها  1..صنف من خالل خمسة

خطوط إلنتاج الشراب الجاف ،األقراص ،الكبسوالت ،الفوارات والمطهرات.

وتعمل الشركة بطاقة إنتاجية كبيرة من خالل العمل ثالث ورديات لتغطية السىوق المحلىي وعىدد

من دول الجوار وتملك  6..كادر طبي وصيدلي وفني متخصص جميعهم من العمالة اليمنية.
(الموقع اإللكتروني للشركة الدوائية.)2.18 ،

سادسا شركة بيو فارم للصناعات الدوائية والحيوية:
تأسسىىت ش ىىركة بيوفىىارم ف ىىي شىىهر م ىىايو عىىام 2...م وب ىىدأ اإلنتىىاج ع ىىام 2..4م ويقىىع مبن ىىى
المصنع في منطقة األلجام -سنحان جنوب صنعاء كأحد استثمارات القطاع الخاص.

وين ىىتج مص ىىنع بيوف ىىارم األش ىىكال الص ىىيدالنية المختلف ىىة وتش ىىمل المستحضى ىرات الدوائي ىىة العقيم ىىة

ومنهىىا األمبىوالت ومنتجىىات غيىىر عقيمىىة وهىىي أقىراص ،قطىىر ،شىراب ،كبسىول ،ويبلىىغ عىىدد المنتجىىات
 8.منتجا( .الموقع اإللكتروني لشركة بيوفارم.)2.18 ،

سابعا الشركة اليمنية المصرية لصناعة وتجارة األدوية:
تأسسىىت الشىىركة اليمنيىىة المص ىرية لصىىناعة األدويىىة كشىىركة مسىىاهمة خاصىىة عىىام 2...م فىىي

صنعاء-متنة – بني مطر حيث بدأت أنشطتها ودخلت السوق في عام  2..5م بأشكال صيدالنية
مختلفىىة م ىىن خىىالل ع ىىدة خطىىوط تن ىىتج األق ىراص والشىىراب السىىائل والكبسى ىوالت وخىىط تح ىىت اإلنش ىىاء

لألمب ىوالت والفيىىاالت السىىائلة وتنىىتج مختلىىف األدويىىة العامىىة والتخصصىىية كأدويىىة الجهىىاز العصىىبي،
أدويىىة الجهىىاز التنفسىىي ،أدويىىة الجهىىاز القلبىىي الوعىىائي ،الفيتامينىىات ،مسىىكنات األلىىم وأدويىىة السىىكري

الحديثة وأدوية السعال وغيرها حيث تقوم حاليا بإنتاج مايقارب  1..صنف.

وتتميز الشركة ببنية تحتية كبيرة حيث تمتلك أحدث اآلالت من شركات أوروبيىة عريقىة وكىذلك

أحدث األجهزة من شركات أوروبية وأخرى يابانية.

وفىىي عىىام 2.12م آلىىت ملكيتهىىا لمجموعىىة هائىىل سىىعيد أنعىىم والتىىي تعتبىىر مىىن كبىىرى الشىىركات

التجاري ىىة ف ىىي ال ىىيمن والت ىىي تطم ىىح لتط ىىوير الش ىىركة وانتاجه ىىا وتص ىىدير منتجاته ىىا للخ ىىارج( .الن ىىزول

الميداني).
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ثامنا الشركة العالمية للصناعات الدوائية:
تأسست الشركة العالمية لصناعة األدوية كشركة مساهمة خاصة عام 2..4م كإمتداد للشىركة
الدوائية الحديثة في صنعاء-بيت عذران حيث بدأت أنشطتها ودخلت السوق في عام 2..1م.

تقىىوم حاليىىا بإنتىىاج  1..منىىتج صىىيدالني مىىن خىىالل أربعىىة خطىىوط إلنتىىاج المشىىروبات السىىائلة

والكريم ىىات والمى ىراهم والتحامي ىىل باإلض ىىافة إل ىىى أربع ىىة خط ىىوط إنت ىىاج إض ىىافية لألقى ىراص والكبسى ىوالت

واألنابيب ومشروعا لقطرات العين وتغطىي أنواعىا مىن المضىادات الحيويىة والمسىكنات وأدويىة المعىدة

والضغط والسكري والفيتامينات ومشروبات األطفال( .الموقع اإللكتروني للشركة العالمية.)2.18 ،

تاسعا شركة رفا فارما للصناعة الدوائية:

تأسست الشركة في سيئون -حضرموت عام2..5م وبدأ اإلنتاج في نهاية شهر مايو 2.1.م

والمصنع يتكون من خمسة خطوط إنتاجية إلنتاج األقراص والكبسوالت واألشربة ومشروع للقطرات.

وتبل ىىغ طاق ىىة المص ىىنع اإلنتاجي ىىة ف ىىي خ ىىط األقى ىراص  30ملي ىىون ق ىىرص ف ىىي الش ىىهر ،وف ىىي خ ىىط

الكبسوالت  2.مليون كبسولة في الشهر ،وخط األشربة السائلة والبىودر مليىون وحىدة فىي الشىهر أمىا

قطىرات العيىىون فتبلىىغ  2.ألىىف فىي السىىاعة وتتنىىوع األصىىناف مىا بىىين المسىىكنات وخافضىىات الحى اررة،
مضىىادات حيويىىة ،فيتامينىىات ،أدويىىة السىىعال ،أدويىىة القرحىىة ،مضىىادات الديىىدان ،مضىىادات المالريىىا،
مض ىىادات للتقلص ىىات ،مض ىىادات إقي ىىاء ،أدوي ىىة العج ىىز الجنس ىىي ،ف ىىاتح للش ىىهية ،أدوي ىىة الروم ىىاتيزم،
المهىىدئات ويبلىىغ عىىدد األصىىناف  18.صىىنفا ويعمىىل فيهىا  15.عامىىل وعاملىىة( .الموقىىع اإللكترونىىي

لشركة رفا فارما.)2.18 ،

عاش ار شركة ميديكا للصناعات الدوائية:
تأسسىت عىام 2..5م وتىىم إنشىاء المصىىنع كأحىد اسىتثمارات القطىىاع الخىاص بشىراكة هنديىة فىىي
منطقىة بنىي مطىر قىرب متنىة – محافظىة صىنعاء وتىم إنشىائها علىى أحىدث المسىتويات مىن التصىاميم
حسب أحىدث قواعىد التصىنيع الجيىد لتكىون قىادرة علىى التصىدير للىدول العربيىة واألفريقيىة ومنهىا دول

الخل ىىيج العربي ىىة وت ىىم تجهي ىىز المص ىىنع ليب ىىدأ اإلنت ىىاج خ ىىالل ع ىىام 2.15م إال أن الظ ىىروف السياس ىىية

واإلقتصادية وظروف الحرب أدت إلى تعثر الشركة وتأخر اإلنتاج حتى اآلن.
(الموقع اإللكتروني لالتحاد اليمني لمنتجي األدوية.)2.18 ،

ومى ىىن المالحى ىىظ أن الصى ىىناعة الدوائيى ىىة اقتصى ىىرت فى ىىي البدايى ىىة على ىىى أقسى ىىام الش ى ىراب واألق ى ىراص

والكبس ىوالت والمضىىادات الحيويىىة والم ىراهم حتىىى تىىم إدخىىال الصىىناعة العقيمىىة متمثلىىة فىىي المحاليىىل
الوريديىىة عىىام 1113م فىىي مصىىنع يىىدكو بخبىرة سىىويدية واألمبىىول فىىي مصىىنع بيىىو فىىارم عىىام 2..4م
ومىىؤخ ار مشىىروع األمبىوالت والفيىىاالت السىىائلة فىىي الشىىركة اليمنيىىة المصىرية بخبىرات مصىرية والمتوقىىع
بدء اإلنتاج فيه خالل 2.11م.
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ولم تقتصر الصناعة الدوائية اليمنية على األصناف العامة بل وتميزت في تصنيع العديد من
األصىىناف التخصصىىية الهامىىة مثىىل أدويىىة الضىىغط والسىىكري وأدويىىة الحىىاالت النفسىىية والمضىىادات

الحيوية وغيرها.

وتطورت الصناعة الدوائية اليمنية لمواكبة التطورات في هذه الصناعة حيىث اسىتلهمت التجربىة

األردنية في هذا المجال باستقدام خبراء من األردن والتي أضفت للصناعة الدوائية صبغة متميزة في

اإلهتم ىىام ب ىىالجودة وتطبي ىىق متطلب ىىات التص ىىنيع الجي ىىد الح ىىديث  cGMPباإلض ىىافة إل ىىى ذل ىىك الخبى ىرة
الهندية والمصرية في هذا المجال التي شاركت في تأسيس بعض المصانع( .النزول الميداني).

ومازالت تعتمد كل الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي في استي ارد موادها األولية من الخىارج مىن

شىىركات متخصصىىة فىىي تصىىنيع الم ىواد األوليىىة فىىي الهنىىد والصىىين وغيرهىىا مىىن البلىىدان بمواصىىفات
عالمية حسب دساتير األدوية المشهورة األمريكي والبريطاني كما تستورد مواد التعبئىة والتغليىف مثىل

الزجىىاج وااللمنيىىوم فويىىل وغيرهىىا مىىن مصىىانع عربيىىة فىىي مصىىر واإلمىىارات وهنىىا تجىىدر اإلشىىارة إلىىى

ضىىرورة االسىىتثمار فىىي م ىدخالت هىىذه الصىىناعة بتشىىجيع مىىن الدولىىة لتىىوفير الم ىواد األوليىىة بسىىهولة
وسرعة وبأسعار مناسبة وتوفير التكاليف الباهضة لشحنها من الخارج وتوفي ار للوقت.

 2-3-2التحديات التي تواجه الصناعة المحلية:

ومىىن خىىالل المالحظ ىة يىىرى الباحىىث بحكىىم عملىىه فىىي هىىذا القطىىاع أن الصىىناعة الدوائيىىة تواجىىه

تحديات كبيرة لعل أهمها هو فتح السوق على مصراعيه أمام المنتجات األجنبية وهي تشكل عنص ار

منافسا للمنتجات الدوائية الوطنية ،باإلضافة إلى أن سياسة إغراق السوق بهذه الكميات أحيانا تمثىل
للمنىىتج ال ىوطني عائقىىا كبي ى ار ،باإلضىىافة إلىىى مشىىكلة التهريىىب وتزويىىر األدويىىة ف ىال شىىك أن التهريىىب
يضىىر بالص ىىناعات الدوائيىىة الوطني ىىة بشىىكل كبي ىىر وك ىىذلك بالسياسىىة اإلقتص ىىادية للبلىىد بحي ىىث ت ىىدخل

كميات من الدواء المهرب قد تكون غير صالحة لالستهالك اآلدمي ومن ثم يتم ترويجها في السوق

الىىدوائي وتنىىافس بأسىىعار رخيصىىة وتعتبىىر مصىىدر ضىىرر يهىىدد المىواطن مىىن الناحيىىة الصىىحية وتضىىر
باإلقتصاد الوطني.

ولعىل مىن أهىم التحىديات الحاليىىة هىي الظىروف السياسىية واإلقتصىادية التىىي تمىر بهىا الىبالد مىىن

حروب وم سي وانهيار لسعر العملة المحلية وتأخر إجراءات الشحن ومشاكل الجمارك وغيرها والتي
تؤثر سلبا على تطور ونجاح هذه الشركات ولعل هذه الظروف تستدعي التعىاون بىين هىذه الشىركات

مىىن جهىىة والتعىىاون ضىىمن سلسىىلة التوريىىد لكىىل منهىىا مىىن جهىىة أخىىرى وقىىد بىىدأ هىىذا التعىىاون جليىىا فىىي

التعاون المشترك في تزويد بعضها بعضا من إحتياجاتها من المواد الخام.

ونظ ى ار لمعظىىم تلىىك التحىىديات فقىىد تىىم إنشىىاء االتحىىاد اليمنىىي لمنتجىىي األدويىىة عىىام 2..3م

والذي تولى توحيد رؤى هذه الشركات ومطالبة الدولة لوضع سياسات لصالح الصىناعة الدوائيىة كمىا

قىىام بمحاربىىة ظىىاهرتي التهريىىب والتزويىىر بعمىىل ورش عمىىل ودورات بمشىىاركة جامعىىة صىىنعاء وذلىىك
للحد من تهريب األدوية( .الموقع اإللكتروني لالتحاد اليمني لمنتجي األدوية.)2.18،
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 3-3-2أهمية الصناعة الدوائية اليمنية ودورها في تحقيق األمن الدوائي:
" تزخ ىىر أسى ىواق ال ىىدواء ف ىىي جمي ىىع المحافظ ىىات اليمني ىىة بى ىأكثر مى ىن ثالثمائ ىىة ص ىىنف دوائ ىىي ت ىىتم
صىناعته فىىي مصىىانع الشىىركات اليمنيىة للتصىىنيع الىىدوائي يىىتم تقىديمها للمسىىتهلكين بىأجود المواصىىفات

القياسية المعتمدة وبأسعار منافسة ومناسبة.

وتسىىهم الشىىركات األعضىىاء فىىي اإلتحىىاد اليمنىىي بنحىىو  %2.مىىن إجمىىالي إحتياجىىات األدويىىة

األساسىىية وتمتلىىك شىىركات اإلتحىىاد القىىدرة اإلنتاجيىىة علىىى تلبيىىة إحتياجىىات متطلبىىات الىىدواء وتىىوفير
ال ىىدواء اآلم ىىن إل ىىى الفئ ىىات الفقيى ىرة ض ىىمن السياس ىىات الدوائيى ىة الت ىىي تتبناهى ىا البى ىرامج الوطني ىىة الهادف ىىة

للتخفيف من الفقر.

وتشىىكل اإلتحىىاد اليمنىىي لمنتجىىي األدويىىة مىىن منظومىىة متكاملىىة تؤسىىس الن ىواة الحقيقىىة لصىىناعة

وطني ىىة دوائي ىىة تعتم ىىد عل ىىى الق ىىدرات والكف ىىاءات والخبى ىرات الوطني ىىة العامل ىىة ف ىىي مج ىىال الص ىىناعات

الدوائية"( .الموقع اإللكتروني لإلتحاد اليمني لمنتجي األدوية.)2.18،

وقىىد أسىىهمت الشىىركات اليمنيىىة للتصىىنيع الىىدوائي فىىي تحقيىىق األمىىن الىىدوائي للجمهوريىىة اليمنيىىة

حي ىىث تمتل ىىك ه ىىذه الش ىىركات معظىىىم الخط ىىوط اإلنتاجي ىىة الت ىىي تمكنهىىىا م ىىن ت ىىوفير معظ ىىم األشى ىىكال
الصى ىىيدالنية المطلوبى ىىة إبتى ىىداء بى ىىاألقراص والكبس ى ىوالت ومى ىىرو ار بالش ى ىراب السى ىىائل والج ى ىاف والم ى ىراهم
والتحاميل وانتهاء بالمحاليىل الوريديىة واألمبىوالت والمضىادات الحيويىة وأدويىة األمىراض المزمنىة مثىل

الضىىغط والسىىكري واألمىراض النفسىىية ورغىىم أن المصىىانع لىىم تغىىط أكثىىر مىىن  %2.مىىن اإلحتيىىاج إال
أنهىىا قىىادرة علىىى تلبيىىة نسىىبة أكبىىر نظى ار المتالكهىىا طاقىىات كبيىرة وتحتىىاج فقىىط دعىىم الدولىىة ممىىثال فىىي
الهيئىىة العليىىا لألدويىىة وذلىىك بتخصىىيص أصىىناف للصىىناعة المحليىىة والحىىد مىىن اسىىتيرادها مىىن الخىىارج

تشىىجيعا للصىىناعة المحليىىة وتىىوفي ار للعملىىة الصىىعبة وقىىد بىىدت مثىىل هىىذه التحركىىات ونأمىىل اسىىتمرارها
وتطورها للنهوض بالصناعة المحلية.
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
 1-3منهج الدراسة
 2-3مصادر جمع البيانات
 3-3مجتمع وعينة الدراسة
 4-3أداة الدراسة

 5-3األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة

مقدمة:

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

يعتبىىر مىىنهج الد ارسىىة واجراءاتىىه محىىو ار هامىىا فىىي البحىىوث والد ارسىىات والىىذي يىىتم بواسىىطته إنجىىاز
الجزء الميداني من الدراسة المتمثل في الحصىول علىى البيانىات والمعلومىات الالزمىة إلجىراء التحليىل
اإلحصائي الذي من خالله يتم الحصول على النتائج والتي يتم تفسيرها على ضوء البيانات التي تم

جمعها لتحقيق األهداف التي من أجلها أجريت الدراسة.

حيىث يتنىاول هىذا الفصىل وصىفا للمىنهج المتبىع ومجتمىع الد ارسىة وعينتهىا ،وكىذلك أداة الد ارسىة

المستخدمة ،وكيفية إعدادها وبناءها وتطويرها ،ومدى صىدقها وثباتهىا وتوزيىع بياناتهىا طبيعيىا ،كمىا

يتضمن وصفا لإلجراءات المتبعة في تصميم أداة الدراسة ،واألدوات التي استخدمت لجمع البيانات

والمعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات.

 1-3منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الد ارسىة تىم اسىتخدام المىنهج الوصىفي واالسىتداللي كمىنهج مسىتخدم فىي

الدراسات اإلجتماعية واإلنسانية لمحاولة وصف دور ممارسات إدارة سلسلة التوريىد فىي تحسىين أداء
الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي وذلك من خىالل جمىع البيانىات وتحليلهىا واختبىار الفرضىيات حيىث

يهتم هذا المنهج بدراسة الظاهرة محل الدراسة واإلهتمام بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبي ار كميا
وكيفيا حيث التعبير الكمي يعطي وصفا رقميىا يوضىح مقىدار الظىاهرة وحجمهىا بينمىا التعبيىر الكيفىي

يصىف الظىاهرة ويوضىح خصائصىها وبيىان العالقىة مىا بىين متغيىرات الد ارسىة ،ومعرفىة االختالفىات

والفروق فيما بينها.

 2-3مصادر جمع البيانات:

تمثلت مصادر جمع بيانات هذه الدراسة في مصدرين أساسين هما:

 .1المصادر الثانوية:

اسىتندت هىذه الد ارسىة لمعالجىة اإلطىار النظىري إلىى مصىادر البيانىات الثانويىة والتىي تتمثىل فىي

الكتب والمراجع العربية واألجنبية والدوريات والمقاالت ذات العالقة بموضوع الدراسة وبشىكل رئيسىي
األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة ،باإلضافة إلى البحث في مواقع اإلنترنت

المختلفة.

 .2المصادر األولية:
تم جمع البيانات األولية باستخدام االستبانة كأداة رئيسة للدراسة التي صممت خصيصا

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة ومتغيراتها وتم توزيعها على اإلدارات العليا والوسطى
والعاملين في مجال سلسلة التوريد والتي تقابل أقسام التخطيط والمشتريات والمخازن في الشركات

اليمنية للتصنيع الدوائي.
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 3-3مجتمع الدراسة وعينتها:

يتمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين من فئة اإلدارة العليا والوسطى والمختصين في مجال

إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي أقسىىام التخطىىيط ،المشىىتريات والمخىىازن (حيىىث ال توجىىد إدارة سلسىىلة التوريىىد
بهىىذا االسىىم حتىىى اآلن) ف ىىي الشىىركات اليمنيىىة للتصىىنيع ال ىىدوائي المسىىتجيبة إلج ىراء الد ارسىىة والب ىىالغ

عىىددها ( )8شىىركات فقىىط مىىن أصىىل ( )1شىىركات عاملىىة فىىي الىىيمن نظى ار إلعتىىذار شىىركة شىىفاكو مىىن
إجىراء الد ارسىىة حيىىث تىىم اسىىتخدام أسىىلوب الحصىىر الشىىامل ،وتىىم توزيىىع ( )141اسىىتبانة علىىى مجتمىىع

الد ارسىة وكىىان هىىذا التوزيىىع معتمىىد علىىى حجىىم كىىل شىىركة مىىن حيىىث عىىدد اإلدارات واألقسىىام والعىىاملين
في األقسام المعنية (التخطيط ،المشتريات والمخازن) ويوضح الجدول رقم ( )1-3المسىتجيبين مىن
اإلدارات للشركات مجتمع الدراسة.

جدول رقم ()1-3

المستجيبين من اإلدارات للشركات مجتمع الدراسة
م

اسم الشركة

مدير

مدير

مدير

أ تخطيط

عام/
فني

1

الشركة اليمنية

موظ،و

مشتريات

مشتريات

أ مخازن

أ مخازن

أ تخطيط

مدير

رقابة
/

تاكيد

الجودة

مدير /

مسؤول
البحث

والتطوير

مدير/

مشرف

مدير/

مسؤول

المدير

المالي

والتكاليف

اإلنتاج

الصيانة

ونظم

المعلومات

مدير /

مسؤول
الموارد

البشرية

المبيعات

والتسويق

اإلجمالي

2

1

6

2

1

1

1

3

1

5

23

2

الشركة الدولية

2

2

5

2

1

2

1

2

1

2

21

3

شركة بيوفارم

2

1

3

2

1

2

1

1

1

2

16

4

شركة سبأ فارما

2

3

6

2

1

1

1

2

1

1

21

5

الشركة الدوائية

6

الشركة العالمية

2

3

9

3

1

3

1

1

1

1

25

3

3

5

2

1

3

1

3

2

2

25

1

3

7

2

1

1

1

1

1

2

21

14

16

41

15

7

13

7

13

8

15

149

7
8

المصرية

الشركة اليمنية
لألدوية (يدكو)
شركة رفا فارما

اإلجمالي

حيث يبين الجدول رقم ( )1-3أن عدد العاملين في اإلدارات المقابلة إلدارة سلسلة التوريىد بلىغ

( )55فىىردا أي مىىا نسىىبته ( )%38فىىي حىىين توزعىىت بقيىىة النسىىبة علىىى بقيىىة اإلدارات بشىىكل رمىىزي
كونها تشارك بشكل أو ب خر في ممارسات إدارة سلسلة التوريد.

كمىىا يوضىىح الجىىدول رقىىم ( )2-3عىىدد االسىىتبانات الموزعىىة والمسىىتردة مىىن الشىىركات المسىىتهدفة

وعدد االستبانات الصالحة للتحليل حيث لم يتم استبعاد أية استبانة نظى ار لمتابعىة الباحىث وتوضىيحه

أثناء نزوله الميداني ولما يتمتع به من عالقة جيدة مع مدراء الشركات المستجيبة كونه من العاملين

في هذا القطاع لفترة طويلة ،كما هو مبين فيما يلي:
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جدول رقم ()2-3

عدد االستبانات الموزعة على الشركات المستهدفة والمستردة منها
االستبانات

االستبانات

الصالحة

الصالحة

%95.65

االستبانات

االستبانات

الموزعة

المستردة
22

22
18

%91
%93.75

م

اسم الشركة

1

الشركة اليمنية المصرية

23

2

الشركة الدولية

21

18

3

بيوفارم للصناعات الدوائية

16

15

15

4

شركة سبأ فارما

21

18

18

%91

5

الشركة الدوائية

6

الشركة العالمية

25

23

23

%92

7

الشركة اليمنية لألدوية (يدكو)

25

21

21

%84

8

رفا فارما للصناعات الدوائية

21

18

18

%91

149

135

135

%91.6

اإلجمالي

للتحليل

للتحليل %

ويتضح من الجدول ( )2-3أنه تم توزيع ( )141استمارة استبانة وتم استرداد ( )135اسىتمارة

استبانة وعدد االستمارات الصالحة ( )135استمارة استبانة وبنسبة (.)% 1..6

 4-3أداة الدراسة:

في إطار مشكلة وأهداف الدراسة ،وفرضياتها ،ومتغيراتها ،تىم تحديىد أداة الد ارسىة والمتمثلىة فىي

االستبانة كأداة لجمع البيانات األولية نظ ار لكونها األكثر مالءمة لهذا الغرض.

 1-4-3تصميم أداة الدراسة:

مرت عملية إعداد وتصميم االستبانة في عدة مراحل تمثلت في اآلتي :

المرحلـة األولـى :تىم إجىراء مسىح وتحليىل مجموعىة ال بىأس بهىا مىن الد ارسىات السىابقة باللغىة العربيىة
واللغة االنجليزية والتي تعتبر دراسات مشابهة للدراسة الحالية في بعض محاورها وأبعادها ومتغيراتها

كمحور ممارسات إدارة سلسىلة التوريىد بأبعىاده المدروسىة ومحىور األداء بمؤشىراته المدروسىة ،وقىد تىم
إعداد مصفوفة لهذا الغرض دونت فيها الفقرات الواردة في مقاييس تلك الد ارسىات والتىي تتناسىب مىع
موضوع الدراسة وأبعادها ومتغيراتها.

المرحلـة الثانيـة :تمثلىت هىذه المرحلىة فىي عمىل تلخىيص لفقىرات المقيىاس بحيىث تغطىي قيىاس البعىد
المستهدف قياسه وتم انتقاء الفقرات األكثر تك ار ار في الدراسات السابقة والتي تحقىق أهىداف الد ارسىة
الحاليىة سىواء بالىدمج أو إعىادة الصىياغة أو اإلضىافة بمىا يتناسىب مىع أهىداف هىذه الد ارسىة وقيىاس
واختيار متغيراتها وفرضياتها.
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المرحلة الثالثة :تمثلت بمرحلىة تحكىيم االسىتبانة حيىث تىم عرضىها علىى إثنىي عشىر اسىتاذا جامعيىا
مىن ذوي االختصىاص فىي مجىاالت العلىوم اإلداريىة والبحىث العلمىي مىن عىدة جامعىات (صىنعاء –
األنىدلس– العلىوم والتكنولوجيىا– ذمىار) والىذين تكرمىوا بتحكىيم المقيىاس وتصىويبه فىي كىل جوانبىه

العلمية واللغوية ،وذلك مىن خىالل مالحظىاتهم التىي تباينىت مىا بىين حىذف ،وتعىديل ،واضىافة ،ودمىج
أو إعادة صياغة ،أو تقديم وتأخير.

المرحلـة الرابعـة :تمىت مناقشىة مالحظىات المحكمىين مىع األسىتاذ المشىرف علىى الرسىالة وذلىك علىى
مسىتوى كىل فقىرة وقىد تىم األخىذ بمالحظىات واقت ارحىات المحكمىين بمىا يخىدم أهىداف الد ارسىة فىي بنىاء
االستبانة بعد التحكيم ليصبح المقياس قابال للتطبيق.

 2-4-3وصف أداة الدراسة:
تم تصميم استبانة حسب ما ذكر سابقا الستقصاء آراء اإلدارة العليا والوسطى والمختصي في
إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي الشىىركات اليمنيىىة للتصىىنيع الىىدوائي محىىل الد ارسىىة وذلىىك عىىن مىىدى تطبيىىق
ممارسات إدارة سلسلة التوريد ودورها في تحسي أداء العملينا لتلنك الكنركا وتكونىت االسىتبانة

في صورتها النهائية من قسمين هما:

القسم األول :البيانات العامة لم،ردات الدراسة:
وتمثلت في مجموعة من الخصائص الديمغرافية هي (الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى

الوظيفي ،سنوات الخدمة ،الوظيفة الحالية).

القسم الثاني :متغيرات الدراسة:

يتضمن القسم الثاني من االستبانة متغيرات الدراسة كما يلي:

 -1المتغير المستقل:

تمثىل المتغيىر المسىتقل فىي ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد وتضىمن ( )36فقىرة موزعىة علىى
خمسة أبعاد وعلى النحو التالي :

وردين ويضم ( )8فقرات.
البعد األول :يتعلق بالعالقة مع الم ّ
البعد الثاني :يتعلق بالعمليات الداخلية ويضم ( )5فقرات.
البعد الثالث :يتعلق بالعالقة مع الوسطاء ويضم ( )6فقرات.
البعد الرابع :يتعلق بالعالقة مع العمالء ويضم ( )5فقرات.

البعد الخامس :يتعلق بالمشاركة في المعلومات ويضم ( )8فق ارت.
 -2المتغير التابع:

تمثل المتغيىر التىابع فىي تحسىين أداء العمليىات فىي الشىركات اليمنيىة للتصىنيع الىدوائي وتضىمن

( )16فقرة موزعة على أربعة مؤشرات على النحو التالي :
المؤشر األول :يتعلق بالكلفة ويضم ( )4فقرات.

المؤشر الثاني :يتعلق بالجودة ويضم ( )5فقرات.
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المؤشر الثالث :يتعلق بالمرونة ويضم ( )4فقرات.
المؤشر الرابع :يتعلق بالتسليم ويضم ( )3فقرات.

ويوضىىح الجىىدول رقىىم ( )3-3متغي ىرات الد ارسىىة وأبعادهىىا وتوزيىىع الفق ىرات علىىى كىىل بعىىد وعلىىى

النحو التالي:
جدول رقم ()3-3

أبعاد متغيرات الدراسة وتوزيع ال،قرات في كل هبعد
األبعاد

عدد ال،قرات

المتغيرات الرئيسة

وردين
العالقة مع ال هم ّ

8

العمليات الداخلية

المتغير المستقل
ممارسات إدارة سلسلة التوريد
( Supply Chain
)Management Practices

7

العالقة مع الوسطاء

6

العالقة مع العمالء

7

المشاركة في المعلومات

8
36

إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ال،قرات

4
5
4
3
16
52

الكل،ة
الجودة
المتغير التابع
تحسين أداء العمليات
المرونة
التسليم
إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ال،قرات
جميع فقرات أداة الدراسة )االستبانة(

وقىد تىم تىدرج مسىتوى اإلجابىة لكىل فقىرة وفىق مقيىاس ليكىرت الخماسىي ،لإلجابىة علىى فقىرات
االستبانة ،كما هو موضح في الجدول رقم ( )4-3التالي:
جدول رقم ()4-3

درجات مقياس ليكرت الخماسي
التصنيف

أوافق بشدة

أوافق

أوافق إلى حد ما

ال أوافق

ال أوافق بشدة

الترميز

5

4

3

2

1

وقد رافق كل استبانة خطاب يوضح الهدف من الدراسة ،وطريقة اإلجابة على األسىئلة والتأكيىد

على سرية المعلومات.

 3-4-3إختبار أداة الدراسة:
تم إختبار أداة الدراسة من خالل مجموعة من المقاييس للتثبت من صدق األداة واتساقها وثباتهىا
وصالحيتها للغرض الذي من أجله تم بنائها كما يلي:

 1-3-4-3قياس صدق أداة الدراسة:

صدق االستبانة يقصد به أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه (عبد الفتاح ،)56.،2..8،وقام

الباحث بالتأكد من صدق االستبانة باستخدام عدة طرق هي:
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 -1صدق المحكمين:
للتأكد من الصدق الظاهري ألدوات البحث تم عرضها بصورتها األولية الموضىحة فىي الملحىق
رقم ( )3على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المجىال األكىاديمي مىن عىدة جامعىات يمنيىة
والموضحة أسماؤهم في الملحق رقم ( )2وقىد اسىتجاب الباحىث آلراء المحكمىين وقىام بىإجراء بعىض

التعىديالت علىى فقىرات االسىتبانة ،حيىث تىم حىذف بعىض الفقىرات ،واضىافة فقىرات جديىدة ،واعىادة

صىياغة بعضىها اآلخىر ،وذلىك وفقىا لتوجيهىات المحكمىين إلىى أن اسىتقرت االسىتبانة علىى وضىعها

النهائي والموضح في الملحق رقم (.)1
 -2االتساق الداخلي:

يقصد بىه مىدى اتسىاق كىل فقىرة مىن فقىرات االسىتبانة مىع المجىال الىذي تنتمىي إليىه هىذه الفقىرة،

حيث جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة
مىن فقىرات االسىتبانة ،والدرجىة الكليىة للمجىال الىذي تنتمىي إليىه ،وهىو موضىح بالجىداول التاليىة بىين
الفقرات لكل بعد من األبعاد كل على حده:

أوالا :المتغير المستقل (ممارسات إدارة سلسلة التوريد):

وردين:
ه
البعد األول :العالقة مع ال هم ّ

جدول رقم ()5-3

وردين)
معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات ه
البعد األول (العالقة مع ال هم ّ
م

معامل

ال،قرات

1

وردين.
تمتلك الشركة قاعدة بيانات خاصة لتصنيف ال هم ّ

3

وردين.
تسعى الشركة إلى بناء عالقات طويلة المدى مع ال هم ّ

2

ورديها.
تعتمد الشركة معيار الجودة في إختيار هم ّ

4

وردين على أساس الثقة المتبادلة.
تقوم العالقة مع ال هم ّ
وردين على أساس المن،عة المتبادلة.
تتعامل الشركة مع ال هم ّ

5
6
7
8

وردين على أسس واضحة.
تعمل الشركة على حل المشكالت مع ال هم ّ
وردين في مجال البحث والتطوير.
هناك تعاون بين الشركة وال هم ّ
وردين.
تمتلك الشركة برامج تحسين مستمر تشمل ال هم ّ
وردين
مجموع فقرات بعد العالقة مع ال هم ّ

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

() Sig.

1.722

1.111

1.713

1.111

1.766

1.111

1.681

1.111

1.618

1.111

1.732

1.111

1.768

1.111

1.794

1.111

1.851

1.111

يتبين من الجدول رقم ( )5-3أن معامل اإلرتبىاط بىين كىل فقىرة مىن فقىرات البعىد األول (العالقىة
وردين) والدرجة الكلية للبعد ،دالة عند مستوى معنوية ( )...5 ≥ αوبذلك يعد البعد صادقا
مع الم ّ

لما وضع لقياسه.
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البعد الثاني :العمليات الداخلية:
ه

جدول رقم ()6-3

البعد الثاني (العمليات الداخلية)
معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات ه
معامل
ال،قرات

م

القيمة

بيرسون

االحتمالية

لالرتباط

() Sig .

1

تتعامل اإلدارات واألقسام مع بعضها البعض بتنسيق متميز.

1.834

1.111

2

تستخدم الشركة فرق عمل مشتركة لحل المشكالت بين األقسام.

17274

1.111

3

تعقد الشركة اجتماعات دورية بين مختلف اإلدارات.

17762

1.111

4

تعمل اإلدارات واألقسام برو ال،ريق الواحد.

17205

1.111

5

تمتلك الشركة القدرة على التنبؤ بالطلب بشكل دقيق.

17281

1.111

6

تقوم الشركة بتقييم مدى تحقيق األهداف باستمرار.

17774

1.111

7

تطبق الشركة مبادئ التصنيع الرشيق

17658

1.111

مجموع فقرات بعد العمليات الداخلية

1.881

1.111

يتبىين مىن الجىدول رقىم ( )6-3أن معامىل اإلرتبىاط بىين كىل فقىرة مىن فقىرات البعىد الثىاني

(العمليات الداخلية) والدرجىة الكليىة للبعىد ،دالىة عنىد مسىتوى معنويىة ( )...5 ≥ αوبىذلك يعىد البعىد
صادقا لما وضع لقياسه.

البعد الثالث :العالقة مع الوسطاء:
ه

جدول رقم ()7-3

البعد الثالث (العالقة مع الوسطاء)
معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات ه
م

معامل

ال،قرات

القيمة

بيرسون

االحتمالية

1

تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع الوسطاء.

177.2

1.111

2

تقوم الشركة بالتنسيق المالئم لألنشطة المشتركة مع الوسطاء.

17255

1.111

3

تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس التكامل.

17240

1.111

4

تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس الثقة المتبادلة.

17247

1.111

5

تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس المنافع المتبادلة.

1728.

1.111

6

تقوم الشركة بحل المشكالت التي قد تنشأ مع الوسطاء على أسس واضحة1.778 .

1.111

لالرتباط

مجموع فقرات بعد العالقة مع الوسطاء

1.811

() Sig .

1.111

يتبين من الجدول رقم ( )5-3أن معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثالث (العالقة

مع الوسطاء) والدرجة الكلية للبعد ،دالة عند مستوى معنوية ( )...5 ≥ αوبذلك يعد البعد صادقا

لما وضع لقياسه.
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البعد الرابع :العالقة مع العمالء:
ه

جدول رقم ()8-3

البعد الرابع (العالقة مع العمالء)
معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات ه
م

ال،قرات

معامل بيرسون
لالرتباط

القيمة االحتمالية
() Sig .

1

تحرص الشركة على تقديم منتجات تلبي إحتياجات العمالء.

1.774

1.111

2

تقوم الشركة بحل شكاوى العمالء بعناية.

17256

1.111

3

تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع العمالء.

17261

1.111

4

تقوم الشركة بقياس وتقييم رضا العمالء بشكل مستمر.

17245

1.111

5

تبنى العالقة مع العمالء على أساس الثقة المتبادلة.

1772.

1.111

6

تحدد الشركة توقعات العمالء المستقبلية بشكل مستمر.

177.7

1.111

7

تهتم الشركة بتراء ومقترحات العمالء في تطوير منتجاتها.

17215

1.111

مجموع فقرات بعد العالقة مع العمالء

1.871

1.111

يتبين من الجدول رقم ( )8-3أن معامل اإلرتبىاط بىين كىل فقىرة مىن فقىرات البعىد ال اربىع (العالقىة

مع العمالء) والدرجة الكلية للبعد ،دالة عند مستوى معنوية ( )...5 ≥ αوبىذلك يعىد البعىد صىادقا

لما وضع لقياسه.

البعد الخامس :المشاركة في المعلومات:
ه

جدول رقم ()9-3

البعد الخامس (المشاركة في المعومات)
معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات ه
م

معامل بيرسون

ال،قرات

لالرتباط

القيمة
االحتمالية
() Sig .

1

تمتلك الشركة شبكات داخلية لتبادل المعلومات.

1.676

1.111

2

تمتلك الشركة نظام معلومات حديث يلبي كافة إحتياجاتها.

17217

1.111

3

تواكب الشركة التطور في أنظمة المعلومات.

17776

1.111

4

تقوم الشركة بتبادل المعلومات مع الشركاء بوضو وش،افية.

17740

1.111

5

تؤمن الشركة المعلومات الكافية للشركاء في الوقت المناسب.

17728

1.111

6
7

وردين.
تعتمد الشركة على نظام الطلب اولي من ال هم ّ

17763

1.111

تحرص الشركة على جودة المعلومات المتبادلة.

17744

1.111

8

تمتلك الشركة موقع الكتروني محدث خاص بها.

1761.

1.111

مجموع فقرات بعد المشاركة في المعلومات
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1.831

1.111

يتبىين مىن الجىدول رقىم ( )1-3أن معامىل اإلرتبىاط بىين كىل فقىرة مىن فقىرات البعىد الخنام
(المشاركة في المعلومات) والدرجة الكلية للبعد ،دالة عنىد مسىتوى معنويىة ( )...5 ≥ αوبىذلك يعىد

البعد صادقا لما وضع لقياسه.

ثانيا :المتغير التابع (تحسين األداء):

المؤشر األول :الكل،ة:

جدول رقم ()11-3

معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المؤشر األول (الكل،ة)
معامل

القيمة

بيرسون

االحتمالية

1

تهتم الشركة بتخ،يض التكاليف من خالل البحث والتطوير.

17276

1.111

2

تعمل الشركة على خ،ض التكل،ة من خالل االستخدام األمثل لمواردها.

17.12

1.111

3

تستخدم الشركة وسائل رقابية بشكل دوري لخ،ض التكل،ة.

172.2

1.111

4

تشجع الشركة رو االبتكار لدى العاملين الذي يسهم في خ،ض التكاليف.

177.3

1.111

1.831

1.111

ال،قرات

م

لالرتباط

مجموع فقرات مؤشر الكل،ة

() Sig .

يتبىين مىن الجىدول رقىم ( )1.-3أن معامىل اإلرتبىاط بىين كىل فقىرة مىن فقى ارت المؤشىر األول

(الكلفة) والدرجة الكلية للمؤشر ،دالة عند مستوى معنوية ( )...5 ≥ αوبذلك يعد المؤشر صىادقا
لما وضع لقياسه.

المؤشر الثاني :الجودة:
جدول رقم ()11-3

معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المؤشر الثاني (الجودة)
معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

1

تمتلك الشركة سياسات موثقة للجودة.

17255

1.111

2

تحرص الشركة على خ،ض نسب المعيب في منتجاتها.

172.4

1.111

3

تستخدم الشركة أساليب متطورة للتحسين المستمر للجودة.

17273

1.111

4

تحرص الشركة على الرقابة على كافة مراحل اإلنتاج.

17224

1.111

5

تحرص الشركة على تطبيق معايير التصنيع الجيد .GMP

17214

1.111

1.765

1.111

ال،قرات

م

لالرتباط

مجموع فقرات مؤشر الجودة

() Sig .

يتبىين مىن الجىدول رقىم ( )11-3أن معامىل اإلرتبىاط بىين كىل فقىرة مىن فقىرات المؤشىر الثناني
(الجودة) والدرجة الكلية للمؤشر ،دالة عند مستوى معنوية ( )...5 ≥ αوبذلك يعد المؤشر صادقا

لما وضع لقياسه.
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المؤشر الثالث :المرونة:
جدول رقم ()12-3
معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المؤشر الثالث (المرونة)
معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

1

تستجيب الشركة بشكل سريع للتغيرات البيئية.

177.5

1.111

2

تمتلك الشركة مرونة عالية في تغيير منتجاتها.

17288

1.111

3

تمتلك الشركة مرونة تغيير حجم اإلنتاج.

1772.

1.111

4

تخطط الشركة بشكل مسبق لمواجهة الحاالت الطارئة.

17243

1.111

1.831

1.111

ال،قرات

م

لالرتباط

مجموع فقرات مؤشر المرونة

() Sig .

يتبىين مىن الجىدول رقىم ( )12-3أن معامىل اإلرتبىاط بىين كىل فقىرة مىن فقىرات المؤشىر الثالن

(المرونىة) والدرجىة الكليىة للمؤشىر ،دالىة عنىد مسىتوى معنويىة ( )...5 ≥ αوبىذلك يعىد المؤشىر
صادقا لما وضع لقياسه.

المؤشر الرابع :التسليم:

جدول رقم ()13-3

معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات المؤشر الرابع (التسليم)
معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

لالرتباط

() Sig .

1

تلتزم الشركة بمواعيد التسليم المحدد مع العمالء باستمرار.

17274

1.111

2

تهتم الشركة بتوصيل الطلبيات الطارئة قبل الوقت المحدد.

17.02

1.111

3

تستخدم الشركة كافة الوسائل واإلجراءات لضمان التسليم السريع.

17.06

1.111

ال،قرات

م

مجموع فقرات مؤشر التسليم

1.785

1.111

يتبين من الجدول رقم ( )13-3أن معامل اإلرتباط بين كىل فقىرة مىن فقىرات المؤشىر الرابن

(التسليم) والدرجة الكلية للمؤشر ،دالة عند مستوى معنوية ( )...5 ≥ αوبذلك يعد المؤشر صادقا
لما وضع لقياسه.

الصدق البنائي:

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة ،الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد

األداة الوصول إليها ،ويبين مدى ارتباط كل بعد من أبعاد الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة،
وللتحقق من الصدق البنائي تم حساب معامالت اإلرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االستبانة

والدرجة الكلية لالستبانة كما في جدول رقم ( )14-3التالي:
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جدول رقم ()14-3
معامل اإلرتباط بين كل بعد من أبعاد الدراسة بالدرجة الكلية لالستبانة
م

األبعاد

1
2
3
4
5
6
7
8
9

وردين
العالقة مع ال هم ّ
العمليات الداخلية
العالقة مع الوسطاء
العالقة مع العمالء
المشاركة في المعلومات
مؤشر الكل،ة
مؤشر الجودة
مؤشر المرونة
مؤشر التسليم

معامل بيرسون

القيمة االحتمالية

1.851
1.881
1.811
1.871
1.831
1.831
1.765
1.831
1.785

1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

لالرتباط

()Sig.

يتبين من الجدول رقم ( )14-3أن جميع معامالت اإلرتباط في جميع أبعاد الدراسة دالة عند
مستوى معنوية ( )...5 ≤ αوبذلك تعد جميع أبعاد الدراسة صادقة لما وضعت لقياسها.
2-3-4-3

قياس ثبات أداة الدراسة:

يقصىد بثبىات أداة الد ارسىة " اسىتقرار المقيىاس وعىدم تناقضىه مىع نفسىه ،أي أن المقيىاس يعطىي
نفس النتائج باحتمال مساو لقيمة المعامل إذا أعيد تطبيقه على نفىس العينىة ويمكىن حسىاب الصىدق
عن طريق حساب جذر معامل الثبات وهو يعرف بصدق المحك (عبد الفتاح.)56.،2..8،

وللتأكىد مىن ثبىات أداة الد ارسىة فقىد تىم اسىتخدام إختبىار )ألفىا كرونبىاخ( إلختبىار ثبىات عبىارات

المقيىىاس حيىىث تتىراوح قيمتىىه بىىين ( )1-.حيىىث أشىىار كىىل مىىن ) (Alcraz & Macias,2016,97إلىىى
تصنيف ( (Rindskopf, 2015لمؤشىر ألفىا كرونبىاخ كالتىالي ..1. ≥ :ممتىاز( ..8. ≥ ،وأقىل مىن
 )..1.جي ىىد( ..5. ≥ ،وأق ىىل م ىىن )..8.مقب ىىول( ..6. ≥ ،وأق ىىل م ىىن )..5.قاب ىىل للتس ىىاؤل≥ ،
( ..5.وأقل من )..6.ضعيف وأقل من  ..5.غير مقبول.

ويركىز هىذا األسىلوب علىى إختبىار درجىة االتسىاق الىداخلي بىين عبىارات أداة الد ارسىة الخاضىعة

للتحليل ،ويوضح الجدول رقم ( )15-3قيم معامالت الثبات لمتغيرات الدراسة كما يأتي:
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جدول رقم ()15-3
قيم معامالت الثبات أل،ا كرونباخ ألبعاد الدراسة
المتغيرات الرئيسة

األبعاد

المتغير المستقل

وردين
العالقة مع ال هم ّ

عدد

ال،ا كرونباخ

الصدق

1.87

1.93

7

1.91

1.95

العالقة مع الوسطاء

6

1.91

1.95

العالقة مع العمالء

7

1.92

1.96

المشاركة في المعلومات

8

1.88

1.94

36

1.97

1.98

الكل،ة

4

1.89

1.94

الجودة

5

1.91

1.95

المرونة

4

1.83

1.91

التسليم

3

1.89

1.94

إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ال،قرات

16

1.94

1.97

جميع فقرات أداة الدراسة (االستبانة(

52

1.93

1.97

ممارسات إدارة سلسلة
التوريد

ال،قرات
8

العمليات الداخلية

إجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ال،قرات
المتغير التابع

تحسين أداء الشركات

الصدق = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ.
يتضىىح مىىن النتىىائج الموضىىحة فىىي الجىىدول رقىىم ( )15-3أن قيمىىة معامىىل ألفىىا كرونبىىاخ كانىىت

جيىىدة لكىىل بعىىد وتتىراوح بىىين ( )..12-..83لكىىل مجىىال مىىن مجىىاالت االسىىتبانة ،كىىذلك كانىىت قيمىىة
معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات االستبانة ( )..13وهي قيمة ممتازة تدل على درجىة ثبىات عاليىة

تتمتع بها االستبانة وأنه صالح لقياس ما أعد من أجله.

 3-3-4-3إختبار التوزيع الطبيعي للبيانات ): (One-Sample Kolmogorov-Smirnov

"يعد التوزيع الطبيعي من التوزيعات االحتمالية المهمة ،إضافة إلى أن معظم األساليب
اإلحصائية المستخدمة تتطلب اإلعتدالية ) )Normalityكافتراض رئيس والمعروف كذلك أن

ا ألساليب اإلحصائية التي تستوجب توفر بعض االفتراضات حول التوزيع االحتمالي تدعى
األساليب المعلمية (فهمي )261،2..5،والجدول رقم ( )16-3يوضح نتائج اإلختبار:
جدول رقم ()16-3

نتائج إختبار التوزيع الطبيعي للبيانات )(One -Sample Kolmogorov-Smirnov
المتغير

عدد ال،قرات

قيمة ()Z

القيمة االحتمالية () Sig .

ممارسات إدارة سلسلة التوريد

36

1.918

1.381

األداء

16

1.159

1.136

111

يوضىىح الجىىدول رقىىم ( )16-3أن البيانىىات موزعىىة توزيعىىا طبيعيىىا ،حيىىث كانىىت فرضىىية العىىدم
تفترض أن البيانات تتوزع حسب التوزيع الطبيعي وأن الفرضية البديلة تفترض أن البيانات ال تتىوزع

طبيعيا وبما أن مستوى المعنوية المحسوب لكل من المتغير المستقل والمتغيىر التىابع هىو (،..381
 )..136علىىى الت ىوالي وهمىىا أكبىىر مىىن مسىىتوى الداللىىة االسىىمي الىىذي يسىىاوي ( )...5أو أقىىل فهىىذا
يقتضي قبول الفرض العدمي القائل بأن البيانىات موزعىة توزيعىا طبيعيىا وبالتىالي تخضىع لإلختبىارات

المعلمية.

 4-4-3توزيع االستبانات:
تىىىم توزيىىىع االسىىىتبانات على ىىى مجتمى ىىع الد ارسىىىة وجمعهى ىىا خ ىىالل الفت ى ىرة مى ىىن 2.18/.6/.5م –

2.18/.6/28م حيىىث تىىم توزيىىع ( )141اسىىتبانة وكىىان عىىدد االسىىتبانات المسىىتردة ( )135اسىىتبانة
بنسبة ( ،)%1..6حسب الجدول رقم (.)2-3

مالحظة:

 نظ ار كون الشركة الدوائية والشركة العالمية مملوكتان لمجموعة مستثمرين واحدة وكون مديريومسؤولي الدوائر واألقسام المستهدفين يعملون في كلتا الشركتين لهذا تم توزيع االستمارات لهما

كجهة واحدة والتي بدورها قامت بتوزيع االستمارات وتجميعها.

 5-4-3مراجعة وترميز البيانات:

بع ىىد اإلنته ىىاء م ىىن جم ىىع االس ىىتبانات تم ىىت عملي ىىة الف ىىرز والمراجع ىىة له ىىا والتحق ىىق م ىىن البيان ىىات

المفقودة والتعامل معها والتحقق من استيفائها لشىروط القبىول ووجىد أن االسىتبانات المسىتردة وعىددها

( )135استبانة كلها صالحة للتحليل ومن ثم تىم تصىميم قاعىدة البيانىات وترميزهىا وتىم تفريىغ بيانىات
االستبانات إلى برنامج التحليل ( (SPSSواستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.

 6-4-3الصعوبات التي واجهت خطوات تن،يذ الدراسة الميدانية:

مرت الدراسة ببعض الصعوبات التي واجهت خطوات التنفيذ وتوزيع االستبانة من أبرزها:
 عدم تمكن الباحث من إيصال االستمارات بنفسه إلى شركة رفا فارما بسيئون في حضرموت
مما اضطره االستعانة بأحد الزمالء المقيمين هناك الستالم االستمارات وتوزيعها ومتابعتها

وتجميعها واعادة إرسالها للباحث.

 نظ ار للوضع الذي تمر به شركة يدكو من انعدام المرتبات وعدم انتظام دوام العديد من

المستهدفين خصوصا بعد عيد رمضان المبارك فقد تم االستعانة بأحد الزمالء لتوزيع
االستمارات وتجميعها وتسليمها للباحث.

 تولي إدارة الموارد البشرية في الشركات المستهدفة توزيع االستمارات عن طريقها حسب أنظمة
تلك الشركات لم يمكن الباحث من مقابلة المستهدفين وتسليمهم االستمارات شخصيا.
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 5-3األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة:

تم اعتماد برنامج الحىزم اإلحصىائية للعلىوم اإلنسىانية  IBM (SPSS) ver. 21لتحقيىق أهىداف

الد ارسىة بمسىتوى داللىة ( )...5لتحليىل البيانىات ،واختبىار الفرضىيات ،واسىتخدمت لىذلك األسىاليب

اإلحصائية المناسبة مثل :األسلوب اإلحصائي الوصفي واالسلوب االستداللي ،وبيان ذلك كاآلتي:

 -1النسىىب المئوي ىىة ،والتك ى اررات ،والمتوس ىىط الحس ىىابي ،والىىوزن النس ىىبي ،حي ىىث يسىىتخدم ه ىىذا األم ىىر
بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ،ويفيد الباحث في وصف عينة الدراسة.

 -2معامل ارتباط بيرسون ) (Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة اإلرتباط.
 -3إختبار ألفا كرونباخ ( )Cronbach’s Alphaلقياس ثبات أداة الدراسة.

 -4إختبار التوزيع الطبيعي ) (one -Sample Kolmogorov-Smirnovلمعرفة طبيعة التوزيع.
-5اإلختبارات الوصفية ( )Descriptiveلحساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية.

-6إختبىار معىامالت اإلرتبىاط ) )Correlation( (Rلألبعىاد الفرعيىة لمتغيىرات الد ارسىة ،لتوضىيح
التناسق الداخلي بين الفقرات والعالقة بين المتغيرات.

-5إختبىار ( (One- Sample T Testألبعىاد ومتغيىرات الد ارسىة ،والفقىرات الفرعيىة لهىا لمعرفىة مسىتوى
تطبيق تلك األبعاد والفقرات ،وأهمية كال منها.

 -8إختبىار تحليىل اإلنحىدار الخطىي البسىيط ( (Simple Linear Regressionلتقىدير تىأثير أبعىاد
(المتغير المستقل) ممارسات إدارة سلسلة التوريد على (المتغير التابع) تحسين األداء من خالل

معرفىة قىوة العالقىة الخطيىة عبىر معامىل اإلرتبىاط بيرسىون ( ،)Rومعرفىة مسىاهمة كىل بعىد مىن
أبعاد المتغير المستقل وتأثيره على المتغير التابع من خالل معامل التحديد (.(R2
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الفصل الرابع

حتليل البيانات وإختبار الفرضيات
 1-4تحليل بيانات الدراسة
 1-1-4اإلحصاءات الوص،ية للمتغيرات الديمونرافية
 2-1-4المقياس المعتمد في الدراسة

 2-4إختبار ال،رضيات
 1-2-4معامالت اإلرتباط الخطي لمتغيرات الدراسة
 2-2-4إختبار ال،رضية الرئيسة األولى

 3-2-4إختبار ال،رضية الرئيسة الثانية

ال،صل الرابع
تحليل البيانات واختبار ال،رضيات

مقدمة :

يتضىمن هىذا الفصىل عرضىا لتحليىل بيانىات الد ارسىة ،وذلىك مىن خىالل اإلجابىة عىن أسىئلة

الد ارسىة ،واسىتعراض أبىرز نتىائج االسىتبانة ،التىي تىم التوصىل إليهىا مىن خىالل تحليىل فقراتهىا ،بهىدف
التعرف على مدى تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد ( )SCMPودورها في تحسين أداء الشركات
اليمنية للتصنيع الدوائي.

لىذا تىم إجىراء المعالجىات اإلحصىائية للبيانىات التىي تىم جمعهىا مىن اسىتبانة الد ارسىة ،حيىث تىم

اسىتخدام برنىامج الحزمىة اإلحصىائية للد ارسىات االجتماعيىة ) (SPSSلتحليىل البيانىات التىي سىيتم
عرضها في هذا الفصل.

 1-4تحليل بيانات الدراسة:

سيتم عرض خصائص المستجيبين حسب المتغيرات الشخصية على النحو اآلتي:

 1-1-4اإلحصاءات الوص،ية للمتغيرات الديمونرافية:

لقىد تىم اسىتخدام أسىاليب اإلحصىاء الوصىفي (التكى اررات والنسىب المئويىة) لوصىف خصىائص

المسىتجيبين مىن حيىث العوامىل الديموغرافيىة والوظيفىة (الجىنس ،العمىر ،المؤهىل العلمىي ،المسىمى

الوظيفي ،سنوات الخدمة ،والوظيفة الحالية).

وقىد تىم اسىتخراج التكى اررات والنسىب المئويىة للمسىتجيبين ،وذلىك لمعرفىة توزيىع بيانىات الد ارسىة

حسب هذه المتغيرات وكانت النتائج على النحو اآلتي:

 1-1-1-4توزيع المستجيبين وفق متغير الجنس:

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للمتغيرات الديموغرافية توزيع المستجيبين حسب الجنس كما
هو مذكور في الجدول رقم( )1-4التالي:
جدول رقم ()1-4

التوزيع التكراري للمستجيبين وفق متغير الجنس
الجنس

التكرار

النسبة

ذكر

117

%86.7

أنثى

18

%13.3

المجموع

135

%111

يبين الجدول رقم ( )1-4أن نسبة عدد الىذكور أعلىى مىن عىدد اإلنىاث حيىث بلىغ عىدد الىذكور
( )115فردا ويمثلون ما نسبته ( )% 86.5من إجمالي المسىتجيبين ،بينمىا بلىغ عىدد اإلنىاث ()18

فردا ويمثلون ما نسىبته ( )% 13.3مىن إجمىالي المسىتجيبين ،ونالحىظ بىأن عىدد الىذكور أعلىى مىن
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عدد اإلناث وذلك ألن طبيعة العمل بالمصانع تتناسىب مىع الىذكور وهىو مطىابق لمىا هىو موجىود فىي
مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية والخاصة.

 2-1-1-4توزيع المستجيبين وفق متغير العمر:
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للمتغيرات الديموغرافية توزيع المسىتجيبين حسىب العمىر كمىا
هو موجود في الجدول رقم ( )2-4التالي:
جدول رقم ()2-4

التوزيع التكراري للمستجيبين وفق متغير العمر
ال،ئة العمرية

التكرار

النسبة

أقل من 31سنة

36

%26.7

 39-31سنة

58

%43.1

 49-41سنة

35

%25.9

 51سنة فأكثر

6

%4.4

المجموع

135

%111

يبىين الجىدول رقىم ( )2-4إن أغلبيىة المسىتجيبين مىن الفئىة العمريىة ( 31-3.سىنة) ونسىبتها
( ،)%43..تليه ىىا الفئ ىىة العمري ىىة (أق ىىل م ىىن 3.س ىىنة) حي ىىث بلغ ىىت نس ىىبتها ( ،)%26.5تليه ىىا الفئ ىىة
العمريى ىىة ( 41-4.سى ىىنة) ونسى ىىبتها ( ،)%25.1وأخي ى ى ار الفئى ىىة العمريى ىىة ( 5.سى ىىنة فى ىىأكثر) ونسى ىىبتها

( ،)%4.4وب ىىالنظر له ىىذه النت ىىائج نج ىىد أن أغلبي ىىة المس ىىتجيبين م ىىن الفئ ىىة العمري ىىة الش ىىابة مانس ىىبته
( )%61.5تقل أعمارهم عن ( 4.سنة) وهي الفئة العمرية التي تم تعيينها في المصانع.
 3-1-1-4توزيع المستجيبين وفق متغير المؤهل العلمي:

أظهىرت نتىائج التحليىل اإلحصىائي للمتغيىرات الديموغرافيىة توزيىع المسىتجيبين حسىب المؤهىل
العلمي كما هو موجود في الجدول رقم ( )3-4التالي:
جدول رقم ()3-4

التوزيع التكراري للمستجيبين وفق متغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة

ثانوية

15

%11.1

دبلوم

22

%16.3

بكالوريوس

85

%63.1

دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه)

13

%9.6

المجموع

135

%111

يبين الجدول رقم ( )3-4أن غالبية المستجيبين هم من ذوي المؤهل العلمي بكالوريوس حيث

بلغ عددهم في العينة ( )85وبنسبة ( ،)%63ثىم يىأتي فىي المرتبىة الثانيىة مىن ذوي المؤهىل العلمىي

دبلوم حيىث بلىغ عىددهم فىي العينىة ( )22وبنسىبة ( ،)%16.3ثىم يىأتي فىي المرتبىة الثالثىة مىن ذوي
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المؤهىل العلمىي ثانويىة حيىث بلىغ عىددهم فىي العينىة ( )15وبنسىبة ( ،)%11.1وأخيى ار يىأتي فىي
المرتبىة الرابعىة مىن ذوي المؤهىل العلمىي د ارسىات عليىا ( ماجسىتير ودكتىوراة) حيىث بلىغ عىددهم فىي

العينىة ( )13وبنسىبة ( ،)%1.6ويالحىظ أن المسىىتوى العلمىي بشىكل عىىام عىال (دبلىوم-بكىىالوريوس–
د ارسىىات عليىىا) لمىىوظفي اإلدارة العليىىا والوسىىطى والفنيىىين فىىي إدارة سلسىىلة التوريىىد حيىىث بلىىغ عىىددهم

( )12.وبنس ىىبة ( )%81وه ىىذا ي ىىدل عل ىىى أن الع ىىاملين ف ىىي ه ىىذا المج ىىال م ىىن ذوي المؤه ىىل العلم ىىي
المرتفع.

4-1-1-4

توزيع المستجيبين وفق متغير المسمى الوظي،ي:

أظهىرت نتىائج التحليىل اإلحصىائي للمتغيىرات الديموغرافيىة توزيىع المسىتجيبين حسىب المسىمى

الوظيفي كما هو موجود في الجدول رقم ( )4-4التالي:

جدول رقم ()4-4

التوزيع التكراري لللمستجيبين وفق متغير المسمى الوظي،ي
المسمى الوظي،ي

التكرار

النسبة

مدير عام

4

%3.1

مدير إدارة

54

%41.1

رئيس قسم

24

%17.8

مشرف/مسؤول

23

%17.1

موظف

31

%22.2

المجموع

135

%111.1

يبين الجدول رقم ( )4-4أن غالبية المستجيبين هم من المسمى الوظيفي مدير إدارة حيىث بلىغ

عىىددهم ( )54فىىردا بنسىىبة ( )% 4...يليىىه الموظفىىون فىىي إدارة سلسىىلة التوريىىد وعىىددهم ( )3.فىىردا
بنسبة ( )%22.2ثم المسمى الوظيفي رئيس قسم وعددهم ( )24فردا بنسبة ( )%15.8ثم المسمى

الوظيفي مشرف /مسؤول وعىددهم ( )23فىردا بنسىبة ( )% 15..ويالحىظ هنىا أن المسىتويات العليىا

(مى ىىدير عى ىىام ،مى ىىدير إدارة ،رئى ىىيس قسى ىىم ،مشرف/مسى ىىؤول) مثلى ىىت ( )%55.8وهى ىىذا يى ىىدل أن غالبيى ىىة
المستهدفين كانوا من اإلدارة العليا والوسطى حيث يعتبر المشرفون رؤساء أقسام في مصانع األدوية
وهم الفئة المستهدفة في الدراسة.
5-1-1-4

توزيع المستجيبين وفق متغير سنوات الخدمة:

أظهىرت نتىائج التحليىل اإلحصىائي للمتغيىرات الديموغرافيىة توزيىع المسىتجيبين حسىب سىنوات
الخدمة كما هو موجود في الجدول رقم ( )5-4التالي:
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جدول رقم ()5-4
التوزيع التكراري للمستجيبين وفق متغير سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

التكرار

النسبة

أقل من  5سنوات

23

%17.1

من  5إلى  9سنوات

27

%21.1

من  11إلى  14سنة

38

%28.1

من  15سنة فأكثر

47

%34.8

المجموع

135

%111.1

يبين الجدول رقىم ( )5-4أن غالبيىة المسىتجيبين سىنوات خىدمتهم ( 15سىنة فىأكثر) حيىث بلىغ

عددهم ( )45وبنسبة ( ،)% 34.8ثم يأتي في المرتبة الثانية من حيث العدد المستجيبين الذين لهم
خدمىة مىن ( 14 -1.سىنة) حيىث بلىغ عىددهم ( )38فىردا وبنسىبة ) ،)%28,1يلىيهم فىي المرتبىة

الثالثىة المسىتجيبين الىذين لهىم خدمىة مىن ( 1 -5سىنوات) حيىث بلىغ عىددهم ( )25فىردا وبنسىبة
) ،)%2.وأخيى ار المسىتجيبين الىذين لهىم خدمىة (أقىل مىن  5سىنوات) حيىث بلىغ عىددهم ( )23فىردا

وبنسىبة ) ،)%15وبىالنظر إلىى فئتىي الخبىرات الكبيىرة نالحىظ أن أغلىب المسىتجيبين بنسىىبة %64.1

خبىرتهم ( 1.سىىنوات فىىأكثر) وهىىذا يىىدل علىىى أن المىىوظفين فىىي اإلدارة العليىىا والوسىطى لىىديهم الخبىرة
العملية الكافية ،والمعرفة الجيدة.
6-1-1-4

توزيع المستجيبين وفق متغير الوظي،ة الحالية:

أظهىرت نتىائج التحليىل اإلحصىائي للمتغيىرات الديموغرافيىة توزيىع المسىتجيبين حسىب الوظيفىة

الحالية كما هو موجود في الجدول رقم (:)6-4

جدول رقم ()6-4

التوزيع التكراري للمستجيبين وفق متغير الوظي،ة الحالية
الوظي،ة الحالية

التكرار

النسبة

المشتريات

24

%17.8

التخطيط

7

%5.2

المخازن

21

%15.6

البحث والتطوير

6

%4.4

اإلنتاج

19

%14.1

الجودة

15

%11.1

المبيعات أو التسويق

15

%11.1

أخرى

28

%21.7

المجموع

135

%111.1

يبىين الجىدول رقىم ( )6-4أن غالبيىة المسىتجيبين هىم مىن إدارة التخطىيط والمشىتريات والمخىازن

العاملين في إدارة سلسلة التوريد حيث بلغ إجمالي عددهم في العينة ( )52فردا وبنسبة (،)%38.6
112

ثىم يىأتي فىي المرتبىة الثانيىة العىاملين فىي إدارات أخىرى ( اإلدارة الماليىة ،إدارة المىوارد البشىرية ،إدارة
الصيانة ،نظم المعلومات) حيث بلغ عددهم في العينىة ( )28فىردا وبنسىبة ( ،)%2..5ثىم يىأتي فىي

المرتبىة الثالثىة العىاملين فىي إدارة اإلنتىاج حيىث بلىغ إجمىالي عىددهم فىي العينىة ( )11فىردا وبنسىبة
( )%14.1ثىم يىأتي فىي المرتبىة الرابعىة العىاملين فىي إدارة الجىودة وكىذلك العىاملين فىي المبيعىات
والتسويق حيث بلغ إجمالي عدد كل منهما ( )15فردا وبنسبة ( )% 11.1وأخي ار العاملين في إدارة

البحث والتطوير حيث بلغ عددهم ( )6أفراد وبنسبة ) .)%4.4

لمعتمد في الدراسة:
 2-1-4المقياس ا ه

لتحديد المقياس المعتمد في الدراسة ،تم تحديد طول الفئات فىي مقيىاس ليكىرت الخماسىي ،مىن

خالل حساب المدى بين درجات المقياس ( )4 =1-5ثم حساب طول الفئة وفقا للمعادلة التالية:
طول ال،ئة = المدى  /عدد ال،ئات
1-5

= ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى = ..8.
5

وبعىد ذلىك تمىت إضىافة هىذه القيمىة إلىى أقىل قيمىة فىي المقيىاس وبدايىة المقيىاس وهىي الواحىد

الصىحيح ،لتحديىد الحىد األعلىى لهىذه الفئىة ،وعليىه أصىبح طىول الفئىة كمىا أوضىحها (عبىد الفتىاح،
 )541،2..8ومنها تم احتساب الوزن النسبي لكل طول فئة كما هو موضح في الجدول رقىم (-4

:)5

جدول رقم ()7-4
مقياس ليكرت الخماسي لبيان طول ال،ئة
مستوى

طول ال،ئة

الوزن النسبي

1.79-1

من%36-%21

2.59-1.81

أكبر من %52-%36

ضعيف

3.39-2.61

أكبر من %68-%52

متوسط

أوافق إلى حد ما

4.19-3.41

أكبر من %84-%68

مرت،ع

أوافق

4

5 -4.21

أكبر من %111-%84

مرت،ع جد ا

أوافق بشدة

5

التطبيق
ضعيف جد ا

المقياس

الدرجة

ال أوافق بشدة

1

ال أوافق

2
3

ولتفسير نتائج الد ارسىة والحكىم علىى مسىتوى االسىتجابة ،تىم االعتمىاد علىى ترتيىب المتوسىطات

الحسىابية علىى مسىتوى األبعىاد لىألداة ككىل ،ومسىتوى الفقىرات فىي كىل بعىد ،وقىد تىم تحديىد درجىة

الموافقة حسب المقياس المعتمىد للد ارسىةأ وتىم حسىاب الوسىط الفرضىي بجمىع درجىات مقيىاس ليكىرت
الخماسي زتقسيمها على عدد الفئات (.3 = 5/ )1+2+3+4+5
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 2-4إختبار ال،رضيات:

"إختبار الفرضيات هو إجراء إحصائي يسىتخدمه الباحىث إلختبىار الفرضىية الصىفرية ليتبىين فيمىا

إذا كانت صائبة أم خاطئة" (النجار.)133،2.15،

كمىىا أوضىىح (المرجىىع السىىابق )135،أن اإلختبىىارات اإلحصىىائية تسىىتخدم البرهىىان غيىىر المباشىىر

لالسىىتدالل واتخىىاذ الق ىرار المتعلىىق بالفرضىىية البديلىىة مىىن خىىالل فحىىص الفرضىىية الصىىفرية التىىي تسىىمى
أيضى ىىا بالفرضى ىىية اإلحصى ىىائية ،أي أن الفرضى ىىية البديلى ىىة ال تخضى ىىع لإلختبى ىىار اإلحصى ىىائي والفرضى ىىية
الصفرية هي التي تخضع لإلختبار اإلحصائي" ولهذا السبب تم استخدام الفرضيات العدمية.
 1-2-4معامالت اإلرتباط الخطي لمتغيرات الدراسة:

"إن نظريىىة اإلرتبىىاط تظهىىر قىىوة العالقىىة بىىين متغيىرين مىىع إمكانيىىة تحديىىد نىىوع وقىىوة العالقىىة بىىين

الظىواهر حيىث يعتبىر معامىل اإلرتبىاط ) (Rمنخفضىا إذا كىان (أقىل مىن  )..5.ومتوسىطا إذا كىان

(بىىين  )..5. ،..5.وعىىال إذا كىىان (بىىين  )..1. ،..5.وعىىال جىىدا إذا كىىان (بىىين " )1 ،..1.
(النجار.)34-33،2.15،

وقبل القيام بإختبار الفرضيات ال بد من تناول واستعراض معامالت اإلرتباط لمتغيرات الد ارسىة

سواء بين أبعاد المتغيرات المستقلة أو بين أبعاد المتغيرات المستقلة والمتغير التابع كاآلتي:

 1-1-2-4معامالت اإلرتباط بين أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد:

يعى ىىرض الجى ىىدول ( )8-4معى ىىامالت اإلرتبى ىىاط بىىىين أبعى ىىاد ممارسى ىىات إدارة سلسى ىىلة التوريىىىد فنننني
الكركا اليمنية للتصني الدوائي.
جدول رقم ()8-4
معامالت اإلرتباط بين أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد
العالقة مع العالقة مع
العمليات
العالقة مع
المَغيرات /األبعاد
م
العمالء
الوسطاء
الداخلية
الموردين
1
 1العالقة مع الموردين
 2العمليات الداخلية
1
**..2.0
 3العالقة مع الوسطاء
1
**....7
**..270
 4العالقة مع العمالء
1
**....0
**..2..
**...0.
 5المشاركة في المعلومات
**...75
**..501
**...27
**.....
** ذو داللة إحصائية.

المشاركة في
المعلومات

1

المصدر :من إعداد الباحث إعتماد ا على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانيةأ 2118

وتشىير بيانىات الجىىدول ( )8-4إلىى أن هنىاك ارتباطىىا إيجابيىا معنويىا بىىين أبعىاد ممارسىىات إدارة

سلسىىلة التوريىىد فىىي الشىىركات اليمنيىىة للتصىىنيع الىىدوائي وتراوحىىت معىىامالت اإلرتبىىاط بىىين (،..511
 )..546وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى معنويىة ( )...5أي أن هنىاك عالقىات ارتبىاط طرديىة

متوسطة وعالية بين جميع أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد.
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وتؤكىىد هىىذه العالقىىة اإلرتباطيىىة علىىى صىىدق العبىىارات فىىي قيىىاس ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد
وأنها مرتبطة بإدارة سلسىلة التوريىد ارتباطىا حقيقيىا غيىر ارجىع للصىدفة ،وأن هىذه العبىارات متسىقة مىع

األبعاد وأساسية في تمثيلها ويمكن أن يعزى ذلك إلى اإلجراءات المتخذة في بناء االستبانة.

 2-1-2-4معامالت اإلرتباط بين أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد واألداء:

يعرض الجدول ( )1-4معامالت اإلرتباط بين أبعاد ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد واألداء فني
الكركا اليمنية للتصني الدوائي.
جدول رقم ()9-4

معامالت اإلرتباط بين أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد واألداء
م

المَغيرات /األبعاد

األداء

1
2

العالقة مع الموردين

**..7.5

العمليات الداخلية

**..793

3

العالقة مع الوسطاء

**..676

4

العالقة مع العمالء

**..7..

5

المشاركة في المعلومات

**..761

ممارسات إدارة سلسلة الَوريد

**...69

** ذو داللة إحصائية.

المصدر :من إعداد الباحث إعتماد ا على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة الميدانيةأ 2118

وتشىير بيانىات الجىىدول ( )1-4إلىى أن هنىاك ارتباطىىا إيجابيىا معنويىا بىىين أبعىاد ممارسىىات إدارة

سلس ىىلة التوري ىىد واألداء ف ىىي الش ىىركات اليمني ىىة للتص ىىنيع ال ىىدوائي وتراوح ىىت مع ىىامالت اإلرتب ىىاط ب ىىين

( )..513 ،..656وجميعهىىا دالىىة إحص ىىائيا عنىىد مسىىتوى معنوي ىىة ( )...5أي أن هنىىاك عالق ىىات
ارتبىىاط طرديىىة عاليىىة وعاليىىة جىىدا بىىين كىىل بعىىد مىىن أبعىىاد ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد وبىىين األداء
وكذلك عالقة عالية جدا بين أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد مجتمعة وبين األداء.

وهن ىىاك إحتم ىىاالن إلختب ىىار فرض ىىيات الد ارس ىىة الت ىىي تم ىىت ص ىىياغتها ب ىىالنفي (الف ىىرض الع ىىدمي/

الصفري) هي:


االحتمىىال األول :ال يوجىىد تطبيىىق أو دور ذو داللىىة إحصىىائية إذا كانىىت قيمىىة ألفىىا أي مسىىتوى

الداللة ) (Sig.أكبر من القيمة ( )...5وهي القيمة المعتمدة في الدراسة.


االحتم ىىال الث ىىاني :يوج ىىد تطبي ىىق أو دور ذو دالل ىىة إحص ىىائية إذا كان ىىت قيم ىىة ألف ىىا أي مس ىىتوى

الداللة) (Sig.أصغر من القيمة ( )...5وهي القيمة المعتمدة في الدراسة.

وفيما يلي نتائج إختبار الفرضيات إلثبات الفروض العدمية أو نفيها وقبول الفرضيات البديلة:

 8-8-4إختبار ال،رضية الرئيسة األولى:
وتنص هذه الفرضية على:

ال يوجد تطبيق بدرجة مناسبة ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة ( )1.15لممارسـات

إدارة سلسلة التوريد في الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.
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وته ىىدف ه ىىذه الفرض ىىية إل ىىى معرف ىىة واق ىىع تطبي ىىق ممارس ىىات إدارة سلس ىىلة التوري ىىد ف ىىي الش ىىركات
اليمنية للتصنيع الدوائي بشكل عام.

ويوض ىىح الج ىىدول ( )1.-4المتوس ىىطات الحس ىىابية واالنح ارف ىىات المعياري ىىة واختب ىىارات

(One

) Sample T Testحىىول الوسىىط الفرضىىي ( )3ومسىىتوى الداللىىة والىىوزن النسىىبي الخاصىىة بىىالمتغير

المستقل (ممارسات إدارة سلسلة التوريىد) مىن وجهىة نظىر المسىتجيبين فىي الشىركات اليمنيىة للتصىنيع

الدوائي.

جدول رقم ()11-4

المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لمحور ممارسات إدارة سلسلة التوريد
المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

3.79

1.669

%75.7

13.631

3.79

1.724

%75.7

12.639

*1.111

1.658

%73

11.514

*1.111

4

%76.6

13.143

*1.111

1

13.137

*1.111

3

12.79

*1.111

م

البعد
ه

1
2

وردين
العالقة مع ال هم ّ
العمليات الداخلية

3

العالقة مع الوسطاء

3.65

4

العالقة مع العمالء

3.83

1.735

5

المشاركة في المعلومات

3.74

1.659

%74.8

3.76

1.689

%75.3

المتوسط العام

مستوى

النسبي

قيمة T

المعنوية

الترتيب

*1.111

2
2

))Sig.

*دالة إحصائي ا عند مستوى (.)1.15

وتوضىح بيانىات الجىدول رقىم ( )1. -4أن المتوسىط العىام للمتوسىطات الحسىابية لممارسىات

إدارة سلسلة التوريد في الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي بلىغ ( ،)3.56والىوزن النسىبي (،)%55.3
وقيمة إختبار  Tيسىاوي ( ،)12.51ومسىتوى المعنويىة ) (Sig.تسىاوي ( ،).....أي أقىل مىن قيمىة

مستوى الداللة المعتمد وهذا يعني رفىض الفىرض العىدمي وقبىول الفىرض البىديل أي أن هنىاك تطبيقىا
بدرجىة مناسىبة لممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد بمسىتوى كبيىر ،إذ بلىغ المتوسىط الحسىابي العىام لهىا

( )3.56أكبر من ( )3وهو الوسط الفرضي للدراسة ،وقد تعزى هذه النتيجة إلى وجىود إهتمىام كبيىر
بهذه الممارسات من قبل الشركات بشكل عام من وجهة نظر للمستجيبين.

وقد حصل البعد الرابع (العالقة مع العمالء( على المرتبة األولى حيث بلغ المتوسط الحسىابي

( ،)3.83والىوزن النسىبي ( ،)%56.6وهىذا يعنىي أن هنىاك موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى فقىرات هىذا

البعىىد ،ويعىىزى ذلىىك إلىىى إهتمىىام إدارة الشىىركات بالعالقىىة مىىع العمىىالء القائمىىة علىىى الثقىىة المتبادلىىة
والتعاون طويل األجل مع حل المشىكالت القائمىة علىى أسىس واضىحة وحىرص الشىركات علىى تقىديم

منتجات تلبي إحتياجات وتوقعات العمالء ورغبة الشركات في الوصول إلى رضا العمالء.

كىذلك يتبىين مىن النتىائج أن البعىد الثىاني (العمليىات الداخليىة) قىد حصىل علىى المرتبىة الثانيىة،

حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)3.51والىوزن النسىبي ( ،)%55.5وهىذا يعنىي أن هنىاك موافقىة
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بدرجىة كبيىرة علىى فقىرات هىذا البعىد ،ويعىزى ذلىك إلىى إهتمىام الشىركات بالعمليىات الداخليىة والمتمثلىة
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.

وقد حصل أيضا البعد األول (العالقة مع العمالء( على المرتبة الثانية ،حيث بلغ المتوسط

الحسابي ( ،)3.83والوزن النسبي ( ،)%56.6وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على فقرات
وردين من
هذا البعد ،ويعزى ذلك إلى إهتمام إدارة الشركات ودعمها لتطبيق ممارسة العالقة مع الم ّ
وردين
وردين القائم على الثقة المتبادلة وتأسيس قاعدة بيانات للم ّ
خالل التعاون طويل المدى مع الم ّ
وتطوير العالقة التشاركية معهم بإشراكهم في التخطيط والبحث والتطوير وحل المشكالت معهم

على أسس واضحة.

وقد حصل البعد الخامس (المشاركة في المعلومات( على المرتبة الثالثة ،حيث بلغ المتوسط

الحسابي ( ،)3.54والوزن النسبي ( ،)%54.8وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على فقرات
هذا البعد  ،ويعزى ذلك إلى إهتمام إدارة الشركات بشكل أقل بممارسة المشاركة في المعلومات رغم
أهميتها وذلك من خالل امتالك شبكات داخلية ومواكبة التطور في أنظمة المعلومات والعمل على
تبادل المعلومات مع الشركاء بوضوح وشفافية وفي الوقت المناسب وكذلك حرص الشركة على

جودة المعلومات المتبادلة من حيث الدقة والمصداقية والشفافية والمالئمة والتكامل.

وأخي ار حصل البعد الثالث )العالقة مع الوسطاء) على المرتبة الرابعة واألخيرة حيث بلغ

المتوسط الحسابي ( ،)3.65والوزن النسبي ( ،)%53وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على
فقرات هذا البعد ،ويعزى ذلك إلى إهتمام إدارة الشركات بالعالقة مع الوسطاء القائمة على الثقة
والمنافع المتبادلة والتعاون طويل األجل مع حل المشكالت القائمة على أسس واضحة ولكن بشكل

أقل من بقية األبعاد.

باإلضافة إلى ما سبق ،فقد تم حساب المتوسطات ،والوزن النسبي وقيمتهما واالحتمال المرتبط

بالقيمة لكل فقرة من الفقرات المتضمنة في كل بعد من أبعاد المتغير المستقل لالستبانة لمعرفة
مستوى تطبيق الممارسات الداخلية في كل بعد وفيما يلي توضيح ذلك:

وردين:
 1-2-2-4العالقة مع ال هم ّ

وردين،
يوضح الجدول رقم ( )11-4المتوسطات الحسابية للفقرات المتعلقة ببعد العالقة مع الم ّ

والىوزن النسىبي لكىل فقىرة ،فضىال عىن داللىة  Tالمتعلقىة بإختبىار ( (One Sample T Testلفقىرات
االستبانة على النحو التالي:
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جدول رقم ()11-4
وردين)
تحليل فقرات ه
البعد األول (العالقة مع ال هم ّ
م

1
2
3
4
5
6
7
8

الوزن

مستوى

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

وردين
تمتلك الشركة قاعدة بيانات خاصة لتصنيف ال هم ّ

4.1

1.864

81

ورديها.
تعتمد الشركة معيار الجودة في إختيار هم ّ

4.21

1.774

84

18.135

وردين.
تسعى الشركة إلى بناء عالقات طويلة المدى مع ال هم ّ

3.96

1.871

79

12.742

*1.111

وردين على أساس الثقة المتبادلة.
تقوم العالقة مع ال هم ّ

3.87

1.818

77

12.315

*1.111

5

وردين على أساس المن،عة المتبادلة.
تتعامل الشركة مع ال هم ّ

3.74

1.881

75

9.773

*1.111

6

3.94

1.741

78.8

14.756

*1.111

4

3.27

1.147

65

3.142

*1.113

8

3.41

1.174

68

4.417

*1.111

7

3.81

1.656

76

14.154

*1.111

ال،قرات

وردين على أسس
تعمل الشركة على حل المشكالت مع ال هم ّ
واضحة.

وردين في مجال البحث والتطوير
هناك تعاون بين الشركة وال هم ّ
وردين.
تمتلك الشركة برامج تحسين مستمر يشمل ال هم ّ

وردين
المتوسط العام ل،قرات العالقة مع ال هم ّ

النسبي

قيمة T

المعنوية

13.451

*1.111

2

*1.111

1
3

%

))Sig.

*دالة إحصائيا عند مستوى (.)1.15

يبين الجدول رقم ( )11-4أن الفقرة رقم ( )2والتىي تىنص علىى( :تعتمىد الشىركة معيىار الجىودة

ورديهىا) احتلىت المرتبىة األولىى ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)4.21والىوزن النسىبي
في إختيىار م ّ

( )%84وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة ،وهذا يعىزى إلىى اقتنىاع اإلدارة فىي
وردين.
الشركات المستهدفة بأهمية معيار الجودة في إختيار الم ّ

ىوردين)
وأن الفقرة رقم ( )1والتي تنص على( :تمتلك الشركة قاعدة بيانات خاصىة لتصىنيف الم ّ

احتلت المرتبة الثانية ،حيث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)4..والىوزن النسىبي ( )%8.وهىذا يعنىي أن
هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة ،وهذا يعزى إلى أن اإلدارة العليىا فىي الشىركات المسىتهدفة

وردين.
تحرص على امتالك قاعدة بيانات خاصة لتصنيف الم ّ

بينمىا الفقىرة رقىم ( )3والتىي تىنص علىى( :تسىعى الشىركة إلىى بنىاء عالقىات طويلىة المىدى مىع

ىوردين) احتلىت المرتبىة الثالثىة ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)3.16والىوزن النسىبي ()%51
الم ّ

وهىذا يعنىي أن هنىاك موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى إهتمىام الشىركات ببنىاء

وردين حسب رأي المستجيبين.
عالقات طويلة المدى مع الم ّ
ىوردين
وبمىا أن الفقىرة رقىم ( )6والتىي تىنص علىى( :تعمىل الشىركة علىى حىل المشىكالت مىع الم ّ
على أسس واضىحة) احتلىت المرتبىة الرابعىة ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)3.14والىوزن النسىبي
( )%58.8وهذا يعنىي أن هنىاك موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى أن الشىركات
وردين على أسس واضحة.
تعمل على حل المشكالت التي تنشأ مع الم ّ
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الترتيب

وردين على أساس الثقة المتبادلة)
وأن الفقرة رقم ( )4والتي تنص على( :تقوم العالقة مع الم ّ
احتلت المرتبة الخامسة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.85والوزن النسبي ( )%55وهذا يعني

أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة ،وهذا يعزى إلى أن الشركات تحرص على إقامة
وردين قائمة على الثقة المتبادلة.
عالقة مع الم ّ
وردين على أساس المنفعة
بينما الفقرة رقم ( )5والتي تنص على( :تتعامل الشركة مع الم ّ
المتبادلة) احتلت المرتبة السادسة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.54والوزن النسبي ()%55
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة ،وهذا يعزى إلى أن الشركات تتعامل مع

وردين على أساس المنفعة المتبادلة أو مايسمى قاعدة الربح – الربح ).(Win-Win
الم ّ
وحيث أن الفقرة رقم ( )8والتي تنص على( :تمتلك الشركة برامج تحسين مستمر يشمل
وردين) احتلت المرتبة السابعة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.41والوزن النسبي ()%68
الم ّ

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة على هذه الفقرة ،وهذا يعزى إلى أن الشركات تحرص
وردين.
ولكن بدرجة متوسطة على امتالك برامج تحسين مستمر يشمل الم ّ

وردين في مجال البحث
وأخي ار الفقرة رقم ( )5والتي تنص على( :هناك تعاون بين الشركة والم ّ
والتطوير) احتلت المرتبة الثامنة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.25والوزن النسبي ()%65

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة على هذه الفقرة ،وهذا يعزى إلى ضعف التعاون بين
وردين في مجال البحث والتطوير.
الشركات والم ّ
وردين تقع بين المستوى
وخالصة ما سبق يالحظ أن درجة تطبيق ممارسة العالقة مع الم ّ
المتوسط إلى الكبير ولو تم النظر إلى ترتيب الفقرات التضح أن إهتمام الشركات يقل كثي ار في
الفقرة التي تشير إلى التعاون في مجال البحث والتطوير وكذلك التحسين المستمر الذي يشمل

وردين.
الم ّ

ويرى الباحث من خالل عمله في مجال التصنيع الدوائي منذ أكثر من  2.عاما أن مستوى

وردين ال ترقى للدرجة الكبيرة وأنها تطبق بدرجة متوسطة للفقرات من (-1
التطبيق للعالقة مع الم ّ
 )6وتطبق بدرجة ضعيفة للفقرتين ( )8-5حسب الترتيب الذي بينته نتيجة التحليل.

 2-2-2-4العمليات الداخلية:

يوضح الجدول رقم ( )12-4المتوسطات الحسابية للفقرات المتعلقة ببعد العمليات الداخلية،

والوزن النسبي لكل فقرة ،فضال عن داللة  Tالمتعلقة بإختبار( (One Sample T Testلفقرات
االستبانة على النحو التالي:

115

جدول رقم ()12-4
البعد الثاني (العمليات الداخلية)
تحليل فقرات ه

الوزن

مستوى

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.16

1.826

%81

3.76

1.932

%75

9.511

3

تعقد الشركة اجتماعات دورية بين مختلف اإلدارات.

3.84

1.116

%77

9.749

*1.111

4

تعمل اإلدارات واألقسام برو ال،ريق الواحد.

4.13

1.828

%81.6

14.447

*1.111

2

5

تمتلك الشركة القدرة على التنبؤ بالطلب بشكل دقيق.

3.47

1.913

%69

5.941

*1.111

7

6

تقوم الشركة بتقييم مدى تحقيق األهداف باستمرار.

3.73

1.951

%74.6

8.881

*1.111

5

7

تطبق الشركة مبادئ التصنيع الرشيق

3.64

1.911

%73

8.231

*1.111

6

المتوسط العام ل،قرات العمليات الداخلية

3.79

1.721

%75.7

12.745

*1.111

م

1

ال،قرات

تتعامل اإلدارات واألقسام مع بعضها البعض بتنسيق
متميز.

2

تستخدم الشركة فرق عمل مشتركة لحل المشكالت بين
األقسام

النسبي

قيمة T

المعنوية

الترتيب

14.892

*1.111

1

*1.111

4
3

%

))Sig.

*دالة إحصائي ا عند مستوى (.)1.15

يبين الجدول رقم ( )12-4أن الفقرة رقم ( )1والتي تنص على( :تتعامل اإلدارات واألقسام مىع
ّ
بعضىها الىبعض بتنسىيق متميىز) احتلىت المرتبىة األولىى ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي (،)4..6

والوزن النسبي ( )% 81وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيىرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى

إهتمىىام اإلدارة وبدرجىىة كبيىرة فىىي الشىىركات المسىىتهدفة بضىىرورة وجىىود تنسىىيق متميىىز بىىين اإلدارات
واألقسام.

وأن الفقىرة رقىم ( )4والتىي تىنص علىى( :تعمىل اإلدارات واألقسىام بىروح الفريىق الواحىد) احتلىت

المرتبىة الثانيىة ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)4..3والىوزن النسىبي ( )% 8..6وهىذا يعنىي أن
هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة ،وهذا يعزى إلى أن اإلدارة العليىا فىي الشىركات المسىتهدفة

تحرص على عمل اإلدارات واألقسام بروح الفريق الواحد.

بينما الفقرة رقىم ( )3والتىي تىنص علىى( :تعقىد الشىركة اجتماعىات دوريىة بىين مختلىف اإلدارات)

احتلت المرتبة الثالثة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.84والوزن النسبي ( )%55وهذا يعني أن
هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة ،وهذا يعزى إلى إهتمام الشركات بعقد اإلجتماعات الدورية
بين مختلف اإلدارات.

وحيىىث أن الفق ىرة رقىىم ( )2والتىىي تىىنص علىىى( :تسىىتخدم الشىىركة فىىرق عمىىل مشىىتركة لحىىل

المشىكالت بىين األقسىام) احتلىت المرتبىة الرابعىة ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)3.56والىوزن

النسىبي ( )%55وهىذا يعنىي أن هنىاك موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى أن
الشركات تعمل على حل المشكالت التي تنشأ بين األقسام من خالل فرق مشتركة.
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وأن الفقىرة رقىم ( )6والتىي تىنص علىى( :تقىوم الشىركة بتقيىيم مىدى تحقيىق األهىداف باسىتمرار)
احتلىت المرتبىة الخامسىة ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)3.53والىوزن النسىبي ( )%54.6وهىذا

يعني أن هنىاك موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى أن الشىركات تقىوم بتقيىيم مىدى
تحقيق األهداف باستمرار.

بينما الفقرة رقم ( )5والتي تنص على( :تطبق الشركة مبادا التصنيع الرشيق) احتلت المرتبة

السادسة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.64والوزن النسبي ( )%53وهذا يعني أن هناك موافقة
بدرجة كبيرة على هذه الفقرة ،وهذا يعزى إلى أن الشركات تشجع تطبيق مبادا التصنيع الرشيق فىي

عملياتها الداخلية.

وأخيى ار الفقىرة رقىم ( )5والتىي تىنص علىى( :تمتلىك الشىركة القىدرة علىى التنبىؤ بالطلىب بشىكل

دقيىق) احتلىت المرتبىة السىابعة واألخيىرة ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)3.45والىوزن النسىبي
( )%61وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة ،وهذا يعزى رغم أن الموافقة كبيرة
إلى قلة المقدرة لدى الشركات نسبيا على التنبؤ بالطلب بشكل دقيق.

وخالصة ما سبق يالحظ أن درجة تطبيىق ممارسىة العمليىات الداخليىة تقىع فىي المسىتوى الكبيىر

ولو تم النظر إلى ترتيب الفقرات التضح أن إهتمام الشركات يقل إلى حد مىا فىي مجىال تقيىيم تحقىق

األهداف بشكل مستمر ولكنه يقل أكثر خصوصا فىي مجىال القىدرة علىى التنبىؤ بالطلىب بشىكل دقيىق
وفي مجال تطبيق مبادا التصنيع الرشيق.

ويرى الباحث من خالل عملىه فىي مجىال التصىنيع الىدوائي منىذ أكثىر مىن  2.عامىا أن مسىتوى

التطبيق للعمليات الداخليىة ال ترقىى للدرجىة الكبيىرة وأنهىا تطبىق بدرجىة متوسىطة للفقىرات مىن ()5-1
وبدرجة ضعيفة للفقرتين ( )5- 6حسب الترتيب نفسه الذي بينته نتيجة التحليل اإلحصائي.

 3-2-2-4العالقة مع الوسطاء:

يوضح الجدول رقم ( )13-4المتوسطات الحسابية للفقرات المتعلقة ببعد العالقة مع الوسطاء،

والوزن النسبي لكل فقرة ،فضال عن داللة  Tالمتعلقة بإختبار( (One Sample T Testلفقرات
االستبانة على النحو التالي:
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جدول رقم ()13-4
البعد الثالث (العالقة مع الوسطاء)
تحليل فقرات ه
م

المتوسط

ال،قرات

1

تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع الوسطاء

2

تقوم الشركة بالتنسيق المالئم لألنشطة المشتركة مع

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي%

مستوى
قيمة T

المعنوية

الترتيب

))Sig.

3.64

1.859

%72.8

8.71

*1.111

4

3.63

1.731

%72.6

11.12

*1.111

5

3

تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس التكامل

3.55

1.818

%71

7.88

*1.111

6

4

تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس الثقة المتبادلة

3.71

1.813

%74

9.952

*1.111

2

5

تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس المنافع المتبادلة

3.68

1.761

%73.6

11.42

*1.111

3

3.71

1.827

%74.2

9.99

*1.111

1

3.65

1.658

%73

11.5

*1.111

3.65

1.658

%73

11.5

*1.111

الوسطاء

6
7

تقوم الشركة بحل المشكالت التي قد تنشأ مع الوسطاء
على أسس واضحة
المتوسط العام ل،قرات العالقة مع الوسطاء
المتوسط العام ل،قرات العالقة مع الوسطاء
*دالة إحصائيا عند مستوى (.)1.15

يبين الجدول رقم ( )13-4أن الفقرة رقم ( )6والتي تنص على( :تقوم الشىركة بحىل المشىكالت
ّ
التي قد تنشأ مع الوسطاء على أسس واضحة) احتلت المرتبة األولى ،حيث بلغ المتوسط الحسابي

( ،)3.51والوزن النسبي ( )%54.2وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا
يعزى إلى أن اإلدارة في الشركات المسىتهدفة تقىوم بحىل المشىكالت التىي قىد تنشىأ مىع الوسىطاء علىى

أسس واضحة.

وأن الفقرة رقم ( )4والتي تىنص علىى( :تبنىى العالقىة مىع الوسىطاء علىى أسىاس الثقىة المتبادلىة)

احتلت المرتبة الثانية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.5.والوزن النسبي ( )%54وهذا يعني أن
هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة ،وهذا يعزى إلى أن اإلدارة العليىا فىي الشىركات المسىتهدفة

تحرص على أن تكون العالقة مع الوسطاء قائمة على أساس الثقة المتبادلة.

بينما الفقرة رقم ( )5والتي تنص على( :تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس المنافع المتبادلة)

احتلت المرتبة الثالثة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.68والوزن النسىبي ( )%53.6وهىذا يعنىي
أن هنىاك موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى إهتمىام الشىركات ببنىاء عالقىات مىع
الوسطاء على أساس المنافع المتبادلة.

وحيىث أن الفقىرة رقىم ( )1والتىي تىنص علىى( :تقىوم الشىركة ببنىاء عالقىات طويلىة األمىد مىع

الوسطاء) احتلت المرتبة الرابعة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.64والوزن النسبي ()%52.8

وهىذا يعنىي أن هنىاك موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى أن الشىركات تقىوم ببنىاء
عالقات طويلة األمد مع الوسطاء.
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وأن الفقىرة رقىم ( )2والتىي تىنص علىى( :تقىوم الشىركة بالتنسىيق المالئىم لألنشىطة المشىتركة مىع
الوسطاء) احتلت المرتبة الخامسة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي( ،)3.63والوزن النسبي ()%52.6

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة ،وهذا يعزى إلى أن الشركات تقوم بالتنسىيق

المالئم لألنشطة المشتركة مع الوسطاء.

وأخيى ار الفقىرة رقىم ( )3والتىي تىنص علىى( :تبنىى العالقىة مىع الوسىطاء علىى أسىاس التكامىل)

احتلىت المرتبىة السادسىة واألخيىرة ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)3.55والىوزن النسىبي ()%51

وهىذا يعنىي أن هنىاك موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى إهتمىام الشىركات بتكامىل

األعمال مع الوسطاء.

وخالصة ما سبق يالحظ أن درجة تطبيق ممارسة العالقة مع الوسطاء تقع في المستوى الكبير

إال أنه لو تم النظر إلى الوزن النسبي للفقرات مقارنة بفقرات الممارسات األخرى التضح أنه أقل أي
وردين والعمالء.
أن إهتمام الشركات بممارسة العالقة مع الوسطاء أقل من إهتمامها بالعالقة مع الم ّ
ويرى الباحث من خالل عملىه فىي مجىال التصىنيع الىدوائي منىذ أكثىر مىن  2.عامىا أن مسىتوى

التطبيق للعالقة مع الوسىطاء ال ترقىى للدرجىة الكبيىرة وأنهىا تطبىق بدرجىة متوسىطة للفقىرات مىن (-1

 )6حسب الترتيب نفسه الذي بينته نتيجة التحليل اإلحصائي.

 4-2-2-4العالقة مع العمالء:

يوضح الجدول رقم ( )14-4المتوسطات الحسابية للفقرات المتعلقىة ببعىد العالقىة مىع العمىالء،

والىوزن النسىبي لكىل فقىرة ،فضىال عىن داللىة  Tالمتعلقىة بإختبىار( (One Sample T Testلفقىرات
االستبانة على النحو التالي:
جدول رقم ()14-4
البعد الرابع (العالقة مع العمالء)
تحليل فقرات ه

مستوى

المتوسط

االنحراف

1

تحرص الشركة على تقديم منتجات تلبي إحتياجات العمالء

4.35

1.715

%87

2

تقوم الشركة بحل شكاوى العمالء بعناية.

4.15

1.841

%81

14.543

3

تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع العمالء

3.94

1.879

%78.8

12.436

*1.111

4

تقوم الشركة بقياس وتقييم رضا العمالء بشكل مستمر

3.57

1.966

%71.4

6.859

*1.111

6

5

تبنى العالقة مع العمالء على أساس الثقة المتبادلة

3.77

1.872

%75.4

11.265

*1.111

4

6

تحدد الشركة توقعات العمالء المستقبلية بشكل مستمر

3.46

1.937

%69.2

5.698

*1.111

7

7

تهتم الشركة بتراء ومقترحات العمالء في تطوير منتجاتها

3.73

1.988

%74.6

8.535

*1.111

5

3.84

1.737

%76.8

13.217

*1.111

م

ال،قرات

الحسابي

المتوسط العام ل،قرات العالقة مع العمالء
*دالة إحصائي ا عند مستوى (.)1.15
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المعياري

الوزن

النسبي %

قيمة T

المعنوية

الترتيب

22.213

*1.111

1

*1.111

2
3

))Sig.

يبىين الجىدول رقىم ( )14-4أن الفقىرة رقىم ( )1والتىي تىنص علىى( :تحىرص الشىركة علىى تقىديم
منتجىات تلبىي إحتياجىات العمىالء) احتلىت المرتبىة األولىى ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي (،)4.35
والوزن النسبي ( )%85وهذا يعنىي أن هنىاك موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى

حرص اإلدارة في الشركات المستهدفة على تقديم منتجات تلبي إحتياجات العمالء.

وأن الفقىرة رقىم ( )2والتىي تىنص علىى( :تقىوم الشىركة بحىل شىكاوى العمىالء بعنايىة) احتلىت

المرتبة الثانية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)4..5والوزن النسبي ( )%81وهذا يعني أن هناك
موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى أن اإلدارة فىي الشىركات المسىتهدفة تقىوم بحىل
شكاوى العمالء بعناية.

بينما الفقرة رقم ( )3والتي تىنص علىى( :تقىوم الشىركة ببنىاء عالقىات طويلىة األمىد مىع العمىالء)

احتلت المرتبة الثالثة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.14والوزن النسىبي ( )%58.8وهىذا يعنىي
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة ،وهذا يعزى إلى إهتمام الشىركات ببنىاء عالقىات طويلىة

األمد مع العمالء.

وحيىث أن الفقىرة رقىىم ( )5والتىي تىىنص علىى( :تبنىىى العالقىة مىىع العمىالء علىىى أسىاس الثقىىة

المتبادلة) احتلت المرتبة الرابعة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.55والوزن النسىبي ()%55.4

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى أن إهتمىام الشىركات ببنىاء

العالقة مع العمالء على أساس الثقة المتبادلة.

وأن الفقىرة رقىىم ( )5والتىىي تىنص علىىى( :تهىىتم الشىىركة بى راء ومقترحىىات العمىىالء فىىي تطىىوير

منتجاتهىىا) احتلىىت المرتبىىة الخامسىىة ،حيىىث بلىىغ المتوسىىط الحسىىابي ( ،)3.53والىىوزن النسىىبي
( )%54.6وهذا يعنىي أن هنىاك موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى أن الشىركات
تهتم ب راء ومقترحات العمالء في تطوير منتجاتها.

بينمىىا الفقىرة رقىىم ( )4والتىىي تىنص علىىى( :تقىىوم الشىىركة بقيىىاس وتقيىىيم رضىىا العمىىالء بشىىكل

مستمر) احتلت المرتبة السادسة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.55والوزن النسبي ()%51.4

وهذا يعني أن هناك موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى أن الشىركات تقىوم بقيىاس
وتقييم رضا العمالء بشكل مستمر.

وأخيى ار الفقىرة رقىم ( )6والتىي تىنص علىى( :تحىدد الشىركة توقعىات العمىالء المسىتقبلية بشىكل

مسىتمر) احتلىت المرتبىة السىابعة واألخيىرة ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)3.46والىوزن النسىبي

( )%61.2وهذا يعنىي أن هنىاك موافقىة بدرجىة مرتفعىة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى قلىة إهتمىام
الشركات بتحديد توقعات العمالء المستقبلية بشكل مستمر.

وخالصة ما سبق يالحظ أن درجة تطبيق ممارسة العالقة مع العمالء تقع في المستوى الكبيىر

ولىىو تىىم النظىىر إلىىى ترتيىىب الفقىرات التضىىح أن إهتمىىام الشىىركات يقىىل كثيى ار فىىي مجىىال تحديىىد توقعىىات
العمالء المستقبلية بشكل مستمر وفي مجال قياس وتقييم رضا العمالء بشكل مستمر.
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ويرى الباحث من خالل عملىه فىي مجىال التصىنيع الىدوائي منىذ أكثىر مىن  2.عامىا أن مسىتوى
التطبيق للعالقة مع العمالء ال ترقى للدرجة الكبيرة وأنها تطبق بدرجة متوسطة للفقىرات مىن ()5-1

وبدرجة ضعيفة للفقرتين ( )5-6حسب الترتيب نفسه الذي بينته نتيجة التحليل اإلحصائي أعاله.

 5-2-2-4المشاركة في المعلومات:

يوضىح الجىدول رقىم ( )15-4المتوسىطات الحسىابية للفقىرات المتعلقىة ببعىد المشىاركة فىي

المعلومات ،والوزن النسىبي لكىل فقىرة ،فضىال عىن داللىة  Tالمتعلقىة بإختبىار)(One Sample T Test

لفقرات االستبانة على النحو التالي:

جدول رقم ()15-4

البعد الخامس (المشاركة في المعلومات)
تحليل فقرات ه
م

ال،قرات

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الوزن

مستوى

النسبي

قيمة T

%

المعنوية

الترتيب

))Sig.

1

تمتلك الشركة شبكات داخلية لتبادل المعلومات.

3.97

1.931

%79.4

12.124

*1.111

1

2

تمتلك الشركة نظام معلومات حديث يلبي كافة إحتياجاتها

3.84

1.848

%76.8

11.465

*1.111

2

3

تواكب الشركة التطور في أنظمة المعلومات.

3.78

1.928

%75.6

9.741

*1.111

5

4

تقوم الشركة بتبادل المعلومات مع الشركاء بوضو وش،افية

3.65

1.795

%73

9.531

*1.111

7

5

تؤمن الشركة المعلومات الكافية للشركاء في الوقت المناسب

3.67

1.811

%73.4

9.669

*1.111

6

6
7

وردين
تعتمد الشركة على نظام الطلب اولي من ال هم ّ

3.42

1.113

%68.4

4.449

*1.111

8

تحرص الشركة على جودة المعلومات المتبادلة

3.79

1.856

%75.8

11.758

*1.111

3

8

تمتلك الشركة موقع الكتروني محدث خاص بها

3.79

1.891

%75.8

11.345

*1.111

4

3.74

1.659

%74.8

13.137

*1.111

المتوسط العام ل،قرات المشاركة في المعلومات
*دالة إحصائيا عند مستوى (.)1.15

يبين الجدول رقم ( )15-4أن الفقرة رقم ( )1والتي تنص على( :تمتلك الشركة شبكات داخليىة
ّ
لتبىادل المعلومىات) احتلىت المرتبىة األولىى ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)3.15والىوزن النسىبي

( )%51.4وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة.

وأن الفقرة رقم ( )2والتي تنص على(:تمتلك الشركة نظام معلومات حديث يلبي كافة إحتياجاتها)

احتلت المرتبة الثانية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.84والوزن النسبي ( )%56.8وهىذا يعنىي

أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة.

وقد احتلت الفقرة رقم ( )5والتي تنص على( :تحرص الشركة على جودة المعلومىات المتبادلىة)

والفقرة رقم ( )8والتي تنص على( :تمتلك الشركة موقع الكتروني محدث خاص بها) على المرتبتين

الثالثىة والرابعىىة علىىى التىوالي رغىىم أن المتوسىىط الحسىىابي لكىىل منهمىىا ( ،)3.51والىىوزن النسىىبي لكىىل
منهما ( )%55.8وذلك كون الفقرة رقم ( )5لها انحراف معياري أقل حيث بلغ ( )..856بينما بلغ
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االنحراف المعياري للفقرة رقم ( )..81.( )8وهذا يعنىي أن هنىاك موافقىة بدرجىة كبيىرة علىى هىاتين
الفقىرتين ،وهىذا يعىزى إلىى حىرص الشىركات علىى جىودة المعلومىات المتبادلىة مىع الشىركاء وامىتالك
موقع الكتروني محدث خاص بكل منها.

وحيىث أن الفقىرة رقىم ( )3والتىي تىنص علىى( :تواكىب الشىركة التطىور فىي أنظمىة المعلومىات)

احتلىت المرتبىة الخامسىة ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)3.58والىوزن النسىبي ( )%55.6وهىذا
يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة

وأن الفقىرة رقىم ( )5والتىي تىنص علىى( :تىؤمن الشىركة المعلومىات الكافيىة للشىركاء فىي الوقىت

المناسب) احتلت المرتبة السادسة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.65والوزن النسبي ()%53.4
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة.

بينمىا الفقىرة رقىم ( )4والتىي تىنص علىى( :تقىوم الشىركة بتبىادل المعلومىات مىع الشىركاء بوضىوح

وشىفافية) احتلىت المرتبىة السىابعة ،حيىث بلىغ المتوسىط الحسىابي ( ،)3.65والىوزن النسىبي ()%53

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على هذه الفقرة.

ىوردين)
وأخي ار الفقرة رقم ( )6والتي تنص على( :تعتمد الشركة على نظام الطلىب اآللىي مىن الم ّ

احتلت المرتبة الثامنة واألخيرة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)3.42والوزن النسبي ( )%68وهذا

يعنىي أن هنىاك موافقىة بدرجىة متوسىطة علىى هىذه الفقىرة ،وهىذا يعىزى إلىى ضىعف إعتمىاد الشىركات
ىوردين ويوضىح الباحىث حقيقىة أن هىذا النظىام لىم يطبىق بعىد فىي كىل
على نظام الطلب اآللىي مىن الم ّ
الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.
وخالصة ما سبق يالحظ أن درجة تطبيق ممارسىة المشىاركة فىي المعلومىات تقىع بىين المسىتوى

المتوسط إلى المستوى الكبير ولو تم النظر إلى ترتيب الفقرات التضح أن إهتمام الشركات يقىل إلىى

حد ما في مجال تبادل المعلومات بوضوح وشفافية وفي الوقت المناسب ولكنىه يقىل كثيى ار فىي مجىال
وردين.
إعتماد نظام الطلب اآللي من الم ّ

ويرى الباحث من خالل عملىه فىي مجىال التصىنيع الىدوائي منىذ أكثىر مىن  2.عامىا أن مسىتوى

التطبيق للمشاركة في المعلومات ال يرقى للدرجة الكبيرة وأنها تطبق بدرجة متوسطة في الفقرات من
( )6-1وبدرجة ضعيفة للفقرة ( )5حسب الترتيب نفسه الذي بينته نتيجة التحليل اإلحصائي.
 3-8-4إختبار ال،رضية الرئيسة الثانية:

تىىم اسىىتخدام اإلنحىىدار الخطىىي البسىىيط بطريقىىة ) (Enterلحسىىاب معامىىل اإلرتبىىاط ) (Rومعامىىل

التحدي ىىد ) (R2ال ىىذي يفس ىىر مق ىىدار التغي ىىر الحاص ىىل ف ىىي المتغي ىىر الت ىىابع بس ىىبب التغي ىىر ف ىىي المتغي ىىر
المس ىىتقل كم ىىا تش ىىير قيم ىىة ) (Fإل ىىى ص ىىالحية النم ىىوذج ومعنوي ىىة النت ىىائج عن ىىد ) )0.05وت ىىنص ه ىىذه
الفرضية على أنه:

ال يوجـــد دور ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة ( )1.15لممارســـات إدارة سلســـلة

التوريد في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.
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وتهدف هذه الفرضية إلى معرفىة دور ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد فىي تحسىين أداء الشىركات
اليمنيىىة للتصىىنيع الىىدوائي وينبثىىق مىىن هىىذه الفرضىىية خمىىس فرضىىيات فرعيىىة بحسىىب أبعىىاد ممارسىىات

إدارة سلسلة التوريد.

وإلختب ى ى ى ى ىىار ه ى ى ى ى ىىذه الفرض ى ى ى ى ىىية ت ى ى ى ى ىىم اس ى ى ى ى ىىتخدام إختب ى ى ى ى ىىار اإلرتب ى ى ى ى ىىاط ) (Corrletionومن ى ى ى ى ىىه)(R

واإلنح ىىدار ) (Regressionومن ىىه ) ،(R2ويوض ىىح الج ىىدول ( )16-4نت ىىائج إختب ىىار الفرض ىىية الرئيس ىىة
الثانية بأبعادها مجتمعة.

جدول رقم ()16-4

نتائج عالقة ممارسات إدارة سلسلة التوريد في تحسين األداء
المتغير المستقل

معامل

اإلرتباط
))R

ممارسات إدارة سلسلة التوريد

1.866

معامل

قيمة
F

الداللة
Sig.

قيمة
B

قيمة
T

Sig.

399.469

*1.111

1.91

19.987

*1.111

التحديد
))R2
1.751

الداللة

*دالة إحصائيا عند مستوى (.)1.15
المصدر :من إعداد الباحث إعتماد ا على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسةأ 8102

تشىىير بيانىىات الجىىدول رقىىم ( )16-4إلىىى أن قيمىىة معامىىل اإلرتبىىاط ( )Rبلغىىت ح ىوالي ()..85

وهي تدل على وجود ارتباط موجب قوي ذو داللة احصائية بين أبعاد ممارسات إدارة سلسىلة التوريىد
إجماال؛ كمتغير مستقل وتحسين األداء كمتغير تابع.

كما تشير قيمة معامل التحديد ( (R2إلى أن ما نسبته ( )%55من التغير الحاصل في تحسين

األداء يعزى للتغير في أبعاد ممارسات إدارة سلسىلة التوريىد ،ومىا نسىبته ( )%25يعىود إلىى متغيىرات
أخرى.

ومايؤكىىد صىىحة العالقىىة قيمىىة إختبىىار( )Fوالىىذي يشىىير إلىىى صىىالحية النمىىوذج ،ومعنويىىة هىىذه

النتىىائج عنىىد مسىىتوى داللىىة أقىىل مىىن ( )...5وتظهىىر نتىىائج التحليىىل اإلحصىىائي إلختبىىار الفرضىىية

الرئيسىىة الثانيىىة ،والتىىي يوضىىحها الجىىدول أعىىاله أن قيمىىة ( )Bوالتىىي تسىىاوي ( )..1.أن ممارسىىات
إدارة سلسلة التوريد لها دور في تحسين األداء وبنسبة ( )%1.وما يؤكد ذلك هو الداللة اإلحصائية

من خالل قيمة ( )Tوالبالغة .11.185

وبناء علىى النتىائج السىابقة ومسىتوى المعنويىة البىالغ ( ).....فقىد أسىفر إختبىار هىذه الفرضىية

عن رفض الفرضية العدمية ،وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على أنه:

يوجــد دور ذو داللـــة إحصـــائية معنويـــة لممارســات إدارة سلســـلة التوريـــد فـــي تحســـين أداء

الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج العامة لكثير من الدراسات أهمها دراسة كل منDonovan et :

) ،Abu Nimeh (2017)، al.(2017المناصير ( ،Chesaro (2016) ،)2.16العمري والعاني
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(،Miring'u (2015) ،Makhdoom (2015) ،)2.16

)،Mahulo (2015

الشعار (،)2.14

) Abuzaid (2014التي تؤكد أن اإلهتمام بتطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد محل الدراسة تؤدي
إلى تحسن األداء بشكل عام حسب نوع األداء.

وتأسيسا على نتائج إختبار الفرضية الرئيسة الثانية فقد جاء دور ممارسات إدارة سلسلة التوريىد

فىىي المسىىاهمة فىىي تحسىىين أداء الشىىركات اليمنيىىة للتصىىنيع الىىدوائي بمسىىتوى كبيىىر ( )%85ويعىىزى
السبب في هذا المستوى إلى أهمية دور ممارسات إدارة سلسلة التوريد في تحسين أداء الشركات.
 0-3-8-4إختبار ال،رضية ال،رعية األولى من ال،رضية الرئيسة الثانية:
وتنص هذه الفرضية على التالي:

ـوردين فــي
ال يوجــد دور ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة ( )1.15للعالقــة مــع ال همـ ّ
تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.
وإلختب ى ى ى ى ىىار ه ى ى ى ى ىىذه الفرض ى ى ى ى ىىية ت ى ى ى ى ىىم اس ى ى ى ى ىىتخدام إختب ى ى ى ى ىىار اإلرتب ى ى ى ى ىىاط ) (Corrletionومن ى ى ى ى ىىه )(R
واإلنحدار ) (Regressionومنه ) ،(R2ويوضح الجدول رقم ( )15-4تلك النتائج كما يأتي:
جدول رقم ()17-4

نتائج إختبار ال،رضية ال،رعية األولى من ال،رضية الرئيسة الثانية
وردين في تحسين األداء
عالقات اإلرتباط ومعنوية اإلنحدار البسيط لدور هبعد العالقة مع ال هم ّ
معامل
معامل
الداللة
الداللة
قيمة
قيمة
قيمة
اإلرتباط التحديد
المحور
Sig.
T
B
Sig.
F
))R2
))R
وردين
العالقة مع ال هم ّ

1.715

1.497

131.318

*1.111

1.649

11.459

*1.111

*دالة إحصائيا عند مستوى (.)1.15
المصدر :من إعداد الباحث إعتماد ا على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسةأ 2118

توضح بيانات الجدول ( )15-4أعاله أن قيمة معامىل اإلرتبىاط ( (Rمىا نسىبته ( )..51تشىير

ىوردين كمتغيىىر مسىىتقل،
إلىىى وجىىود ارتبىىاط موجىىب قىىوي ذو داللىىة احصىىائية بىىين بعىىد العالقىىة مىىع المى ّ
وتحسين األداء كمتغير تابع ،وتشير قيمة معامل التحديد ( (R2إلى أن ما نسبته ( )%5.من التغير

وردين ،وما نسبته ( )%5.يعود إلى متغيرات أخرى.
الحاصل في األداء يعزى لبعد العالقة مع الم ّ

ومايؤكىىد صىىحة العالقىىة قيمىىة إختبىىار ) (Fوالىىذي يشىىير إلىىى صىىالحية النمىىوذج ،ومعنويىىة هىىذه

النتىىائج عنىىد مسىىتوى داللىىة أقىىل مىىن ( (...5وتظهىىر نتىىائج التحليىىل اإلحصىىائي إلختبىىار الفرضىىية

الفرعيىة األولىىى مىىن الفرضىىية الرئيسىة الثانيىىة ،والتىىي يوضىىحها الجىدول أعىىاله أن قيمىىة ) (Bوالتىىي
ىوردين (عنىىد افت ىراض ثبىىات األبعىىاد األخىىرى) إذا تغيىىرت بمقىىدار
تسىىاوي ( )..65أن العالقىىة مىىع المى ّ
وحدة واحدة فإن األداء يتغير بنسبة ( )%65ومىا يؤكىد ذلىك هىو الداللىة اإلحصىائية مىن خىالل قيمىة

( )Tوالبالغة (.)11.451
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وبناء على النتائج السابقة فقد أسفر إختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ،وقبول
الفرضية البديلة والتي تنص على:

وردين في تحسين أداء الشركات اليمنية
يوجد دور ذو داللة إحصائية معنوية للعالقة مع ال هم ّ
للتصنيع الدوائي.
وتتفىق هىذه النتيجىة مىىع نتىائج د ارسىىة كىل مىىن Kumar et al.(2017) :التىي توصىىلت إلىىى أن
وردين مرتبط بشكل إيجابي مع أداء سلسلة التوريد وفي السياق ذاته مع دراسة Abu
التكامل مع الم ّ
وردين ذات عالقىة موجبىة بىأداء سلسىلة التوريىد ،وفىي
) Nimeh (2017التي وجدت أن العالقة مع الم ّ

ىوردين على ىىى األداء
اتجى ىىاه آخى ىىر أثبتى ىىت د ارسى ىىة المناصى ىىير ( )2.16أن هنى ىىاك أث ى ى ار للعالقى ىىة مى ىىع المى ى ّ
وردين
التشغيلي ،من ناحية أخرى توصلت دراسة ) Tuazama (2015أن الشراكة اإلستراتيجية مع الم ّ
ىوردين القلىىة الىىذين لىىديهم الرغبىىة لمشىىاركة المسىىؤولية
تمكىىن المنظمىىات مىىن العمىىل بكفىىاءة مىىع أهىىم المى ّ
ىوردون بىىدائل تصىىميم بكلفىىة أفضىىل ،بينمىىا وجىىدت د ارسىىة
لنجىىاح المنتجىىات حيىىث يمكىىن أن يقىىدم المى ّ

وردين له أثر فىي األداء التشىغيلي
الشعار ( )2.14أن التكامل الخارجي الذي يشمل التكامل مع الم ّ
واسى ىىتجابة سلسى ىىلة التوريى ىىد  ،ومى ىىن ناحي ى ىة أخى ىىرى وجى ىىدت د ارسى ىىة ( Abuzaid (2014أن الش ى ىراكة
وردين لها التأثير األعلىى مقارنىة ببقيىة الممارسىات علىى المرونىة اإلنتاجيىة ،وفىي
اإلستراتيجية مع الم ّ
سىياق آخىر وجىدت د ارسىة ) Kemunto (2014أن إعطىاء الشىركاء مسىؤولية الحفىاظ علىى مسىتويات
المخزون كما هو مطلوب سوف يعزز من إتخاذ القىرار مؤديىا إلىى تحسىن األداء ،فىي حىين توصىلت

ىوردين علىى األداء وبينىت نتائجهىا أهميىة
دراسة البرازي ( )2.13إلى أن هناك تىأثير للعالقىة مىع الم ّ
ىورد والشىىركة وأن تكىىون العالقىىة مبنيىىة علىىى الثقىىة واإللتىزام للحصىىول
تىىأثير اسىىتم اررية العالقىىة بىىين المى ّ
علىىى أربىىاح ومنىىافع متبادلىىة بىىين كىىال الطىرفين علىىى المىىدى البعيىىد ،كمىىا أن هنىىاك تىىأثير لتىىوفر قنىوات

ىورد للشىركة فىي أنشىطتها المختلفىة،
ىوردين ومشىاركة الم ّ
اتصال رسمية وغيىر رسىمية بىين الشىركة والم ّ
ىوردين ،المص ىىنعين،
وتوص ىىلت د ارس ىىة ( Nyangweso (2013إل ىىى أن مكون ىىات سلس ىىلة التوري ىىد (الم ى ّ
العمالء) يجب أن تتكامل بشكل فعال لتحقيق األهداف المالية وأهداف النمو.

وتأسيسا علىى نتىائج إختبىار الفرضىية الفرعيىة األولىى مىن الفرضىية الرئيسىة الثانيىة فقىد جىاء دور

ىوردين بالمسى ىىاهمة فى ىىي تحسى ىىين أداء الشى ىىركات اليمنيى ىىة للتصى ىىنيع الى ىىدوائي بمسى ىىتوى
العالقى ىىة مى ىىع المى ى ّ
ىوردين فىي
كبير( )%5..5ويعزى السبب في هذا المسىتوى مىن المسىاهمة إلىى أهميىة العالقىة مىع الم ّ
تحسين أداء الشركات.

 8-3-8-4إختبار ال،رضية ال،رعية الثانية من ال،رضية الرئيسة الثانية:
وتنص هذه الفرضية على التالي:

ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1.15للعمليات الداخلية في تحسين أداء

الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.
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وإلختب ى ى ى ى ىىار ه ى ى ى ى ىىذه الفرض ى ى ى ى ىىية ت ى ى ى ى ىىم اس ى ى ى ى ىىتخدام إختب ى ى ى ى ىىار اإلرتب ى ى ى ى ىىاط ) (Corrletionومن ى ى ى ى ىىه )(R
واإلنحدار ) (Regressionومنه ) ،(R2ويوضح الجدول رقم ( )18-4تلك النتائج كما يأتي:
جدول رقم ()18-4
نتائج إختبار ال،رضية ال،رعية الثانية من ال،رضية الرئيسة الثانية

عالقات اإلرتباط ومعنوية اإلنحدار البسيط لدور بعد العمليات الداخلية في تحسين األداء
معامل

معامل

المحور

اإلرتباط

التحديد

العمليات الداخلية

1.793

1.629

))R

))R2

الداللة

قيمة
F

الداللة
Sig.

قيمة
B

قيمة
T

Sig.

225.161

*1.111

1.675

15.115

*1.111

*دالة إحصائيا عند مستوى (.)1.15

المصدر :من إعداد الباحث إعتماد ا على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسةأ 2118

توضىح بيانىات الجىدول ( )18-4أعىاله أن قيمىة معامىل اإلرتبىاط ( (Rمانسىبته ( )..51تشىير

إلى وجود ارتباط موجب قوي ذي داللة احصائية بين بعد العمليات الداخلية كمتغير مستقل ،واألداء
كمتغير تابع ،وتشير قيمة معامل التحديد ( (R2إلىى أن مىا نسىبته ( )%63مىن التغيىر الحاصىل فىي
األداء يعزى لبعد العمليات الداخلية  ،وما نسبته ( )%35يعود إلى متغيرات أخرى.

ومايؤكىىد صىىحة العالقىىة قيمىىة إختبىىار ( (Fوالىىذي يشىىير إلىىى صىىالحية النمىىوذج ،ومعنويىىة هىىذه

النتىىائج عنىىد مسىىتوى داللىىة أقىىل مىىن ( ،(...5وتظهىىر نتىىائج التحليىىل اإلحصىىائي إلختبىىار الفرضىىية

الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية ،والتي يوضحها الجدول أعاله أن قيمة ) (Bوالتي تساوي

( )..68أن العمليىىات الداخليىىة (عنىىد افتىراض ثبىات تىىأثير األبعىىاد األخىىرى) إذا تغيىىرت بمقىىدار وحىىدة

واحىىدة فىىإن األداء يتغيىىر بنسىىبة ( )%68ومايؤكىىد ذلىىك هىىو الداللىىة اإلحصىىائية مىىن خىىالل قيمىىة ()T

والبالغة (.)15...5

وبناء على النتائج السابقة فقد أسفر إختبار هىذه الفرضىية عىن رفىض الفرضىية العدميىة ،وقبىول

الفرضية البديلة والتي تنص على:

يوجـــد دور ذو داللـــة إحصـــائية معنويـــة للعمليـــات الداخليـــة فـــي تحســـين أداء الشـــركات اليمنيـــة

للتصنيع الدوائي.

وتتفىق هىذه النتيجىة مىع نتىائج د ارسىة كىل مىن :د ارسىة ) Kumar (2017التىي أكىدت علىى أهميىة
التكامل الداخلي في تحسىين أداء المنظمىات ،وكىذلك د ارسىة ) Donovan et al. (2017التىي بينىت أن
التعاون الداخلي يكون بناء على الممارسات ذات العالقة التي تؤدي إلى تحسن أداء سلسلة التوريد،

مىىن جهىىة ثانيىىة اسىىتنتجت د ارسىىة المناصىىير ( )2.16أن هنىىاك أث ى ار للعمليىىات الداخليىىة علىىى األداء

التشغيلي وهو التأثير األكبر مقارنة بأثر بقية الممارسات ،وفي ذات السياق استنتجت دراسة الشعار

( )2.14أن التكام ىىل ال ىىداخلي ي ىىؤثر ف ىىي األداء التش ىىغيلي ،وأن التكام ىىل ال ىىداخلي ي ىىؤدي إل ىىى إ ازل ىىة
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الحواجز بين الوحدات التنظيمية ويحفز العمل التعاوني من أجل تلبية طلبات العمالء ،واضىافة إلىى
ذلك أكدت دراسة ) Kemunto (2014أن هناك عالقة إيجابية بين التكامل الىداخلي واألداء التشىغيلي
والتنظيمي ،وفي السياق ذاته استنتجت د ارسىة ) Hassan (2012أن العمليىات الداخليىة الكفىؤة والفعالىة
له ىىا ت ىىأثير ق ىىوي ف ىىي تحس ىىن أداء واس ىىتجابة سلس ىىلة التوري ىىد م ىىن خف ىىض للتكلف ىىة وتحس ىىن االس ىىتجابة

والتحسىىين المسىىتمر ،كمىىا أن د ارسىىة ) Salazar & SMSgt (2012وجىىدت أن مىىا يسىىمى إدارة تىىدفق

التصنيع لها تأثير إيجابي على األداء التنظيمي.

وتأسيسا على نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية فقد جاء دور

العمليات الداخلية بالمساهمة في تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي بمستوى كبير

( )%51.3ويعزى السبب في هذا المستوى من المساهمة إلى أهمية العمليات الداخلية في تحسين
أداء الشركات.

 3-3-8-4إختبار ال،رضية ال،رعية الثالثة من ال،رضية الرئيسة الثانية:
وتنص هذه الفرضية على التالي:

ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1.15للعالقة مع الوسطاء في تحسين

أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

وإلختب ى ى ى ى ىىار ه ى ى ى ى ىىذه الفرض ى ى ى ى ىىية ت ى ى ى ى ىىم اس ى ى ى ى ىىتخدام إختب ى ى ى ى ىىار اإلرتب ى ى ى ى ىىاط ) (Corrletionومن ى ى ى ى ىىه )(R
واإلنحدار ) (Regressionومنه ) ،(R2ويوضح الجدول رقم ( )11-4تلك النتائج كما يأتي:
جدول رقم ()19-4

نتائج إختبار ال،رضية ال،رعية الثالثة من ال،رضية الرئيسة الثانية
عالقات اإلرتباط ومعنوية اإلنحدار البسيط لدور بعد العالقة مع الوسطاء في تحسين األداء
معامل

معامل

المحور

اإلرتباط

التحديد

العالقة مع الوسطاء

1.676

1.457

))R2

))R

الداللة

قيمة
F

الداللة
Sig.

قيمة
B

قيمة
T

Sig.

111.982

*1.111

1.633

11.582

*1.111

*دالة إحصائيا عند مستوى (.)1.15

المصدر :من إعداد الباحث إعتماد ا على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسةأ 2118

توضح بيانات الجدول ( )11-4أعاله أن قيمة معامل اإلرتباط ( (Rمانسبته ( )..68تشير

إلى وجود ارتباط موجب قوي ذي داللة احصائية بين بعد العالقة مع الوسطاء كمتغير مستقل،
واألداء كمتغير تابع ،وتشير قيمة معامل التحديد ( (R2إلى أن ما نسبته ( )%46من التغير

الحاصل في األداء يعزى لبعد العالقة مع الوسطاء ،وما نسبته  % 54يعود إلى متغيرات أخرى.

ومايؤكد صحة العالقة قيمة إختبار ( (Fوالذي يشير إلى صالحية النموذج ،ومعنوية هذه

النتائج عند مستوى داللة أقل من ( ،(...5وتظهر نتائج التحليل اإلحصائي إلختبار الفرضية
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الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية ،والتي يوضحها الجدول أعاله أن قيمة ) (Bوالتي
تساوي ( )..63أن العالقة مع الوسطاء (عند افتراض ثبات تأثير األبعاد األخرى) إذا تغيرت

بمقدار وحدة واحدة فإن األداء يتغير بنسبة ( )% 63ومايؤكد ذلك هو الداللة اإلحصائية من خالل

قيمة ( )Tوالبالغة (.)1..582

وبناء على النتائج السابقة فقد أسفر إختبار هذه الفرضية عن رفض الفرضية العدمية ،وقبول

الفرضية البديلة والتي تنص على:

يوجد دور ذو داللة إحصائية معنوية للعالقة مع الوسطاء في تحسين أداء الشركات اليمنية

للتصنيع الدوائي.

وتتفىىق هىىذه النتيجىىة مىىع نتىىائج د ارسىىة عسىىاف ( )2.15التىىي وجىىدت أن هنىىاك تىىأثي ار ذا داللىىة

إحصىىائية لتكامىىل قىىدرات سلسىىلة التوريىىد فىىي مجموعىىة شىىركة قع ىوار فىىي األردن فىىي بعىىد التكامىىل مىىع
الوسطاء والموزعين في ميزتىي التكلفىة والمرونىة ولكنهىا أختلفىت عنهىا بأنهىا وجىدت عىدم وجىود تىأثير

فىي تحقيىق ميىزة التسىليم ،ود ارسىة البىرازي ( )2.12التىي وجىىدت أن هنىاك تىأثير علىىى مسىتوى مرتفىىع
من وجهة نظر المديرين إلدارة سلسلة التوريد ومنها العالقة مع الوسطاء والموزعين في تحسين أداء
الشركات وقد جاء تأثير العالقة مع الوسطاء والموزعين بالمرتبة األولى.

وتأسيسا على نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضىية الرئيسىة الثانيىة فقىد جىاء دور

العالقة مع الوسطاء بالمساهمة في تحسين أداء الشىركات اليمنيىة للتصىنيع الىدوائي بمسىتوى متوسىط

( )%68ويعزى السبب في هذا المستوى من المساهمة إلىى قلىة األهميىة نسىبيا للعالقىة مىع الوسىطاء
في تحسين أداء الشركات.

 4-3-8-4إختبار ال،رضية ال،رعية الرابعة من ال،رضية الرئيسة الثانية:
وتنص هذه الفرضية على التالي:

ال يوجد دور ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة ( )1.15للعالقـة مـع العمـالء فـي تحسـين

أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

وإلختبى ى ى ى ىىار هى ى ى ى ىىذه الفرضى ى ى ى ىىية تى ى ى ى ىىم اسى ى ى ى ىىتخدام إختبى ى ى ى ىىار اإلرتبى ى ى ى ىىاط ) (Corrletionومنى ى ى ى ىىه )(R
واإلنحدار ) (Regressionومنه ) ،(R2ويوضح الجدول رقم ( )2.-4تلك النتائج كما يأتي:
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جدول رقم ()21-4
نتائج إختبار ال،رضية ال،رعية الرابعة من ال،رضية الرئيسة الثانية

عالقات اإلرتباط ومعنوية اإلنحدار البسيط لدور بعد العالقة مع العمالء في تحسين األداء
معامل

معامل

المحور

اإلرتباط

التحديد

العالقة مع العمالء

1.781

1.619

))R

)R)2

الداللة

قيمة
F

Sig.

217.116

*1.111

قيمة
B

قيمة
T

14.388 1.654

الداللة
Sig.
*1.111

*دالة إحصائيا عند مستوى (.)1.15

المصدر :من إعداد الباحث إعتمادا على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسةأ 2118

توضىح بيانىات الجىدول ( )2.-4أعىاله أن قيمىة معامىل اإلرتبىاط ( (Rمانسىبته ( )..58تشىير

إلىىى وجىىود ارتبىىاط موجىىب قىىوي ذي داللىىة احصىىائية بىىين بعىىد العالقىىة مىىع العمىىالء كمتغيىىر مسىىتقل،
واألداء كمتغي ىىر ت ىىابع ،وتش ىىير قيم ىىة معام ىىل التحدي ىىد ( (R2إل ىىى أن م ىىا نس ىىبته ( )%61م ىىن التغي ىىر

الحاصل في األداء يعزى لبعد العالقة مع العمالء ،وما نسبته ( )% 31يعود إلى متغيرات أخرى.

ومايؤكىىد صىىحة العالقىىة قيمىىة إختبىىار ( (Fوالىىذي يشىىير إلىىى صىىالحية النمىىوذج ،ومعنويىىة هىىذه

النتىىائج عنىىد مسىىتوى داللىىة أقىىل مىىن ( ،(...5وتظهىىر نتىىائج التحليىىل اإلحصىىائي إلختبىىار الفرضىىية

الفرعيىىة الثانيىىة مىىن الفرضىىية الرئيسىىة الثانيىىة ،والتىىي يوضىىحها الجىىدول أعىىاله أن قيمىىة ) (Bوالتىىي
تساوي ( )..65أن العالقة مع العمالء (عند افتراض ثبات تأثير األبعاد األخرى) إذا تغيرت بمقدار

وحىدة واحىىدة فىىإن األداء يتغيىر بنسىىبة ( )%65ومايؤكىىد ذلىك هىىو الداللىىة اإلحصىائية مىىن خىىالل قيمىىة

( )Tوالبالغة (.)4.388

وبناء على النتائج السابقة فقد أسفر إختبار هىذه الفرضىية عىن رفىض الفرضىية العدميىة ،وقبىول

الفرضية البديلة والتي تنص على:

يوجــد دور ذو داللــة إحصــائية معنويــة للعالقــة مــع العمــالء فــي تحســين أداء الشــركات اليمنيــة

للتصنيع الدوائي.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) Kumar et al. (2017التي وجدت أن التكامىل مىع العمىالء

يىؤثر إيجابيىا علىى أداء سلسىلة التوريىد ،ود ارسىة ) Donovan et al. (2017التىي بينىت أن للعالقىة مىع
العمالء عالقة احصائية بكل من الجودة ،المرونة والتسليم بينما ليست كذلك مع بعد الكلفة ،ودراسة

) Abu Nimeh (2017التي وجدت أن بعض ممارسات إدارة سلسلة التوريد ومنها العالقة مع العميىل

لها عالقة موجبة معنوية بىاألداء السىوقي بينمىا كىل ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد لهىا عالقىة موجبىة
معنويىىة بىىأداء سلسىىلة التوريىىد ،ود ارسىىة ) Chesaro (2016التىىي وجىىدت أن العالقىىة مىىع العمىىالء تىىؤثر

إيجابىىا علىىى األداء التشىىغيلي ،ود ارسىىة ) Makhdoom (2015التىىي جىىاءت فىىي نفىىس السىىياق بىىأن

رسىىة )Miring'u (2015
التكامىىل مىىع العمىىالء لىىه عالقىىة إيجابيىة مىىع األداء التشىىغيلي ،وأكىىدت ذلىىك د ا
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التىىي وجىىدت أن هنىىاك تىىأثي ار قويىىا لممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد ومنهىىا الحفىىاظ علىىى عالقىىة جيىىدة
بالعمالء على األداء التشغيلي ،ودراسة الشعار ( )2.14التي أيدت أن تكامل سلسىلة التوريىد ومنهىا

التكامىىل الخىىارجي الىىذي يشىىمل العمىىالء لىىه أثىىر فىىي األداء التشىىغيلي واسىىتجابة سلسىىلة التوريىىد ،كمىىا
وجىىدت د ارس ىىة

) Abuzaid (2014أن العالق ىىة مىىع العم ىىالء له ىىا تىىأثير ه ىىو األكبىىر عل ىىى المرون ىىة

اإلسىىتراتيجية وكىىذلك لهىىا التىىأثير األكبىىر علىىى المرونىىة التنافسىىية ،وفىىي السىىياق ذاتىىه جىىاءت د ارسىىة

البىرازي ( )2.12لتثبىت أن هنىىاك تىأثير علىىى مسىتوى مرتفىع مىىن وجهىة نظىىر المىديرين إلدارة سلسىىلة
التوريد في تحسين أداء الشركات وقد جاء تىأثير العالقىة مىع العمىالء فىي المرتبىة الثانيىة بعىد العالقىة
مع الوسطاء والموزعين.

بينمىىا اختلفىىت مىىع د ارسىىة المناصىىير ( )2.16التىىي اسىىتنتجت أنهىىا ال توجىىد عالقىىة ذات داللىىة

إحصائية للعالقة مع العمالء على األداء التشغيلي ودراسة عساف ( )2.15التي أثبتت عىىدم وجىىود
تى ىىأثير ذو دالل ى ىىة إحص ى ىىائية لقى ىىدرات سلس ى ىىلة التوري ىىىد ومنهىىا التكامى ىىل مى ىىع العمىىالء فىىىي تحقيى ىىق مي ى ىزة

الجىودة وميزة المرونة فىي مجموعىة شركة قعوار في األردن.

وتأسيسا على نتائج إختبار الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسىية الثانيىة فقىد جىاء دور

العالقىىة مىىع العمىىالء بالمسىىاهمة فىىي تحسىىين أداء الشىىركات اليمنيىىة للتصىىنيع الىىدوائي بمسىىتوى كبيىىر

( )%58ويعزى السبب في هىذا المسىتوى مىن المسىاهمة إلىى أهميىة العالقىة مىع العمىالء فىي تحسىين
أداء الشركات.

 5-3-8-4إختبار ال،رضية ال،رعية الخامسة من ال،رضية الرئيسة الثانية:
وتنص هذه الفرضية على التالي:

ال يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )1.15للمشـاركة فـي المعلومـات فـي

تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

وإلختب ى ى ى ى ىىار ه ى ى ى ى ىىذه الفرض ى ى ى ى ىىية ت ى ى ى ى ىىم اس ى ى ى ى ىىتخدام إختب ى ى ى ى ىىار اإلرتب ى ى ى ى ىىاط ) (Corrletionومن ى ى ى ى ىىه )(R
واإلنحدار ) (Regressionومنه ) ، (R2ويوضح الجدول رقم ( )21-4تلك النتائج كما يأتي:
جدول رقم ()21-4

نتائج إختبار ال،رضية ال،رعية الخامسة من ال،رضية الرئيسة الثانية
عالقات اإلرتباط ومعنوية اإلنحدار البسيط لدور بعد المشاركة في المعلومات في تحسين األداء

المحور
المشاركة في المعلومات

معامل

اإلرتباط
))R
1.761

معامل

التحديد
)R)2
1.578

قيمة
F
182.496

*دالة إحصائيا عند مستوى (.)1.15

الداللة
Sig.

قيمة

قيمة

B

T

*1.111

1.712

13.519

المصدر :من إعداد الباحث إعتماد ا على مخرجات التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسةأ 2118
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الداللة
Sig.

*1.111

توضىح بيانىات الجىدول ( )21-4أعىاله أن قيمىة معامىل اإلرتبىاط ( (Rمانسىبته ( )..56تشىير
إلى وجود ارتباط موجب قوي ذي داللة احصائية بين بعد العمليات الداخلية كمتغير مستقل ،واألداء
كمتغير تابع ،وتشير قيمة معامىل التحديىد ( (R2إلىى أن مىا نسىبته ( )%58مىن التغيىر الحاصىل فىي
األداء يعزى لبعد العمليات الداخلية ،وما نسبته ( )%42يعود إلى متغيرات أخرى.

ومايؤكىىد صىىحة العالقىىة قيمىىة إختبىىار ( (Fوالىىذي يشىىير إلىىى صىىالحية النمىىوذج ،ومعنويىىة هىىذه

النتىىائج عنىىد مسىىتوى داللىىة أقىىل مىىن ( ،)...5وتظهىىر نتىىائج التحليىىل اإلحصىىائي إلختبىىار الفرضىىية
الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية ،والتي يوضحها الجدول أعاله أن قيمة ) (Bوالتي تساوي

( )..51أن العمليىىات الداخليىىة (عنىىد افتىراض ثبىىات تىىأثير األبعىىاد األخىىرى) إذا تغيىىرت بمقىىدار وحىىدة

واحىىدة فىىإن األداء يتغيىىر بنسىىبة ( )%51ومايؤكىىد ذلىىك هىىو الداللىىة اإلحصىىائية مىىن خىىالل قيمىىة ()T

والبالغة (.)13.5.1

وبناء على النتائج السابقة فقد أسفر إختبار هىذه الفرضىية عىن رفىض الفرضىية العدميىة ،وقبىول

الفرضية البديلة والتي تنص على:

يوجــد دور ذو داللــة إحصــائية معنويــة للمشــاركة فــي المعلومــات فــي تحســين أداء الشــركات

اليمنية للتصنيع الدوائي.

وتتفق هىذه النتيجىة مىع نتىائج ) Kumar et al. (2017التىي وجىدت أن تكامىل المعلومىات يعتبىر
رسىة Donovan et
مركزيا في العمليىات ومفتىاح القىوة المحركىة للحصىول علىى أداء سلسىلة التوريىد ود ا

) al. (2017التي أوضىحت أن الشىركات تسىتخدم ممارسىات سلسىلة التوريىد التعاونيىة ومنهىا المشىاركة

فىي المعلومىات لتحسىين قىد ارت إدارة سلسىلة التوريىد فىي الجىودة ،المرونىىة والتسىليم فقىط ،ود ارسىة أقىىرع

( )2.16التىىي أثبتىىت وجىىود أثىىر ذي داللىىة إحصىىائية للمشىىاركة فىىي المعلومىىات بىىين أعضىىاء سلسىىلة
التوريد في أداء سلسلة التوريد وأيضا وجود أثىر ذي داللىة إحصىائية لجىودة المعلومىات المتبادلىة بىين
أعضاء سلسلة التوريد في أداء سلسىلة التوريىد ،ود ارسىة ) Chesaro (2016التىي وجىدت أن المشىاركة
في المعلومىات تعىزز اسىتجابة سلسىلة التوريىد وتقلىل مىن سىوء إدارة المخىزون (تقليىل الكلفىة) ،ود ارسىة

) Tuazama (2015التىىي اسىىتنتجت أن المشىىاركة فىىي المعلومىىات بىىين شىىركاء سلسىىلة التوريىىد يتعلىىق
بدرجىىة ملكيىىة وخطىىورة المعلومىىات (اللوجسىىتية ،طلبىىات العمىىالء ،التنبىؤات ،الجىىداول ،السىىوق ...الىىخ)

ولهىا عالقىة ذات داللىة إحصىائية بىاألداء التشىغيلي ،ود ارسىة ) Hamid and Ebrahim (2013التىي
وجدت أن المشاركة في المعلومات لها تأثير مهم على فعالية األداء.

وتأسيسا على نتائج إختبار الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية الرئيسة الثانية فقد جاء دور

المشاركة فىي المعلومىات فىي المسىاهمة فىي تحسىين أداء الشىركات اليمنيىة للتصىنيع الىدوائي بمسىتوى
كبير ( )%56ويعزى السبب في هذا المستوى من المساهمة إلى أهمية المشاركة في المعلومات في
تحسين أداء الشركات.
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الفصل اخلامس

النتائج واالستنتاجات والتوصيات
 1-5نتائج الدراسة
 2-5االستنتاجات
 3-5التوصيات

 4-5آفاق الدراسات المستقبلية المقترحة

ال،صل الخامس
النتائج واالستنتاجات والتوصيات

مقدمة:

يعرض هذا الفصل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء إختبار الفرضيات وكذا

االستنتاجات التي انبثقت من هذه النتائج ثم يعرض مجموعة من التوصيات التي تساعد الشركات

المستهدفة في تحسين أدائها من خالل التطبيق األمثل لممارسات إدارة سلسلة التوريد باإلضافة إلى

آفاق الدراسات المستقبلية المقترحة.

 0-5نتائج الدراسة:

يمكن عرض نتائج الدراسة على أساس مدى مساهمتها في تحقيق أهداف الدراسة على النحو

اآلتي:

جدول رقم ()1-5

ربط أهداف الدراسة بنتائجها
م

1

2

الهدف

ال،رضية

توضيخ واقع تطبيق ممارسات

ال يوجد تطبيق بدرجة مناسبة ذو

ال،رضية العدمية مرفوضة أي:

اليمنية للتصنيع الدوائي.

سلسلة التوريد في الشركات اليمنية

لممارسات إدارة سلسلة التوريد

التعرف على دور ممارسات إدارة

ال يوجد دور ذو داللة إحصائية

الشركات اليمنية للتصنيع

تحسين أداء الشركات اليمنية

إدارة سلسلة التوريد في الشركات داللة إحصائية لممارسات إدارة

سلسلة التوريد في تحسين أداء
الدوائي من خالل التعرف على

للتصنيع الدوائي.

لممارسات إدارة سلسلة التوريد في

للتصنيع الدوائي.

دور كل بعد من األبعاد.

"هناك تطبيق بدرجة مناسبة

وعلى مستوى كل هبعد من أبعاد
الممارسات".
ال،رضية العدمية مرفوضة أي

"هناك دور لممارسات إدارة سلسلة

التوريد في تحسين أداء الشركات
المستهدفة"

إبراز أهم ممارسات إدارة سلسلة

ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لكل

ال،رضيات ال،رعية العدمية

تحسين أداء الشركات اليمنية

وردين – العمليات
(العالقة مع ال هم ّ
الداخلية – العالقة مع الوسطاء-

كالتالي :العمليات الداخلية بالمركز

التوريد التي لها الدور األكبر في من:

3

النتيجة

للتصنيع الدوائي.

مرفوضة أي هناك دور لكل هبعد
األول ثم العالقة مع العمالء

العالقة مع العمالء – المشاركة في

بالمركز الثاني ثم المشاركة في

الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي.

وردين وأخي ار العالقة
العالقة مع ال هم ّ
مع الوسطاء.

المعلومات) في تحسين أداء
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المعلومات بالمركز الثالث ثم

 0-0-5نتائج إختبار ال،رضية الرئيسة األولى:

يوجد تطبيـق لممارسـات إدارة سلسـلة التوريـد فـي الشـركات اليمنيـة للتصـنيع الـدوائي بشـكل

كبيــر ويتفىىرع مىىن نتىىائج الفرضىىية الرئيسىىة األولىىى النتىىائج حسىىب أبعىىاد ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد
الموضحة أدناه حسب كل بعد.

 2-1-5نتائج إختبار ال،رضية الرئيسة الثانية:

 يوجد دور إيجابي قوي لممارسات إدارة سلسلة التوريد فـي تحسـين أداء الشـركات اليمنيـةللتصــنيع الــدوائي ويتفىىرع مىىن نتىىائج الفرضىىية الرئيسىىة الثانيىىة النتىىائج حسىىب أبعىىاد ممارسىىات
إدارة سلسلة التوريد الموضحة أدناه حسب كل بعد.

وفي ضوء الجدول رقم ( )1-5ونتائج إختبار الفرضىيتين األولىى والثانيىة يمكىن عىرض تفاصىيل
نتىىائج إختبىىار فرضىىيات الد ارسىىة بحسىىب أبعىىاد ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد المدروسىىة علىىى النحىىو

التالي:

وردين:
أ -العالقة مع ال هم ّ

ىوردين وأن مسىىتوى تطبيىىق هىىذا البعىىد فىىي
 توصىلت الد ارسىىة إلىىى وجىىود تطبيىىق لبعىىد العالقىىة مىع المى ّالشركات اليمنية للتصنيع الدوائي جاء بدرجة كبيرة وفي الترتيب الثاني.

 توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط إيجابيىة قويىة ذات داللىة إحصىائية بىين بعىد العالقىة مىعوردين كأحد أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد واألداء في الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي
الم ّ
وردين دور أقل نسبيا في تحسين األداء حيث جاء بالمركز الرابع.
 -لبعد العالقة مع الم ّ

ب -العمليات الداخلية:

 توصىىلت الد ارسىىة إلىىى وجىىود تطبيىىق لبعىىد العمليىىات الداخليىىة وأن مسىىتوى تطبيىىق هىىذا البعىىد فىىيالشركات اليمنية للتصنيع الدوائي جاء بدرجة كبيرة وفي الترتيب الثاني أيضا.

 توصىىلت الد ارسىىة إلىىى وجىىود عالقىىة ارتبىىاط إيجابيىة قويىىة ذات داللىىة إحصىىائية بىىين بعىىد العمليىىاتالداخليىىة كأحىىد أبىىرز أبعىىاد ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد واألداء فىىي الشىىركات اليمنيىىة للتصىىنيع

الدوائي.

 -لبعد العمليات الداخلية دور كبير في تحسين األداء حيث جاء بالمركز األول.

ج -العالقة مع الوسطاء:

 توصىىلت الد ارسىىة إلىىى وجىىود تطبيىىق لبعىىد العالقىىة مىىع الوسىىطاء وأن مسىىتوى تطبيىىق هىىذا البعىىد فىىيالشركات اليمنية للتصنيع الدوائي جاء بدرجة كبيرة ولكن أقل نسبيا وفي الترتيب الرابع واألخير.

 توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط إيجابيىة قويىة ذات داللىة إحصىائية بىين بعىد العالقىة مىعالوسطاء كأحد أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد واألداء في الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي

 لبعد العالقة مع الوسطاء دور أقل نسبيا في تحسين األداء حيث جاء بالمركز الخامس واألخير.134

د -العالقة مع العمالء:
 توصلت الدراسة إلى وجود تطبيق لبعد العالقة مع العمالء وأن مستوى تطبيق هذا البعىد فىيالشركات اليمنية للتصنيع الدوائي جاء بدرجة كبيرة وفي الترتيب األول.

 توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط إيجابيىة قويىة ذات داللىة إحصىائية بىين بعىد العالقىةمىىع العمىىالء كأحىىد أبىىرز أبعىىاد ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد واألداء فىىي الشىىركات اليمنيىىة

للتصنيع الدوائي.

 لبعد العالقة مع العمالء دور كبير في تحسين األداء حيث جاء بالمركز الثاني.ه -المشاركة في المعلومات:

 توصلت الد ارسىة إلىى وجىود تطبيىق لبعىد المشىاركة فىي المعلومىات وأن مسىتوى تطبيىق هىذاالبعد في الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي جاء بدرجة كبيرة وفي الترتيب الثالث.

 توص ىىلت الد ارس ىىة إل ىىى وج ىىود عالق ىىة ارتب ىىاط إيجابيى ىة قوي ىىة ذات دالل ىىة إحص ىىائية ب ىىين بع ىىدالمشاركة في المعلومات كأحد أبرز أبعاد ممارسات إدارة سلسلة التوريد واألداء في الشىركات

اليمنية للتصنيع الدوائي.

 -لبعد المشاركة في المعلومات دور كبير في تحسين األداء حيث جاء بالمركز الثالث.
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 8-5االستنتاجات:

استنادا إلى نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات خرجت الدراسة بمجموعة من االستنتاجات والتي

تدل على منطقية النتائج وانسجامها مع األدبيات في هذا المجال:

 1-2-5االستنتاجات من نتائج ال،رضية الرئيسة األولى:

أظهى ىىرت نتيجى ىىة الد ارسى ىىة أن هنى ىىاك تطبيى ىىق لممارسى ىىات إدارة سلسى ىىلة التوريى ىىد بدرجى ىىة كبي ى ىرة فى ىىي

الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي وعلى النحو التالي:

 هناك تطبيق لبعد العالقة مع العمالء حيث يمكن القول أن إهتمام الشركات بهذا البعد يأتي فيالمركز األول مقارنة ببقية األبعاد في هذه الدراسة ومن خالل اإلطالع على مستوى تطبيق كل

فقىرة مىن فقىرات بعىىد العالقىة مىع العمىالء يتضىىح أن أكثىر الممارسىات تطبيقىا فىىي هىذا البعىد هىىي
بالترتيىب حىرص الشىركات علىى تقىديم منتجىات تلبىىي إحتياجىات العمىالء ثىم قيىام الشىركات بحىىل
ش ىىكاوى العم ىىالء بعناي ىىة ث ىىم قي ىىام الش ىىركات ببن ىىاء عالق ىىات طويل ىىة األم ىىد م ىىع العم ىىالء ث ىىم بن ىىاء

العالقات مىع العمىالء علىى أسىاس الثقىة المتبادلىة ثىم إهتمىام الشىركات بى راء ومقترحىات العمىالء
في تطوير المنتجات ثم يأتي في ذيل القائمة قيام الشىركات بتحديىد توقعىات العمىالء المسىتقبلية
بشكل مستمر ثم قيام الشركات بعملية قياس وتقييم رضا العمالء بشكل مسىتمر وهىذا يعنىي قلىة

إهتمام الشركات بهاتين الممارستين نسبيا.

ىوردين حيىث يمكىن القىول إن إهتمىام الشىركات بهىذا البعىد يىأتي
 هناك تطبيق لبعد العالقىة مىع الم ّفىىي المركىىز الثىىاني مقارنىىة ببقيىىة األبعىىاد فىىي هىىذه الد ارسىىة ومىىن خىىالل اإلطىىالع علىىى مسىىتوى
وردين يتضح أن أكثر الممارسىات تطبيقىا فىي هىذا
تطبيق كل فقرة من فقرات بعد العالقة مع الم ّ
ىوردين ثىىم امىىتالك الشىىركات
البعىىد هىىي بالترتيىىب إعتمىىاد الشىىركات معيىىار الجىىودة فىىي إختيىىار المى ّ
ىوردين ثىم العمىل علىىى
ىوردين ثىم بنىاء عالقىىات طويلىة المىدى مىع المى ّ
قاعىدة بيانىات لتصىنيف المى ّ
وردين على أسىاس الثقىة
وردين على أسس واضحة ثم قيام العالقة مع الم ّ
حل المشكالت مع الم ّ
وردين على أسىاس المنفعىة المتبادلىة أو مايسىمى قاعىدة الىربح–الىربح
المتبادلة ثم التعامل مع الم ّ
وردين في مجال البحث والتطىوير
 Win-Winثم يأتي في ذيل القائمة التعاون بين الشركة والم ّ
ىوردين وهىىذا يعنىىي قلىىة إهتمىىام الشىىركات
ثىىم امىىتالك الشىىركات ب ىرامج تحسىىين مسىىتمر يشىىمل المى ّ
بهاتين الممارستين نسبيا.

 هناك تطبيق لبعد العمليات الداخلية حيث يمكن القول إن إهتمىام الشىركات بهىذا البعىد يىأتي فىيالمركىىز الثىىاني أيضىىا مقارنىىة ببقيىىة األبعىىاد فىىي هىىذه الد ارسىىة ومىىن خىىالل اإلطىىالع علىىى مسىىتوى
تطبيىىق كىىل فقىرة مىىن فقىرات بعىىد العمليىىات الداخليىىة يتضىىح أن أكثىىر الممارسىىات تطبيقىىا فىىي هىىذا

البعد هي بالترتيب تعامل اإلدارات واألقسام مع بعضها بعضا بتنسيق متميز ثىم عمىل اإلدارات
واألقس ىىام ب ىىروح الفري ىىق الواح ىىد ث ىىم عق ىىد الش ىىركات اجتماع ىىات دوري ىىة ب ىىين مختل ىىف اإلدارات ث ىىم
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استخدام الشركات فرق عمل مشتركة لحل المشكالت بين األقسام ثم قيام الشركات بتقيىيم مىدى
تحقيق األهداف باستمرار ثم يأتي فىي ذيىل القائمىة امىتالك الشىركات القىدرة علىى التنبىؤ بالطلىب

بشكل دقيق ثم تطبيق الشركات لمبادا التصنيع الرشيق وهذا يعني قلة إهتمام الشركات بهاتين
الممارستين نسبيا.

 هنىىاك تطبيىىق لبعىىد المشىىاركة فىىي المعلومىىات حيىىث يمكىىن القىىول إن إهتمىىام الشىىركات بهىىذا البعىىديأتي في المركز الثالث مقارنة ببقية األبعاد في هذه الدراسة ومىن خىالل اإلطىالع علىى مسىتوى
تطبيق كل فقرة من فقرات بعد المشاركة في المعلومىات يتضىح أن أكثىر الممارسىات تطبيقىا فىي

هذا البعد هي بالترتيب امتالك الشركات شبكات داخلية لتبىادل المعلومىات ثىم امىتالك الشىركات
نظم معلومات حديثة يلبي كافة إحتياجاتها ثم حرص الشركات على جىودة المعلومىات المتبادلىة
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

ىوردين ث ىىم قي ىىام الش ىىركات بتب ىىادل
القائم ىىة إعتم ىىاد الش ىىركات عل ىىى نظ ىىام الطل ىىب اآلل ىىي م ىىن الم ى ّ
المعلومىىات مىىع الشىىركاء بوضىىوح وشىىفافية وهىىذا يعنىىي قلىىة إهتمىىام الشىىركات بهىىاتين الممارسىىتين
نسبيا.

 هناك تطبيق لبعد العالقىة مىع الوسىطاء حيىث يمكىن القىول إن إهتمىام الشىركات بهىذا البعىد يىأتيفىىي المركىىز ال اربىىع واألخيىىر مقارنىىة ببقيىىة األبعىىاد فىىي هىىذه الد ارسىىة ومىىن خىىالل اإلطىىالع علىىى
مستوى تطبيق كل فقرة من فقرات العالقىة مىع الوسىطاء يتضىح أن أكثىر الممارسىات تطبيقىا فىي

هىذا البعىىد هىىي بالترتيىىب قيىىام الشىركات بحىىل المشىىكالت التىىي قىىد تنشىأ مىىع الوسىىطاء علىىى أسىىس
واضحة ثم بناء العالقة مع الوسطاء علىى أسىاس الثقىة المتبادلىة ثىم بنىاء العالقىة مىع الوسىطاء
على أساس المنافع المتبادلة ثم قيام الشركات ببناء عالقات طويلة األمد مع الوسىطاء ثىم يىأتي

فىىي ذيىىل القائمىىة بنىىاء العالقىىة مىىع الوسىىطاء علىىى أسىىاس التكامىىل ثىىم قيىىام الشىىركات بالتنسىىيق

المالئىىم لألنشىىطة المشىىتركة مىىع الوسىىطاء وهىىذا يعنىىي قلىىة إهتم ىام الشىىركات بهىىاتين الممارسىىتين

نسبيا.

 -إن إهتم ىىام الش ىىركات بتطبي ىىق ممارس ىىات إدارة سلس ىىلة التوري ىىد يق ىىل نس ىىبيا ف ىىي بع ىىد العالق ىىة م ىىع

الوسطاء ثم في المشىاركة فىي المعلومىات مقارنىة باألبعىاد األخىرى حيىث يأتيىان فىي ذيىل إهتمىام

الشركات بممارسات إدارة سلسلة التوريد.

 2-2-5االستنتاجات من نتائج ال،رضية الرئيسة الثانية:

يوجد دور لممارسات إدارة سلسـلة التوريـد فـي تحسـين أداء الشـركات اليمنيـة للتصـنيع

الــدوائي وهىىذا يزيىىد مىىن أهميىىة الحىىرص علىىى تطبيىىق هىىذه الممارسىىات فىىي هىىذه الشىىركات كونهىىا
تىىؤدي إلىىى تحسىىين األداء وهىىو الهىىدف المنشىىود لهىىذه الشىىركات خصوصىىا أن هىذا األداء م ىرتبط
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 أثى ار
كبي ار على رضا العمالء مما يؤدي إلى زيادة المبيعات والحصىة السىوقية اللتىان تعتبىران أهىداف

طويلىة المىدى لىألداء حسىب ( )Koh et al., 2007,108ويمكىن عىرض االسىتنتاجات مىن نتىائج
الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة الثانية كاآلتي:

 يوجد دور كبير لبعد العمليات الداخلية في تحسين األداء حيث يأتي في المركز األول وبمقارنىةمسىىتوى تطبيىىق ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد نالحىىظ أن إهتمىىام الشىىركات بهىىذا البعىىد يىىأتي فىىي

المركز الثاني وهذا يعني أن إهتمام الشركات بهذا البعد ممتاز.

 يوج ىىد دور كبي ىىر لبع ىىد العالق ىىة م ىىع العم ىىالء ف ىىي تحس ىىين األداء حي ىىث ي ىىأتي ف ىىي المرك ىىز الث ىىانيوبمقارنىىة مسىىتوى تطبيىىق ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد نالحىىظ أن إهتمىىام الشىىركات بهىىذا البعىىد

يأتي في المركز األول وهذا يعني أن إهتمام الشركات بهذا البعد ممتاز.

 -يوجد دور كبير لبعد المشاركة فىي المعلومىات فىي تحسىين األداء حيىث يىأتي فىي المركىز الثالىث

وبمقارنىىة مسىىتوى تطبيىىق ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد نالحىىظ أن إهتمىىام الشىىركات بهىىذا البعىىد

يأتي في المركز الرابع وهذا يعني أن إهتمام الشركات بهذا البعد يعتبر أقل نسبيا.

ىوردين فىىي تحسىىين األداء ولكنىىه أقىىل نسىىبيا حيىىث يىىأتي فىىي
 يوجىىد دور كبيىىر لبعىىد العالقىىة مىىع المى ّالمركز الرابع وبمقارنة مستوى تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد نالحظ أن إهتمام الشركات
بهذا البعد يأتي في المركز الثالث بدرجة متوسطة نسبيا.

 يوجد دور متوسط لبعد العالقة مع الوسطاء فىي تحسىين األداء حيىث يىأتي فىي المركىز الخىامسواألخير وبمقارنة مستوى تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد نالحظ أن إهتمام الشركات بهىذا

البعد يأتي في المركز الرابع واألخير وهذا يعني أنه ال يوجد إهتمام كافي من الشركات.

 3-5التوصيات:

بنىىاء عىىن النتىىائج التىىي نتجىىت عىىن تحليىىل البيانىىات واالسىىتنتاجات التىىي تمخضىىت عنهىىا يمكىىن

تلخيص أهم التوصيات بمايلي:

أوال :التوصيات المتعلقة بالشركات اليمنية للتصنيع الدوائي وهي كاآلتي:

 .1تعزيىىز اإلهتمىىام بتطبيىىق ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد لمىىا لهىىا مىىن أثىىر كبيىىر فىىي تحسىىين أداء
العمليات من خالل تقليل الكلفة وتحسين الجودة المؤديين إلى زيادة الربحية وكذا زيادة المرونة

وسرعة التسليم وبالتالي زيادة رضا العمالء ومن ثم زيادة المبيعات والحصة السوقية.

 .2اإلهتمام بتطبيق بعد العالقة مع الوسطاء وبعد المشاركة في المعلومات نظ ار لضعف اإلهتمام
بها نسبيا مقارنة باألبعاد األخرى.

 .3تعزيز اإلهتمام المطرد ببعد العمليات الداخلية ثم بعد العالقة مع العمالء ثم بعىد المشىاركة فىي
المعلومات نظ ار لدور كل منهم في تحسين األداء.
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 .4زيىىادة اإلهتمىىام بتطبيىىق بعىىض الممارسىىات الداخليىىة فىىي بعىىد العمليىىات الداخليىىة وهىىي امىىتالك
الشىىركات القىىدرة علىىى التنبىىؤ بالطلىىب بشىىكل دقيىىق وتطبيىىق الشىىركات لمبىىادا التصىىنيع الرشىىيق

حيىىث لىىوحظ قلىىة اإلهتمىىام بتطبيقهىىا نسىىبيا مقارنىىة بالممارسىىات األخىىرى حيىىث إن زيىىادة اإلهتمىىام
بهما سيؤدي إلى تحسن كبير في أداء العمليات.

 .5زي ىىادة اإلهتم ىىام بتطبي ىىق بع ىىض الممارس ىىات الداخلي ىىة ف ىىي بع ىىد العالق ىىة م ىىع العم ىىالء وه ىىي قي ىىام
الشركات بتحديد توقعات العمالء المستقبلية بشىكل مسىتمر وقيىام الشىركات بعمليىة قيىاس وتقيىيم

رض ىىا العم ىىالء بش ىىكل مس ىىتمر حي ىىث ل ىىوحظ قل ىىة اإلهتم ىىام بتطبيقه ىىا نس ىىبيا مقارن ىىة بالممارس ىىات
األخرى حيث إن زيادة اإلهتمام بهما سيؤدي إلى تحسن كبير في أداء العمليات.

 .6زي ىىادة اإلهتم ىىام بتطبي ىىق الممارس ىىات الداخلي ىىة لبع ىىد المش ىىاركة ف ىىي المعلوم ىىات وخصوص ىىا قي ىىام
الشىىركات بتبىىادل المعلومىىات مىىع الشىىركاء بوضىىوح وشىىفافية حيىىث لىىوحظ قلىىة اإلهتمىىام بتطبيقهىىا
نسىىبيا مقارنىىة باألبعىىاد األخىىرى حيىىث إن زيىىادة اإلهتمىىام بهىىا سىىيؤدي إلىىى تحسىىن كبيىىر فىىي أداء

ىوردين مسىتقبال كونىه
العمليات باإلضافة إلىى إعتمىاد الشىركات علىى نظىام الطلىب اآللىي مىن الم ّ
غير مطبق حاليا.
ىوردين وهىي امىىتالك
 .7زيىادة اإلهتمىام بتطبيىىق بعىض الممارسىات الداخليىىة فىي بعىىد العالقىة مىع المى ّ
وردين حيث لوحظ قلة اإلهتمام بتطبيقها نسىبيا مقارنىة
الشركات برامج تحسين مستمرة تشمل الم ّ
بالممارسىات األخىرى حيىث إن زيىادة اإلهتمىام بهمىا سىيؤدي إلىى تحسىن فىي أداء العمليىات وكىذا

وردين في مجال البحث والتطوير مستقبال كونه غير مطبق حاليا.
التعاون بين الشركة والم ّ
 .8زيى ىىادة إهتمى ىىام الشى ىىركات بالبحى ىىث العلمى ىىي وتشى ىىجيعه وتبنى ىىي البحى ىىوث المتعلقى ىىة بتحس ى ىىين أداء
الصناعات المحلية في قطاع األدوية.

 .1إدخىىال إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي الهيكىىل التنظيمىىي للشىىركات وتفعيىىل هىىذه اإلدارة بىىدال عىىن إدارة
التخطيط والمشتريات والمخازن والتوزيع.

ثانيا :التوصيات األخرى

.1

يوص ىىي الباح ىىث الجهى ىىات الرس ىىمية ممثلىىىة بالهيئ ىىة العليىىىا لألدوي ىىة مسى ىىاعدة الش ىىركات اليمنيىىىة

للتصنيع الدوائي في تطبيق الممارسىات التىي تتعلىق بالعمليىات الداخليىة التىي تسىهم فىي تحسىين

أداء الشىىركات وذل ىىك بإلزامهىىا ف ىىي تطبي ىىق متطلبىىات التص ىىنيع الجيىىد ( )cGMPباإلض ىىافة إل ىىى
تخصيص أصناف للصناعة المحلية والحد من استيرادها من الخارج تشجيعا لهذه الصناعة.

 .2يوص ىىي الباح ىىث الب ىىاحثين بمزي ىىد م ىىن الد ارس ىىات ف ىىي مج ىىال إدارة سلس ىىلة التوري ىىد ف ىىي مختل ىىف
األنشطة الصناعية والتجارية.

 .3يوصىىي الباح ىىث القىىائمين عل ىىى البح ىىث العلمىىي والب ىىاحثين باس ىىتخدام أدوات د ارسىىة أخ ىىرى غي ىىر
االستبانة نظ ار كىون االسىتبانة قىد ال تتناسىب مىع المجتمعىات العربيىة واليمنيىة بوجىه الخصىوص

حيث ال تلقى الحرص المناسب في التعبئة وبالتالي ال تعكس حقيقة الواقع.
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 4-5آفاق الدراسات المستقبلية المقترحة:

نظ ى ار لكىىون الد ارسىىات السىىابقة فىىي مجىىال إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي الصىىناعة بشىىكل عىىام وفىىي

قطاع الصناعات الدوائيىة بشىكل خىاص قليلىة تقتىرح الد ارسىة علىى البىاحثين والمهتمىين بمجىال إدارة

سلسلة التوريد القيام بالدراسات اآلتية:

 دراسة أثر تطبيق ممارسات إدارة سلسلة التوريد في تحسين األداء التنظيمىي /المالي/السىوقي
للشركات الصناعية أو الدوائية حيث اقتصرت الدراسة الحالية على أداء العمليات.

 د ارسىىة أثىىر تطبيىىق اسىىتراتيجيات إدارة سلسىىلة التوريىىد فىىي تحسىىين األداء التنظيمىىي /المىىالي/
السوقي /أداء العمليات للشركات الصناعية أو الدوائية.

ىوردين– العالقىة
 دراسة أثىر كىل بعىد مىن أبعىاد ممارسىات إدارة سلسىلة التوريىد (العالقىة مىع الم ّ
مىىع العم ىىالء– المشىىاركة ف ىىي المعلومىىات وجودته ىىا– العمليىىات الداخلي ىىة) فىىي تحس ىىين
األداء التنظيمي /المالي /السوقي /أداء العمليات كل على حده.

 دراسة مخاطر إدارة سلسلة التوريد في الشركات الصناعية وكيفية تحليلها والسيطرة عليها.
 د ارسىىة ممارسىىات إدارة سلسىىلة التوريىىد الرشىىيقة  /الخض ىراء وتأثيرهمىىا علىىى األداء التنظيمىىي/
المالي /السوقي /أداء العمليات.

 دراسات متقدمة فىي إدارة سلسىلة التوريىد الرشىيقة /الخضىراء كإمكانيىة التطبيىق أو دورهمىا فىي
تحسين األداء التنظيمي /المالي /السوقي /أداء العمليات.

 دراسة المتغيرات الوسيطة بين إدارة سلسلة التوريىد واألداء مثىل نظىم المعلومىات وأداء سلسىلة
التوريد وغيرها.
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قائمة المراجع:
أوال القرآن الكريم:
ثانيا المراجع باللغة العربية:
أ -الكتب:

 )1إدريس ،ثابت عبد الرحمن ( ،)2..1مقدمة في إدارة األعمال اللوجستية :اإلمداد والتوزيع
المادي ،الطبعة االولى ،الدار الجامعية ،االسكندرية -مصر.

 )2إدريس ،ثابت عبد الرحمن والمرسى وجمال الدين محمد ( ،)2..5إدارة الشراء واالمداد ،الدار
الجامعية االبراهيمية ،االسكندرية – مصر.

 )3بالو ،رونالد اتش ( ،)2..8إدارة اللوجستيات :تخطيط وتنظيم سلسلة اإلمداد ،الطبعة

األولى ،تعريب وترجمة تركي ابراهيم سلطان وأسامة أحمد مسلم ،دار

المريخ للنشر ،الرياض-السعودية.

 )4جاتورنا ،جون ( ،)2..8إدارة اإلمداد والتوزيع ،ترجمة وتحقيق :خالد العامري ،دار الفاروق
للنشر والتوزيع ،القاهرة-مصر.

 )5رفاعي ،ممدوح عبد العزيز ( ،)2..6إدارة سالسل التوريد :مدخل تحليلي ،جامعة عين
شمس-مصر.

 )6الزعبي ،على فالح وعزام ،زكريا احمد ( ،)2.12إدارة اللوجستية مدخل التوزيع واالمداد،
الطبعة االولى ،دار المسيرة ،عمان-األردن.

 )5عبد الفتاح ،عز حسن ( ،)2..8مقدمة في اإلحصاء الوص،ي واالستداللي باستخدام

SPSSأ الطبعة األولى ،الجزء الثالث ،دار خوارزم العلمية للنشر ،جدة-
السعودية.

 )8العلى ،عبد الستار محمد والكنعاني ،خليل ابراهيم ( ،)2.14إدارة سالسل التوريد ،الطبعة
الثانية ،دار المسيرة للنشر والطباعة ،عمان -األردن.

 )1فهمي ،محمد شامل بهاء الدين ( ،)2..5اإلحصاء بال معاناة الم،اهيم مع التطبيقات

باستخدام برنامج  ،SPSSالجزء األول ،فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

أثناء النشر ،الرياض-السعودية.

 )1.الماحي ،سليمان آدم سعيد (يناير ،)2.1.أسس وأساليب الشراء الحديث ،الطبعة الثانية( ،د
ن) -السودان.

 )11النجار ،نبيل جمعة صالح ( ،)2.15اإلحصاء التحليلي مع تطبيقات برمجية ،SPSS
الطبعة األولى ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان-األردن.

141

ب -الرسائل الجامعية:

 )12أقرع ،ريم صالح ( :)2.16أثر العالقات التنظيمية البينية في أداء سلسلة التوريد :إختبار
الدور الوسيط لتشارك المعلومات وجودة المعلومات في شركة فاين ،رسالة

ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،عمان-األردن.

 )13البرازي ،تركي دهمان ( :)2.12أثر إدارة سلسلة التوريد على أداء المنظمة (دراسة ميدانية في

الشركات الصناعية في سوق الكويت لألوراق المالية)أ رسالة ماجستير،
جامعة الشرق األوسط ،عمان-األردن.

 )14بالسكة ،صالح ( :)2112قابلية تطبيق بطاقة المتوازن كأداة لتقييم االستراتنيجية في

المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية – دراسة حالة بعض المؤسسات-رسالة
ماجستير ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،الجزائر.

 )15بن عباس ،حليمة ( :)2117دور اإلدارة اإلستراتيجية في تحسين أداء المؤسسة اإلقتصادية
دراسة حالة مؤسسة قديلة للمياة المعدنية-جمورة– بسكرة ،رسالة ماجستير،
جامعة محمد خيضر ،بسكرة -الجزائر.

 )16بو خالفة ،جمال الدين ( :)2111تشخيص اإلمداد على مستوى المؤسسات الجزائر دراسة
حالة :مصنع اإلسمنت-عين التوتة ،رسالة ماجستير ،جامعىة الحاج

لخضىر ،باتنىة–الج ازئر.

 )15الجنابي ،عكاب محمد عبد الفتاح ( :)2.16أثر تنفيذ اإلستراتيجية في األداء المنظمي دراسة
حالة في المستشفيات األردنية الخاصة ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق
األوسط ،عمان-األردن.

 )18الحسن ،غدير محمد عودة ( :)2116العوامل المؤثرة على تكامل سلسلة التوريد وأثرها على

الميزة التنافسية في شركات صناعة األدوية األردنية ،رسالة ماجستير،
جامعة الشرق األوسط ،عمان -األردن.

 )11حسين ،أنس رياض حسن ( :)2.16أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في أداء سلسلة
التوريد في شركات الصناعات التحويلية في عمان ،رسالة ماجستير،

جامعة الشرق األوسط ،عمان– األردن.

 )2.حمودي ،أم العز ( :)2.12دور تطوير المنتجات في تحسين أداء المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة دراسة حالة مؤسسة وحدة تحويل البالستيك بالجنوب -ورقلة،

رسالة ماجستير ،جامعىة قاصىىدي مربى ىىاح ورقلى ىىة-الجزائر.
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 )21الحوا ،فهد ابراهيم جورج ( :)2.13أثر اإلدارة اللوجستية في رضا الزبائن دراسة حالة على
شركة باسيفيك انترناشيونال الينز-األردن ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق
االوسط ،عمان -األردن.

 )22دحبور ،لؤي صبحي ( :)2.1.دور المعرفة السوقية في إختيار اإلستراتيجيات التنافسية"أ
رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،عمان -األردن.

 )23أبو دقة ،مراد عليان عوض ( :)2..1مدى كفاءة استخدام األموال وتأثيرها على عملية
جلبها للمؤسسات األهلية التي ال تهدف إلى تحقيق األرباح " دراسة
ميدانية على المؤسسات األهلية في قطاع غزة – فلسطين" ،رسالة

ماجستير ،كلية التجارة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة-فلسطين.

 )24ديب ،صالح محمد شيخ ( :)2..4استخدام نموذج برمجة األهداف في إدارة سلسلة التوريد
دراسة تطبيقية على قطاع الغزل والنسيج في مصر ،أطروحة دكتوراه

الفلسفة ،جامعة عين شمس ،القاهرة -مصر.

 )25روابح ،عبد اإلله (2.14م) :تسيير سالسل اإلمداد وأثره على أداء الشركات النفطية (دراسة
حالة شركة  TGCTPمشروع الدبداب)أ رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي

مرباح ،ورقلة -الجزائر.
 )26عايش ،شادي عطا محمد ( :)2..8أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على األداء المؤسسي
دراسة تطبيقية على المصارف اإلسالمية العاملة في قطاع غزة ،رسالة

ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،غزة -فلسطين.

 )25العجيلي ،علي رياض (" :)2.18أثر تكامل ممارسات سلسلة التوريد على األداء التسويقي

في الشركات الصناعية الغذائية العاملة بقطاع غزة"أ رسالة ماجستير،

الجامعة اإلسالمية ،غزة-فلسطين.
 )82عزوز ،منير ( " :)2.18أثر فعالية إدارة سلسلة التوريد على أداء العمليات اإلنتاجية في

المؤسسات الصناعية " دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الجزائرية،

أطروحة دكتوراة ،جامعة محمد بوضياف ،الوسيلة-الجزائر.

 )82عساف ،محمد أحمد حسين (2.15م) :أثر قدرات سلسلة التوريد في تحقيق الميزة التنافسية "
دراسة حالة مجموعة شركات قعوار"أ رسالة ماجستير ،جامعة الشرق

األوسط ،عمان -األردن.

 )31عشي ،عادل ( :)2..2األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادية قياس وتقييم دراسة حالة مؤسسة
صناعات الكوابل ببسكرة ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خيضر ببسكرة،

بسكرة -الجزائر.
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 )31محمود ،زينة مصطفى ( :)2.13أثر تكامل سلسلة التوريد على األداء التظيمي ودور
اإلضطراب البيئي (دراسة تطبيقية على شركات الصناعات الغذائية في
األردن) ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط ،عمان -األردن.

 )32مريش ،حنان ( :)2.15إدارة سلسلة التوريد لمشاريع التشييد في سوريا ،رسالة ماجستير،
جامىعة دمىشىق ،دمشق -سورية.

 )33مزغيش ،عبد الحليم ( :)2.12تحسين أداء المؤسسة في ظل إدارة الجودة الشاملة ،رسالة
ماجستير ،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ،الجزائر.

 )34المناصير ،حمزة فضيل (2.16م) :أثر ممارسات سلسلة التوريد في األداء التشغيلي لدى
الشركات األردنية لخدمات الزيوت والمحروقات"أ رسالة ماجستير ،جامعة

الشرق األوسط ،عمان -األردن.

 )35مهيبل ،وسام ( :)2.12تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودورها في تفعيل وظيفة إدارة
الموارد البشرية (دراسة حالة مديرية الموارد البشرية بو ازرة المالية) ،رسالة

ماجستير ،كلية العلوم اإلقتصادية والتسيير ،جامعة الجزائر ،الجزائر.

 )36الكساسبة ،فراس عزت عقلة ( :)2.11معوقات تطبيق نظام اإلنتاج اآلني (الرشيق) في
شركات األدوية األردنية المساهمة ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق

األوسط ،عمان -األردن.

 )35هدية ،عبد اهلل عبد القادر عبد اهلل ( :)2.16أثر ممارسات سلسلة التوريد على األسبقيات
التنافسية لشركات صناعة األلبان األردنية ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق

األوسط ،عمان -األردن.

 )38يرقي ،حسين ( :)2..8إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في المؤسسة اإلقتصادية ،حالة
سوناطراك ،أطروحة دكتوراه دولة في العلوم اإلقتصادية ،كلية العلوم

اإلقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر ،الجزائر.

ج -المجالت العلمية:

 )39أبو زيد ،سليم ( :)2.14العالقة السببية بين األسبقيات التنافسية واستراتيجية سلسلة التوريد

وأثرهما في األداء المؤسسي دراسة تطبيقية ،المجلة األردنية في إدارة

األعمالأ المجلد  ،1.العدد  ،4ص ص .644:624

 )41جاسم ،ماجد جودة ( :)2111استراتيجيات سلسلة ﺍلتجهيﺯ ﻭﺃثﺭها في تحقيﻕ ﺍلميﺯﺓ ﺍلتنافسية
(دراسة حالة في مصنع نسيج ﺍلﺩيﻭﺍنية)أ مجلة القادسية للعلوم اإلدارية
واإلقتصاديةأ المجلد  ،12العدد  ،2ص ص .61:41
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 )41الداوي ،الشيخ ( :)2.1.تحليل األسس النظرية لمفهوم األداء ،مجلة الباحث ،جامعة
الجزائر ،العدد  ،7ص ص .227:217
 )42الرفيعي ،علي عبود ( :)2.1.عوامل نجاح إدارة سلسلة التوريد ودورها في تحسين أداء
العمليات ،دراسة حالة في مصفى النفط في النجف األشرف ،مجلة اإلدارة
واألقتصاد (د ت) ،المجلد الثالث/العدد الثاني عشر ،ص ص .55 :46

 )43الشعار ،اسحاق محمود ( :)2.14أثر تكامل سلسلة التوريد من خالل استجابة سلسلة التوريد
في األداء التشغيلي في الشركات الصناعية األردنية متوسطة وكبيرة

الحجم ،المجلة األردنية ،المجلد  ،11العدد  ،3ص ص .519 :422

 )44الطويل ،أكرم أحمد والعبادي ،علي وليد حازم ( :)2.13دور أنشطة إدارة سلسلة التجهيز في
تعزيز أبعاد إستراتيجية العميات دراسة استطالعية آلراء المديرين في

الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة في الموصل ،مجلة كلية الرافدين

الجامـعة للعلوم ،العدد  ،32ص ص .56:45

 )45العمري ،غسان عيسى والعاني ،مصطفى عبد الواحد صالح ( :)2116عالقات سلسلة التوريد
وجودتها وأثرها على أداء السلسلة (دراسة تطبيقية على الشركات الدوائية

األردنية)أ مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية واالجتماعيةأ المجلد ،2

العدد  ،16ص ص .49:21

 )46يحياوي ،الهام ( :)2..5الجودة كمدخل لتحسين األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية
الجزائرية دراسة ميدانية بشركة اإلسمنت عين التوتة باتنة ،مجلة الباحث،

العدد  ،5ص ص .6.:45

د -المؤتمرات:

 )47الخناق ،سناء عبد الكريم ( :)2115مظاهر األداء اإلستراتيجي والميزة التنافسية ،المـــــؤتمر

العلـمـــي الــــدولي حــــول األداء المتمـــيز للمـنظـمـــات والحـــكومــات (-12

 19مارس  ،)2115جامعة ورقلة ،الجزائر.
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االستبانة بعد التحكيم

جامعة األندلس للعلوم والتقنية
عمادة الدراسات العليا
كلية العلوم اإلدارية

قسم إدارة األعمال

(استمارة استبانة)

أخي المستجيب

أختي المستجيبة

المحترم

السالم عليكم ورحمة الل وبركاته وبعد/أأأ

المحترمة

االستبانة التي بين أيديكم والتي صممت في إطار موضوع دراسة ماجستير في إدارة األعمال –

كلية العلوم اإلدارية – جامعة األندلس والموسومة ب " :دور ممارسات إدارة سلسلة التوريد في
تحسين أداء الشركات اليمنية للتصنيع الدوائي" دراسة ميدانية".

نأمل تكرمكم بقراءة ماورد فيها بدقة واإلجابة عنها بموضوعية وذلك بوضع عالمة (√) أمام
اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظركم.
إن تعاونكم معنا سيكون سببا في نجاح هذا البحث وان الباحث مستعد لإلجابة عن أية تساؤالت
تواجهكم علما أن المعلومات الواردة في هذه االستبانة ستعامل بسرية تامة وليست قابلة للتداول ولن

تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

شاك ار ومقد ار لكم سلفا جهودكم وتضحيتكم بوقتكم الثمين..
وتقبلوا خالص الشكر والتقديرأأأ
الباحث :عمر محمد علي عبد الرب

لالست،سار777228575 :
Email: omerma72@yahoo.com
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القسم األول :توضيخ بعض المصطلحات:
إدارة سلسلة التوريد :شبكة أعمال من التسهيالت وبدائل التوزيع حيث تؤدي وظائف توريد المواد وتحويل تلك
المواد إلى مواد نصف مصنعة وسيطة ومنتجات تامة ،وتوزيع تلك المنتجات التامة إلى العمالء (المستهلك النهائي)

أوهي ا لتخطيط والتنظيم والرقابة المتكاملة لكل عمليات األعمال واألنشطة في سلسلة التوريد لتوليد قيمة أسمى
للمستهلك بكلفة أقل لسلسلة التوريد بشكل عام بمافي ذلك بقية المالكين في السلسلة.
ممارسات إدارة سلسلة التوريد :األنشطة التي تعزز كفاءة وفعالية إدارة سلسلة التوريد وتتمثل بالعالقة مع

وردين ،العمليات الداخلية ،العالقة مع الوسطاء والعالقة مع العمالء والمشاركة في المعلومات.
الم ّ
الوسطاء :وسطاء السلسلة من موزعين وتجار جملة ووكالء بيع وبنوك وسماسرة وغيرهم من الوسطاء.

وردين ووسطاء وعمالء حتى المستهلك
وردي الم ّ
وردين وم ّ
شركاء سلسلة التوريد :كل من له عالقة بالشركة من م ّ
النهائي.
المعلومات الشخصية :الرجاء اإلجابة عن األسئلة اآلَية بوضع عالمة (√ ) في المكان المناسب :
-1الجنس:

( -1

)

( -2

ذكر

أنثى

)

-2العمر:

-1

(

) أقل من  3.سنة

-7

(

)

-0

(

) من  4.إلى  41سنة

-.

(

)

من  3.إلى  31سنة
 5.سنة فأكثر

-3المؤهل العلمي:
( -1

) ثانوية

-2

(

) دبلوم

-3

( -4

) ماجستير

-5

(

) دكتوراه

( -6

(

) بكالوريوس

) أخرى ..........

-4المسمى الوظي،ي:

-1

(

) مدير عام

( -7

) مدير إدارة

( -0

-.

(

) مشرف  /مسؤول

( -5

) موظف

( -.

) رئيس قسم
) أخرى ..........

-5سنوات الخدمة:

-1

(

) أقل من  5سنوات

-2

(

) من  5إلى  1سنوات

-3

(

) من  1.إلى  14سنة

-.

(

) من  15سنة فأكثر

-6الوظي،ة الحالية:
 ) ( -1المشتريات
 ) ( -5اإلنتاج

 ) ( -2التخطيط
( -6

) الجودة

( -3

) المخازن

)( -5المبيعات أوالتسويق

 ) ( -4البحث والتطوير
 ) ( -8أخرى.............

القسم الثاني :محاور الدراسة :الرجاء إختيار اإلجابة المناسبة لكل عبارة من العبارات التالية:
المتغيرات المستقلة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

وردين
أوال العالقة مع ال هم ّ
أوافق

العبارات

بشدة

وردين.
تمتلك الشركة قاعدة بيانات خاصة لتصنيف ال هم ّ
ورديها.
تعتمد الشركة معيار الجودة في إختيار هم ّ
وردين.
تسعى الشركة إلى بناء عالقات طويلة المدى مع ال هم ّ
وردين على أساس الثقة المتبادلة.
تقوم العالقة مع ال هم ّ
وردين على أساس المن،عة المتبادلة.
تتعامل الشركة مع ال هم ّ
وردين على أسس واضحة.
تعمل الشركة على حل المشكالت مع ال هم ّ
وردين في مجال البحث والتطوير.
هناك تعاون بين الشركة وال هم ّ
وردين.
تمتلك الشركة برامج تحسين مستمر يشمل ال هم ّ

ثانيا العمليات الداخلية

1

تتعامل اإلدارات واألقسام مع بعضها البعض بتنسيق متميز.

2

تستخدم الشركة فرق عمل مشتركة لحل المشكالت بين األقسام.

3

تعقد الشركة اجتماعات دورية بين مختلف اإلدارات.

4

تعمل اإلدارات واألقسام برو ال،ريق الواحد.

5

تمتلك الشركة القدرة على التنبؤ بالطلب بشكل دقيق.

6

تقوم الشركة بتقييم مدى تحقيق األهداف باستمرار.

7

تطبق الشركة مبادئ التصنيع الرشيق )التصنيع بأقل موارد ممكنة والتخلص من
العمليات المعادة والمخزون الزائد وال،اقد في الموادأ الوقتأ الحركةأ والنقل).

ثالثا العالقة مع الوسطاء
1

تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع الوسطاء.

2

تقوم الشركة بالتنسيق المالئم لألنشطة المشتركة مع الوسطاء.

3

تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس التكامل.

4

تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس الثقة المتبادلة.

5

تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس المنافع المتبادلة.

6

تقوم الشركة بحل المشكالت التي قد تنشأ مع الوسطاء على أسس واضحة.

أوافق

أوافق
إلى

حد ما

ال

أوافق

ال

أوافق
بشدة

رابعا العالقة مع العمالء
م

العبارات

1

تحرص الشركة على تقديم منتجات تلبي إحتياجات العمالء.

2

تقوم الشركة بحل شكاوى العمالء بعناية.

3

تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع العمالء.

4

تقوم الشركة بقياس وتقييم رضا العمالء بشكل مستمر.

5

تبنى العالقة مع العمالء على أساس الثقة المتبادلة.

6

تحدد الشركة توقعات العمالء المستقبلية بشكل مستمر.

7

تهتم الشركة بتراء ومقترحات العمالء في تطوير منتجاتها.
خامسا المشاركة في المعلومات

1

تمتلك الشركة شبكات داخلية لتبادل المعلومات.

2

تمتلك الشركة نظام معلومات حديث يلبي كافة إحتياجاتها.

3

تواكب الشركة التطور في أنظمة المعلومات.

4

تقوم الشركة بتبادل المعلومات مع الشركاء بوضو وش،افية.

5

تؤمن الشركة المعلومات الكافية للشركاء في الوقت المناسب.

6

وردين.
تعتمد الشركة على نظام الطلب اولي من ال هم ّ

7

تحرص الشركة على جودة المعلومات المتبادلة.

8

تمتلك الشركة موقع الكتروني محدث خاص بها.

أوافق
بشدة

أوافق
أوافق

إلى

حد ما

ال
أوافق

ال
أوافق
بشدة

المحور الثاني:

المتغير التابع األداء ويتم قياسه من خالل المؤشرات التالية:
أوال الكل،ة

م

أوافق

العبارات

بشدة

1

تهتم الشركة بتخ،يض التكاليف من خالل البحث والتطوير.

2

تعمل الشركة على خ،ض التكل،ة من خالل االستخدام األمثل لمواردها.

3

تستخدم الشركة وسائل رقابية بشكل دوري لخ،ض التكل،ة.

4

تشجع الشركة رو االبتكار لدى العاملين الذي يسهم في خ،ض التكاليف.
ثانيا الجودة

1

تمتلك الشركة سياسات موثقة للجودة.

2

تحرص الشركة على خ،ض نسب المعيب في منتجاتها.

3

تستخدم الشركة أساليب متطورة للتحسين المستمر للجودة.

4

تحرص الشركة على الرقابة على كافة مراحل اإلنتاج.

5

تحرص الشركة على تطبيق معايير التصنيع الجيد .GMP
ثالثا المرونة

1

تستجيب الشركة بشكل سريع للتغيرات البيئية.

2

تمتلك الشركة مرونة عالية في تغيير منتجاتها.

3

تمتلك الشركة مرونة تغيير حجم اإلنتاج.

4

تخطط الشركة بشكل مسبق لمواجهة الحاالت الطارئة.
رابعا التسليم

1

تلتزم الشركة بمواعيد التسليم المحدد مع العمالء باستمرار.

2

تهتم الشركة بتوصيل الطلبيات الطارئة قبل الوقت المحدد.

3

تستخدم الشركة كافة الوسائل واإلجراءات لضمان التسليم السريع.

تم بحمد الل أأأ

أوافق

أوافق

إلى حد
ما

ال
أوافق

ال

أوافق
بشدة

ملحق رقم ()2

أسماء االساتذة المحكمين لالستبانة من الجامعات اليمنية
م

االسم

الجامعة

رقم الهاتف

جامعة العلوم والتكنولوجيا

777443549

جامعة ذمار

771538168
777435376

1

د .بسام سالم

2

د .توفيق السنباني

3

د .جبر السنباني

جامعة األندلس

4

د .سعيد عبد المؤمن

جامعة األندلس

777778136

5

أ.د عبد الخالق باعلوي

جامعة صنعاء

773192111

6

أ.م.د عبد العزيز المخالفي

جامعة صنعاء

777319883

7

د .عبد الكريم الق،ري

جامعة األندلس

777732785

8

أ.م.د عبد الل القرشي

جامعة ذمار

771619139

9

د عبد الناصر النجار

جامعة صنعاء

774878323

11

أ.م.د مراد النشمي

جامعة العلوم والتكنولوجيا

733941976

11

أ.د منصور العريقي

جامعة العلوم والتكنولوجيا

777418529

12

أ.م.د يحيى قطران

جامعة األندلس

712116811



األسماء مرتبة أبجديا.
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االستبانة قبل التحكيم
المحور األول :المتغيرات المستقلة
م

وردين
أوال العالقة مع ال هم ّ
أوافق

العبارات

بشدة

1

وردين .
تملك الشركة قاعدة بيانات خاصة لتصنيف ال هم ّ

2

وردين على أساس الجودة.
تقوم الشركة ب ختيار ال هم ّ

3

وردين.
تسعى الشركة إلى بناء عالقات طويلة المدى مع ال هم ّ

4

وردين على أساس الثقة واإللتزام المتبادل.
تقوم العالقة مع ال هم ّ

5

وردين على أساس المن،عة المتبادلة.
تتعامل الشركة مع ال هم ّ

6

وردين على أسس واضحة.
تعمل الشركة على حل المشاكل مع ال هم ّ

7

وردين في التخطيط والتطوير.
تعمل الشركة على إشراك ال هم ّ

8

وردين.
تمتلك الشركة برامج تحسين مستمر يشمل ال هم ّ

ثانيا العمليات الداخلية
1

تتعامل اإلدارات واألقسام مع بعضها البعض بشكل منسق.

2

تستخدم الشركة فرق وظي،ية مشتركة لحل المشاكل.

3

تعقد الشركة اجتماعات دورية بين مختلف اإلدارات.

4

تعمل اإلدارات واألقسام برو ال،ريق الواحد.

5

تمتلك الشركة القدرة على التنبؤ بالطلب بشكل دقيق.

6

تقيم إدارة الشركة تحقيق األهداف باستمرار.

7

تطبق الشركة مبادئ التصنيع الرشيق.

8

تمتلك الشركة عمليات ك،ؤة.

1

تقوم الشركة ببناء عالقات طويلة األمد مع الوسطاء.

2

تقوم الشركة بالتنسيق المالئم لألنشطة المشتركة مع الوسطاء.

3

تبنى العالقة مع الوسطاء على أساس التكامل والمنافع المتبادلة.

4

تقوم العالقة مع الوسطاء على أساس الثقة واإللتزام المتبادل.

5

تحرص الشركة على إشراك الوسطاء في البرامج التدريبية.

6

تقوم الشركة على حل المشاكل التي قد تنشأ مع الوسطاء

ثالثا العالقة مع الوسطاء

أوافق
أوافق

إلى

حد ما

ال
أوافق

ال
أوافق
بشدة

رابعا العالقة مع العمالء

العبارات

م

1

أوافق
بشدة

تحرص الشركة على تقديم منتجاتها بالمواص،ات التي تلبي إحتياجات ورنبات

العميل.

2

تهتم الشركة بدراسة وحل شكاوى العمالء بعناية.

3

تقوم الشركة ببناء عالقات متبادلة طويلة األمد مع العمالء.

4

تقوم الشركة بقياس وتقييم رضا العمالء بشكل مستمر.

5

تحرص الشركة على الوصول إلى والء العميل.

6

تحدد الشركة توقعات العمالء المستقبلية بشكل دوري.

7

تتيخ الشركة للعمالء المشاركة في تطوير المنتجات.

8

توفر الشركة قنوات اتصال رسمية ونير رسمية مع العمالء.
خامسا المشاركة في المعلومات

1

تمتلك الشركة شبكات داخلية لتبادل المعلومات بسرعة.

2

تمتلك الشركة نظام معلومات حديث يساعد في إتخاذ القرار الصحيخ.

3

تواكب الشركة التطور في أنظمة المعلومات.

4

تقوم الشركة بتبادل المعلومات مع الشركاء بوضو وش،افية.

5

تؤمن الشركة المعلومات الكافية للشركاء في الوقت المناسب.

6

وردين.
تعتمد الشركة على نظام الطلب اولي من ال هم ّ

7

تحرص الشركة على جودة المعلومات المتبادلة.

8

تحرص الشركة على امتالك نظام معلومات حديث.

أوافق

أوافق
إلى

حد ما

ال
أوافق

ال

أوافق
بشدة

المحور الثاني:

المتغير التابع األداء ويتم قياسه من خالل المؤشرات التالية:
أوال الكل،ة

م

أوافق

العبارات

بشدة

1

تهتم الشركة بتخ،يض التكاليف من خالل البحث والتطوير.

2

تستخدم الشركة مواردها المتاحة بصورة اقتصادية لخ،ض التكل،ة.

3

تستخدم الشركة وسائل رقابية بشكل دوري لخ،ض التكل،ة.

4

تشجع الشركة األفكار التي تخ،ض التكل،ة.

5

تستخدم الشركة أساليب إحصائية لخ،ض التكل،ة.

1

تمتلك الشركة سياسات واضحة موثقة للجودة.

2

تحرص الشركة على خ،ض نسب المعيب في منتجاتها.

3

تستخدم الشركة أساليب متطورة للتحسين المستمر للجودة.

4

تعتبر الشركة الجودة أداة تنافسية.

5

تعتمد الشركة على الجودة في المنافسة.

1

تمتلك الشركة القدرة على االستجابة السريعة للمتغيرات البيئية.

2

تمتلك الشركة مرونة عالية في تغيير منتجاتها.

3

تمتلك الشركة مرونة تغيير حجم ونوع اإلنتاج.

4

تمتلك الشركة القدرة على دخول أسواق جديدة.

5

تخطط الشركة بشكل مسبق لمواجهة الحاالت الطارئة.

1

تلتزم الشركة بمواعيد التسليم المحدد مع العمالء باستمرار.

2

تهتم الشركة بتوصيل الطلبيات الطارئة قبل الوقت المحدد.

3

تستخدم الشركة كافة الوسائل واإلجراءات لضمان تسليم سريع.

4

أداء الشركة في التسليم سريع.

ثانيا الجودة

ثالثا المرونة

رابعا التسليم

أوافق

أوافق

إلى حد
ما

ال أوافق

ال أوافق
بشدة
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بعض الجداول اإلحصائية
Descriptive Statistics
N

Mean

Std.

Minimum

Maximum

Deviation
xm

135

3.7621

.59280

2.22

4.81

ym

135

3.9546

.61619

2.56

5.00

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
xm
N
Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

ym

135

135

Mean

3.7621

3.9546

Std. Deviation

.59280

.61619

Absolute

.078

.100

Positive

.062

.060

-.078-

-.100-

.908

1.159

Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.

.381
.136
b. Calculated from data.

Descriptive Statistics
Ym
x1m
x2m
x3m
x4m
x5m

Mean

Std. Deviation

N

3.9546
3.7852
3.7873
3.6519
3.8317
3.7389

.61619
.66926
.72379
.65836
.73527
.65852

135
135
135
135
135
135

Correlations

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

ym
x1m
x2m
x3m
x4m
x5m
ym
x1m
x2m
x3m
x4m
x5m
ym
x1m
x2m
x3m
x4m
x5m

Ym

x1m

x2m

x3m

x4m

x5m

1.000
.705
.793
.676
.780
.761
.
.000
.000
.000
.000
.000
135
135
135
135
135
135

.705
1.000
.703
.729
.696
.640
.000
.
.000
.000
.000
.000
135
135
135
135
135
135

.793
.703
1.000
.662
.746
.672
.000
.000
.
.000
.000
.000
135
135
135
135
135
135

.676
.729
.662
1.000
.689
.591
.000
.000
.000
.
.000
.000
135
135
135
135
135
135

.780
.696
.746
.689
1.000
.625
.000
.000
.000
.000
.
.000
135
135
135
135
135
135

.761
.640
.672
.591
.625
1.000
.000
.000
.000
.000
.000
.
135
135
135
135
135
135

N
x1m
x2m
x3m
x4m
x5m

x1m
x2m
x3m
x4m
x5m

135
135
135
135
135

One-Sample Statistics
Mean
Std. Deviation
3.7852
3.7873
3.6519
3.8317
3.7389

t

df

13.631
12.639
11.504
13.143
13.037

134
134
134
134
134

Std. Error Mean

.66926
.72379
.65836
.73527
.65852

.05760
.06229
.05666
.06328
.05668

One-Sample Test
Test Value = 3
Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
.000
.000
.000
.000
.000

.78519
.78730
.65185
.83175
.73889

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper
.6713
.8991
.6641
.9105
.5398
.7639
.7066
.9569
.6268
.8510

Model Summary
Change Statistics
Model

R

R Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

R
Square
Change

Sig. F

F
Change

df1

df2

Chang
e

1

.866a

.750

.748

.30911

.750

399.469

1

133

.000

a. Predictors: (Constant), xm
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Model
(Constant)

1

xm
a. Dependent Variable: ym

B

Std. Error

.567

.172

.900

.045

Standardized
Coefficients
Beta
.866

t

Sig.

3.308

.001

19.987

.000

Model Summary
Change Statistics
Model

1

R

R Square

.705a

.497

Adjusted R
Square
.493

Std. Error of
the Estimate

R
F
Square
Change
Change

.43874

.497

131.308

df1
1

df2
133

Sig. F
Change
.000

a. Predictors: (Constant), x1m
Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Model

1

(Constant)

x1m
a. Dependent Variable: ym

B

Std. Error

1.498

.218

.649

.057

Standardized
Coefficients
Beta
.705

t

Sig.

6.883

.000

11.459

.000

Model Summary
Model

R

R Square

1
.793a
.629
Predictors: (Constant), x2m .a

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.626

.37690

Change Statistics
R
F
Square
df1
df2
Change
Change
.629
225.161
1
133

Sig. F
Change
.000

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Model

1

(Constant)

x2m
a. Dependent Variable: ym

B

Std. Error

1.398

.173

.675

.045

Standardized
Coefficients
Beta
.793

t

Sig.

8.062

.000

15.005

.000

Model Summary
Change Statistics
Model

R

R Square

1
.676a
.457
a. Predictors: (Constant), x3m

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

R
Square
Change

F
Change

df1

df2

Sig. F
Change

.453

.45572

.457

111.982

1

133

.000

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Model

1

(Constant)

x3m
a. Dependent Variable: ym

B

Std. Error

1.644

.222

.633

.060

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

7.409

.000

.676

10.582

.000

Model Summary
Model

R

R Square

1
.780a
.609
a. Predictors: (Constant), x4m

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.606

.38683

Change Statistics
R Square
Change

F Change

df1

df2

Sig. F
Change

.609

207.006

1

133

.000

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients

Model

1

(Constant)

x4m
a. Dependent Variable: ym

B

Std. Error

1.449

.177

.654

.045

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

8.173

.000

.780

14.388

.000

Model Summary
Change Statistics
Model

R

R Square

1
.761a
.578
a. Predictors: (Constant), x5m

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

.575

.40158

R
Square
Change
.578

F
Change

df1

df2

Sig. F
Change

182.496

1

133

.000

Coefficientsa
Model

1

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

(Constant)

1.294

.200

x5m

.712

.053

Standardized
Coefficients
Beta
.761

T

Sig.

6.470

.000

13.509

.000
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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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