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Abstract: 
Organization environment today is more competitive and global. 

The modern organization is characterized with rapid new 

product introduction, shorter product life cycle ,well informed, 

customer expectations, This factors forces the organization to 

make efficient and effective supply chain management that 

respond rapidly to changes in the marketplace to create 

competitive advantage. The aim of this research is investigating 

the role of supply chain management in organization's problem 

solving through suppliers relationship-customers relationship-

value chain management .researcher test the research problem in 

Egyptian cosmetics companies by using descriptive method 

through sample tool which distributed (240) responses from 

organization's management to find results & recommendation 
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 -مقدمة :
تعانى الكثير من منشآت األعمال فى مصر من مشكالت تعوقها عن تحقيق أهدافها 
وتمنعها من الوصول لمركز تنافسى جيد مثل مشكالت التوريد ومشكالت التسويق 

ختلفة داخل ومشكالت عدم تناغم العمليات الداخلية وعدم التنسيق بين اإلدارات الم
لى حل إ ن يؤدىأدارة سلسلة التوريد الكفؤة يمكن طبيق إن تأالمنظمة ويرى الباحث 

–المنظمة –جزاء السلسلة )المورد أتلك المشكالت وذلك من خالل إحداث ترابط بين 
العمالء( تكون فيه المنظمة بإداراتها المختلفة همزه الوصل  –الوسطاء والموزعون 

التسويق وتتعرف على  بين العميل والمورد بحيث تتواصل مع العميل من خالل إدارة
إحتياجاته ورغباته )العالقات مع العمالء ( ثم تقوم المنظمة بنقل هذه الرغبات 
واإلحتياجات لموردى المنظمة من خالل إدارة المواد )العالقات مع الموردين( ويقوم 
الموردون بتوريد المواد المتفق عليها بالمواصفات والسعر والكمية والتوقيت المتفق 

م تقوم المنظمة بإنتاج منتجات تتفق مع رغبات العمالء من خالل العمليات عليهم ث
الداخلية واإلدارات المختلفة داخل المنظمة ثم تسليمها للعمالء ومن خالل العالقات 
الجيدة مع الموردين يتم حل الكثير من مشكالت التوريد ومن خالل العالقات الجيدة 

التسويق ومن خالل إحداث التنسيق والتناغم  مع العمالء يتم حل الكثير من مشكالت
بين إدارات المنظمة المختلفه يتم حل مشكالت عدم تناغم العمليات الداخلية وغياب 

 . التنسيق بين اإلدارات المختلفه للمنظمة
ن تطبيق إدارة سلسلة التوريد أن يثبت أل الباحث و اومن خالل العرض السابق يح

لى حل العديد من مشكالت المنظمة مثل مشكالت التوريد والمشكالت إالكفؤة يؤدى 
 .التسويقية والمشكالت التى تواجه العمليات الداخلية 
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 -أوآل :الخلفية النظرية :
 -ماهية إدارة سلسلة التوريد :-1

( بأنها نطاق متكامل من SCMإدارة سلسلة التوريد ) ((Mahbashi,2010 عرف
األنشطة والممارسات التى تبدأ من أنشطة الحصول على المدخالت مرورآ بالعمليات 

لى منتجات تامة الصنع وتنتهى بأنشطة إالداخلية والمسئولة عن تحويل المدخالت 
 . التسويق الخدمات للعميل من خالل شبكات التوزيع وقنوات أوإيصال المنتجات 

خر تعنى إدارة سلسلة التوريد من وجهة نظر منتدى سلسلة التوريد آوعلى جانب 
( تكامل عمليات األعمال Global Supply Chain Forum ,2007الكونية )

لتى األساسية عبر المورد األساسى الذى يجهز المنتجات والخدمات والمعلومات ا
 .تحقق القيمة المضافة للعمالء

وحدات األعمال  أوبأنها شبكة من الشركات ( Lambert  (2005,افيما يعرفه
ن فيما بينها لتحقيق أهداف و ال الى العميل النهائى تتعو المستقلة تمتد من المورد األ

 .مشتركة مما يؤدى لتحقيق منافع لكل أطراف السلسلة 
نها مجموعة متكاملة من العمليات واإلجراءات أعلى ) Bagchi (2002,ويعرفها 

التى تسهم فى دعم الشركات وتفعيل الممارسات التجارية التى تربط بين البائعين 
 .والمشترين فى السوق 

سلسلة التوريد بأنها ديناميكية تدفق المعلومات ( Chopra (2004,ويعرف
والمنتجات واألموال بشكل مستمر بين المراحل المختلفة وتشمل جميع شركاء السلسلة 

 شر بما يحقق رغبات العمالء.غير مبا أوبشكل مباشر 
 -تعريف الباحث :

نها مجموعة من األنشطة والعمليات أيمكن تعريف إدارة سلسلة التوريد على 
ن مع مورديها بما يضمن تعظيم و اوالممارسات  التى تؤديها منظمة األعمال بالتع

المنظمة لعملياتها الداخلية لتقديم منتج نهائى يلقى رضا العمالء ويحقق األرباح 
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للمساهمين بمعنى إدارة )تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة( جميع أنشطة المنظمة نحو 
تعميق وتقوية العالقات مع الموردين والوسطاء والموزعين والعمالء وتحسين وتطوير 

لياتها الداخلية وذلك لضمان تدفق المنتجات واألموال والخبرات والمعلومات عبر عم
السلسلة المكونة من الموردين والمنظمة والعمالء بما يحقق أقصى منفعة لكل حلقات 
السلسلة فى إطار شبكة من اإلعتماديات بين مراكز التوريد والتصنيع والتوزيع من 

دمات والمعلومات من المورد األساسى للعميل جل تحسين عملية تدفق السلع والخأ
 النهائى.

 -:Soin)2014( المكونات الرئيسية لنظام إدارة سلسلة التوريد-2
وتشمل عملية إنسياب وتحريك المواد والنقل داخل  -اللوجستية )النقل(: -أ

ل و احدود المنشأة وخارج حدود المنشأة للعمالء وتحديد خطوط السير وجد
 الحركة .

نى و اوتشمل التنبؤ بحجم الطلب على المنتج والتخطيط التع -التخطيط : -ب
 . بين اإلدارات المختلفة داخل المنظمة

عالقات الشراكة اإلستراتيجية مع الموردين تعنى  -إدارة عالقات الموردين : -ج
بناء وتطوير عالقات طويلة األجل لكى تستطيع المنظمة باإلشتراك مع المورد 

جل تصميم المنتجات وتطويرها واإلستجابة ألخطط من وضع وتطوير ا
للتكنولوجيا الحديثة والمرونة فى اإلستجابة لطلبات األسواق والعمالء كما تساهم 

نها بكل حدهما ألأعالقة المنظمة مع مورديها فى حل المشكالت التى يواجهها 
ل قأن تكون مع أن عالقات المشاركة يجب , إتأكيد سوف تؤثر على األخر 
ن يكون هؤالء أى مورد وحيد للمكون الواحد ويجب عدد من الموردين قد تصل ال

الموردون القليلون مستعدون لتحمل تبعات ومسئوليات عالقة المشاركة 
ن تقوم تلك العالقات على الثقة المتبادلة بين الطرفين أ ويجب اإلستراتيجية
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اطر والمزايا وتبادل والمصداقية والشفافية والمنافع المشتركة وتقاسم المخ
ن يتفق الطرفان فى الغايات أالمعلومات والمساعدات المالية والتدريب ويجب 

واألهداف المشتركة وكلها تصب فى إرضاء العميل النهائى والعمل على تحقيق 
 . رغباته

وتشمل المشتريات المركزية واإلتصال بالموردين وتقييم الموردين  -الشراء : -د
 . قل عدد ممكنألى إاإلستراتيجية وتقليل عدد الموردين وتوفير الموارد 

وتشمل تحديد المناسيب المخزنية وتخفيض حجم  -إدارة المخزون : -ه
 .المخزون وإدارة الموجودات المخزنية 

لى التوصل بطريقة مثلى للتكلفة المناسبة إوتهدف  -طرق التصنيع : -و
 . لوالجودة المناسبة واإلنتاج بكميات تناسب حاجة العمي

وتشمل عملية البيع للعمالء وإستالم األموال بالتنسيق مع  -إدارة الطلبات : -ز
 . اإلدارة المالية

ربط إدارة  -والتكامل مع كامل السلسلة : توريداإلنترنت الداعم لسلسلة ال -ح
بالعميل والتنسيق داخل المنظمة بين كافة اإلدارات فى كل  توريدسلسلة ال

 . المستويات وذلك بإستخدام اإلنترنت وتفعيل التجارة اإللكترونية
إنشاء نظام معلومات يشمل كل ما  -: توريدنظم المعلومات إلدارة سلسلة ال -ط

إمكانية دخول العمالء لنظام مع يخص أطراف السلسلة من معلومات 
 . دارة سلسلة التوريدالمعلومات إل

وتشمل إدارة معلومات العمالء والعمليات التى  -إدارة عالقات العمالء : -ك 
تخص العمالء والمتعاملين معهم من العاملين وتهدف الى إقامة عالقات 
شراكة إستراتيجية لزيادة وتحسين رضا العميل وإدارة عالقات العمالء هو 
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ية لتحقيق الميزة و اهو حجر الز عنصر مهم فى إدارة سلسلة التوريد و 
التنافسية الدائمة فمن خالل العالقات اإلستراتيجية مع العميل يفضل 

ن يحصل على إحتياجاته من المنظمة التى تقيم عالقات أالعميل دائمآ 
جيدة معه وبالتالى تزيد مبيعاتها وتحقق المزيد من األرباح والحصة السوقية 

مالء والعمل على تلبيتها باإلشتراك مع ومن خالل التعرف على رغبات الع
ن تصل الى أموردى المنظمة تستطيع المنظمة بمشاركة الموردين والعمالء 

اإلبداع والتطوير وتحسين الجودة وخفض التكلفة وتحقيق المرونة وسرعة 
 . التسليم وبالتالى تحقيق الميزة التنافسية

تشمل مراقبة ومتابعة و  -المؤشرات والوسائل إلدارة وتحسين األداء : -ل
والعمل على الوصول األمثل  توريدالعوامل الرئيسية المؤثرة على سلسلة ال

لى الهدف منها هو و وهى عملية رقابية بالدرجة األ توريدألداء سلسلةال
          .التقييم والتحسين وإزالة العوائق والعقبات امام أداء أمثل لسلسلة التوريد 

                                                 
مجاالت التحسين السبعة لبناء سلسلة التوريد الكفؤة -3
)2006(Bell:- 

 المصدر مجال التحسين مسلسل
اإلنتاج أكبر من الطلب ولذلك يجب السعى لتحفيز  اإلنتاج الفائض 1

 الطلب واإلنتاج وفقآ لرغبات العمالء 
نفاذ -طول وقت دورة اإلنتاج-طول وقت التوريد أوقات اإلنتظار 2

 إنتظار العميل إلستالم المنتج-المخزون 
األوقات المستغرقة لمنأولة ونقل المواد الخام ومعدات  النقل 3

 التصنيع
الوقت المستغرق فى عمليات التصنيع التى التضيف  التصنيع 4

 قيمة للمنتج
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زيادة الموجودات المخزنية عن الحد المناسب  المخزون  5
 للمخزون 

أعمال وحركات التضيف قيمة للمنتج تهدر وقت  حركات غير ضرورية 6
 األفراد ويجب إلغاء هذه الحركات

إنتاج منتج اليطابق مواصفات العميل مما يمثل  اإلنتاج المعيب 7
ضياع الطاقات اإلنتاجية وزيادة المخزون وضياع 

 الكثير من الوقت والجهد 
أكثر من مجاالت التحسين السبعة  أون العمل على تحسين واحد أويرى الباحث 

السابقة يؤدى الى المساهمة فى تحسين الوضع اإلجمالى ألداء المنظمة وكلما 
ن تسعى أجهود التحسين أكبر كانت المساهمة أكبر وبالطبع ننصح كانت 

  . المنظمة للتحسين فى المجاالت السابقة كلها بالتوازى 

 -: التوريد سلسلة إلدارة المعلومات نظام -4
 نظام هو التوريد سلسلة إلدارة المعلومات نظام أن ( Soin,2014) أكد

 حيث والمساعدات المعلومات من كبيرآ كمآ يوفر حيث ومتكامل شامل إلكترونى
 التوريد سلسلة كامل على واإلطالع للمعلومات الوصول من المستخدم يمكن
 والكتالوجات التسويقية والخدمات المنتج معلومات على اإلطالع من ويمكنه

 مع والتواصل الطلبات وإدارة العمالء مع والتواصل واألسعار والمواصفات
 اإلنتاج عمليات متابعة على والقدرة الشراء وطلبات البيانات وتبادل الموردين
 لدى المخزون  حالة وكذلك التسليم أو النقل حالة فى الموردين لدى والمخازن 
 لكل العالم عبر أو المحلية المتابعة على القدرة ذلك ويشمل والوسطاء الموزعين

 بين المعلومات تتدفق لكى سبق ما كل عن حقيقية معلومات وتوفير سبق ما
 . التوريد سلسلة فى معآ المرتبطة المؤسسات وخالل
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 -الحاجة الى العمل فى ظل سالسل التوريد :-5
 -ن العمل فى ظل سالسل التوريد يعنى :( أ (Stuart&Barry,2006كما يرى 

 . خفض التكاليف وتحسين الكفاءة-
 .التسليم فى الوقت المحدد -
 . تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية للمنظمات وعمالئها-
 . تقليل حدود المخاطر-
 . تحسين المرونة بأنواعها-
 . تحسين كفاءة إستثمار الموارد-
 . تحقيق إقتصاديات الحجم الكبير-
 . خفض مستويات المخزون -
 . تحسين تنافسية األعمال-
 . القيمة المضافة الكليةتحسين سلسلة -

ن تقييم أداء سلسلة التوريد فى اإلطار الكلى ألداء ( أ(Ferry,2017وكما أكد 
 -األعمال يعنى ما يلى :

 . تخفيض وقت التوريد-
 . تخفيض التكلفة-
 . زيادة الطاقة اإلنتاجية-
 . تحسين مستوى الجودة-
 . إعتمادية التسليم(-التسليم)سرعة التسليم-
مرونة أمر العميل وتعنى التكيف مع -المرونة اإلستراتيجية)مرونة خدمة العميل-

مرونة الموقع وتعنى القدرة على خدمة العميل فى -التغير فى حجم األمر ومكوناته
مرونة التسليم وتعنى التسليم للعميل قبل الوقت المحدد اذا إقتضت -مواقع متعددة
 . حاجة العميل(
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رضا -رضا العميل عن الصفقات-عميل قبل عقد الصفقاترضا العميل )رضا ال-
ذ يعد إالعميل بعد إتمام الصفقات( ويراه البعض أهم المؤشرات لنجاح سلسلة التوريد 

العميل هو القيمة األعلى فى السلسلة وتحقيق رضا العميل هو الهدف الرئيسى فى 
يرات فى طلبات ظل بيئة أعمال متغيرة تحتم على المنظمات سرعة اإلستجابة للتغ

 .العمالء قبل المنافسين حتى التفقد المنظمة عمالئها لصالح المنافسين 
 -دور إدارة سلسلة التوريد فى تحسين أداء األعمال :-6

 . ويتجسد هذا الدور فى مجالين وهما المجال المالى والمجال غير المالى
 . المجال المالى ويتمثل فى خفض التكلفة وتعظيم العائد-
تحسين مستوى –جال غير المالى ويتمثل فى تخفيض وقت الدورة اإلنتاجية الم-

 . اإلستخدام األمثل للموارد المتاحة-تخفيض مستويات المخزون -خدمة العمالء
 -أهمية وفوائد إدارة سلسلة التوريد :-7

ن هناك عدة نقاط تدفع المنظمات الى ضرورة تبنى منهج ( أ 2016الرفاعى)يرى 
 -لتوريد وهى :إدارة سلسلة ا

 . الحاجة الى تحسين العمليات-1
 . رفع مستويات الشراء الخارجى-2
 . تخفيض تكاليف النقل-3
 . زيادة أهمية التجارة اإللكترونية-4
 . زيادة ضغوط المنافسة وإتساع مدى العولمة-5
 . تعقيد سالسل التوريد ومن ثم الحاجة إلدارة فعالة للمخزون -6

ن تطبيق وتحسين أداء سلسلة التوريد بالشركة يفيد فى ( أ  (Mentzer,2003ويرى 
 -عدة مجاالت متنوعة  هى :
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 .تخفيض تكلفة التوريد والتكاليف الرأسمالية -
 . زيادة الحصة السوقية والمبيعات-
 . زيادة الربح الحدى للمنتجات وزيادة التدفقات النقدية للمنظمة-
 . المستويات وإنجاز األعمال بشكل متميز زيادة كفاءة التصنيع على كافة-
 . تعزيز اإلتصال بالعمالء واإلستحواذ عليهم-
 . تحقيق التميز التشغيلى وزيادة القيمة السوقية للمنظمة-

ذ إالفوائد األساسية إلدارة سلسلة التوريد للمنظمة  ( عدد من 2016الرفاعى  )ويرى 
الى مكان إ مباشرةالمنتجات تخفيض فى المخزون من خالل نقل  تطبيقها يحدث

الشراء ثم بعد ذلك يقوم بتخزينه ويكون مسئوآل عنه أما األثر على المورد ربما يكون 
أكثر صعوبة فى تصنيفه بصورة مبدئية كأرباح فاألمر يختلف لكنها قد تشمل فوائد 

 -لكل من العمالء والموردين كما يلى :
يعتبر اإلتصال بالعميل هو أحد أهم األعمال التى تحققها إدارة سلسلة  -العمالء:-1

التوريد حيث تساعد المنظمة على تحقيق اإلتصال بالعميل والتعامل معهم ذلك ألن 
رغباته من على السلسلة تبدأ وتنتهى بالعميل وذلك من خالل التواصل معه للتعرف 

 . يم وتنفيذ تلك الرغباتحيث المواصفات والسعر ووقت التسل
سلسلة التوريد الكفؤه تخفض من التكاليف وبالتالى تخفض سعر البيع  -التكلفة:-2

لى المنظمة كما تضمن إ لمبيعات وزيادة التدفقات النقديةفيزيد النصيب السوقى وا
ن يباع بأقل األسعار أن يكون اإلنتاج المنتج غير معيب و أسلسلة التوريد الكفؤه 

 . إختيار وسائل النقل والشحن يتم بأقل التكاليف وذلك ألن
تحقق سلسلة التوريد خمسة أشياء تقود الى تعظيم القيمة  -القيمة السوقية:-3

-اإلستخدام األمثل لألصول الثابتة-تخفيض التكاليف-السوقية وهى نمو المبيعات
سلة الشريحة الضريبية المحددة وفى ظل منهج سل-إنجاز األعمال بصورة متميزة

التوريد الكفؤه فإن ما يتم إنتاجه من كميات المنتج تتدفق نحو السوق وينتج عنها 
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التفقد المنظمة فمبيعات مرتفعة وذلك ألن العميل يجد ما يحقق رغباته عند الشراء 
 . ية مبيعات وال يتبقى من المنتجات راكد فى المخازن أ
كاليف تشغيل المصانع وإدارة التكاليف الرأسمالية مثل ت -التكاليف الرأسمالية:-4

ذا كان الطلب أكبر مما تم التنبؤ به وتم إدراجه إالمخزون تكون فى حدها األدنى و 
بكميات أكبر األمر الذى  توريدل اإلنتاج وهنا يأتى دور المورد فى الو افى خطط وجد

 . يخفض من عدد المخازن الالزمة لخدمة العميل
الى قيام سلسلة التوريد بتخفيض التكاليف باإلضافة  -الوفورات الرأسمالية:-5

يضآ تقود الى زيادة رأسمال المنظمة من خالل تحويل المخزون الى أالرأسمالية فإنها 
جه إستثمارية مما يزيد من األرباح والقيمة أو ن تستخدمها فى أنقدية تستطيع المنظمة 

 . السوقية للمنظمة
 -أهداف سلسلة التوريد:-8

 (:2009سلسلة التوريد المثلى فى )محمد حسانتتمثل أهداف 
تعظيم قيمة منتجات وخدمات المنظمة من وجهة نظر عمالئها من خالل القيام -*

 باألنشطة التالية :
التعرف بإستمرار على حاجات ورغبات العمالء والعوامل المؤثرة فى هذه -أ

ء من أجل اإلحتياجات وأسباب التغيرات والتقلبات فى رغبات وحاجات العمال
 . التخطيط إلشباع رغباتهم وإرضائهم

 .وجود نظم إتصاالت تساعد على تدفق المعلومات من العمالء للمنظمة والعكس-ب
تصميم أنظمة تقوم بمتابعة طلبات العمالء وتنفيذها داخل سلسلة التوريد وتعمل -ج

وقت على زيادة قدرة المنظمة على إنتاج وتوزيع المنتجات ونقلها للمكان و ال
 . المناسبين للعميل
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التخطيط إلدارة التدفقات العكسية للمنتجات المردودات والمنتجات التالفة بنفس -د
درجة كفاءة نقل المنتجات من المنظمة للعميل والعمل على تخفيض المردودات الى 

 . أدنى حد ممكن
امل بين كيفية إدارة المنظمة لعملياتها الداخلية بكفاءة وبشكل يضمن تحقيق التك-*

 أطراف سلسلة التوريد كافة من خالل القيام باألنشطة التالية:
قيام المنظمة بإنشاء أنظمة للرقابة على المخزون قادرة على الموائمة بين طلبات -أ

 . العمالء والطاقات اإلنتاجية للمنظمة للوفاء بها
طلبات  قيام المنظمة بتصميم نظم إنتاج مرنة تستطيع اإلستجابة للتغيرات فى-ب

 . العمالء ورغباتهم
لى شركاء إنهم شركات تقوم ببيع منتجاتها لهم أتغير نظرة المنظمة لمورديها من -ج

 . إستراتيجيين قادرين على المساهمة فى تعظيم قيمة منتجات المنظمة وخدماتها
حرص المنظمة الدائم على إشراك مورديها وعمالئها فى تطوير منتجاتها الحالية -د
 . إبتكار منتجات جديدة تلبى إحتياجات العمالء أو
 -عناصر إدارة سلسلة التوريد :-9

ن عناصر إدارة سلسلة التوريد هى خمسة عناصر تحدد ( أ 2016 )يرى الرفاعى
 -كيفية العمل وهى :

ن الهدف من تطبيق أذ إوهى الجزء األساسى فى إدارة سلسلة التوريد  الخطة :-*
السلسلة هو تحقيق رضا العميل لذلك يجب التخطيط لتوفير طلبات العمالء فى 
الوقت المناسب والكمية المناسبة بأقل تكلفة وأعلى جودة وأفضل قيمة للعمالء وهناك 

 عنصرين أساسيين فى الخطة هما :
 . الخدمة )ما هى السلع والخدمات التى يرغب العمالء بها( أوطبيعة السلعة -أ
 . التنبؤ بالوقت والكمية المتوقعة لطلب العميل-ب
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المصدر: ونعنى بها عملية إختيار الموردين لتوريد أو توصيل السلع والخدمات -*
المطلوبة ويتضمن تحديد السعر المناسب وطرق الدفع للموردين ونقل السلع وعمليات 

ة وإدارة وتحسين العالقات مع الموردين وكذلك تصميم عمليات إدارة المخزون الرقاب
لى مواقع إوتشمل إستالم السلع وفحصها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات ونقلها 

يضآ تقييم الموردين من خالل تقييم الجودة لديهم وأوقات التسليم أاإلنتاج وتشمل 
 . دمونها وسبل إدارة وتحسين العالقات معهموالمرونة واألسعار والخدمات التى يق

حيث يتم جدولة أنشطة اإلنتاج والفحص والتعبئة واإلعداد للتسليم  تصنيع :ال-*
قياس فيها  ووزنآ فى سلسلة التوريد حيث يتم وتعتبر هذه الخطوة أكثر الخطوات ثقآل

رين أساسيين عنص تكون منواآللية وقياس جودة المنتجات وتإنتاجية الموارد البشرية 
 هما :
التصميم : وتعنى وضع مواصفات للمنتج وفقآ لرغبات العمالء ووقت التسليم -أ

 . المناسب لهم
 . التشغيل: وفيه يتم مراقبة الجودة وجدولة اإلنتاج وتحديد مواقع التسهيالت-ب

ويقصد به أفضل  مدادويعنى اإل Logisticsالتسليم : ويطلق عليها مصطلح -*
تخزين للمواد بداية من إستالم طلبات العمالء حتى توصيل المنتجات الطرق لنقل و 

النهائية لهم من خالل تطوير أعمال المخازن وأسطول النقل ووضع نظام فعال 
لى ذلك يجب اإلهتمام ببعض إإلعداد الفواتير وإستالم النقدية من العمالء وباإلضافة 
ة والتكلفة والتكامل بين النظم النقاط األخرى مثل تدفق المعلومات والوقت والخدم

الداخلية المختلفة والتكامل خارجيآ مع المنظمات المشتركة فى سلسلة التوريد وتتطلب 
 ثالث عناصر لكى تكون فعالة وهى : مدادنظم اإل
امر بداية من تلقى األمر مرورآ بتسليم السلع وحتى و اإلستجابة السريعة لأل-أ

 . المقبوضاتتسليم الفاتورة وتحصيل 



 

   
   9/3/2019 ى محمد حسيند/ عمرو مصطف دور ادارة سلسلة التوريد فى تحسين المركز التنافسى لمنظمات االعمال  

 464                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

تجهيز الدفعة اإلنتاجية من حيث التغليف والعالمة التجارية والتبيين والتعبئة -ب
 . ثم التكويد والتجهيز للشحن

 . امر مرتجعةأو امر وعدم وجود و كتمال ودقة األإ-ج
المردودات : ويعنى ذلك وضع نظام إلستالم المردودات من المنتجات المعيبة أو -*

وى العمالء بخصوص المنتجات والعمل على امالء وتلقى شكالزائدة عن حاجة الع
 .وى احل هذه الشك

 -بناء وإدارة عالقات سلسلة التوريد :-10
ن إختيار الموردين وإقامة عالقات معهم يشكلون مع ( أ(Holmberg,2013ذكر  

بقيام عملية التوريد مجموعة من الخطوات المتصلة والمترابطة تشكل دورة كاملة تبدأ 
المنظمة بتحديد وتوصيف إحتياجاتها من المواد المختلفة ثم البحث عن مصادر 

ض معهم وتقييم الموردين وإختيار المورد و االتوريد الممكنة واإلتصال بهم والتف
األفضل واإلتفاق على شروط التوريد ثم إستالم التوريدات وفحصها ومراجعة الفواتير 

ة عالقات مستمرة مع الموردين تقوم على التحسين وسداد المستحقات المالية وإقام
والتطوير وحل المشكالت والثقة المتبادلة والوالء والتعلم المشترك واإلحترام المتبادل 
واإللتزام والرؤية المشتركة وإلمام كل طرف بقدرات األخر وبذل جهود مشتركة للقياس 

 . والتقييم
لتحسين أداء سلسلة التوريد  ن هناك بعدينألى ( إ(Johnson,13thEdويشير 
 وهما:
تنفيذ األشياء من خالل كفاءة التشغيل مع اإلهتمام الكامل بعمليات التوريد  -1

لتحقيق خفض التكاليف وخفض وقت اإلحتفاظ بالمخزون داخل السلسلة وخفض 
 . وقت العمليات المختلفة وتنويع المنتجات ومرونة العمليات
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قدرات المشاركين فى سلسلة التوريد  عمل األشياء الصحيحة من خالل رفع -2
تقديم منتجات وخدمات  أولتحقيق مزايا تنافسية من خالل إختراق أسواق جديدة 

جديدة تتيح للمنظمة الحصول على فرص جديدة وحسن إستغالل هذه الفرص 
 . من خالل توجيه كل نقاط قوتها تجاه تلك الفرص

 -عوامل نجاح إدارة سلسلة التوريد :-11
دعم اإلدارة العليا لمنهج إدارة سلسلة التوريد والعمل على تنفيذ كافة متطلباته -أ

 . وتوفير أدوات تنفيذه
إدارة عالقات الموردين من خالل التعامل مع أفضل الموردين وتأهيلهم وتحسين -ب

وتطوير العالقات معهم فى إطار الثقة المتبادلة والصدق والوضوح وإقتسام المزايا 
 . والمخاطر والمشاركة فى حل المشكالت والتدريب وتبادل المعلومات والتكنولوجيا

ى عملية أو حركة التضيف قيمة للمنتج أو ال تتناسب أإدارة سلسلة القيمة وإلغاء -ج
 . مع متطلبات العمالء

تصميم العملية ويقصد بها تدفق عمليات اإلنتاج والتصنيع لتحويل الموارد الى -د
خالل تحقيق التنسيق التام بين إدارات المنظمة مثل التسويق واإلنتاج  منتجات من

والموارد البشرية واإلدارة المالية ويتم تصميم العملية بشكل يضمن تحقيق حاجات 
ورغبات العمالء وبالطبع يرتبط تصميم العملية بالتكلفة وتوافر رأس المال والموارد 

 . ة العميل فى تصميم العمليةالمتاحة ومرونة تلك الموارد ومدى مشارك
إدارة عالقات العمالء وتعميق والء العميل للمنظمة بحيث يفضل العميل الشراء -ه

من المنظمة بإستمرار من خالل التعرف على حاجاته ورغباته وتنفيذها بالمواصفات 
والسعر المناسبين والتسليم بالكمية المطلوبة وفى الوقت المناسب ثم التعرف على 

 .العمالء والعمل على حلها  وى اشك
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تكنولوجيا المعلومات والمعرفة لدعم جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها والحصول -و
 . ولها بين شركاء سلسلة التوريداعلى المعلومات وتد

 أثر إدارة سلسلة التوريد على تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات :-12
السابقة أثر إدارة سلسلة التوريد على تحقيق الميزة لت العديد من الدراسات و اتن

التسليم( وأكدت الدراسات تميز المنظمات –المرونة –الجودة –التنافسية ) التكلفة 
 التى تطبق تلك المنهجية ومن هذه الدراسات :

لى إظهار أثر األبعاد المختلفة لتطبيق إدارة إهدفت  Sundram2013  دراسة-
شركة لصناعة  125اء سلسلة التوريد وقد إجريت الدراسة على سلسلة التوريد على أد

ن ستة أبعاد وهى الشراكة ألى إاإللكترونيات فى ماليزيا وقد توصلت الدراسة 
-الرؤية واألهداف-جودة المعلومات-مشاركة المعلومات -اإلستراتيجية مع الموردين
أداء سلسلة التوريد  حل المشكالت لها تأثير إيجابى على-مشاركة العائد والمخاطرة

 . وان كال من الرؤية واألهداف المشتركة أكثر تأثيرآ من بقية العوامل األخرى 
لت أثر التكامل بين المورد والمنظمة والعميل على أداء و اوتن Flynn2003دراسة-

لت الشركات الصناعية عامة و ااألعمال واألنشطة داخل المنظمات فى الصين وتن
ل تقديم نموذج لتكامل سلسلة التوريد وأظهرت الدراسة األثر كمجتمع للدراسة من خال

اإليجابى للتكامل الداخلى والتكامل مع الموردين والتكامل مع العمالء على تحسن 
 .العمليات الداخلية وسلسلة التوريد ومن ثم تحقيق الميزه التنافسية 

ميزة درست أثر تطبيق سلسلة التوريد على تحقيق ال Kearney2014دراسة-
مهنى من مختلف القطاعات الصناعية فى  30التنافسية من خالل مقابالت مع 

الهند وقد أكدت الدراسة ان تطبيق إدارة سلسلة التوريد يساعد المنظمة على تحقيق 
صت الدراسة جميع المنظمات بضرورة السعى لتطبيق إدارة أو الميزه التنافسية ومن ثم 

 . سلسلة التوريد
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لت دور إدارة سلسلة التوريد على شركة صيد األسماك و اوتن Hatani2013دراسة-
موظف فى األقسام المختلفة وقد  100ندونيسيا من خالل إجراء إستقصاء لعدد إفى 

صت بتطبيقها فى أو أكدت الدراسة ان سلسلة التوريد يمكنها تحقيق الميزة التنافسية و 
 . شركة صيد األسماك

لعالقة بين تطبيق إدارة سلسلة التوريد والقدرة لت الدراسة او اوتن Kim2014دراسة-
تمايز -تكنولوجيا التسويق اإلبداعى -خدمة العمالء -التنافسية ) قيادة التكلفة

تكامل العمليات -المنتجات ( ومستوى تكامل سلسلة التوريد)التكامل مع الموردين
ضحت الدراسة أو  التكامل مع العمالء( واألداء التنظيمى المالى واإلدارى وقد-الدخلية

ان إدارة سلسلة التوريد تلعب دورآ حيويآ لتحسين األداء التنظيمى سواء فى الشركات 
 . صعيرة الحجم أوكبيرة 
وسعت الدراسة الى إختبار العالقة بين إدارة سلسلة  Koh ,et.al.2012دراسة -

لة التوريد التوريد واألداء التشغيلى من جهة واألداء التنظيمى المرتبط بممارسات سلس
صت أو شركة صناعية فى تركيا و  203جريت الدراسة على عدد إمن جهة اخرى و 

ن اإلستراتيجى مع العمالء والموردين وتعميق ممارسات و االدراسة بممارسة التع
 . سلسلة التوريد

وقامت الدراسة ببحث العالقة بين ممارسات إدارة  Singh, et.al.2010دراسة -
تكامل -رضا العمالء-سرعة سلسلة التوريد-سلسلة التوريد ) إستخدام التكنولوجيا

التسليم ( -المرونة-الجودة-إدارة المخزون ( والميزة التنافسية )التكلفة-سلسلة التوريد
 -رضا أصحاب المصالح -كفاءة سلسلة التوريد -واألداء التنظيمى ) األداء السوقى

نه أالتعلم واإلبداع ( وتم إجراء الدراسة على عشر شركات فى الهند وأكدت الدراسة 
على الرغم من إقتناع الشركات الهندية بتأثير إدارة سلسلة التوريد على تحقيق الميزة 

جل تحسين أنها غير قادرة على تأدية ممارسات إدارة سلسلة التوريد من أال إالتنافسية 
 . األداء التنظيمى
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لت هذه الدراسة أثر إدارة سلسلة التوريد على األداء و اوتن Wong .W2011دراسة -
التنظيمى فى ظل قدرات إدارة المعرفة وطبقت على المديرين التنفيذيين لعدد من 

لى وجود تأثير قوى مباشر وغير مباشر إالشركات الماليزية وقد توصلت الدراسة 
ة فى األداء التنظيمى وتأثير القدرات الثقافية إلدارة المعرفة على لقدرات إدارة المعرف

 .ممارسات إدارة سلسلة التوريد وعلى فهم العاملين إلدارة سلسلة التوريد وأهميتها 
لت الدراسة أهم المعوقات المؤثرة على أداء و اوتن Tanco,et al2015دراسة -

ات الصغيرة والمتوسطة فى جريت الدراسة على شركات الصناعإسلسلة التوريد و 
راجواى وتوصلت الدراسة للمعوقات من خالل اإلستبيان الذى وزع على المديرين أو 

 -فى تلك الشركات وهى :
النقل -الكمية-التوقيت-المواصفات-معوقات خاصة بتدفق المواد الخام )السعر-

 .والشحن ( 
–العمليات الداخلية -نمعوقات مرتبطة بإدارة سلسلة التوريد )العالقات مع الموردي-

 . العالقات مع العمالء (-العالقات مع الوسطاء والموزعين
 . معوقات ذات طبيعة عالمية-
 . معوقات مرتبطة باأليدى العاملة-
 . معوقات تكنولوجيا المعلومات-
 . معوقات سياسات التخزين-

أسبابها والعمل صت الدراسة بضرورة التوصل لهذه المعوقات وتحليلها وفهم أو وقد 
لوياتها والعمل على توفير الموارد وتصميم وتنفيذ اإلستراتيجيات و على حلها وفقآ أل

 . التى تعمل على تحقيق األهداف
 -تعليق الباحث على الدراسات السابقة :

طلع عليها الباحث على الدور الكبير الذى تلعبه إدارة إلتى اتفقت جميع الدراسات إ
سين الميزة التنافسية واألداء التشغيلى وأثر ذلك على حل ى تحفسلسلة التوريد 
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المشكالت التى تواجهها المنظمة وزيادة ربحيتها ونصيبها السوقى وتحسن قيمتها 
 . صت بتطبيقها واإلستفادة من بعض المفاهيم الحديثة مثل إدارة المعرفةأو السوقية و 

 : ميدانيةثانيآ :الدراسة ال
 الدراسة اإلستطالعية :-1

قام الباحث بإجراء دراسة إستطالعية على عينة من شركات صناعة مستحضرات 
 وأدوات التجميل والعناية الشخصية فى مصر بهدف :

التعرف على المنهج الذى تتبعه الشركات محل الدراسة فى عالقاتها بالموردين -1
ا والعمالء والسياسات التى تتبعها فى الحصول على إحتياجاتها وتوزيع منتجاته

 . والتنسيق الداخلى بين اإلدارات المختلفة
التعرف على إمكانية تطبيق وإستخدام إدارة سلسلة التوريد فى تلك الشركات ومدى -2

 . توفر عوامل نجاح إدارة سلسلة التوريد
(شركة لتصنيع مستحضرات وأدوات 30وقام الباحث بإجراء الدراسة على عدد)
نتج منتجات متنوعة تم إختيارهم وفقآ ألهمية التجميل والعناية الشخصية فى مصر ت

المنتجات التى تقوم بإنتاجها وقد قام الباحث بإجراء مقابالت شخصية مع مديرى 
اإلنتاج والتسويق والموارد البشرية والتمويل والمشتريات والمخازن فى الشركات محل 

 . الدراسة
 . اإلستطالعيةوقد تمكن الباحث من تحديد مشكلة البحث من خالل الدراسة 

 مشكلة البحث : -2
شركة فى مصر إلنتاج مستحضرات وأدوات  420على الرغم من وجود أكثر 

ن مصر أالتجميل والعناية الشخصية )الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء( إال 
تنفق مبالغ كثيرة من المال إلستيراد منتجات التجميل من الخارج بلغت مليار ومائتان 

)تقرير الجهاز المركزى للتعبئة  2018ل من عامو مليون جنية فى الربع األوخمسون 
العامة واإلحصاء ( وهو ما يعنى ان مصر تنفق ما يقارب خمسة مليارات جنية 
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إلستيراد منتجات وأدوات التجميل والعناية الشخصية بالعملة األجنبية )غالبآ الدوالر 
 .لشراء ما هو أهم األمريكى ( رغم إحتياجنا للعملة األجنبية 

مما سبق ومن خالل الدراسة اإلستطالعية توصل الباحث الى عدم قدرة معظم 
الشركات العاملة فى مصر فى صناعة مستحضرات وأدوات التجميل والعناية 
الشخصية على منافسة الشركات األجنبية وذلك ألنها تواجه ببعض المشكالت 

 والعوائق من بينها :
بأسعار أعلى من قدرات  أوواصفات التلبى رغبات العميل مشكالت التوريد بم-1

 . فى توقيت غير مناسب أوبكميات غير مناسبة  أوالعميل 
مشكالت تسويقية تتمثل فى عدم قدرة الشركات المصرية على بيع كامل إنتاجها -2
غالبيته وذلك لعدم توافقه مع حاجات ورغبات العمالء مما يؤدى لتكدس المنتج  أو

 . فى المخازن وتحوله الى راكد النهائى
مشكالت مالية فقد أكدت غالبية الشركات عدم كفاية األموال المتاحة لكى تفوم -3

 . الشركات بالعمل كما يجب
مشكالت عدم التنسيق التام والكامل بين إدارات تلك الشركات وخصوصآ التسويق -4

 . واإلنتاج وإدارة المواد واإلدارة المالية
ن لم يكن كلها التطبق إدارة سلسلة إن غالبية الشركات ألى إوفد توصل الباحث 

 -نها :أذ إالتوريد 
التتبع غالبية الشركات إدارة عالقات الموردين حيث تشترى بطرق تقليدية يغلب -

 . عليها الطابع العشوائى
رغبات التتبع غالبية الشركات إدارة عالقات العمالء فهى ال تقوم بالتعرف على -

طرق التوزيع  أوالسعر  أوالغالف والبيانات  أوالعمالء بالنسبة لتصميم المنتج 
لة إقناعه بشراء و اوالترويج بل تقوم بعرض المنتج على العميل بعد إنتاجه ومح

 .المنتج
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 . يغيب التنسيق الكامل بين اإلدارات المختلفة داخل الشركات-
ن تطبيق ألة إثبات و اهذا البحث لمحعلى ما سبق يسعى الباحث من خالل  آوبناء

 . ن يحل المشكالت السابقةأوإتباع منهج إدارة سلسلة التوريد يمكن 
 فروض البحث : -3
تجددددددداه ذو داللدددددددة إحصدددددددائية أن تطبيدددددددق إدارة سلسدددددددلة التوريدددددددد يحدددددددل إال يوجدددددددد  -1

 . 0,05بعض مشكالت التوريد وذلك عند مستوي معنوية 

داللة إحصائية أن  تطبيق إدارة سلسلة التوريد يحل بعض تجاه ذو إال يوجد  -2
 . 0,05المشاكل التسويقية وذلك عند مستوي معنوية 

تجاه ذو داللة إحصائية أن تطبيق إدارة سلسلة التوريد يحل بعض إال يوجد  -3
 . 0,05المشكالت المالية وذلك عند مستوي معنوية 

يق إدارة سلسلة التوريد يزيد التنسيق بين تجاه ذو داللة إحصائية أن تطبإال يوجد  -4
 . 0,05اإلدارات والعمليات الداخلية وذلك عند مستوي معنوية 

 أهداف البحث: -4
 .التعرف على تأثير تطبيق إدارة سلسلة التوريد على حل بعض  مشكالت التوريد-1
المشكالت التعرف على تأثير تطبيق إدارة سلسلة التوريد على حل بعض -2

 . التسويقية
 . التعرف على تأثير تطبيق إدارة سلسلة التوريد على حل بعض المشكالت المالية-3
التعرف على تأثير تطبيق إدارة سلسلة التوريد على زيادة التنسيق بين اإلدارات -4

 . المختلفة والعمليات الداخلية
 مجال البحث : -5
صنيع مستحضرات وأدوات التجميل ختار الباحث الشركات العاملة فى مصر لتإ

لكل المواطنين  ةاليومي ةتمس الحيان منتجاتها والعناية الشخصية لتنوع منتجاتها وأل
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وكثرة عدد الشركات العاملة فى مصر وعلى الرغم من ذلك تستورد مصر منتجات 
مماثلة بمبالغ كبيرة بالعملة األجنبية وذلك للمشكالت التى تواجه تلك الشركات 

ها عن تلبية حاجات ورغبات العمالء وقد رأى الباحث إمكانية حل تلك وتعوق
 .المشكالت من خالل تطبيق إدارة سلسلة التوريد 

خر إلختيار هذا المجال للتطبيق وهو بساطة التكنولوجيا أن هناك سبب أكما 
ن تطبيق إدارة سلسلة التوريد وزيادة مبيعات أى أالمستخدمة وكثرة األيدى العاملة 

لى مزيد من األيدى العاملة وإنخفاض المبالغ المدفوعة إك الشركات سوف يؤدى تل
 . إلستيراد منتجات بديلة

 اسلوب ومنهج البحث : -6
 عتمد الباحث فى إجراء دراسته على :إ 
 ( الدراسة النظرية :6-1)
ل فيها الباحث التحليل النظرى إلدارة سلسلة التوريد من حيث المفهوم والمكونات و اوتن

الرئيسية إلدارة سلسلة التوريد ونظام المعلومات إلدارة سلسلة التوريد ومجاالت 
 .التحسين السبعة لبناء سلسلة التوريد الكفؤة 

ها فى تحسين ل الباحث مدى الحاجة الى العمل فى ظل سالسل التوريد ودور و اكما تن
 . ل أهمية وفوائد وأهداف إدارة سلسلة التوريدو اأداء األعمال كما تن

دارة عالقات سلسلة التوريد وعوامل إل عناصر سلسلة التوريد وكيفية بناء و و اوأخيرآ تن
 نجاح إدارة سلسلة التوريد وتم ذلك من خالل :

 . الصلةاإلطالع على الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات -
 . الدوريات العلمية والنشرات والمقاالت-
 . الدراسات السابقة من رسائل الماجستير والدكتوراه -
 . التقارير الداخلية بالشركات وتقارير اإلدارات-
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 ( الدراسة الميدانية :6-2)
وتمت على شركات تصنيع مستحضرات وأدوات التجميل والعناية الشخصية من 

 خالل :
لية من خالل إجراء مقابالت مع المديرين باإلدارات ذات و البيانات األجمع -

الصلة فى القطاع محل الدراسة )مديرى التسويق والعالقات العامة واإلنتاج 
والموارد البشرية والمشتريات والمخازن واإلدارة المالية فى الشركات محل 

 . الدراسة(
اج والتسويق والعالقات العامة لى مديرى اإلنتإإجراء إستقصاء ميدانى موجه -

 . والموارد البشرية والتمويل والمشتريات والمخازن فى الشركات محل الدراسة
مالحظة العالقات بين العاملين فى اإلدارات المختلفة فى الشركات محل -

 . الدراسة وتأثير ذلك على األداء
 أهمية البحث :-7
ن تطبيق وإتباع إدارة سلسلة التوريد إلنشاء شبكة قوية بين المنظمة ومورديها إ

وعمالئها لتحقيق رغبات العمالء من خالل التعرف على تلك الرغبات ونقلها للمورد 
للمساعدة فى تنفيذها يتيح للمنظمة تحقيق رضا العميل وضمان والؤه للمنظمة 

السوقى وبالتالى تزداد القيمة السوقية وبالتالى تزداد مبيعات المنظمة ونصيبها 
 .للمنظمة 

كما تمثل إدارة عالقات الموردين مكونآ هامآ فى إدارة سلسلة التوريد تساعد فى 
ى أخفض التكاليف ورفع جودة اإلنتاج وتحقيق المرونة والتسليم فى الوقت المناسب 

 .تحقيق الميزة التنافسية 
يف لما سبقه من أبحاث عن إدارة سلسلة ن يضأل و اومن هنا يأتى هذا البحث ليح

التوريد وأهمية إستخدامها فى المنظمات المصرية لتحسين وتطوير األداء وعلى ذلك 
ن يثبت إمكانية حل مشكالت التوريد وبعض مشكالت التسويق أل الباحث و ايح
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وبعض المشكالت المالية وبعض مشكالت التنسيق بين اإلدارات المختلفة فى 
 . ل الدراسة من خالل تطبيق إدارة سلسلة التوريدالمنظمات مح

 مجتمع البحث : -8
قام الباحث بإجراء بحثه بالتطبيق على شركات تصنيع مستحضرات وأدوات التجميل 

( شركة تتميز بتنوع منتجاتها وقد تعمد الباحث ان 30والعناية الشخصية على عدد )
لمتوسطة الحجم وتمتلك هذه تكون الشركات محل الدراسة من الشركات الكبيرة وا

الشركات إمكانيات تطبيق إدارة سلسلة التوريد من وجهة نظر الباحث وقد تم إختيار 
الشركات بطريقة العينة التحكمية وقام الباحث بشرح ماهية إدارة سلسلة التوريد 

بدى غالبية المستقصى منهم إقتناعه بمنهجية إدارة سلسلة أللمستقصى منهم وقد 
ضح معظمهم صعوبة تطبيق ذلك المنهج فى الصناعة المصرية بسبب أو ن إالتوريد و 

الثقافة السائدة التى تحول دون توفر الثقة الدائمة وإقامة عالقات مشاركة قوية مع 
الموردين والعمالء وتحتم الثقافة السائدة ان تسود العالقات التقليدية بين المنظمة 

من ناحية أخرى كما تمنع الثقافة السائدة  والمورد من ناحية وبين المنظمة والعميل
 . المنظمات من مشاركة المعلومات مع الموردين والعمالء

 : مجتمع البحث واختيار العينة محل الدراسة:آلأو 
 مجتمع الدراسة: -1

فدد   تصددنيع مستحضددرات وأدوات التجميددل والعنايددة الشخصدديةيشددمل مجتمددع الدراسددة 
 مصر.
 عينة الدراسة: -2

مدددن سدددبعة فئدددات )مدددديرى اإلنتددداج والتسدددويق  ةفدددردم 240تتكدددون عيندددة الدراسدددة مدددن 
والعالقددددات العامددددة والمددددوارد البشددددرية والتمويددددل والمشددددتريات والمخددددازن( تددددم اختيددددارهم 

 باستخدام العينة العشوائية البسيطة.
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 (1جدول )

 جدول توزيع عينة الدراسة

عدد القوائم 
 المسلمة

عدد القوائم 
 المستلمة

عدد القوائم الصالحة 
 للتحليل

نسبة 
 االستجابة

270 251 240 88,89% 

 التحليل اإلحصائ :  -9
 تم إستخدام بعض المفاهيم اإلحصائية ف  هذه الدراسة كما يل :

 األهمية النسبية: -أ
الدراسدة وذلدك بهددف ترتيددب تدم حسداب األهميدة النسدبية لكددل عبدارة مدن عبدارات أبعدداد 

أهدددم العبدددارات )المتغيدددرات( داخدددل كدددل بعدددد مدددن أبعددداد الدراسدددة ويدددتم حسددداب األهميدددة 
 النسبية من خالل العالقة اآلتية:

 األهمية النسبية =                            
 حيث ت = التكرار المقابل لكل استجابة

 و = الدرجة المقابلة لكل استجابة      
 (5و* = أكبر درجة استجابة )      
 ن = إجمال  عينة الدراسة      

 

 

 و(× مج )ت 

 *و× ن 
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 إختبار االشارة: -ب

اختبار االشارة هو اختبار فروض ال معلم , يتم باستخدام إحصاءة وليكسدون للعيندة  

ام ال يوجدد اتجداه معدين  – أوالواحدة, ومنه نتمكن من معرفة هل هناك اتجداه عدام   

 )محايدة( داخل مجتمع.

 مقياس ليكرت الخماس  -ج

تسددتخدم بصددفة عامددة مقددايس ليكددرت لمعرفددة االتجدداه العددام ألراء المسددتجبين ل جابددة 

 على اسئلة الرفض و القبول المتدرجة )المعروفة بسلم ليكرت( .

 الموثوقيه ومعامل الصدق -د

سددددتبيان المسددددتخدمة فدددد  جمددددع ر الثبددددات ألسددددئلة اإلتسددددتخدم الموثوقيددددة إلجددددراء إختبددددا

لفددددا أح قدددديم و احددددد معددددامالت الثبددددات مثددددل ألفددددا كرونبددددا  , و تتددددر أالبيانددددات  بإسددددتخدام 

كرونبا  بين الصفر و الواحد و كلما إرتفعت قيم معامل الثبدات و أقتربدت مدن الواحدد 

ي جدذر معامدل و ايسددل ذلك على زيادة الثبات ف  البيانات , أما معامل الصدق فهدو 

ح قيمتدده أيضددا بددين و االثبددات و يدددل علددى أن المقيدداس يقدديس مددا وضددع لقياسدده و يتددر 

 الصفر و الواحد و كلما إقترب من الواحد دل ذلك على زيادة صدق المقياس .
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بعد ترميز وتفريغ البيانات وإدخالها للحاسب اآلل ، تم استخدام البرنامج اإلحصائ  

(SPSSف  إجراء التحلي ): ل اإلحصائ  لبيانات الدراسة التطبيقية على النحو التال 

 . اًل : الموثوقية ومعامل الصدقأو 

 . ثانيا : التوزيع التكراري واألهمية النسبية و إتجاه مقياس ليكرت الخماس 

 . ختبارات الفروضإثالثا : 

 ل الباحث كل عنصر من العناصر السابقة بش ء من التفصيل كما يل :و اويتن
 الموثوقية و معامل الصدق: 

لفدددا كرونبدددا  لكدددل محدددور مدددن أسدددتبيان مدددن خدددالل معامدددل تدددم  حسددداب موثوقيدددة اإل -

ر الدراسددة علددى حدددي و لكددل الدراسددة ككددل و تددم أيضددا حسدداب معامددل الصدددق و امحدد

 كما هو موضح بالجدول االت  : 
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 (2جدول رقم )

 الموثوقية ومعامل الصدق

 معامل الصدق الذات  لفا كرونبا أمعامل  المفرداتعدد  المحور

 0,866 6 األول
0,930 

 6 الثان 
0,853 0,923 

 5 الثالث
0,837 0,914 

 8 الرابع
0,876 0,935 

 0,917 0,842 25 الدراسة ككل
 التحليل اإلحصائىالمصدر 

يعكدس مددي لفدا كرونبدا  مرتفعدة ممدا أن قيم معامالت أو من الجدول السابق يتضح 

ر الدراسددة و فد  كدل الدراسددة بصدفة عامددة, و و اثبدات البياندات فدد  كدل محدور مددن محد

 ن قيم معامالت صدق المفردات مرتفعة مما يعكس مصداقية المقياس. أأيضا 

تسدداق عددن طريددق حسدداب سددتخدام مقيدداس أخددر للصدددق يسددم  بصدددق اإلإويمكننددا  -

سدتخدام إبعداد المقيداس بأكدل بعدد مدن معامالت االرتباط بدين الدرجدة الكليدة للمقيداس و 

 (. زيع الطبيع  ر الفرعية للتو و ارتباط سبيرمان )وذلك نظرا لعدم خضوع المحإمعامل 
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 (3جدول رقم )

 صدق اإلتساق

 بعاداأل م

رتبدداط مددع معامددل اإل

الدرجددددددددددددددددة الكليددددددددددددددددة 

 للمقياس

القيمددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 حتماليةاإل

 0,00 *0,412 المحور األول 1

 0,00 *0,556 المحور الثان  2

 0,00 *0,462 المحور الثالث 3

 0,00 *0,563 المحور الرابع 4

 ( 0.05* دال عند مستوى )

  التحليل اإلحصائى المصدر

يتضح من الجدول السابق: أن جميع معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية الجمال  و 

، مما يدل  0,05ي أو المقياس وابعاد المقياس معنوية عند مستوي داللة إحصائية يس

 على صدق جميع ابعاد المقياس

 التوزيع التكراري واألهمية النسبية: -
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 المحور األول
عبارات حول تطبيق إدارة سلسلة التوريد يحل بعض مشكالت  6ل على و يحتوي المحور األ

وإتجاه مقياس ليكرت لكل عبارة على  التوزيع التكراري واألهمية النسبيةالتوريد, و قد تم حساب 
 حدي

 (4جدول رقم )
 المحور األول

 العبارة
 

 موافق
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
على 
 االطالق

االهمية 
 النسبية
% 

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

اتجاه 
 ليكرت

تشترى  -1
المنظمة 
إحتياجاتها 
وفقآ 

لألسعار 
التى 
يحددها 
 الموردون 

 15 13 18 22 172 التكرار

86,917 
 

4,346 
 

1,207 
 

 موافق
 بشدة

النسبة 
 6,3 5,4 7,5 9,2 71,7 المئوية

2- 
تحصل 
المنظمة 
على 

إحتياجاتها 
وفقآ 

للمواصفات 
التى 
يحددها 
 الموردون 

 14 16 17 176 17 التكرار

73,833 
 

3,692 
 

0,917 
 

 موافق
 

النسبة 
 المئوية

7,1 73,3 7,1 6,7 5,8 
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تحصل -3
المنظمة 
على 

إحتياجاتها 
فى التوقيت 
الذى 
يناسب 
ظروف 
المورد 
 اإلنتاجية

 11 15 10 21 183 التكرار

89,167 
 

4,458 
 

1,123 
 

 موافق
 بشدة

النسبة 
 4,6 6,3 4,2 8,8 76,3 المئوية

4- 
تحصل 
المنظمة 
على 

إحتياجاتها 
بالكميات 
التى 
يحددها 
 المورد

 22 18 13 168 19 التكرار

72,000 
 

3,600 
 

1,050 
 

 موافق
 

النسبة 
 المئوية

7,9 70 5,4 7,5 9,2 

يتسبب  -5
النقل من 
المورد 
للمنظمة 
فى كثير 
من التأخير 
 واألعطال

 17 16 12 13 182 التكرار

87,250 
 

4,363 
 

1,260 
 

 موافق
 بشدة

النسبة 
 المئوية

75,8 5,4 5 6,7 7,1 

6- 
يستطيع 
بعض 
الموردين 
فى السوق 
تلبية 

 موافق 1,003 3,621 72,417 20 15 18 170 17 التكرار
 



 

   
   9/3/2019 ى محمد حسيند/ عمرو مصطف دور ادارة سلسلة التوريد فى تحسين المركز التنافسى لمنظمات االعمال  

 482                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 
 

 

 

 

 

 

 

إحتياجات 
المنظمة 
فى حالة 
إقامة 
عالقة 
شراكة 
معهم من 
خالل إدارة 
عالقات 
 الموردين

النسبة 
 8,3 6,3 7,5 70,8 7,1 المئوية

 موافق 4,013المتوسط المرجح إلجمال  المحور األول هو 

 التحليل اإلحصائىالمصدر 

 

تطبيق أن راء عينة الدراسة هو الموافقة على أتجاه إن أويتضح  من الجدول السابق 
 . إدارة سلسلة التوريد يحل بعض مشكالت التوريد
 المحور الثان                                

عبارات حول تطبيق إدارة سلسلة التوريد يحل بعض  6يحتوي المحور الثان  على 
وإتجاه مقياس  التوزيع التكراري واألهمية النسبيةالمشاكل التسويقية, و قد تم حساب 

 . ليكرت لكل عبارة على حده
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 (5جدول رقم )
 المحور الثانى

 العبارة
 

 موافق
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
 موافق
على 
 االطالق

االهمية 
 النسبية
% 

المتوسط 
 المرجح

االنحرا
ف 
 المعياري 

اتجاه 
 ليكرت

1- 
التراعى 
المنظمة 
المواصفا
ت التى 
يطلبها 
العمالء 
 فى المنتج

 20 17 18 166 19 التكرار

72,250 
 

3,613 
 

1,021 
 

 موافق
النسبة  

المئوي
 ة

7,9 69,2 7,5 7,1 8,3 

2- 
التشرك 
المنظمة 
العميل فى 
عملية 
 التسعير

 13 15 16 179 17 التكرار

74,333 
 

3,717 
 

0,893 
 

 موافق
النسبة  

المئوي
 ة

7,1 74,6 6,7 6,3 5,4 

3- 
التراعى 
المنظمة 
تسليم 

المنتج وفقآ 
إلحتياجات 
 العميل

 13 19 19 20 169 التكرار

86,083 
 

4,304 
 

1,225 
 

 موافق
النسبة  بشدة

المئوي
 ة

70,4 8,3 7,9 7,9 5,4 

4- 
التراعى 
المنظمة 
اإلنتاج 
وفقآ 

 19 17 171 13 20 التكرار
59,833 

 
2,992 
 

0,882 
 محايد 

النسبة 
المئوي

8,3 5,4 71,3 7,1 7,9 
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للكميات 
التى 
يحتاجها 
 العميل

 ة

5- 
تتسبب 
عملية 
النقل من 
المنظمة 
للمورد فى 
تأخير 

التسليم فى 
من كثير 

 األحيان

 10 15 10 16 189 التكرار

89,917 
 

4,496 
 

1,102 
 

 موافق
النسبة  بشدة

المئوي
 ة

78,8 6,7 4,2 6,3 4,2 

يمكن  -6
للعمالء 
الحاليين 
شراء كل 
إنتاج 
المنظمة 
إذا لبى 
رغباتهم 
من خالل 
إدارة 
عالقات 
 العمالء

 14 15 12 16 183 التكرار

 موافق 1,193 4,413 88,250
 بشدة

النسبة 
المئوي
 ة

76,3 6,7 5 6,3 5,8 

 موافق 3,922المتوسط المرجح إلجمال  المحور الثان  هو 

 التحليل اإلحصائىالمصدر 
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تطبيق أن راء عينة الدراسة هو الموافقة على أتجاه إن أويتضح  من الجدول السابق 
 . إدارة سلسلة التوريد يحل بعض المشاكل التسويقية

 المحور الثالث                               
عبارات حول تطبيق إدارة سلسلة التوريد يحل بعض  5يحتوي المحور الثالث على 

وإتجاه مقياس  التوزيع التكراري واألهمية النسبيةالمشكالت المالية, و قد تم حساب 
 . ليكرت لكل عبارة على حدي

 (6جدول رقم )
 المحور الثالث

 العبارة
 

 موافق
 محايد موافق بشدة

غير 
مواف
 ق

غير 
 موافق
على 
االطال
 ق

االهمية 
 النسبية
% 

المتوس
ط 
 المرجح

االنحرا
ف 
 المعياري 

اتجاه 
ليكر 
 ت

تفقد  -1
المنظمة 
كثير من 
عمالئها 
بسبب عدم 
تلبية 
 رغباتهم

 8 17 13 11 191 التكرار

90,000 
 

4,500 
 

1,090 
 

 موافق
النسبة  بشدة

المئوي
 ة

79,6 4,6 5,4 7,1 3,3 

تفقد  -2
المنظمة 
كثير من 
األرباح 
نتيجة فقد 
 المبيعات

 12 20 11 186 11 التكرار
73,667 

 
3,683 
 

0,882 
 

 موافق
النسبة  

المئوي
 ة

4,6 77,5 4,6 8,3 5 

يتعطل  -3
قدر كبير 
من 

 60,000 18 14 174 18 16 التكرار
 

3,000 
 

0,838 
 محايد 
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اإلستثمارا
ت فى 
صورة 
مخزون 
 راكد

النسبة 
المئوي
 ة

6,7 7,5 72,5 5,8 7,5 

تؤدى  -4
ممارسة 
أنشطة 
المخزون 
الى تلف 
كثير من 
المواد 
 المخزنه

 19 18 19 167 17 التكرار

72,083 
 

3,604 
 

1,005 
 موافق 

النسبة 
المئوي
 ة

7,1 69,6 7,9 7,5 7,9 

يمكن  -5
تفادى تلك 
الخسائر 
وتوفير 
األموال 
ل ستثمار 
من خالل 
تحقيق 
رغبات 
 العمالء

 16 15 16 12 181 التكرار

 موافق 1,243 4,363 87,250
 بشدة

النسبة 
المئوي
 ة

75,4 5 6,7 6,3 6,7 

 موافق 3,830المتوسط المرجح إلجمال  المحور الثالث هو 

 التحليل اإلحصائىالمصدر 

تطبيق أن راء عينة الدراسة هو الموافقة على أتجاه إن أويتضح  من الجدول السابق 
 . إدارة سلسلة التوريد يحل بعض المشكالت المالية
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 المحور الرابع

عبدارات حدول تطبيدق إدارة سلسدلة التوريدد يزيدد التنسديق  8يحتوي المحدور الرابدع علدى 
 التوزيددع التكددراري واألهميددة النسددبيةحسدداب بددين اإلدارات والعمليددات الداخليددة, و قددد تددم 
 . وإتجاه مقياس ليكرت لكل عبارة على حدي

 (7جدول رقم )
 المحور الرابع

 العبارة
 

 موافق
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
 موافق
على 
 االطالق

االهمية 
 النسبية
% 

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري 

اتجاه 
 ليكرت

اليوجد -1
تنسددددددددددددددددديق 
كامددل بددين 
إدارتددددددددددددددددى 
التسددددددددددويق 
 واإلنتاج 

 14 20 13 15 178 التكرار
86,917 

 
4,346 
  

1,241 
  

موافق 
 بشدة

النسبة 
 5,8 8,3 5,4 6,3 74,2 المئوية

ال  -2
يوجددددددددددددددددددددددد 
تنسددددددددددددددددديق 
كامددل بددين 

إدارة 
اإلنتددددددددددددددداج 
واإلدارة 
 المالية

 16 15 13 17 179 التكرار

87,333 
 

4,367 
  

1,234 
  

 موافق
 بشدة
النسبة  

 المئوية
74,6 7,1 5,4 6,3 6,7 

3- 
اليوجدددددددددددددددد 
تنسددددددددددددددددديق 

 21 19 17 167 16 التكرار
71,500 

 
3,575 
  

1,032 
  

 موافق
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كامددل بددين 
إدارتددددددددددددددددى 
المشتريات 
 والمخازن 

النسبة 
 المئوية

6,7 69,6 7,1 7,9 8,8 

4- 
اليوجدددددددددددددددد 
تنسددددددددددددددددديق 
كامددل بددين 
إدارتددددددددددددددددى 
التسددددددددددويق 

 والمالية

 12 16 15 17 180 التكرار

88,083 
 

4,404 
  

1,171 
  

 موافق
 بشدة
النسبة  

 5 6,7 6,3 7,1 75 المئوية

5- 
اليوجدددددددددددددددد 
تنسددددددددددددددددديق 
كامددل بددين 
العمليدددددددات 
الداخليددددددددددة 
 المختلفة

 17 23 17 166 17 التكرار

71,917 
 

3,596 
  

1,002 
  

 موافق
 

النسبة 
 7,1 9,6 7,1 69,2 7,1 المئوية

ال يتم  -6
إشدددددددددددددددددراك 
المورد فدى 
تصددددددددددددددميم 
العمليدددددددات 
 الداخلية

 18 16 12 29 165 التكرار
85,583 

 
4,279 
  

1,268 
  

 موافق
 بشدة

النسبة 
 7,5 6,7 5 12,1 68,8 المئوية

ال يتم  -7
إشدددددددددددددددددراك 
العميددددددددددددددددل 
فددددددددددددددددددددددددددددددى 
تصددددددددددددددميم 
العمليدددددددات 
 الداخلية

 13 14 177 18 18 التكرار
61,167 

 
3,058 
  

0,806 
 محايد  

النسبة 
 5,4 5,8 73,8 7,5 7,5 المئوية
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يمكدددن  -8
زيدددددددددددددددددددددددادة 
التنسددددددددددديق 
مددن خددالل 
فرضه من 

اإلدارة 
العليددددددددددددددددددددددا 
علددددددددددددددددددددددددى 
اإلدارات 
 المختلفة

 10 14 15 12 189 التكرار

89,667 4,483 1,109 
 موافق
 بشدة
 

النسبة 
 4,2 5,8 6,3 5 78,8 المئوية

 موافق 4,014إلجمال  المحور الرابع هو المتوسط المرجح 

 التحليل اإلحصائىالمصدر 

أن راء عينددددة الدراسددددة هددددو الموافقددددة علددددى أتجدددداه إن أويتضددددح  مددددن الجدددددول السددددابق 
 تطبيق إدارة سلسلة التوريد يزيد التنسيق بين اإلدارات والعمليات الداخلية.

 
 ختبارات الفروض:إ 

 إختبارات جودة التوفيق  -أ

جل إختبار أن عبارات االستبيان تخضع للتوزيع الطبيع , تم استخدام أمن 

ستبيان كما هو ختبار جودة التوفيق لكلموجروف سميرنوف لجميع عبارات اإلإ

 موضح ف  الجدول التال :
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 (8جدول رقم )

 إختبار جودة التوفيق

 العبارة
 أحصاءة

 كلموجروف سميرنوف
P-Value نتيجة االختبار 

 غير معنوي  0,000 0,108 المحور األول

 غير معنوي  0,000 0,134 المحور الثان 

 غير معنوي  0,000 0,179 المحور الثالث

 غير معنوي  0,000 0,112 المحور الرابع

 غير معنوي  0,015 0,065 إجمال  االستبيان

 المصدر التحليل اإلحصائى          
ندددددده نسددددددتطيع رفددددددض الفرضدددددد  العدددددددم , لصددددددالح أويتضددددددح مددددددن الجدددددددول السددددددابق: 

الفددددددرض البددددددديل القائددددددل أن البيانددددددات ال تخضدددددددع للتوزيددددددع الطبيعدددددد  وذلددددددك لجميدددددددع 

 . 0,05عبارات االستبيان عند مستوي معنوية 
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 إختبار االشارة: -ب

 ر الرئيسددددددددددية للتوزيددددددددددع الطبيعدددددددددد و افدددددددددد  ظددددددددددل عدددددددددددم خضددددددددددوع العبددددددددددارات والمحدددددددددد

حصددددداء ختبدددددارات جدددددودة التوفيدددددق للتوزيدددددع الطبيعددددد ( تدددددم اسدددددتخدام اإلإسدددددتخدام إ) ب 

 ختبار االشارة لبحث الفروض التالية:إالالمعلم  وبالتحديد 

 ل:و الفرض األ

تجددددداه ذو داللدددددة إحصدددددائية أن تطبيدددددق إدارة سلسدددددلة التوريدددددد يحدددددل بعدددددض إال يوجدددددد 

 . 0,05مشكالت التوريد وذلك عند مستوي معنوية 
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 أوال: الفرض األول:

 (    9جدول رقم )
 األول للمحور الفروض إختبارات نتائج     

 
تجاه ذو داللة إحصائية أن تطبيق إدارة سلسلة إال يوجد 

التوريد يحل بعض مشكالت التوريد وذلك عند مستوي 

 0,05معنوية 
P –value اإلشارة االتجاه 

لألسعار التى يحددها تشترى المنظمة إحتياجاتها وفقآ  -1
 الموردون 

 موجبة معنوي  0,00

تحصل المنظمة على إحتياجاتها وفقآ للمواصفات  -2
 التى يحددها الموردون 

 موجبة معنوي  0,00

تحصل المنظمة على إحتياجاتها فى التوقيت الذى -3
 يناسب ظروف المورد اإلنتاجية

 موجبة معنوي  0,00

إحتياجاتها بالكميات التى تحصل المنظمة على  -4
 يحددها المورد

 موجبة معنوي  0,00

يتسبب النقل من المورد للمنظمة فى كثير من التأخير  -5
 واألعطال

 موجبة معنوي  0,00

يستطيع بعض الموردين فى السوق تلبية إحتياجات  -6
المنظمة فى حالة إقامة عالقة شراكة معهم من خالل إدارة 

 الموردينعالقات 
 موجبة معنوي  0,00

 موجبة معنوي  0,00 اجمال  المحور األول
 التحليل اإلحصائىمصدر ال
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تجدددداه ذو داللددددة إحصددددائية إممددددا سددددبق نددددرفض الفددددرض العدددددم  القائددددل إندددده ال يوجددددد 

أن تطبيددددددددق إدارة سلسددددددددلة التوريددددددددد يحددددددددل بعددددددددض مشددددددددكالت التوريددددددددد وذلددددددددك عنددددددددد 

يجددددداب  إتجددددداه إ, وهدددددو  0,05وذلدددددك عندددددد مسدددددتوي معنويدددددة  0,05مسدددددتوي معنويدددددة 

 )بالموافقة كما هو موضح سابقا ف  مقياس ليكرت( . 

  ثانيا: الفرض الثاني:
 المشاكل بعض يحل التوريد سلسلة إدارة قتطبي  أن إحصائية داللة ذو تجاهإ يوجد ال

 0,05 معنوية مستوي  عند وذلك التسويقية
 (     10جدول رقم )

  الثاني للمحور الفروض إختبارات نتائج    
ال يوجد اتجاه ذو داللة إحصائية أن  تطبيق إدارة سلسلة التوريد 

 اإلشارة االتجاه P –value 0,05يحل بعض المشاكل التسويقية وذلك عند مستوي معنوية 

 موجبة معنوي  0,00 التراعى المنظمة المواصفات التى يطلبها العمالء فى المنتج -1

 موجبة معنوي  0,00 التشرك المنظمة العميل فى عملية التسعير -2
 موجبة معنوي  0,00 التراعى المنظمة تسليم المنتج وفقآ إلحتياجات العميل -3

 موجبة معنوي  0,00 المنظمة اإلنتاج وفقآ للكميات التى يحتاجها العميلالتراعى  -4
تتسبب عملية النقل من المنظمة للمورد فى تأخير التسليم  -5

 فى كثير من األحيان
 موجبة معنوي  0,00

يمكن للعمالء الحاليين شراء كل إنتاج المنظمة إذا لبى  -6
 موجبة معنوي  0,00 العمالءرغباتهم من خالل إدارة عالقات 

 موجبة معنوي  0,00 اجمال  المحور الثان 

 التحليل اإلحصائىمصدر ال
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ممددددا سددددبق نددددرفض الفددددرض العدددددم  القائددددل إندددده ال يوجددددد اتجدددداه ذو داللددددة إحصددددائية 
أن  تطبيدددددددق إدارة سلسدددددددلة التوريدددددددد يحدددددددل بعدددددددض المشددددددداكل التسدددددددويقية وذلدددددددك عندددددددد 

, وهدددددو اتجددددداه ايجددددداب  )بالموافقدددددة كمدددددا هدددددو موضدددددح سدددددابقا  0,05مسدددددتوي معنويدددددة 
 ف  مقياس ليكرت( . 
  ثالثا: الفرض الثالث:

 بعدددددض يحدددددل التوريدددددد سلسدددددلة إدارة تطبيدددددق أن إحصدددددائية داللدددددة ذو تجددددداهإ يوجدددددد ال

 0,05 معنوية مستوي  عند وذلك المالية المشكالت

 (     11جدول رقم )
  الثالث للمحور الفروض اختبارات نتائج    

 
أن تطبيق إدارة سلسلة التوريد ال يوجد اتجاه ذو داللة إحصائية 

 اإلشارة االتجاه P–value 0,05وذلك عند مستوي معنوية يحل بعض المشكالت المالية 

 موجبة معنوي  0,00 تفقد المنظمة كثير من عمالئها بسبب عدم تلبية رغباتهم -1
 موجبة معنوي  0,00 تفقد المنظمة كثير من األرباح نتيجة فقد المبيعات -2

 موجبة معنوي  0,00 يتعطل قدر كبير من اإلستثمارات فى صورة مخزون راكد -3
تؤدى ممارسة أنشطة المخزون الى تلف كثير من المواد  -4

 موجبة معنوي  0,00 المخزنه

يمكن تفادى تلك الخسائر وتوفير األموال ل ستثمار من  -5
 خالل تحقيق رغبات العمالء

 موجبة معنوي  0,00

 موجبة معنوي  0,00 اجمال  المحور الثالث

 اإلحصائىالتحليل مصدر ال
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ممددددا سددددبق نددددرفض الفددددرض العدددددم  القائددددل إندددده ال يوجددددد اتجدددداه ذو داللددددة إحصددددائية 
أن تطبيددددددددق إدارة سلسددددددددلة التوريددددددددد يحددددددددل بعددددددددض المشددددددددكالت الماليددددددددة وذلددددددددك عنددددددددد 

, وهددددددو اتجدددددداه ايجدددددداب  )بالموافقددددددة كمددددددا هددددددو موضددددددح سددددددابقا 0,05مسددددددتوي معنويددددددة 
 ف  مقياس ليكرت( . 
  رابعا: الفرض الرابع:

 بددين التنسدديق يزيددد التوريددد سلسددلة إدارة تطبيددق أن إحصددائية داللددة ذو تجدداهإ يوجددد ال
 0,05 معنوية مستوي  عند وذلك الداخلية والعمليات اإلدارات

 (     12جدول رقم )
  الرابع للمحور الفروض اختبارات نتائج    

تجاه ذو داللة إحصائية أن تطبيق إدارة سلسلة التوريد يزيد إال يوجد 

التنسيق بين اإلدارات والعمليات الداخلية وذلك عند مستوي معنوية 

0,05 
P –value اإلشارة االتجاه 

 موجبة معنوي  0,00 اليوجد تنسيق كامل بين إدارتى التسويق واإلنتاج-1

 موجبة معنوي  0,00 ال يوجد تنسيق كامل بين إدارة اإلنتاج واإلدارة المالية -2

 موجبة معنوي  0,00 اليوجد تنسيق كامل بين إدارتى المشتريات والمخازن  -3

 موجبة معنوي  0,00 اليوجد تنسيق كامل بين إدارتى التسويق والمالية -4

 موجبة معنوي  0,00 العمليات الداخلية المختلفةاليوجد تنسيق كامل بين  -5

 موجبة معنوي  0,00 ال يتم إشراك المورد فى تصميم العمليات الداخلية -6

 موجبة معنوي  0,00 ال يتم إشراك العميل فى تصميم العمليات الداخلية -7

يمكن زيادة التنسيق من خالل فرضه من اإلدارة العليا على اإلدارات  -8
 موجبة معنوي  0,00 المختلفة

 موجبة معنوي  0,00 اجمال  المحور الرابع

 التحليل اإلحصائىمصدر ال
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ممددددا سددددبق نددددرفض الفددددرض العدددددم  القائددددل إندددده ال يوجددددد اتجدددداه ذو داللددددة إحصددددائية 

أن تطبيددددددق إدارة سلسددددددلة التوريددددددد يزيددددددد التنسدددددديق بددددددين اإلدارات والعمليددددددات الداخليددددددة 

, وهدددددددو اتجددددددداه ايجددددددداب  )بالموافقدددددددة كمدددددددا هدددددددو 0,05وذلدددددددك عندددددددد مسدددددددتوي معنويدددددددة 

 موضح سابقا ف  مقياس ليكرت( . 

 لتوصيات :إحدى عشر : النتائج وا

 نتائج البحث :
تناول الباحث من خالل إختبار الفرض األول الذى ناقش العالقة بين تطبيق -1

إدارة سلسلة التوريد وبعض مشكالت التوريد التى تواجه بعض منظمات األعمال 
لصناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية  وتمكن الباحث من إثبات أن  

التوريد يؤدى إلى حل بعض مشكالت التوريد من خالل إدارة تطبيق إدارة سلسلة 
 العالقات مع الموردين وهى أحد مكونات إدارة سلسلة التوريد.

تناول الباحث من خالل إختبار الفرض الثانى الذى ناقش العالقة بين تطبيق -2
 إدارة سلسلة التوريد وبعض المشكالت التسويقية التى تواجه منظمات األعمال وتمكن
الباحث من إثبات أن  تطبيق إدارة سلسلة التوريد يؤدى إلى حل بعض المشكالت 
التسويقية من خالل إدارة العالقات مع العمالء وهى أحد مكونات إدارة سلسلة 

 التوريد.
تناول الباحث من خالل إختبار الفرض الثالث الذى ناقش العالقة بين تطبيق -3

إدارة سلسلة التوريد وبين حل بعض المشكالت المالية التى تواجه منظمات األعمال 
وتمكن الباحث من إثبات أن تطبيق إدارة سلسلة التوريد يؤدى إلى حل بعض 
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وفورات مثل خفض مستوى المخزون المشكالت المالية من خالل تحقيق العديد من ال
 واإلنتاج للطلب .

تناول الباحث من خالل إختبار الفرض الرابع الذى ناقش العالقة بين تطبيق إدارة -4
سلسلة التوريد وبين زيادة التنسيق بين اإلدارات المختلفة للمنظمة وتمكن الباحث من 

نسيق بين إدارات المنظمة إثبات أن  تطبيق إدارة سلسلة التوريد يؤدى إلى زيادة الت
 والعمل كوحدة واحدة تمنع التضارب والتعارض.

 التوصيات :
رقم 
 التوصية

 التوصية
مجال 
 التطبيق

المدى 
 الزمنى

القائم 
 بالتطبيق

1 
 بعض لحل التوريد سلسلة إدارة تطبيق

 التوريد مشكالت
 الشراء

بصفة 
 مستمرة

 إدارة المواد

2 
 بعض لحل التوريد سلسلة إدارة تطبيق

 التسويقية المشكالت
 التسويق

بصفة 
 مستمرة

إدارة 
 التسويق

3 
 بعض لحل التوريد سلسلة إدارة تطبيق

 المالية المشكالت
كل إدارات 
 المنظمة

بصفة 
 مستمرة

 اإلدارة العليا

4 
 التنسيق لزيادة التوريد سلسلة إدارة تطبيق

 المنظمة إدارات بين
كل إدارات 
 المنظمة

بصفة 
 مستمرة

 اإلدارة العليا
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