
س تخدإم تكنولوجيا إملعلومات يف إلأنشطة إللوجستية  إ 

أأثرها يف حتقيق مزية تنافس ية للمؤسسةو 

-مجمع صيدإل حاةلدرإسة -  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 -1-جامعة باتنة 
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

التجاريةعلوم الفي  العلوم كتوراهأطروحة مقدمة لنيل شهادة د   
 إدارة أعمالتخصص 

إشراف:  إعداد:   
أ.د. سامية لحول   اسمهان خلفي  

 ة:لجنة المناقش

 اإلسم واللقب الرتبة الجامعة الصفة

-1-جامعة باتنة  رئيسا سيو امق صليحة يتعليم عال أستاذ   

-1-جامعة باتنة  مقررا  سامية لحول يتعليم عال أستاذ 

-1-جامعة باتنة  عضوا -أ–محاضر أستاذ   كيالنيصونيا     

-3-جزائر جامعة ال عضوا -أ–محاضر أستاذ   قطافيالسعيد    

-أ–محاضر أستاذ  جامعة جيجل عضوا بوحيضررقية    

-أ–محاضر أستاذ  جامعة بسكرة عضوا  سعاد معاليم 

  1012-1017السنة الجامعية: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



س تخدإم تكنولوجيا إملعلومات يف إلأنشطة إللوجستية  إ 

 أأثرها يف حتقيق مزية تنافس ية للمؤسسةو 

-مجمع صيدإل حاةلدرإسة -  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 -1-جامعة باتنة 
 كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 

 

 

 

 

 

 

 

التجاريةعلوم الفي  العلوم كتوراهأطروحة مقدمة لنيل شهادة د   
 أعمالإدارة تخصص 

إشراف:                                  إعداد:                                                                         
  أ.د. سامية لحول                اسمهان خلفي                                                                                  

 لجنة المناقشة:

 اإلسم واللقب الرتبة الجامعة الصفة

-1-جامعة باتنة  رئيسا يتعليم عال أستاذ   سيو امق صليحة 

-1-جامعة باتنة  مقررا يتعليم عال أستاذ   أ.د. سامية لحول 

-1-جامعة باتنة  عضوا -أ–محاضر أستاذ   كيالنيصونيا     

-3-جزائر جامعة ال عضوا -أ–محاضر أستاذ   قطافيالسعيد    

-أ–محاضر أستاذ  جامعة جيجل عضوا بوحيضررقية    

-أ–محاضر أستاذ  جامعة بسكرة عضوا  سعاد معاليم 

1012-1017السنة الجامعية:   



 



 

 داءــــــــــــــــــــــإه

:أهدي هذا العمل املتواضع إىل  

 الوالدين الكرميني حفظهما اهلل ورعامها

 زوجي

 أخوايت وإخويت وأوالدهم وكل العائلة

 عائلة زوجي

يت سليمةصديق  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وتقدير

أشكر اهلل العلي القدير الذي أعانين على إمتام هذا البحث وسخر يل من 
 يعينين يف ذلك فله احلمد والشكر

أتقدم جبزيل الشكر والعرفان لألستاذة املشرفة األستاذة الدكتورة سامية كما 
 حلول على ما بذلته من جهد علمي ودعم معنوي إلمتام هذا البحث

والشكر موصول ألعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم مناقشة هذا البحث 
 املتواضع

هم وأشكر أيضا جنود اخلفاء من العائلة واألصدقاء الذين لوال جهود
 وتفانيهم ملا رأى هذا العمل النور

على بذلهألخي محزة لزوجي على صربه و  خاص شكر  

تعاوهنم خاصة يف  ىكما أتقدم بالشكر اجلزيل ملوظفي جممع صيدال عل
، وإىل كل من ساهم يف إجناز هذا الدار البيضاء، جسر قسنطينة وباتنة

 العمل من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة.

 

 



 

 

 :الملخص

على تعديل هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك 
عالقة التأثير بين اللوجستيك والميزة التنافسية بمجمع صيدال لألدوية، حيث تمثلت أبعاد المتغير المستقل 

سفة سالسل اإلمداد. أما في فعالية األنشطة اللوجستية، التكامل الداخلي لألنشطة اللوجستية وتبني فل
في تكنولوجيا إدارة المعامالت، تكنولوجيا اإلتصاالت  تمثلتد اإلى أربع أبعالمتغير المعدل فقد تم تقسيمه 

بينما تمثل المتغير التابع  وتكنولوجيا إدارة العالقات باإلضافة إلى تكنولوجيا المعلومات كمورد إستراتيجي.
 في الميزة التنافسية ببعديها ميزة تنافسية يمكن تقليدها وميزة تنافسية ال يمكن تقليدها.

وللتوصل إلى نتائج الدراسة تم إستخدام المقابلة واإلستبيان كأدوات لجمع البيانات، التي وجهت 
باستخدام العينة العشوائية تم إطار. و  7711إلطارات مجمع صيدال كمجتمع للدراسة والمقدر عددهم بـ 

إستبيان لعدم قابليتها للتحليل  01بعاد تإستبيان، بعدها تم اس 081إستبيان استرجع منها  051توزيع 
إستبيان. ولتحليل النتائج تم  051اإلحصائي ليصبح مجموع اإلستبيانات الصالحة للدراسة والتحليل هو 

 لتحليل البيانات. AMOSو SPSSإلحصائية باستخدام برمجيات اإلعتماد على مجموعة من األساليب ا

 وانطالقا من إختبار الفرضيات خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

أن مجمع صيدال يهتم بإدارة األنشطة اللوجستية بفعالية وأن هناك نوع من التنسيق بين هذه األنشطة  -
نظر المستجوبين. كما أنه يتوفر على عوامل نجاح من وجهة عبر المجمع مع وجود بعض النقائص 

 سالسل اإلمداد، على الرغم من عدم إدراك معظم الموظفين لذلك؛
وأن هناك تبني لبعض تكنولوجيات المعلومات المرتبطة باللوجستيك بالمجمع، والتي ساهمت في  -

توسط إلى ضعيف بسبب بساطة تحسين لوجستيته ودعم الميزة التنافسية التي يمكن تقليدها، ولكن بتقدير م
 التكنولوجيات المستخدمة وعدم تعميمها في بعض األحيان؛

دمجها مع التكنولوجيات إضافة إلى أن المجمع يمتلك الكثير من الخصائص الفريدة التي يمكن  -
خلق ميزة ال يمكن تقليدها، إال أن شدة المنافسة تفرض على القائمين على المجمع المزيد من الحديثة ل

  التركيز على هذا الجانب لضمان بقائه واستمراره في السوق.

 

 



 

 

Abstract: 

The aim of this study was to identify the impact of information technology related to the 
logistics on modifying the effect relationship between the logistics and the competitive 
advantage of the pharmaceutical complex of SAIDAL. The dimensions of the independent 
variable were the effectiveness of logistics activities, the internal integration of logistics activities 
and the adoption of the philosophy of supply chains. The conditional variable was divided into 
four dimensions: transaction management technology, communication technology and 
relationship management technology, as well as information technology as a strategic resource. 
While the dependent variable «competitive advantage» has two dimentions a competitive 
advantage can be imitated and competitive advantage that can not be imitated. 

In order to arrive at the results of the study, the interview and questionnaire were used 
as data collection tools. Using 350 randomized samples, 350 questionnaires were retrieved, of 
which 280 were returned. After that, 30 questionnaires were excluded due to their lack of 
statistical analysis. To analyze the results, a set of statistical methods was adopted using SPSS and 
AMOS software for data analysis. 

Based on the hypotheses test, the study concluded with a number of results: 

- The pharmaceutical complex is concerned with the management of logistics activities 
effectively and that there is some coordination between these activities through the complex 
with some shortcomings from the point of view of the respondents. It also has supply chain 
success factors, although most staff are unaware of it;  

- The adoption of some information technologies associated with the logistics in the complex, 
which contributed to improving its logistics and supporting the competitive advantage that can 
be imitated, but with an average to weak assessment due to the simplicity of the technologies 
used and sometimes not being circulated; 

- The complex has many unique features that can be combined with modern technologies to 
create an advantage that can not be imitated. However, the intensity of the competition requires 
more emphasis on this aspect of the complex to ensure its survival and continuity in the market. 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

 

 فهرسال



رســــــــــالفه  
 

 
 ب

 فهرس المحتويات

 الصفحة وانــــــــــــــــــــــــــالعن
 الفهرس

 ب فهرس المحتويات
 ه فهرس الجداول
 ز فهرس األشكال

 17 مقدمةال
 األول: األنشطة اللوجستية وتكاملها داخليا وخارجياالفصل 

 75 المفاهيمي للوجستيك اإلطارالمبحث األول: 
 75 وأهميته تطور مفهوم اللوجستيك المطلب  األول:

 78 المطلب الثاني: األنشطة اللوجستية األساسية
 00 المطلب الثالث: األنشطة اللوجستية المساعدة

 02 داخل القناة اللوجستية وبين مختلف اإلدارات التكامل: الثاني المبحث
 02 اللوجستيك والتكامل بين اإلدارات المطلب األول:

 00 النظام اللوجستي المتكامل: الثانيالمطلب 
 02 اإلمدادإدارة سلسلة تبني فلسفة المبحث الثالث: 

 02 اإلمدادالمطلب األول: األسس النظرية إلدارة سلسلة 
 20 الثاني: إستراتيجيات سلسلة اإلمدادالمطلب 

 28 المطلب الثالث: متطلبات نجاح سالسل اإلمداد
 52 خالصة الفصل

 تطبيقات وشبكات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيكالفصل الثاني: 
 51 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي لتكنولوجيا المعلومات

 51 التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وتطوراتها المطلب األول: ماهية المعلومات،
 28 المطلب الثاني: األهمية االقتصادية لتكنولوجيا المعلومات وتطور استخدامها في المنظمة

 26 المطلب الثالث: مكونات تكنولوجيا المعلومات
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 11 اإلمدادالمبحث الثاني: مساهمة مدخل تكنولوجيا إدارة المعامالت في اللوجستيك وسالسل 
 ERP 18المطلب األول: نظام تخطيط موارد المؤسسة 

 WMS 87المطلب الثاني: نظام إدارة المستودعات 
 TMS 85المطلب الثالث: نظام إدارة النقل 

 61 المبحث الثالث: مساهمة مدخل تكنولوجيا إدارة اإلتصاالت في اللوجستيك وسالسل اإلمداد
 61 التعرف اآلليالمطلب األول: تكنولوجيا 

 EDI 62المطلب الثاني: نظام تبادل البيانات إلكترونيا 
 68 المطلب الثالث: األنترنت والشبكات الداخلية

 771 المطلب الرابع: أنترنت األشياء
 772 المبحث الرابع: مساهمة مدخل تكنولوجيا إدارة العالقات في اللوجستيك وسالسل اإلمداد

 APS 771المطلب األول: نظام التخطيط والجدولة المتقدم 
 CRM 705المطلب الثاني: نظام إدارة عالقات العمالء 

 707 خالصة الفصل
 الفصل الثالث: أثر تكنولوجيا المعلومات اللوجستية على تحقيق الميزة التنافسية

 702 المبحث األول: اإلطار النظري للميزة التنافسية
 702 األول: األصول التاريخية للميزة التنافسية وعالقتها بمفهومي المنافسة والتنافسيةالمطلب 

 706 المطلب الثاني: اإلستراتيجيات التنافسية
 722 المطلب الثالث: أبعاد الميزة التنافسية ومحدداتها

 751 المبحث الثاني: مصادر الميزة التنافسية، أدوات تحليلها ومؤشرات قياسها
 751 المطلب  األول: المداخل النظرية لمصادر الميزة التنافسية

 751 المطلب الثاني: أدوات تحليل مصادر الميزة التنافسية
 711 المطلب الثالث: مؤشرات قياس الميزة التنافسية

 712 المبحث الثالث: تكنولوجيا المعلومات اللوجستية والميزة التنافسية 
 715 تكنولوجيا المعلومات على الميزة التنافسيةالمطلب األول: أثر 

 716 المطلب الثاني: مساهمة األنشطة اللوجستية وسالسل اإلمداد في تحقيق الميزة التنافسية
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 780 المطلب الثالث: المزايا التنافسية المحققة عند تبني تكنولوجيا المعلومات اللوجستية
 782 خالصة الفصل

 الصناعة الصيدالنية بالتركيز على حالة مجمع صيدالالفصل الرابع: واقع 
 781 المبحث األول: اإلطار النظري للصناعة الدوائية عالميا ووطنيا

 781 وخصائصها نشأة وتطور صناعة الدواء: المطلب األول
 760 المطلب الثاني: السوق العالمية للدواء

 762 الجزائرالمطلب الثالث: واقع صناعة الدواء في 
 011 : التقديم بمجمع صيدال في ظل متغيرات الدراسة الثانيالمبحث 

 011 المطلب األول: نظرة عامة حول مجمع صيدال
 077 المطلب الثاني: واقع متغيرات الدراسة في مجمع صيدال

 002   خالصة الفصل
 علىمجمع صيدال وأثرها بيا المعلومات لإلدارة اللوجستية دعم تكنولوجالفصل الخامس: 

 تحقيق ميزة تنافسية
 

 001 تحليل وتفسير النتائج ،: اإلجراءات المنهجية للدراسةاألولالمبحث 
 001 مجتمع وعينة الدراسةلمطلب األول: المنهج المستخدم، ا

 006 وأدوات التحليل اإلحصائي أدوات جمع البياناتالمطلب الثاني: 
 007 وثباتها ستبيان(طلب الثالث: صدق أداة القياس )اإلالم

 020 : عرض تحليل البياناتالثانيالمبحث 
 020 المطلب األول: وصف خصائص عينة الدراسة

 025 المطلب الثاني: التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة
 020 ختبار الفرضيات ومناقشة نتائج الدراسةالمبحث الثالث: إ

 020 المطلب األول: اختبار التوزيع الطبيعي 
 028 الدراسة فرضيات المطلب الثاني: اختبار

 062 خالصة الفصل
 062 خاتمة عامة
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 017 قائمة المراجع
 072 قائمة المالحق

   
 فهرس الجداول

 

 الصفحة عنوانال الرقم
 760 0172 - 0175تطور الحصة السوقية ألهم أسواق الدواء العالمية خالل الفترة  10
 765 0175-0115المنتجات الدوائية خالل الفترة اتجاه الطلب على  10
 762 0170 -0111تطور سوق الدواء بالجزائر خالل الفترة  10
 761 0177-0112تطور حصة الدواء الجنيس بالسوق الجزائري للدواء خالل الفترة  10
 761  0171-0111تطور صادرات الجزائر خالل الفترة  10
 077 0172 - 0170مختلف المواد خالل الفترة تطور مشتريات المجمع من  10
 001 0172 - 0170تطور األرباح الصافية وربحية مجمع صيدال خالل الفترة  10
 000 0172 - 0170تطور إنتاج مجمع صيدال خالل الفترة  10
 000 0172 - 0170تطور مبيعات مجمع صيدال خالل الفترة  10
 008 والمستبعدة والقابلة للتحليل اإلحصائياإلستبيانات الموزعة، المسترجعة  01
 000 الرموز الخاصة بمتغيرات وأبعاد الدراسة 00
دارة سالسل  00 نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمحور تكامل األنشطة اللوجستية وا 

 اإلمداد
000 

432تقديراتنموذجمحورتكاملاألنشطةاللوجستيةوإدارةسالسلاإلمداد 31

نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمحور تطبيق تكنولوجيا المعلومات المرتبطة  00
 باللوجستيك

001 

-001 تقديرات نموذج محور تطبيق تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك 00
008 

 006 نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمحور الميزة التنافسية 00
 021 التنافسيةتقديرات نموذج محور الميزة  00



رســــــــــالفه  
 

 
 و

 020 قيم معامل ألفا كرونباخ 00
 020 الجنسحصائية حسب متغير توزيع أفراد العينة اإل 00
 020 السنحصائية حسب متغير توزيع أفراد العينة اإل 01
 022 الخبرة المهنيةحصائية حسب متغير إلعينة اتوزيع أفراد ال 00
 022 المستوى التعليميحصائية حسب متغير توزيع أفراد العينة اإل 00
 025 الوظيفي المستوىحصائية حسب متغير توزيع أفراد العينة اإل 00
دارة سالسل  00 الـمقاييس الوصفية لمتغير اإلدارة المتكاملة لألنشطة اللوجستية وا 

 اإلمداد
022-
021 

-051 الـمقاييس الوصفية لمتغير تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك 00
052 

-021 الـمقاييس الوصفية لمتغير الميزة التنافسية 00
011 

دارة سالسل إ 00 ختبار التوزيع الطبيعي لمحور إدارة تكامل األنشطة اللوجستية وا 
 اإلمداد

022 

 025 ختبار التوزيع الطبيعي لمحور تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باألنشطة اللوجستيةإ 00
 022 لمحور الميزة التنافسيةختبار التوزيع الطبيعي إ 00
 SEM 021مؤشرات جودة المطابقة حسب نمذجة المعادالت الهيكلية  01
 028 ختبار الفرضية الرئيسية األولىإنتائج  00
 026 المتعلقة بالفرضية الرئيسية األولى نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى 00
 017 المتعلقة بالفرضية الرئيسية األولى ختبار الفرضية الفرعية الثانيةإنتائج  00
 010 المتعلقة بالفرضية الرئيسية األولى ختبار الفرضية الفرعية الثالثةإنتائج  00
 015 األولى المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانيةالفرضية الفرعية  ختبارإنتائج  00
 012 الرئيسية الثانيةالثانية المتعلقة بالفرضية ختبار الفرضية الفرعية إنتائج  00
 018 الثالثة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانيةختبار الفرضية الفرعية إنتائج  00
 081 الرابعة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية الفرعيةختبار الفرضية إنتائج  00



رســــــــــالفه  
 

 
 ز

 080 الخامسة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانيةختبار الفرضية الفرعية إنتائج  00
 082 السادسة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانيةالفرضية الفرعية  ختبارإنتائج  01
 085  الرئيسية الثانيةختبار الفرضية إنتائج  00
 081 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثالثة ختبار الفرضية الفرعية األولىإنتائج  00
 086 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثالثة الفرضية الفرعية الثانية ختبارإنتائج  00
 067 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثالثة ختبار الفرضية الفرعية الثالثةإنتائج  00
 060 ختبار الفرضية الرئيسية الثالثةإنتائج  00

 
 فهرس األشكال

 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 11 نموذج الدراسة 10
 06 اإلداراتتفاعل اللوجستيك مع باقي  10
 17 أنواع برمجيات الحاسوب 10
 10 برمجيات النظام وبرمجيات التطبيقات كواجهة بين المستخدم النهائي واألجهزة   10
 771 مجاالت إستخدام األنترنت، اإلنترانت واإلكسترانت 10
 d-APS 702نموذج مبسط الستخدام الوكالء في نظام  10
 012 صيدالالهيكل التنظيمي لمجمع  10
 075 قناة توزيع خارجية طويلة لمجمع صيدال 10
دارة سالسل اإلمداد 09  434 نموذج تكامل األنشطة اللوجستية وا 

 005 نموذج تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك 01
 006 نموذج الميزة التنافسية 00
 012 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية ختبار نموذج الفرضية الفرعية األولىإ 00
 012 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية ختبار نموذج الفرضية الفرعية الثانيةإ 00
 018 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية ختبار نموذج الفرضية الفرعيةالثالثةإ 00
 081 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية ختبار نموذج الفرضية الفرعية الرابعةإ 00



رســــــــــالفه  
 

 
 ح

 080 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية ختبار نموذج الفرضية الفرعية الخامسةإ 00
 080 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية ختبار نموذج الفرضية الفرعية السادسةإ 00
 085 ختبار نموذج الفرضية الرئيسية الثانيةإ 00
 081 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثالثة نموذج الفرضية الفرعية األولى ختبارإ 00
 086 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثالثة ختبار نموذج الفرضية الفرعية الثانيةإ 01
 061 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثالثة ختبار نموذج الفرضية الفرعية الثالثةإ 00
 060 الرئيسية الثالثةختبار نموذج الفرضية إ 00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقـدمـــــــة

 

 



 ة  ـــــالمقدم
 

 
2 

 مقدمة
يشهد عالم األعمال فترة من التحول السريع تساهم فيه عدة عوامل، يمثل التوجه نحو العولمة 

العوامل إلى هذه تهدف ، حيث طور تكنولوجيا المعلومات وغيرهاأهمها، باإلضافة إلى اللوجستيك، ت
إصالح نماذج التجارة العالمية وتطويرها، بمعنى تسهيل تدفق السلع والخدمات عبر العالم. وتفرض هذه 

تطمح للعمل في هذا المستوى أن تنظم شبكاتها التجارية، بحيث يمكنها اإلستجابة  منظمةالمهمة على كل 
وفي معرض القيام بذلك ال تجد  العالم. بطريقة فعالة وعالية الجودة في أي نقطة من لمتطلبات عمالئها

أخرى تهدف لتحقيق نفس الغرض وتنافسها في هذا المجال،  منظماتنفسها بمعزل عن  المنظماتهذه 
وأخرى تعرض خدماتها للتشارك والتكامل لتحقيق المهمة ذاتها. في ظل هذه الظروف ال يبقى أمام 

 لها، ومن ثم الحفاظ عليها.سوى الحصول على ميزة تنافسية في مجال عم المنظمة
بشكل كبير بالمحيط الذي تعمل فيه مثل السوق، المورد والعميل.... وتعتبر  المنظمةيتأثر نشاط 

نحو هذه التغيرات محدودة، خاصة إذا كانت تركز على أهدافها الداخلية. ولتكون قادرة  المنظمةردود فعل 
ا يجب أن تتكيف مع المعطيات الجديدة في أنشطة أنه منظماتعلى مواجهة التغيرات السريعة، تعرف ال

ستجابة للتحديات التي يفرضها المحيط المنطقة التي يمكن من خاللها اإل أعمالها. والوظيفة اللوجستية هي
الخارجي. ومن هنا تظهر أهمية النشاط اللوجستي، التي ستزداد تدريجيا إذا ما تم ربطها بالمنافسة. إن 

اللوجستيك الدور الذي هو بحاجة إليه. ويمكن أن يعطي الوصول إلى هذه  تحقق هذا الربط سيكسب
 النقطة أهمية وقيمة للوجستيك، لكن نسبة األهمية وكيفية التنظيم هي نقاط يجب التطلع إليها أيضا.

، فهو المسؤول عن إيصال المنتجات للمنظمةيعتبر اللوجستيك من المواضيع المهمة للمجتمع و 
تهلكين محددين، في وقت محدد، بمكان محدد، بالشروط المطلوبة وبالتكلفة المالئمة. والخدمات إلى مس

عتماد على تنظيماته واستعداداته الداخلية حقيق هذه األهداف للمستهلكين باإلوكل نظام لوجستي يهدف لت
 والخارجية.

ية القرن الواحد قتصادية خاصة مع بدالوجيا المعلومات تطورت الحياة اإلمع التطور السريع لتكنو 
قتصادية مجبرة على مسايرة هذا التطور بتبني تكنولوجيا المعلومات حت المنظمات اإلوالعشرين. وأصب

والتحسين المستمر لها. ومع المنافسة العنيفة التي فرضتها العولمة، وارتفاع تكلفة تكنولوجيا المعلومات، 
إن استخدام نظم إدارة اإلنتاج الحديثة مثل اإلدارة أصبح اكتساب ميزة تنافسية في هذا المجال أمرا صعبا. 

المتطورة، أدى إلى منح الكثير  نظماتفي معظم الموغيرها في الوقت المحدد  وتخطيط موارد التصنيع 
من التحسينات فيما يخص تقليل التكلفة وتقليل وقت االنتظار أثناء عملية االنتاج أي في النشاط األساسي 
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صبح البحث في مثل هذه الحاالت عن تحقيق ميزة تنافسية من خالل األنشطة وبالتالي أ نظمة،للم
المكملة للنشاط األساسي أمرا ضروريا، مثل التخفيض من تكاليف التخزين وحجمه، وتكاليف النقل 

بربط الزبون  -سلسلة اإلمداد- والمناولة وتقليل الوقت المخصص لذلك، والعمل على إدارة هذه السلسلة
قنوات التوزيع، عمليات اإلنتاج والموردين بطريقة ترضي توقعات خدمة العمالء، وبأقل تكلفة من النهائي، 

ستخدام الكفء لتكنولوجيا المدعم للقيام بهذه المهمة هو اإلالمنافسين. ومن المفترض أن يكون العنصر 
 المعلومات.

هي تعمل على تحسين ، فنظمةتلعب تكنولوجيا المعلومات اللوجستية دورا هاما في نجاح الم
 للمنظماتالتفاعل بين شركاء سلسلة اإلمداد. بالمقابل فإن التحسين في اللوجستيك أصبح موردا أساسيا 

لتحقيق أرباح جديدة، ولتحافظ على الميزة التنافسية. يبدو هذا البناء منطقيا من الناحية النظرية، لكن 
ية واضحة لتبرير هذه العالقة. لذلك فإن البحث في في الواقع تجد صعوبة في إيجاد طريقة علم نظماتالم

أدروار ومزايا تكنولوجيا المعلومات اللوجستية المتعلقة بحركية سلسلة اإلمداد ضروري لمعرفة العالقة بين 
 تطبيقات تكنولوجيا المعلومات اللوجستية وأداء سلسلة اإلمداد. 

الدراسات اختبارا دقيقا لتكنولوجيا المعلومات هذه العالقة حسب بعض  الفصل في تبريرويقتضي  
أو إلى تكنولوجيا  بطرق مختلفة منها على سبيل المثال تقسيمها إلى أبعادها الهامة، داخلية وخارجية

بالمقابل تم تحديد عناصر سلسلة اإلمداد الداخلية  معلومات تدعم اإلتصاالت، العالقات والمعامالت.
وفي هذا السياق اتضح أن تحسين الربحية أداء مرتبط بالميزة التنافسية.  يقوالخارجية كعوامل حاسمة لتحق

 والتنافسية العالية يمكن أن تنجح عندما يتم تسهيل التبادل عن طريق تبادل المعلومات.
إلى تلك التكنولوجيات التي تسهل تبادل  التي تدعم المعامالتتكنولوجيا المعلومات وتشير 

معلومات تكنولوجيا   المنظمة. وتمثل  حزم تخطيط موارد المنظمةقسام داخل المعلومات بين مختلف األ
النظم المحاسبة، المالية، األنشطة أكثر من غيرها. وتسهل هذه  المرتبطة باللوجستيك المعامالت

الصناعية واألنشطة المتكاملة، ومن مزاياها تخفيض المخزون، تخفيض وقت تشغيل البيانات وزيادة 
أيضا، نظم إدارة المخازن، ونظم  المعامالتمعلومات ن األمثلة على تكنولوجيات وم للزبون.اإلستجابة 
تكنولوجيات التي تسهل فتتمثل في تلك ال التي تدعم اإلتصاالت. أما تكنولوجيا المعلومات ...إدارة النقل

روابط أو  ، وهي كذلك عبارة عنداخل سلسلة اإلمداد وحتى خارجهاتصال والمعلومات معامالت اإل
تطبيقات خارجية تسهل تبادل، تحليل وتوثيق المعلومات بكفاءة بين شركاء سلسلة اإلمداد. ومن أمثلتها 

باإلضافة إلى تكنولوجيا المعلومات التي تدعم العالقات، وهي  األنترنت وتبادل البيانات إلكترونيا.
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اد وخاصة العمالء، ومن أمثلتها نظام تكنولوجيات تهتم بإدارة العالقات بين مختلف شركاء سلسلة اإلمد
 إدارة العالقات مع العمالء.

 :الدراسةإشكالية 
من الضغوط التنافسية في ظل اإلنفتاح  المنظماتالعاملة بالجزائر كغيرها من  المنظماتتعاني 

مد اإلقتصادي والتطور التكنولوجي، وأصبح عليها في هذه الظروف السعي لتحقيق مزايا تنافسية طويلة األ
يتعرض لضغوط تنافسية  المنظماتوتجديدها وتطويرها للبقاء واإلستمرار. ومجمع صيدال كغيره من 

تطور المنافسين السابقين...مما يؤدي إلى إرتفاع باإلضافة إلى  جديدة محليا ودوليا منظماتكظهور 
تطلباتهم. وللبقاء في مستوى توقعات المستهلكين من حيث الجودة، الكلفة والخدمات المقدمة كاستجابة لم

ميزة تنافسية ال لتحقيق على المجمع السعي  ،هذه البيئة شديدة التنافس والتغير ودعما لحصته السوقية
 يمكن تقليدها على األقل في المدى القصير. 

، كما مجمع صيدالوعلى اعتبار أن األنشطة اللوجستية تستحوذ على الحصة األكبر من تكاليف 
وبسبب  التي لها تأثير مباشر على خدمة العمالء من حيث التسليم واحترام الوقت،تعد من العوامل 

المشاكل التي يعانيها المجمع في هذا الخصوص والمتعلقة بعدم توفير المنتجات الدوائية عند الطلب 
بسبب عدم توفرها في المخازن والحاجة إلى وقت إضافي لإلنتاج، حيث يرجع هذا األخير إلى ضعف 

يرات وتخطيط اإلنتاج. بالمقابل عند التوريد بكميات كبيرة لتغطية الطلب يتحمل المجمع تكاليف التقد
في إذا تغير الطلب عدم الحاجة إليها بقائها في المخازن بسبب إمكانية إضافة إلى إضافية في التخزين 

ول لهذه المشاكل حلللبحث في إمكانية إيجاد  الحالية جاءت الدراسة المستقبل وغيرها من المشاكل،
 للمجمع تجديد وتطوير الميزة التنافسية من أجل باإلعتماد على اللوجستيك وتكنولوجيا المعلومات

 واستدامتها. ومن هنا يمكن طرح التساؤل الرئيسي التالي:
من حيث الفعالية والتكامل  ما مدى إستخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم األنشطة اللوجستية

 وأثر ذلك في تحقيق ميزة تنافسية لمجمع صيدال؟ عبر سلسلة اإلمداد رجيالداخلي والخا
 ويندرج ضمن التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:

   كيف يمكن تحقيق التكامل اللوجستي الداخلي والخارجي من خالل تطبيقات وشبكات تكنولوجيا
 المعلومات؟

   عبر سلسلة  اللوجستية وتكاملها الداخلي والخارجيما مدى إدراك مجمع صيدال ألهمية األنشطة
 ؟افي تحقيق أهدافه اإلمداد
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  ؟إلدارة اللوجستية المدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية لمجمع صيدالما أثر ا 
  ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها دعمة للوجستيك في تحقيقاإلستراتيجية الم ما أثر التكنولوجيا 

 صيدال؟لمجمع 
 فرضيات الدراسة:

 يمكن اإلعتماد على الفرضيات التالية: البحث ولإلجابة على أسئلة
 الفرضية الرئيسية األولى:

 عبر سلسلة  همية األنشطة اللوجستية وتكاملها الداخلي والخارجيأ مجمع صيدالالمستجوبون ب يدرك
 .في تحقيق أهدافها اإلمداد
o  :الفرضية الفرعية األولى 

 .افي تحقيق األهداف المنوطة به األنشطة اللوجستيةفعالية مجمع صيدال أهمية ب المستجوبون يدرك -
o  الثانيةالفرضية الفرعية : 

ألنشطة اللوجستية في تحقيق لاإلدارة المتكاملة الداخلية مجمع صيدال أهمية ب المستجوبون يدرك -
 األهداف المنوطة بها.

o  الثالثة:الفرضية الفرعية 
 سلسلة اإلمداد في تحقيق األهداف المنوطة بها. تبني فلسفةصيدال أهمية  بمجمع المستجوبون يدرك -

 الفرضية الرئيسية الثانية:
 لمجمع  يمكن تقليدها يوجد أثر لإلدارة اللوجستية المدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية

 .من وجهة نظر المستجوبين صيدال
o  األولى:الفرضية الفرعية 
 يمكن تقليدها اللوجستية المدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية نشطةيوجد أثر لأل -

 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال
o  الثانيةالفرضية الفرعية: 
المدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق الداخلية و  اللوجستية نشطةلأللإلدارة المتكاملة يوجد أثر  -

 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال يمكن تقليدها ميزة تنافسية
o  الثالثةالفرضية الفرعية: 
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 المدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق ميزة تنافسيةسالسل اإلمداد لتبني فلسفة يوجد أثر  -
 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال يمكن تقليدها

o  الرابعةالفرضية الفرعية: 
 يمكن تقليدها في تحقيق ميزة تنافسية المعامالتالمدعمة بتكنولوجيا لإلدارة اللوجستية يوجد أثر  -

 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال
 :الخامسةالفرضية الفرعية 

 يمكن تقليدها في تحقيق ميزة تنافسية اإلتصاالتالمدعمة بتكنولوجيا لإلدارة اللوجستية يوجد أثر  -
 .نظر المستجوبينمن وجهة  لمجمع صيدال

o  السادسةالفرضية الفرعية: 
 يمكن تقليدها في تحقيق ميزة تنافسية العالقاتالمدعمة بتكنولوجيا لإلدارة اللوجستية يوجد أثر  -

 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال
 الفرضية الرئيسية الثالثة

  ميزة تنافسية ال يمكن  تحقيق دعمة للوجستيك علىاإلستراتيجية المالمعلومات  يوجد أثر لتكنولوجيا
 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال تقليدها

o  :الفرضية الفرعية األولى 
ميزة  دعمة لفعالية األنشطة اللوجستية على تحقيقاإلستراتيجية المالمعلومات  يوجد أثر لتكنولوجيا -

 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال تنافسية ال يمكن تقليدها
o  الثانيةالفرضية الفرعية : 

 دعمة للتكامل الداخلي لألنشطة اللوجستية على تحقيقاإلستراتيجية الم المعلومات يوجد أثر لتكنولوجيا -
 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها

o  الثالثة:الفرضية الفرعية 
ميزة  دعمة لتبني فلسفة سالسل اإلمداد على تحقيقالماإلستراتيجية المعلومات  يوجد أثر لتكنولوجيا -

  .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال تنافسية ال يمكن تقليدها
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 الدراسة نموذج
 : نموذج الدراسة10شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : من إعداد الباحثةالمصدر

 أهمية الدراسة:
على التجارة العالمية، أصبح تزويد العمالء باحتياجاتهم في الوقت في ظل العولمة واإلنفتاح 

ا. بإحتدام المنافسة الشديدة بينه التي تتسمفة مالئمة تحديا أمام المنظمات المحدد، بالمكان المحدد وبتكل
ومن هنا إزدادت أهمية اللوجستيك كأداة لحل هذه المشكلة بالنسبة للمنظمات اإلقتصادية. ناهيك عن 

مهما في حياة المنظمات. إن إهتمام المنظمات  أهمية تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت عصبا
اإلقتصادية بهذه المواضيع نابع من إهتمامها بخدمة زبائنها وتحقيق أرباح ومكانة في السوق. إن اهتمام 

منه المجتمع ككل المنظمات اإلقتصادية بمثل هذه المواضيع ال يحقق لها مزايا خاصة فقط، بل يستفيد 
في تحقيق الرفاهية، القضاء على التلوث البيئي والتطور الشامل. باإلضافة إلى دفع المنظمات المنتجة 

 األنشطةفعالية

 اللوجستية

 مدىاإلعتمادعلى

إدارةمتكاملةلألنشطة

 اللوجستية

 سالسلتبنيفلسفة

 اإلمداد

 ميزةتنافسيةيمكن

 تقليدها

 ميزةتنافسيةاليمكن

 تقليدها

 تكنولوجياإدارة

 المعامالت

 تكنولوجيااإلتصاالت 

 تكنولوجياإدارة

 العالقات

 تكنولوجياالمعلومات

 كمورداستراتيجينادر
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للتكنولوجيات إلى ابتكار نظم وتكنولوجيات جديدة في كل مرة لخدمة التطورات الحاصلة في النواحي 
يستفيدون من هذا الواقع سفماء والمنظرين اإلقتصادية واإلجتماعية. أما من الناحية العلمية، فإن العل

ويعملون على إفادته. في األخير فإن إهتمامنا بهذه المواضيع نابع من رغبتنا في إطالع المنظمات 
 الجزائرية على واقع إدارة األعمال في المنظمات العالمية، ومحاولة إفادتها لتحذو حذوها.

 أهداف الدراسة:
 تمثلت أهداف الدراسة فيمايلي:

الضرورية المرتبطة باللوجستيك تقديم إقتراحات وتحاليل حول بعض تكنولوجيات المعلومات  -
 ؛إلخ ERPو EDIألنشطة األعمال من أجل فهم أهميتها والسعي لتطبيقها مثل 

النظر في إمكانية تبني المنظمة محل الدراسة لفلسفة سالسل اإلمداد وما يتطلبه ذلك من توفر  -
والمتمثل في التحكم في مختلف األنشطة اللوجستية واإلدارة الجيدة لمختلف أساس هذه السالسل 

 العالقات مع الموردين والعمالء والشركاء اإلقتصاديين؛
إدارة سلسلة اإلمداد في النشاط اللوجستي المنفرد والمتكامل داخليا وخارجيا عبر حديد أثر ت -

 ؛عند دعمه بتكنولوجيا المعلومات تنافسيةالدراسة على إمكانية تحقيقها للميزة ال المنظمة محل
للمنظمة محل الدراسة مع استراتيجياتها  تكنولوجيا المعلومات اللوجستيةمواءمة البحث في كيفية  -

الرئيسية وأهدافها وتوفير التوافق بين هذه التكنولوجيات والقدرات البشرية في المنظمة من أجل 
 .ال يمكن تقليدهاتحقيق ميزة تنافسية 

 جية الدراسة:منه
مصادر  الوصفي لوصف متغيرات الدراسة، وذلك باإلعتماد على المنهجتم اإلعتماد على 

والدوريات والملتقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية وأبحاث مختلف الكتب المتمثلة في  البيانات الثانوية
 بمختلف اللغات العربية واألجنبية.  الدراسات السابقة التي تناولت موضوع اللوجستيك والميزة التنافسية

وللوقوف على واقع تطبيق تكنولوجيا المعلومات ومدى تبني المنظمات في الجزائر للتنسيق 
والتكامل بين األنشطة اللوجستية ولفلسفة سلسلة اإلمداد، تم اإلعتماد على واحدة من أكبر المنظمات 

ج دراسة الحالة. وقد تم اإلعتماد على كل من العاملة في الجزائر وهي صيدال، وذلك باستخدام منه
باستخدام بعض األدوات بعد معالجتها اإلستبيان والمقابلة كأدوات لجمع البيانات، ثم تم تحليل النتائج 

 .AMOSوبرنامج  SPSSاإلحصائية كبرنامج الـ 
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 الدراسات السابقة:
على الرغم من أهمية  تكنولوجيا المعلومات في مجال األعمال، ومساهمة تطبيقاتها المستمرة  في 
كفاءة وفعالية مختلف وظائفها ونشاطاتها، إال أن الدراسات التي تناولت التطبيقات المتعلقة باألنشطة 

للغة العربية، ناهيك عن اللوجستية وتكاملها الداخلي والخارجي عبر سالسل اإلمداد تعتبر قليلة خاصة با
الدراسات التي ربطت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك بخلق ميزة تنافسية للمنظمات 

عتمدت على المتغيرات الثالثة ال بد من اإلشارة في التي اوالمحافظة عليها. وقبل التطرق للدراسات 
راسة الحالية. ويمكن تلخيص هذه الدراسات البداية لبعض الدراسات التي جمعت بعض متغيرات الد

 فيمايلي:
 F. Haghighatدراسة  -0

 The Impact of Information Technology on»وهي مقالة نظرية بعنوان  
Coordination Mechanisms of Supply Chain »  تأثير تكنولوجيا المعلومات على ميكانزمات(

 ,World Applied Sciences Journal 3 (Supple 2)التنسيق في سلسلة اإلمداد( المنشورة بمجلة 
2008, 74-81.  

البحث في كيفية اإلستجابة الفعالة الحتياجات العمالء عبر سالسل  ىلوتهدف هذه الدراسة إ
وبما أن سلسلة التوريد تتألف من اإلمداد في ظل التغيرات التكنولوجية السريعة والقدرات التنافسية العالية. 

ة، فإنها يمكن أن تلبي احتياجات العمالء، فقط عندما تصبح جميع أطرافها متكاملة منظمات مختلف
ومنسقة. وعلى الرغم من أن التطورات األخيرة في تكنولوجيا المعلومات قد أثرت على دوائر سلسلة 

القائمة اإلمداد بأكملها، فقد ركز الباحث دراسته على تأثير تكنولوجيا المعلومات على التنسيق والتدفقات 
األخرى في سلسلة اإلمداد فقط. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن أحد األهداف الهامة في سلسلة اإلمداد هو 
تنسيق جميع األطراف فيها، لذلك فإن آليات التنسيق هذه التي توفر التنسيق بين مختلف أعضاء سلسلة 

من آليات التنسيق وتقييم أثر تكنولوجيا التوريد، لها أهمية أكبر. ومن ثم، إستخدم الباحث أنواع مختلفة 
المعلومات على تلك اآلليات. وقد قام الباحث بإظهار هذه اآلثار في شكل نموذج مفاهيمي، حيث توفر 

 اآلثار المترتبة على ذلك نظرة مفيدة للمديرين بشأن تحسين التنسيق مع شركائهم في سلسلة التوريد.
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  :Rémi Founouدراسة  -0

 The role of»بعنوان  0110وهي دراسة نظرية قدمت في المؤتمر الثاني لبحوث النقل في سويسرا سنة 

IT in logistics: Competitive advantage or strategic necessity? »  دور تكنولوجيا(
 .المعلومات في اللوجستيك: ميزة تنافسية أو ضرورة إستراتيجية؟(

على الرغم من إقرار صاحب هذه الدراسة بوجود الكثير من البحوث األكاديمية التي تعطي أهمية 
كبيرة لتكنولوجيا المعلومات وخاصة في المجال اللوجستي، والتي زادت أهميتها بعد تطور األنترنت، إال 

ر ميزة تنافسية أنه حذر من الحماس الزائد في هذا الخصوص معتبرا أن تكنولوجيا المعلومات ال توف
للمنظمات بشكل تلقائي. ولتوضيح وجهة نظره إستخدم النظرية القائمة على وضعية السوق والنظرية 
القائمة على الموارد، وقدم إطار لتحليل مساهمة تكنولوجيا المعلومات في قطاع الخدمات اللوجستية. 

زة تنافسية في حاالت محدودة، وتوصل من خالل ذلك إلى أن تكنولوجيا المعلومات تسهم في تحقيق مي
وأنها في الغالب تعتبر ضرورة إستراتيجية. ومن خالل ذلك إقترح منهجا مزدوجا نحو اإلدارة اإلستراتيجية 

 المعيارية الحلول بعضلتكنولوجيا المعلومات، إذ ينبغي للمنظمة أن تطور من جهة القدرة على تنفيذ 
 تكنولوجيا نظام تدمج أن ينبغي أخرى، جهة ومن لفرص؛ا على القائم النهج علىباإلعتماد  بكفاءة

 .     واضحة استراتيجية ومواءمة العليا اإلدارة من قوي التزام مع المنظمة في المعلومات
 :  .Suhong  Li et alدراسة  -0

 The Impact of Supply Chain» وتتمثل الدراسة في مقال بعنوان
ManagementPractices on Competitive Advantage and Organizational 

Performance»  والذي تم نشره بمجلة ،Omega-The International Journal of 
management Science, 34, 2006, 107-124.   

ارة الفعالة لسلسلة اإلمداد هي وسيلة اإلد اعتبارنطلق أصحاب هذه المقالة في دراستهم من اوقد 
نظرا ألن المنافسة لم تعد قائمة بين  ،الميزة التنافسية وتحسين األداء التنظيمي لتحقيققيمة محتملة ذات 

المنظمات بل بين سالسل التوريد. ولدراسة هذه الرؤية إعتمدوا على تقسيم أبعاد ممارسة إدارة سلسلة 
رد اإلستراتيجية، عالقة العمالء، مستوى تبادل المعلومات، جودة تبادل اإلمداد إلى كل من شراكة المو 

المعلومات والتأجيل. والختبار العالقات بين ممارسة إدارة سلسلة اإلمداد، الميزة التنافسية، واألداء 
منظمة وتمت معالجة العالقات المقترحة في هذا اإلطار باستخدام  762التنظيمي تم جمع البيانات من 

جة المعادالت البنائية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ممارسة إدارة سلسلة اإلمداد بمستويات عالية نمذ
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يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الميزة التنافسية وتحسين األداء التنظيمي. كما أن الميزة التنافسية يمكن أن 
 يكون لها أثر إيجابي مباشر على األداء التنظيمي للمنظمات.

 : .Catherine Marinagi et alدراسة  -0

دراسة في المؤتمر الدولي الثالث المعني بالمعلومات المتكاملة، ونشرت فيما بعد قد قدمت هذه الو 
وتحمل ،Procedia - Social and Behavioral Sciences 147 ( 2014 ) 586 – 591 في مجلة

 The impact of Information Technology on the development of»الدراسة عنوان 

Supply Chain Competitive Advantage»  تأثير تكنولوجيا المعلومات على تطوير الميزة(
 . التنافسية لسلسلة التوريد(

وقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أثر ممارسات تكنولوجيا المعلومات على بناء الميزة التنافسية 
باحثين في هذه الدراسة الميزة التنافسية إلى القدرات التي توفر في جميع مراحل سلسلة التوريد. وقد أسند ال

عتمدت على السعر / التكلفة، الجودة، اكي تميز نفسها عن منافسيها، حيث األساس الضروري للمنظمة ل
التسليم، إبتكار المنتجات والوقت الالزم للتسويق كمصادر حاسمة للميزة التنافسية. وتوصلوا إلى أنه بقدر 

غير المعايير في البيئة اإلقتصادية وتصبح المنافسة العالمية أكثر شراسة، تدرك المنظمات أن عليها ما تت
سلسلة التوريد. ولمواجهة هذه التحديات  في كفاءة تحقيقأن تعيد تقييم نموذج أعمالها التجارية من أجل 

وتحسين ميزتها التنافسية، تحتاج المنظمات إلى دعم وظائفها الداخلية وتبادل المعلومات مع شركاء 
سلسلة التوريد بطريقة فعالة. ولذلك، يجب على المنظمات إستغالل تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك 

دارة عالقات العمالء، فضال عن المشتريات تطبيقات المؤسسات مثل تخطيط موارد الم ؤسسات وا 
اإللكترونية والتجارة اإللكترونية. وأكدت النتائج التجريبية المستقاة من دراستهم اإلستقصائية التي شملت 

شركة صناعية في اليونان الدور الحاسم لممارسات وتقنيات المعلومات في إنشاء ميزة تنافسية  12
 مداد كما ناقشت أثارها اإلدارية.رة سلسلة اإلمستدامة تستند إلى إدا

 ما تميزت به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
 من خالل الدراسات السابقة يمكن توضيح ما يميز هذه الدراسة عن غيرها فيمايلي:

 من حيث األهداف والموضوع: -
مساهمة تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك بأبعادها  معرفة مدى ىإل دراسةال هذه هدفت

)تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المدعمة لكل من المعامالت، اإلتصاالت والعالقات( كمتغير معدل لألثر 
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الذي تحدثه فعالية األنشطة اللوجستية وتكاملها داخليا وكذا تبني فلسفة سلسلة اإلمداد في تحقيق ميزة 
كن تقليدها، باإلضافة إلى مساهمة تكنولوجيا المعلومات كمورد إستراتيجي في تعديل العالقة تنافسية يم

بين فعالية األنشطة اللوجستية وتكاملها داخليا وكذا تبني فلسفة سلسلة اإلمداد والميزة التنافسية التي ال 
ب الدراسة الحالية سواء يمكن تقليدها. أما الدراسات السابقة فقد ركزت كل واحدة منها على بعض جوان

من حيث المتغيرات أو من حيث تقسيم األبعاد، وكذلك من حيث التكنولوجيات التي استخدمتها كل 
  دراسة.

 من حيث بيئة الدراسة: -
 أجريت حين في أهم المنظمات الجزائرية وهي مجمع صيدال، إحدى على سةراالد هذه جراءإ تم

 دول العالم، وبعضها دراسات نظرية.    مختلفمن  بيئات في السابقةدراسات ال معظم
  هيكل الدراسة:

لتحليل موضوع الدراسة والوقوف على جوانبه النظرية والتطبيقية ومن أجل اإلجابة على التساؤالت 
ثنان في الجانبفصول، ثالثة نظرية و  خمسةالمطروحة، تم تقسيم الدراسة إلى  تطبيقي، حيث خصص ال ا 

للتعرف على ماهية اللوجستيك، تطوره التاريخي، أنشطته المختلفة والتكامل بينه وبين   الفصل األول
، ا في المبحث األولوأنشطته الألنشطة اللوجستية من خالل عملياتهواإلدارة المتكاملة  مختلف اإلدارات

ت ومتطلبات لفلسفة سلسلة اإلمداد من حيث التعريف، األهمية، اإلستراتيجيا الثانيفيما خصص المبحث 
النجاح. وتناول الفصل الثاني تكنولوجيا المعلومات، حيث خصص المبحث األول منه لتقديم مدخل عام 
لها، بينما خصص كل من المبحث الثاني، الثالث والرابع لتكنولوجيات المعلومات المرتبطة باللوجستيك 

ص المبحثين األولين إلستعراض وتأثيرها عليه. في حين قسم الفصل الثالث بدوره إلى ثالث مباحث خص
والميزة المعلومات  كل ما يتعلق بالميزة التنافسية، أما المبحث الثالث فقد خصص للعالقة بين تكنولوجيا
أما الفصلين الرابع  وبين اللوجستيك والميزة، وفي األخير تم تخصيص مطلب للربط بين المتغيرات الثالث.

طبيقية، حيث خصص الفصل األول لواقع السوق الجزائرية للدواء والخامس فقد تم تخصيصهما للدراسة الت
بالتركيز على مجمع صيدال، وذلك بتقسيمه إلى مبحثين خصص األول لواقع صناعة الدواء في الجزائر 

فيما خصص  لمجمع صيدال وواقع متغيرات البحث به.والعالم، أما الثاني فقد تم التطرق من خالله 
إلحصائية.الخامس للدراسة االفصل 
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لقد أصبح اللوجستيك يمثل جزًء أو طرفا حاسما في جميع األعمال الحديثة مهما اختلفت طبيعة 
اللوجستي، لذلك  نشاطها، إذ ال يكاد ينجح نشاط تسويقي أو تصنيعي أو تنفيذ أي مشروع بدون الدعم

ومن بوادر أهميته أيضا  ، العسكرية وحتى السياسية.قتصادية، اإلحظي باهتمام جميع األطراف األكاديمية
 المالئمة أن المنظمات القادرة على مواجهة تحديات مطالب الخدمات اللوجستية من حيث توفير المنتجات

 الحالة وفي الصحيحة النقطة في ،المكان وبالكمية المالئمةب، المناسب للمستهلك النهائي في الوقت
على الرغم من أهمية اللوجستيك يمكنها البقاء في السوق دون أن تفقد سمعتها.  تكلفة بأقلو  المناسبة

كوظيفة إال أن التنسيق والتكامل بين مختلف أجزائها داخل المنظمة قد حظي باهتمام المسيرين 
هداف الكلية للمنظمة وسالسة التدفقات األواألكاديميين على حد سواء بسبب قدرته على توحيد الرؤى نحو 

وفي نفس السياق حظي مفهوم سالسل اإلمداد بزخم كبير بسبب نظرته  مادية، المالية والمعلوماتية.ال
 العابرة للمنظمات والتي تفوق أهدافها الحدود الداخلية للمنظمة وصوال إلى تطوير السلسلة ككل.

غاية  وسيتم في هذا الفصل عرض حيثيات األنشطة اللوجستية إنطالقا من إدارتها الفعالة إلى
لذلك تم  تنمية فلسفة متكاملة تهدف لتحسين البيئة السوقية لتتالءم مع متطلبات التفوق الداخلية للمنظمة.

تنظيم هذا الفصل في إطار تسلسل وظيفي تكاملي يبدأ باألنشطة المفردة وصوال إلى إدارتها ضمن سلسلة 
    إمداد متكاملة.
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 للوجيستيكالمفاهيمي اإلطار ول: المبحث األ 
على الرغم من أن األنشطة اللوجستية مفهوم قديم إال أنه عرف تطورا سريعا في القرن العشرين 
بسبب تطور اإلنتاج وظهور العولمة وبالتالي تباعد أماكن اإلستهالك عن أماكن اإلنتاج، مما زاد من 

دارتها بفعالية من أجل تقليص هذه  المسافة، وتمكين جميع أهمية التحكم في األنشطة اللوجستية وا 
 األطراف من الحصول على متطلباتهم.

 وأهميته  ول: تطور مفهوم اللوجستيكالمطلب األ 
تغيرت مفاهيم اللوجستيك عبر الزمن بتغير بيئته بعد تحولها من المجال العسكري إلى المجال 

نها إتفقت على أهمية اإلقتصادي. وتوالت التطورات في هذا األخير بتغير إهتمامات اإلقتصاديين إال أ
 اللوجستيك في جميع محطاتها. 
 أوال: تطور مفهوم اللوجستيك

م، واستخدم بشكل خاص في 7611لى بداية إم 7802اللوجستيك منذ ظهوره عام  تطور مفهوم
ول تعريف للوجستيك بأنه يضم أم 7605مريكية سنة المجال العسكري. وقد اقترحت جمعية التسويق األ

نشطة الخدمات، عندما يتم تحويل المنتج من موقع ألتي تقوم بها الشركة بما في ذلك انشطة مختلف األ
ستهالك. وقد استمر هذا التوجه الذي يعتبر اللوجستيك مرادفا للتوزيع المادي سنوات لى موقع اإلإنتاج اإل

  1طويلة.
  NCPDM (Nationalالمجلس الوطني إلدارة التوزيع المادي عطى أم 7620وفي سنة 

Council of Physical Distribution Management) دارة التوزيع المادي بأنه تعريفا كامال إل
نشطة الضرورية للحصول على التجارة لوصف مجموعة واسعة من األمصطلح يستخدم في الصناعة و 

في ن لى غاية المستهلك، والتي تتضمإية منذ خروجها من سلسلة التصنيع حركة فعالة للمنتجات النهائ
نشطة نقل نتاج. وتتضمن هذه األلى غاية بداية سلسلة اإلإولية من المورد بعض الحاالت حركة المواد األ

ماكن المصانع أختيار إالسلع، التخزين، المناولة، التعبئة والتغليف الواقي، مراقبة المخزونات، 
، ويظهر هذا للعمالء وامر(، توقعات السوق والخدمات المقدمةوالمستودعات، معالجة الطلبات )األ

 علنأتضمينه جزء التوريد، لذلك لى إضافة المرتبطة بالتوزيع المادي باإلنشطة التعريف زيادة في األ

                                                           
1
 - Rémy lemoigne, Supply Chain Management- Achat, Production, Logistique, Transport, Vent, Paris: Dunod, 

2013, p.3. 
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ن مصطلح التوزيع المادي مرادف لألعمال اللوجستية، أم 7626في سنة  (Bowersox) باورسوكس
  1 دارة المواد.ا  لوجيستية التوزيع و 

ال بعد ظهور إنه لم يكن واضحا أال إء التوريد السابق تضمن جز على الرغم من أن التعريف 
ن اللوجستيك هو تقنية رقابة لتسيير تدفقات المواد والمنتجات أالذي اعتبر  (j.F.Magee) ماجي تعريف
لتوريد غير أنه لم يتطرق بعد ضاف هذا التعريف جزء اأكها. لقد لى نقطة استهالإمصدرها للتزويد من 

دارة إللم مجلس 7685في صبح أالذي دارة التوزيع المادي واقترح المجلس الوطني إل المعلومات.لتدفقات 
كثر اتساعا يتضمن التزويد والنقل أتعريفا  م0112دارة سلسلة التوريد في إاللوجستية، ثم مجلس مهنيي 

مات وفعالية والمعلو جراءات نقل وتخزين السلع والخدمات بكفاءة إأنه عملية تخطيط، تنفيذ ومراقبة ب
المجلس  يقترحكما ستجابة لحاجات الزبون. ستهالك بهدف اإللى نقطة اإلإالمرتبطة بها من نقطة األصل 

دارة سلسلة التوريد ا  للوجستيك بأنه عملية تصميم و  آخر يفاقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة تعر اإل
دارة المواد إولية الضرورية للتصنيع مرورا بألاد االسلسلة توفير المو  هن تشمل هذأبأوسع معانيها، ويمكن 

  2ستهالك.ولة والتوزيع النهائي لنقطة اإلفي مكان المصنع، التسليم للمخازن ومراكز التوزيع، الفرز والمنا
نتاج، إة من الوسائل المستخدمة لتوريد، كمجموعة منفصلأعتبر مفهوم اللوجستيك لفترة من الزمن 

وضع حاجات الزبائن في مركز  إلى تهدف التيالتوجهات الجديدة مع . و المنظمةتخزين، وتوزيع منتجات 
النظم اللوجستية، تم اقتراح طريقة تنظيم جديدة للعمل تقضي بوضع العمالء في العملية اللوجستية نفسها، 

نه أن هنا وصف اللوجستيك على . ومالمنظمةوبالتالي يعكس اللوجستيك بشكل مباشر مستوى الخدمة في 
 المالئمو الخدمة بالشروط المالئمة، في الوقت المالئم، في المكان المالئم للزبون أضمان توفر المنتج 

  .3المالئمةبالتكلفة و 
مع زيادة التكامل بين مختلف األنشطة، ومن  المنظمةهمية الوظيفة اللوجستية في أوقد ازدادت  

و أكثر بهدف أيك بأنه مصطلح يصف تكامل نشاطين ستجديدا للوج تعريفا NCPDMهنا اقترحت 
األصل  ولية، المنتجات نصف المصنعة والتامة من نقطةاقبة التدفقات الفعالة للمواد األتخطيط، تنفيذ ومر 

تصاالت قدمة للعمالء، التنبؤ بالطلب، اإلنشطة نوع الخدمة المستهالك. وقد تتضمن هذه األلى نقطة اإلإ
ماكن المصانع والمستودعات، المشتريات، أنات وقطع الغيار، اختيار و ة بالتوزيع، مراقبة المخز المرتبط

عادة استخدام السلع المسترجعة أو الخردوات، تنظيم النقل إو أمعالجة السلع المرتجعة، التفاوض التغليف، 
                                                           

1
 - Pierre Médan, Anne Gratacap, Logistique et Supply Chain Management- Intégration, Collaboration et 

Risque dans La Chaine Logistique Globale, ParisM Dunod, 2008, p. 01. 
2
 - Lemoigne, Op. Cit, p. 3. 

3
 - A. K. Samii, Stratégie Logistique – Supply Chain Management, 3

e
 édition, Paris: Dunod, 2004, p. 4. 
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لى إا التعريف بين األنشطة كما تطرق وقد دمج هذ 1 والنقل الفعال للسلع وكذلك التخزين والمستودعات.
  مداد العكسي.اإل

ارته بالشكل الصحيح، دا  فال بد من فهمه و  والمنظماتفراد ظرا ألهمية اللوجستيك في حياة األون
 لبورترالواردة في سلسلة القيمة  للمنظمةساسية طة اللوجستية جزءا من األنشطة األنشحيث تمثل األ

(Porter)  على خلق ميزة تنافسية والمحافظة  المنظمات)اللوجستيك الداخلي والخارجي(، والتي تساعد
مداد إلى الخدمات، حيث يهتم إما يتعدى نا  مر ال يتعلق بالسلع فقط و مداد فاألإلعند الحديث عن ا عليها.

  2اءة وفعالية.نشطة الضرورية لتحقيق الشروط المطلوبة لخدمة الزبون بكفالخدمات بعمليات تنسيق األ
 اللوجستيك أهميةثانيا: 

هتمام منظمات األعمال باألنشطة اللوجستية إلى كبر حجم تكاليفها، لذلك يعود السبب األساسي ال
لي تحقيق األهداف الكلية كان البد عليها من اإلهتمام بتقليل هذه التكلفة من أجل تحسين فعاليتها وبالتا

إال أن أهميته تعدت تخفيض التكاليف إلى عناصر أخرى أكثر أهمية بالنسبة للمنظمة  للمنظمة،
  3يلي: ويمكن ذكر بعضها فيما واألطراف المتعاملة معها

 تلبيتسهيل اإلستجابة للعمالء في السوق من خالل السرعة في توفير السلع والخدمات التي  -
تدفق المعلومات، التعبئة، النقل، التخزين ة كاألنشطة اللوجستي بعض على باإلعتماداحتياجاتهم 

 وغيرها؛
 ؛رفع مستوى دقة المعلومات والتخطيط الدقيق ألعمال الشراء على المنظماتمساعدة  -
 توفير اإلحتياجات؛و في فعالية تخطيط اإلنتاج  المساهمة -
 ؛الصيانة اترشم المعدات واألجهزة بخطوط اإلنتاج وو ئاإلمدادات بالمواصفات الفنية التي تال توفير -
تحقيق األداء اإلقتصادي األمثل للموارد واإلمكانيات من خالل شراء المواد والمستلزمات بأقل  -

 التكاليف مع عدم التضحية بالجودة المطلوبة؛
تحسين مختلف التدفقات المالية والمادية وهذا لعدم حدوث إنقطاعات في العمل لكافة الوحدات  -

 نشطة بالمنظمة؛واأل
على العالقات المتميزة بين المنظمة والموردين مما يساعد على تحسين صورة المنظمة المحافظة  -

 والموردين والمجتمع ككل؛
                                                           

1
 - Médan et Gratacap, Op. Cit., p.p. 9-10. 

2
 - Samii, Op. Cit. p.p. 4-5. 

3
الميزة التنافسية من خالل أعمال   مدخل استراتيجي تطبيقي لتحقيق-إدارة أنشطة اإلمداد في المنظمات المعاصرةمصطفىمحمودأبوبكر،- 

.63-63،ص.ص.4112،اإلسكندرية:الدارالجامعية،الشراء والتخزين
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تقوية المركز التنافسي للمنظمة وتنمية قدرتها على تحقيق األرباح من خالل كفاءة وفعالية األنشطة  -
 ومن ثم ضبط وترشيد تكاليف المشتريات والمخازن.  اللوجستية

عتبار اللوجستيك من المواضيع المهمة ويرجع ذلك لكونه يستهلك نسبة ما سبق يمكن ا من خالل
رضاء الزبائن وتلبية متطلباتهم بسبب سرعة وكفاءة إكبيرة من تكاليف المؤسسة كما يلعب دور كبير في 

تها يصال الخدمات والسلع إليهم. لذلك اهتمت المنظمات بإدارة األنشطة اللوجستية لتحسن من كفاءإ
لى أنشطة إوتخفض من تكاليفها فتزيد بذلك ربحية المنظمة ويتحقق رضا العمالء. وقد تم تقسيم األنشطة 

 أساسية وأخرى مساعدة )داعمة(.
 المطلب الثاني: األنشطة اللوجستية األساسية

وتتميز األنشطة األساسية بكونها تتكون األنشطة اللوجستية من أنشطة أساسية وأنشطة مساعدة. 
الحلقة الحرجة في النشاط اللوجستي والتي ال تكاد تخلو منها أي منظمة إقتصادية مهما كان نشاطها. كما 
أنها تمثل معظم األنشطة اللوجستية سواء من حيث األهمية أو من مساحة التغطية. وتتمثل هذه األنشطة 

 فيمايلي:
 أوال: النقل

لى زء األكبر من تكاليفها الذي يصل إالجيعتبر النقل من أهم األنشطة اللوجستية حيث يمتص 
لألنشطة اللوجستية خالل فترة اإلنتقال من  الثلثين. كما يمتص جزءا البأس به من الوقت المخصص

ومع اتساع رقعة األسواق لتشمل العالم وتشجيع اإلنتاج في المناطق التي تتوافر  لى المستهلك.المورد إ
ألولية في اإلقتصاديات المتطورة، أصبحت جودة النقل وتكلفته عنصرا فيها اليد العاملة الرخيصة والمادة ا

فعاال في جعل هذه المنتجات تنافس في األسواق العالمية، وذلك عن طريق توفيرها في الوقت المالئم 
وبالسعر التنافسي. ولتحقيق ذلك تختار الشركة الناقلة )سواء كانت المنتجة أو غيرها( طريقة النقل 

ها )جوي، بحري، سكك حديدية، شاحنات وخطوط أنابيب(. وتختلف جودة النقل بوسائل النقل المناسبة ل
المختلفة حسب الخصائص التي تقدمها كل وسيلة، فكل واحدة لها ميزة من جانب أو جانبين. وهناك من 

  1المنظمات من تعتمد وسائل متداخلة لتفادي النقص في إحدى الخصائص.
ي ظيفة اللوجستية معرفة أهم خصائص وسائل النقل والمتمثلة فمن الضروري لمسؤولي الو 
لى إصول( باإلضافة عتمادية )مدى التغيير في وقت الو صول( واإلالتكلفة، السرعة )متوسط وقت الو 

والمساعدة في حل ة وتكرارها، األمان، مسار الشحن اإلمكانات، توفر الكفاية من المعدات، توفر الخدم
                                                           

1
،الرياض:دارالمريخ،تخطيط وتنظيم سلسلة اإلمداد–اللوجستيات  إدارةرونالداتشبالو،تعريبتركيابراهيمسلطان،أسامةأحمدمسلم،- 

.030-051،ص.ص.4113
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لى أن مستقلة واإلحصائيات. كما تجدر اإلشارة إلى العديد من الدراسات الوهذا بالرجوع إ المشكالت
ل اللوجستيك قد ينظر للتكلفة الكلية للوجستيك، و اإلختيار قد ال يتم طبقا لخصائص النقل فقط بل إن مسؤ 

 1اتجة عنها.أي يقوم بمقارنة تأثير إختيار وسيلة ما وفقا لخصائصها مع كمية المخزون ومدته الن
 ثانيا: التخزين

يمتص نشاط التخزين نسبة عالية من تكاليف اللوجستيك، وهي نسبة ال يمكن تجاهلها. وترتبط 
الحاجة للتخزين بمدى التأكد من الطلب فعندما تكون المنظمة على دراية كاملة بمقدار الطلب فإنها ستقوم 

لتخزين، إال أن عملية التنبؤ بالطلب وتقديره أعقد بتوريد احتياجاتها بشكل مباشر ولن تكون هناك حاجة ل
عتماد التام على النقل إليصال المنتجات في الوقت غيرات التي تطرأ عليه، كما أن اإلبكثير نظرا للت

المحدد يعتبر مخاطرة غير محسوبة ألنه يخضع أيضا العتبارات قد تكون خارجة عن إرادة الناقل، 
ضمن هذا األخير التسليم في الوقت المحدد في أي ظرف كان فإن تكاليفه تصبح أكبر، لذلك فالحاجة ليو 

ن إللمخازن ضرورة البد منها لتلبية متطلبات الزبائن عن طريق تحسين نظام الطلب وتخفيض التكاليف. 
ويبقى هدف  ،ضرورياأمرا بط تكلفة أحدهما باآلخر لموجود بين النقل والتخزين يجعل ضالتكامل ا

لى وجود طلبات موسمية مثل المناسبات وعروض التكاليف الكلية لها. باإلضافة إ المنظمة هو ضبط
والعتبارات تخفيض التكاليف تحتاج المنظمات لبناء مخازن لهذه  ،الثمار مثال جنيموسمية كمواسم 

2.األغراض

ن الزمن، إال أن نظام التخزين أن التخزين هو عبارة عن تجميع للبضاعة لفترة ممن على الرغم 
في الواقع ال يتسم بهذه البساطة خاصة المخازن الكبرى، حيث تتكرر داخل المخازن العديد من األنشطة 
كالنقل والمناولة والتخزين ولمرات متعددة فهو أشبه بقنوات التوزيع لذلك فإن هناك من يعتبره نظام توزيع 

بتجميع البضائع فحسب، بل تهتم أيضا بتصنيفها حسب مدة الطلب ال تهتم وظيفة التخزين إن  مصغر.
في إطار متكامل مع النقل لتخفيض التكاليف وتحسين -عليها )طويلة، قصيرة ومتوسطة(. وتعمل أحيانا

ثم يتم نقل الشحنة الكلية  الصغيرة في مخزن قريب من المنظمة،دمج الشحنات  على -خدمة الزبون
وسيلة نقل أكبر لتخفيض تكلفة التنقل الجزئي، وأحيانا تلجأ المنظمة إلى تفتيت  للمخزن األكبر باستخدام

الشحنات في المخزن الرئيسي نظرا لبعد المسافة بين المخزن والعمالء وانتشار العمالء في مناطق 

                                                           
1
.413-413المرجعنفسه،ص.ص.- 

2
.435–436المرجعنفسه،ص.ص.- 
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امة مختلفة. كما قد تلجأ المنظمة إلى الخلط بين العمليتين )الدمج والتفتيت( خدمة لتحقيق األهداف الع
  1لها.

ويتضمن نظام التخزين كذلك تحميل وتفريغ المواد والبضائع ونقلها داخل المخازن وملء 
تقل أهمية عن عملية التخزين في حد ذاتها إذ أنها تتطلب يد عاملة أو آليات  الطلبيات، وهي أنشطة ال

ي قد تتطلب أثناء هذه بعض المواد الت تفادي تلفيتطلبه ذلك من جهد ومال من أجل ما  معللقيام بها، 
طريقة ولكل للتخزين أن يتم في مخازن مملوكة للمنظمة أو مستأجرة ويمكن خاصا. تغليفا العمليات 

مزاياها، وتختار المنظمة ما يناسبها حسب رأسمالها، متطلباتها من المخازن وما تقدمه المخازن المستأجرة 
  2مزايا، كما قد تعتمد التخزين أثناء المرور.من 

 ثالثا: خدمة العميل
لى لك أن جميع األنشطة األخرى تهدف إتعتبر خدمة العمالء من أهم األنشطة اللوجستية، ذ

تحسينها بعد تحديد متطلبات العميل. وتشير خدمة العمالء إلى تلبية رغباتهم إنطالقا من سلسلة من 
وتختلف معايير الحكم على األنشطة تبدأ عادة باستقبال أوامر الشراء منهم وتنتهي بتسليم طلباتهم. 

د على الزمن المستغرق مستوى الخدمة باختالف المنظمات وطبيعة السلع المقدمة، فهناك مثال من يعتم
من للطلبيات، في حين يعتمد آخرون على درجة توفر السلع المطلوبة في مخازن المنظمة.  اإلستجابةفي 

  3يمكن حصر خدمة العميل في توفير المنافع الزمنية والمكانية عند أقل تكلفة ممكنة. خالل ما سبق
ميل فإذا كان ذلك قبل تلقي الخدمة وتختلف خدمة العميل حسب توقيت التعامل بين المورد والع

فتشمل نوعية الخدمات المقدمة كوقت تسليم البضائع بعد الطلب، وسائل الشحن التي ستستخدم وخدمات 
ما بعد البيع التي ستقدم كطرق التعامل مع البضائع المرتجعة مثال. أما أثناء التعامل بين المورد والزبون 

إلخ. في  يذ الطلبات، مستويات المخزون وحالة السلع عند اإلستالمفتتضمن الخدمات المقدمة أساليب تنف
حين أن بعد تقديم الخدمة للزبون فتتمثل خدمة العميل في اإللتزام بما تم التخطيط له أثناء المرحلتين 
السابقتين خاصة فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع كنوع من الحماية للعمالء من المنتجات التالفة أو 

تاحة فرص إعادتها للمنظمة وكافة الشكاوى واإلنشغاالت بخصوص المنتوج.المعيب    4ة وا 

                                                           
1
 .080-011المرجع نفسه، ص.ص. - 

النقل أثناء التسليم. وتكون هذه الطريقة مالئمة في التخزين أثناء المرور هو طريقة تخزين خاصة يتم خاللها إبقاء البضاعة في وسيلة  - 2
 .061المخزونات الموسمية وفي الشحنات لمسافات طويلة. أنظر: المرجع نفسه، ص.

.58-51، ص. ص. 0175،  اإلسكندرية: الدار الجامعية، إدارة سالسل اإلمداد والتوزيعمحمد حسان،  - 3
4
.36-30المرجهنفسه،ص.ص.- 
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وتعتبر خدمة العميل من العناصر المهمة التي تعتمد عليها المنظمة في بناء سمعتها التجارية، 
وذلك من خالل إرضاء زبائناها، إذ يتحقق رضا الزبون إذا كانت الجهود التسويقية للمنظمة ناجحة ومن 

ها خدمة العميل. كما تعتبر هذه األخيرة أيضا من مؤشرات التنفيذ الناجح إلدارة اإلمداد المتكاملة، بين
 1والتي تهدف إلى حصول الزبون على المنتج الصحيح، بالحالة الصحيحة، بالوقت المالئم وبأقل تكلفة.

إضافة المزيد  عتبار خدمة العمالء كمجموعة من األنشطة التي تمكن المنظمة منوبذلك يمكن ا
من القيمة للزبون، وهي عنصر أساسي من المنتج أو الخدمة المقدمة للعميل. وتؤدي خدمة العمالء 

إن  الجيدة إلى تحقيق رضاهم وهذا ما يؤدي إلى جذب زبائن جدد عن طريق التواصل الذي يحدث بينهم.
إيالء أهمية كبيرة لخدمة مع  خدمة العمالء ليست مجرد وظيفة أو نشاط، إنما هي فلسفة وموقف. و

ذا لم تكن المنتجات في يد العمالء  العمالء، تحاول المنظمات زيادة مستواها وتوسيع نطاق توقعاتهم. وا 
ولتحقيق مستوى خدمة جدير بالثناء، يتعين  في وقت ومكان الحاجة إليها، تصبح بال قيمة بالنسبة لهم.

  2ملة عن كثب.على المنظمة أن تخطط الستراتيجية لوجستية متكا
، ولعل المقياس األكثر مةخدمة العميل بسبب تعدد جوانب الخد تتعدد المقاييس المستخدمة لتقييم

 عليها عتماداإلشيوعا هو مقياس دورة أمر الشراء، والذي يتضمن العديد من المقاييس الجزئية التي يمكن 
على وقت التسليم وهو الزمن الفاصل بين  عتماداإلكالوفاء الفوري بالطلبيات من المخازن. ويمكن أيضا 

 3خروج السلعة من المخزن ووصولها إلى المستهلك.
  نظم المعلوماترابعا: 

يقع الزمن الالزم إلتمام مختلف األنشطة اللوجستية في قلب اإلدارة الفعالة لها. وعلى اعتبار أن 
دخال البيان ات الالزمة قبل القيام بالنشاط فعليا، القيام بهذه األنشطة يتطلب الحصول على المعلومات وا 

حيث أن هذا الجانب يتطلب تكاليف وفترات زمنية معتبرة، لذلك كان على المنظمات اإلهتمام بتوفير 
المعلومات بالدقة المالئمة وفي الوقت المالئم. وتعتبر نظم المعلومات األداة المالئمة لتوفير المعلومات 

أداء األنشطة وزيادة فعاليتها، وذلك عن طريق التعرف على متطلبات  المطلوبة وبالتالي تخفيض تكاليف
يصالها إلى مختلف المستويات وصوال إلى الموردين.  4الزبائن وا 

                                                           
1
،ص.4111،تعريبسرورعليإبراهيمسرور،الرياض:دارالمريخ،اإلدارة اإلستراتيجية لإلمداداتالمبرتدوجالس،جيمسستوك،- 

33.
2
 - N Chandrasekaran, “Fundamentals of Logistics”,   CII Institute of Logistics, www.ciilogistics.com, p. 8. 

(26/11/2017)  
3
.33–33،ص.ص.مرجعالسابقحسان،ال- 

4
.063–065بالو،المرجعالسابق،ص.ص.- 

http://www.ciilogistics.com/


 األنشطة اللوجستية وتكاملها داخليا وخارجيا                                                 الفصل األول     
 

 
22 

وتعرف نظم المعلومات اللوجستية بأنها وسيلة اللتقاط وتحليل وتوصيل المعلومات المتعلقة 
دارة سلسلة التوريد.  ا قديما، إال أنه كان يعتمد في طفي اللوجستيك نشا يعتبر نظام المعلوماتو باإلمداد وا 

وغير موثوق به وعرضة  أدى إلى نقل المعلومات بشكل بطيء الماضي إلى حد كبير على الورق، مما
ستعمال وأقل تكلفة أيضا، وبذلك أصبح بإمكان مديري ع التطور التكنولوجي أصبح سهل اإلللخطأ. وم

إلكترونيا وبدرجة من الكفاءة والفعالية. وتساعد هذه النظم على  الخدمات اللوجستية إدارة المعلومات
تحسين تدفق المعلومات للربط بين مختلف األنشطة وداخل كل نشاط وكذلك بين مختلف وظائف المنظمة 

على تحسين خدمة العميل  تي توفرها هذه النظمبشكل عام، حيث تعمل المعلومات الدقيقة والموقوتة ال
كد في أجات المطلوبة في الوقت المحدد، بالكمية المحددة، تقليل المخزون وتقليل عدم التعبر توفير المنت

وتصل أهميتها إلى مراقبة المعلومات المرتجعة بعد تلبية متطلبات العميل من أجل التأكد من  الطلب...،
جراء التصحيحات المالئمة عند الحاجة.   1مدى تحقيق المنظمة ألهدافها وا 

 ث: األنشطة اللوجستية المساعدة   المطلب الثال
تعتبر األنشطة المساعدة أو الداعمة ضرورية للقيام بالمهمة اللوجستية، إذ تقوم بدور تكميلي 
يجعل الوظيفة اللوجستية ال تتم إال بها. وتتخلل هذه األنشطة جميع مراحل العملية اللوجستية من الزبون 

 ايلي:. وتتضمن هذه األنشطة مإلى المورد والعكس
 أوال: الشراء

تتمتع وظيفة الشراء بأهمية خاصة في المنظمات، ذلك أنها ال ترتبط بشراء المواد األولية فحسب، 
روري توفير هذه المواد بالكمية، شر على أهداف المنظمة، حيث من الضبل إن أهميتها تؤثر بشكل مبا

تحقيق األرباح. وتعود األسباب الرئيسية  الوقت، المكان واألسعار المناسبة التي تعظم منافعها وتزيد من
لهذه األهمية إلى كون تكلفة الشراء تمثل في معظم المنتجات تكلفة معتبرة مقارنة بباقي تكاليف المنظمة، 

شراء مواد نصف مصنعة. باإلضافة إلى تأثير التوقف أو التأخر في الحصول األمر ب خاصة إذا تعلق
لعملية اإلنتاجية، وبالتالي إمكانية تغير مستوى جودة المنتجات عن ما على المواد األولية على سيرورة ا

، وفي بعض األحيان تغير السعر المتفق عليه هو مطلوب أو التأخر عن آجال التسليم المحددة مسبقا
  2.على مواد بديلة قد تكون أعلى سعرا عتماداإلبسبب 

                                                           
1
 - Chandrasekaran, OP. Cit., p. 84.  

2
.05-04،ص.ص.4100،اإلسكندرية:دارالفجرللنشروالتوزيع،إدارة اإلمداد والتخزينمحمدعبدهحافظ،- 
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كجزء من أو تنظر إليه  تجاريةو اتية قد تنظر إدارة المنظمة إلى الشراء على أنه وظيفة عملي
الخدمات اللوجستية المتكاملة وكمنطقة أعمال استراتيجية. وسيتم تقييم الشراء كوظيفة تشغيلية من قبل 
اإلدارة من خالل مدى تعاملها مع أمور مثل ترتيب الطلبات المتراكمة وعدد الطلبات الصادرة وما إلى 

ذا تم النظر إلى الشراء  كوظيفة تجارية فإن اإلدارة ستهتم في المقام األول بتوفير المال للمنظمة، ذلك. وا 
وهذا يعني أن الشراء له مكانة أعلى في المنظمة مقارنة بالمرحلة األولى، والمثال جيد على ذلك هو 
عندما تضع اإلدارة أهدافا مع المشترين لمحاولة خفض األسعار أو التكاليف. ويمكن أيضا أن ينظر إلى 

لمشتريات كجزء من الخدمات اللوجستية المتكاملة. وفي هذه الحالة تصبح اإلدارة على علم بأن التركيز ا
على تخفيض السعر له عيوب وقد يؤدي إلى التحسين الفرعي فحسب دون التحسين الكلي على مستوى 

الخاطئة، من شراء المنتجات ط على األسعار قد يقنع المشترين بالمنظمة، وأن وضع الكثير من الضغ
على موردين سيئين وعملية توريد سيئة من جهة وتقليل جودة المنتجات من جهة أخرى.  عتماداإلحيث 

وبالتالي فالمنظمة في حالة اإلدارة المتكاملة لألنشطة اللوجستية تركز على تقديم أهداف للزبائن من حيث 
لشراء باعتباره مكن أيضا أن ينظر إلى اوأخيرا ي تحسين الجودة، تخفيض وقت التسليم وتحسين موثوقيته.

ستراتيجية للمنظمة، وهو ما يعني أن المشترين يكادون أن يكونوا على نفس مستوى وظيفة األعمال اإل
عدد التغيرات في قاعدة التوريد، عدد  مثل اإلدارة العليا. ويجري تقييم المشترين على العديد من الجوانب

 1المساهمة الشرائية في الوفورات المحققة.الموردين الجدد المتعاقد معهم و 
 المناولةثانيا: 

من األنشطة  مواد أو المناولة تعتبر نشاط مهمن تسليم الإف )في نشاط التخزين( كما ذكر سابقا
ولتحسين كفاءة  كما قد يستخدم داخل المخازن أيضا.اللوجستية ويعتبر حلقة وصل بين النقل والتخزين 

هذا النشاط تعتمد المنظمات عددا من اإلجراءات منها توحيد التحميل من أجل دمج الشحنات الصغيرة 
اتها وأوقات عن طريق منصات نقالة أو حاويات، تصميم المخازن بما يتالءم والسلع المخزنة وكمي

ل تنظيم عملية التخزين لى اختيار معدات التخزين من رفوف وحوامل من أجضافة إاستدعائها باإل
وتسهيل عملية اإلسترجاع، أخيرا اختيار معدات النقل الخاصة بتفريغ، تحميل، انتقاء ونقل البضائع داخل 
المخازن وقد تكون هذه المعدات يدوية، تعمل بالطاقة أو مميكنة بالكامل. ويتم اإلختيار بين هذه المعدات 

وتبقى المعدات المميكنة مثل نظم  .ظمة )صاحبة المخزن(مكانيات المننوع السلع وا   حسب حجم المخزن،
ستدعاء )ويستخدم فيها الكمبيوتر، الباركود، وتكنولوجيا الماسحات اإلالتخزين األوتوماتيكي ونظم 

                                                           
1 - A. Van Weele, Purchasing and supply chain management: analysis, planning and practice, 

London: Thompson, 2005, p. 252.  
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الضوئية( من أحسن التطبيقات شرط أن يكون هناك تدفق دائم وكثيف للبضائع في المخازن لتتمكن 
  1لكبير لمثل هذه النظم.المنظمة من تغطية اإلستثمار ا

 التنبؤ بالطلب ثالثا: 

بسبب التغييرات التي تطرأ على البيئة اإلقتصادية، وعلى اعتبار أن المنظمات الحديثة أصبحت 
إلعتماد على تقدير هذه تنطلق من معرفة إحتياجات الزبون وتنتهي بتلبيتها، كان على المنظمات ا

وتستخدم في ذلك العديد من األساليب التي تكون في الغالب كمية إال أنها تحتاج إلى خبرة  ،المتطلبات
وعلى الرغم من اإلعتماد الكبير للمنظمات على هذه الطريقة إال أنها ال متخذي القرار للمفاضلة بينها. 

 من بعض األخطاء التي تسعى المنظمات إلى تقليلها قدر المستطاع.  تخلو
واد على طول حكم في األنشطة اللوجستية تقديرا للمتطلبات من السلع والخدمات والميتطلب التو 

لذلك ال بد من المشاركة في هذه التقديرات جميع األطراف داخل المنظمة وخارجها  سلسلة اإلمداد، وتمس
إال أن المسؤولية تقع بشكل كبير على عاتق المسؤول عن اللوجستيك بسبب أهمية تحديد  وضعها،

انتشارها على طول و لمخزونات والشحنات المنقولة خالل هذه العملية من حيث التحكم في وقتها وتكاليفها ا
من تدبير المواد، تصنيعها   ءاسلسلة التوريد. كما أن تقدير احتياجات العمالء والعمل على تلبيتها بد

يجاد الموا    2وهر النشاط اللوجستي.د البشرية والمعلوماتية المالئمة للقيام بذلك يقع ضمن جر وا 
 رابعا: التعبئة والتغليف

 .لترويجوايعد نشاط التعبئة والتغليف من األنشطة التي استخدمت بشكل كبير في مجال التسويق 
كما تم اإلهتمام به أيضا من ناحية قدرته الحمائية للمنتجات، وهي تعتبر جوانب ال يمكن إغفال أهميتها، 
إال أن هذا البحث يهتم بجانب آخر لللتعبئة والتغليف ال يقل أهمية عن الجوانب السابقة وهو المساهمة 

 الكبيرة لهذا النشاط في دعم الجانب اللوجستي للمنظمات. 
من أن التأثير الكبير للتعبئة والتغليف على كفاءة األنشطة اللوجستية مثل التصنيع،  على الرغم

التوزيع، التخزين والمناولة في جميع مراحل سلسلة التوريد يعتبر من المسلمات، إال أن مصممي التغليف 
تعبئة والتغليف غالبا ما يغفلون التكاليف الناتجة عنه وأثرها على النظام اللوجستي. وتؤثر مواصفات ال

التي تؤثر في نهاية المطاف على مهلة المنتج  تهيئتهبشكل مباشر على الوقت الالزم الستكمال عمليات 

                                                           
1
.413–411بالو،المرجعالسابق،ص.ص.- 

2
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وتاريخ تسليمه للعميل. كما يؤثر هذا النشاط أيضا على فعالية سلسلة اإلمداد ككل ألنه يمثل حلقة 
 1الزبائن النهائيين.الوصل بين سلسلة اإلمداد وزبائنها األساسيين والمتمثلين في 

التعبئة  في هذا المجال يسمى مفهوم جديد ، ظهرخالل السنوات األخيرة من القرن العشرين
ويركز هذا  .واألكاديميين اإلقتصاديينواكتسب اهتماما متزايدا من قبل كل من  ،والتغليف اللوجستي

والتغليف واألنشطة اللوجستية مع المفهوم على أوجه التآزر التي تحققت من خالل دمج أنظمة التعبئة 
إمكانية زيادة كفاءة وفعالية سلسلة التوريد، من خالل تحسين كل من التعبئة والتغليف واألنشطة اللوجستية 

ومن بين الطرق المستخدمة لتحقيق ذلك هي التركيز على تطوير التعبئة والتغليف التي تعود  ذات الصلة.
ف ذات الصلة بالنظام اللوجستي، والتي غالبا ما تسمى التعبئة بالنفع على أنشطة التعبئة والتغلي

. وتتمثل في نظام منسق إلعداد السلع من أجل المناولة اآلمنة والفعالة لها، نقلها، توزيعها، اللوجستية
عادة استخدامها والتخلص من النفايات جنبا إلى جنب  سترجاعها وا  تخزينها، بيعها بالتجزئة، استهالكها وا 

ظيم قيمة المستهلك والمبيعات وبالتالي الربح. وباإلضافة إلى وظيفتها األساسية في حماية المنتج مع تع
واحتوائه والحفاظ عليه، فإن وظائف التعبئة والتغليف معقدة ومتشعبة ويمكن أن تتعلق بثالث فئات رئيسية 

 2هي الخدمات اللوجستية، التسويق والبيئة.
يك في مطلع المبحث األول، كان ال بد من المرور بمصطلح بعد التعرف على ماهية اللوجست

شائع في هذا المجال وهو سلسلة اإلمداد الذي يعد من آخر تطورات اللوجستيك، وقبل التفصيل في هذا 
المفهوم وأهميته إرتأت الباحثة التعريج على أحد تعاريفه دون األخرى لغرض التفريق بين سلسلة اإلمداد 

ة. ويعتبر هذا التعريف أن سلسلة اإلمداد تتكون من كل األطراف المعنية بشكل مباشر الداخلية والخارجي
المصنع والمورد فحسب، لكنها تضم غير مباشر بتلبية متطلبات العميل، إذ ال تتضمن سلسلة التوريد أو 

منظمة وحتى العمالء أنفسهم. وداخل كل  الناقلين، المستودعات، تجار التجزئة  باإلضافة إلى ذلك
المعنية بتلقي وتلبية متطلبات العميل. وتتضمن هذه  كالمصنع مثال، تتضمن سلسلة اإلمداد كل الوظائف

ويبدو من خالل هذا  3الوظائف تطوير منتج جديد، التسويق، العمليات، التوزيع، المالية وخدمة الزبون....
 .أن هناك منظورين لسلسلة اإلمدادالتعريف 
  

                                                           
1 - Mazen Saghir, «The Concept Of Packaging Logistics», the Second World Conference on POM and 15th 

Annual POM Conference, Cancun, Mexico, April 30 - May 3, 2004, p. p. 3 – 4.  
2
 - Ibid., p. p. 4 – 5.  

3
 - Christian Alexander Ullrich, «Issues in Supply Chain Scheduling and Contracting», a dissertation published in 

Springer Gabler, Bielefeld University, Germany, 2013, p. 10. 
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 كامل داخل القناة اللوجستية وبين مختلف اإلداراتالمبحث الثاني: الت
بينما يتحدث أخصائيو اللوجستيك في كثير من األحيان عن التكامل في سياق القناة اللوجستية، 

. وهذا اإلختالف في اإلهتمام ال إال أنهم لم يعطوا إهتماما مساويا للتكامل في سياق مشترك بين اإلدارات
باآلخر، إذ أن لكل واحد منهما دور حاسم في تفعيل النشاط اللوجستي، وهذا  يقلل من شأن أحدهما مقارنة

  ما سيتم التطرق إليه من خالل هذا المبحث.
 : اللوجستيك والتكامل بين اإلدارات األول المطلب

لم  ، إال أن ذاكفي سياق مشترك بين اإلداراتعلى الرغم من قلة اإلهتمام الذي عرفه التكامل 
التكامل بين إال أن هناك بعض األدبيات التي تناولت هذا الجانب من التكامل في سياق ، تهيقلل من أهمي

أن التكامل بين ، وتبين من خاللها وبين الخدمات اللوجستية واإلنتاجالخدمات اللوجستية والتسويق 
ع دقة رتفاإ، إدارة أفضل لمستويات المخزون، اإلدارات يحسن األداء من حيث تحسين خدمة العمالء

 التنبؤ وزيادة رضا العمالء والموظفين.
وفي هذا السياق لم يتم اإلتفاق على معنى التكامل بشكل دقيق، حيث أن هناك من يعتبر التكامل 
هو األنشطة التفاعلية بين اإلدارات أو اإلتصاالت التي تحدث بينها، وذلك من خالل زيادة تدفق 

اإلجتماعات التي تؤدي إلى التكامل الفعال. بينما وصفت أدبيات المعلومات باإلضافة إلى المزيد من 
أخرى التكامل بالتعاون، مما يوحي بأن العمل الجماعي، الموارد المشتركة واألهداف المشتركة بين 
اإلدارات هي التي تحقق التكامل الفعال. وتعتمد هذه الفلسفة على التدريب ومجموعات العمل التي تهدف 

هداف الجماعية والمكافآت المشتركة والرؤية المشتركة. وقد وصفت مجموعة ثالثة من إلى تحقيق األ
ازن بين أنشطة التفاعل المؤلفات التكامل كمزيج من التفاعل والتعاون، وذلك من خالل تحقيق التو 

أو وفي ضوء هذه الخصائص الثالث، فإن السؤال األهم يتعلق بأي من هذه الخصائص  والتعاون.
الثالثة ينبغي أن يعتمدها مديرو الخدمات اللوجستية من أجل تطوير أفضل العالقات مع  الفلسفات

اإلدارات األخرى. كما هو موضح، كل فلسفة لها آثار على كيفية إدارة العالقات بين اإلدارات. والحاجة 
لتي قد الملحة هي وضع تعريف مشترك للتكامل فيما بين اإلدارات، وبعد ذلك يمكن توضيح اآلثار ا

  1تترتب على هذا التعريف بالنسبة لمديري اللوجستيك.
 

 
                                                           

1
 - Kenneth B. Kahn & John T. Mentzer,"Logistics and interdepartmental integration", International Journal of 

Physical Distribution & Logistics Management, 1996, Vol. 26, Issue 8, p. 6. 
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 أوال: توصيف التكامل
 1يلي: تتمثل أنواع التكامل بين اإلدارات فيما

يستخدم أصحاب هذه الرؤية اإلتصال في شكل إجتماعات  التكامل باإلعتماد على التفاعل: - 0
 -عندما تطبق بدقة- وتدفقات المعلومات لتوحيد اإلدارات من خالل زيادة اإلتصال. وتعتبر هذه الفلسفة

اإلدارات ككيانات مستقلة تتنافس على موارد المنظمة، وأن اإلتصال بينها مؤقت ويتكبد تكاليف. ونظرا 
جتماعات وتدفقات المعلومات مع اإلدارات األخرى المتصورة، ينظر المديرون إلى اإل للمنافسة والتكاليف

كمفاوضات، حيث تحاول كل إدارة الحصول على أفضل صفقة في ختام اإلجتماع أو تبادل المعلومات، 
وبالتالي فإن الموارد التي تصرف في األنشطة المشتركة بين اإلدارات يتم قياسها بعناية خاصة عندما 

 تعتمد المنظمات هذه الفلسفة بصرامة.
على الرغم من أن هذا التوصيف يبدو سلبيا إلى حد ما، إال أن التفاعل غالبا ما يكون عنصرا 
ضروريا من عناصر التكامل بين اإلدارات، وبالتالي ال يمكن أو ال ينبغي تجنبه. وبدال من ذلك، ينبغي 

ة للتفاعل أن كثرة التفاعل قد يعيق وجود عالقة فعالة بين أن يدرك المديرون الذين يلتزمون بفلسفة صارم
اإلدارات عن طريق إثقال الموظفين باالجتماعات وجهود التوثيق واإلفراط في المعلومات. وعالوة على 

تصال إلدارة العالقات بين اإلدارات، إال أنه لن لمديرون أن التفاعل يمثل نهجا لإلذلك، ينبغي أن يدرك ا
 . هالعالقات الناجحة بينده ايكفل وح

هناك من ينظر إلى التكامل بين اإلدارات على أنه تعاون، حيث التكامل باإلعتماد على التعاون:  – 0
تعمل اإلدارات بشكل جماعي في إطار األهداف المشتركة. ويعرف التكامل في هذا السياق بأنه حالة من 

دلة بين األهداف والسلوكيات التعاونية. ويعرف التكامل درجات عالية من القيم المشتركة واإللتزامات المتبا
أيضا كعملية تحقيق وحدة الجهد بين مختلف النظم الفرعية في إنجاز مهام المنظمة، والتي ال تعني على 

 وجه التحديد اإلتصاالت. 
 تختلف فلسفة التعاون في العالقات بين اإلدارات عن فلسفة التفاعل وتتوافق مع فلسفة التسويق
بالعالقات الناشئة في األدب التسويقي. ففي فلسفة التعاون، يتم التأكيد على العالقات المستمرة بين 
اإلدارات، وليس المعامالت بين اإلدارات. وهناك تركيز على المواءمة اإلستراتيجية بين اإلدارات من 

يكل غير رسمي إلدارة خالل رؤية مشتركة، أهداف جماعية ومكافآت مشتركة إلى جانب التركيز على ه
ويشجعها لتحقيق األهداف ها رؤية مشتركة عبر وجود العالقات. وتعتبر اإلدارات مترابطة مما يسهل 

                                                           
1
 - Ibid., p.p. 7-10.  
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المتبادلة. وألن األهداف متشابهة عبر اإلدارات، فإن البيئة الداخلية للمنظمة هي بيئة تعاونية وليست 
تنافسية، على سبيل المثال، يمكن إعطاء جميع اإلدارات هدف مشترك والمتمثل في ضمان مستويات 

إلدارات األخرى والعكس عالية من خدمة العمالء، وستقوم إدارة اللوجستيك بمشاركة معلومات التوزيع مع ا
 .هذا الهدفبالعكس، لضمان تحقيق 

بعكس مدخل اإلتصاالت التفاعلي، يعتبر التعاون مدخل مواقف، إذ ال ينصب تركيز التعاون 
على إقامة روابط بين المعلومات، بل يركز التعاون على بناء روح الجماعة بين اإلدارات. وفي حين أن 

تطلب تغييرا جذريا في المناخ والثقافة التنظيمية، فإن هذا التغيير قد ال تأن اإللتزام بفلسفة التعاون يمكن 
أن التعاون من شأنه أن يمكِّن مستويات  باإلضافة إلىيكون ممكنا أو موضع ترحيب من قبل الموظفين. 

مشكلة  اإلدارة الدنيا من العمل مع اإلدارات األخرى، وهذا يعني ال مركزية السلطة، وقد يسبب هذا األمر
 إذا كان من المفضل لإلدارة اتخاذ قرارات مركزية. 

  التكامل المركب بين اإلدارات )يجمع بين التفاعل والتعاون(: -0
تضع المجموعة الثالثة وجهة نظر مركبة للتكامل. وقد تم وصف التكامل بين اإلدارات على أنه 
تبادل للمعلومات ومشاركتها، إال أن هذا المفهوم لم يتم توضيحه بشكل كافي في دراسة تجريبية. 

بين تدفق  ينبغي التمييز الواضح بين التفاعل والتعاون ألن هناك فرقاولتوضيح فكرة التكامل المركب 
ومع ذلك، فإن النظرة المعلومات عن طريق اإلتصال والعمل معا في بيئة فريق في إطار أهداف مشتركة. 

 .المركبة للتكامل هي الفلسفة األكثر جاذبية ألنها تقترح أن التكامل بين اإلدارات عملية متعددة األبعاد
ينبغي النظر  ، وبالتاليأنشطة التفاعل والتعاونرات تشمل ألن العالقات بين اإلدا وتعتبر الرؤية األفضل

 . هافي التكامل إلى كل من أبعاد التفاعل بين اإلدارات والتعاون فيما بين
وفي حين أن التعاريف السابقة تعني ضمنا أن المستويات األعلى للتفاعل والتعاون تتوافق مع 

لى أن التفاعل والتعاون عمليتان منفصلتان. مستويات أعلى من التكامل، فإن تعريفا متعدد األبعاد يشير إ
إن تصور التفاعل والتعاون كعمليات منفصلة يسلط الضوء على أن األوضاع اللوجستية المختلفة قد 
تتطلب درجات مختلفة من التفاعل ودرجات مختلفة من التعاون لتحقيق األداء الناجح. وقد تكون فعالية 

وبالتالي تتطلب درجات مختلفة من التفاعل والتعاون لتحقيق أفضل العالقات فيما بين اإلدارات ظرفية، 
أداء في حاالت مختلفة. ومن اآلثار المترتبة على ذلك بالنسبة لمديري الخدمات اللوجستية أنه ال ينبغي 

الكثير من التكامل؛ بدال من ذلك، يجب على  وذا كان الوضع يحتاج إلى القليل أللمرء أن يفكر فيما إ
 ن التفكير فيما إذا كان الوضع يتطلب القليل أو الكثير من التفاعل أو من التعاون بين اإلدارات.المديري
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إنطالقا مما سبق، يمكن القول أن التفاعل والتعاون عمليتان متمايزتان تشكالن فيما بينهما عملية 
وبالتالي فإن التكامل بين اإلدارات يحدد من حيث هذين البناءين. ويعرف التكامل بين  ،التكامل الكبرى

جمع بين اإلدارات في منظمة متماسكة، حيث يمثل التفاعل بين تلية تفاعل وتعاون اإلدارات بأنه عم
ادل اإلدارات جوانب اإلتصال المرتبطة باألنشطة المشتركة بين اإلدارات. وتتناول هذه األنشطة تب

المعلومات الشفهية والموثقة بين اإلدارات، بما في ذلك اإلجتماعات والفاكسات والمؤتمرات عن بعد 
والمكالمات الجماعية والمذكرات وغيرها. ويعتبر التفاعل ملموس ويمكن رصده بسهولة. أما التعاون بين 

لتفاهم المتبادل، وجود رؤية اإلدارات فيعرف بأنه إستعداد اإلدارات للعمل معا، مما يؤكد على وجود ا
 attitudinal)مشتركة، تقاسم الموارد وتحقيق األهداف الجماعية. ويتسم التعاون بأنه الجانب السلوكي 

aspect)  ومشتركة. وعادة ما تكون أنشطة  ، إختياريةمؤثرةللعالقات بين اإلدارات، وهو ما يمثل عملية
ها دون بذل جهود مشتركة وتمثل مستوى أعلى من التعاون غير ملموسة، يصعب تنظيمها واستدامت

 الترابط.
 ثانيا: دمج األنشطة اللوجستية مع اإلدارات األخرى

 تفاعل اللوجستيك مع باقي اإلدارات: 10كل رقم شــ

 
 تفاعل مرتفع              

 
 اإلداراتبين  التفاعل                                                                                  

 
 تفاعل منخفض                                                                                   

  
 

 منخفض  تعاون           تعاون بين اإلدارات             تعاون مرتفع                         
Source: Kenneth B. Kahn & John T. Mentzer,"Logistics and interdepartmental integration", 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 1996, Vol. 26, Issue 8, 

p.10. 
يمكن بناء نموذج لتكامل األنشطة اللوجستية مع باقي اإلدارات باإلعتماد على بعدي التفاعل 
والتعاون اللذين سبق ذكرهما، ويصف هذا النموذج أربع مناطق للتكامل بين اإلدارات حسب ما يوضحه 

ع مع حيث تتمثل المناطق األربعة في تفاعل منخفض مع تعاون منخفض، تفاعل مرتف .10الشكل رقم 

 المنتجات المعقدة -
 األوامر)الطلبات( المعقدة -
 حسابات الزبائن الرئيسيين -

 

 مقاييس المخازن الجديدة -
 أوامر خاصة للزبائن -
 ال تأكد مرتفع -

 

 أنشطة خاصة باإلدارة -
 لوجستيك الطرف الثالث -

 

 

 خطوط إنتاج مستقرة -
 أسواق مستقرة -
 توفر الوقت -
 ال تأكد منخفض -
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وبسبب الطبيعة  تعاون منخفض، تفاعل منخفض مع تعاون مرتفع وتفاعل مرتفع مع تعاون مرتفع.
الكامنة أو المتأصلة في التفاعل والتعاون، فإن المستويات المرتفعة من التفاعل والتعاون ستتوافق مع 

ل محور، فبالنسبة حاالت اإلدارة األكثر تعقيدا. ويوضح النموذج أيضا أن هناك آثارا تتناسب مع ك
قات بين لمحور التفاعل كلما زاد  التفاعل زاد المدخل الهيكلي أو البنيوي )بيروقراطي( في إدارة العال

يزيد من الهيكلية. وعلى امتداد محور التعاون، فإن المزيد من التعاون سيتوافق مع اإلدارات ألن التفاعل س
شطة المشتركة بين الوظائف. أما الحاالت التي تتسم نهج أكثر عالئقية )ثقافة تنظيمية مفتوحة( لألن
فإن الحاالت  وبالتالي، ،يثما تشارك إدارة اللوجستيات فقطبالتفاعل المنخفض والتعاون المتدني فستكون ح

. على سبيل المثال، سوف تنظر خاصةفي هذه الخلية تمثل تلك األنشطة التي تعتبرها المنظمة إدارة 
إطارات أسطول الشاحنات كنشاط خاص بقسم النقل، على الرغم من أنه قد  معظم المنظمات في شراء

يكون هناك اتصال قصير مع إدارة المشتريات. من ناحية أخرى، فإن المبادرات على مستوى المنظمة 
مثل خدمة العمالء سوف تشمل إدارات متعددة، وبالتالي، ال تقع في هذه الفئة ما لم تكن المنظمة المعنية 

وجستية طرف ثالث، حيث نه نشاطا خاصا بالدائرة. وتمثل هذه الخلية أيضا شركات الخدمات اللجعلت م
. وتركز الشركات اللوجستية طرف ثالث على في هذه الحالة نفسها تمثل وظيفة لوجستية أن المنظمة

ليل يمكن ل هذا التحمن خال 1األنشطة المشتركة بين المنظمات، وليس األنشطة المشتركة بين اإلدارات.
 2الوصول إلى النتائج التالية:

تتطلب األنشطة الخاصة بإدارة معينة مستويات منخفضة من التفاعل ومستويات منخفضة من التعاون  -
خاصة بإدارة ما يجعلها فيما بين اإلدارات، ذلك أن تكليف العديد من اإلدارات أو الوظائف باتخاذ قرارات 

 ؛غير فعالة
بتفاعل عال وتعاون منخفض الحاالت التي تتطلب مستويات عالية من  تمثل الحاالت التي تتسم -

التوثيق ولكن العمل الجماعي المشترك بين اإلدارات يكون غير ضروري فيها. وقد يكون ذلك مناسبا 
على سبيل المثال، إذا كان المصنع ومركز التوزيع . للحاالت التي تكون فيها اإلدارات مفصولة فعليا

 EDI لكتروني للبياناتستخدام الربط عن طريق التبادل اإلن بمسافة كبيرة، يمكن ااإلقليمي منفصال
(Electronic Data Interchange)  .غير أن هذه الحالة يمكن أن تمثل لضمان تدفق المعلومات

 أيضا حاالت تحاول فيها المنظمة إجبار اإلدارات على وجود هذه العالقات بينها، كأن تجبر اإلدارة العليا
قسم الخدمات اللوجستية على توثيق جميع األنشطة وعقد اجتماعات روتينية مع اإلدارات األخرى لتقديم 

                                                           
1
 - Ibid., p.p. 10 – 11. 

2
 - Ibid., p.p. 11 – 12. 
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التحديثات والعكس بالعكس. واإلشارة التي تدل على أن المنظمة وقعت بشكل غير صحيح في هذه الخلية 
، غير ضرورية وغير ا متعبةهي أن تنظر اإلدارات إلى أنشطة التفاعل مع اإلدارات األخرى على أنه

   ؛منتجة
مستويات عالية من التفاعل بين اإلدارات وانخفاض أيضا تعكس خطوط اإلنتاج واألسواق المستقرة  -

  ؛هامستويات التعاون فيما بين
تسود حاالت التفاعل المتدني والتعاون العالي في الحاالت التي تتغير فيها األوضاع باستمرار، وهناك  -

أو غير متاحة. ومن األمثلة على هذا النوع من  /والمعلومات الموثقة غير موثوقة ووقت رد فعل محدود، 
الوضع إطالق منتجات جديدة، حيث يحتاج التوزيع والتسويق واإلنتاج إلى التعاون الوثيق لتلبية طلب 

بين العمالء بكفاءة. ومن األمثلة األخرى على ذلك فتح مرفق )مخزن( أو إغالقه، مما يتطلب التعاون 
اإلدارات اللوجستية واإلدارات األخرى لتفادي حدوث خلل في الخدمة. وهناك احتمال ثالث يمكن أن يكون 
أوامر مفاجئة من العمالء، األمر الذي يتطلب التعاون للتعامل مع حاالت غير متوقعة وملحة. وتحتاج 

الطلبات المفاجئة أن  إستمرارهذه السيناريوهات إلى أن تكون مؤقتة لتتناسب مع هذه الخلية. ومن شأن 
ؤدي في نهاية المطاف إلى مشاكل بين اإلدارات، ال سيما بين المبيعات واإلنتاج والتوزيع. وبالتالي، فإن ت

المنظمة  االظروف الخاصة هي سمة لوضعية التفاعل المنخفض والتعاون المرتفع؛ إال إذا كان موظفو 
كون موضع محمومة )في نشاط متواصل(، والتي عادة لن ت واإلدارة العليا مرتاحين في العمل في بيئة

  ؛ترحيب على المدى الطويل
العمالء الخاصة وقصيرة المدى مستويات منخفضة من التفاعل و/أو  حاالت المنتجات كذلك تعكسو  -

. وتشمل هذه الحاالت إطالق منتجات جديدة، هابين اإلدارات ومستويات عالية من التعاون فيما بين
وفتح/إغالق المرافق وطلبات العمالء الخاصة. ذلك أن التفاعل لن يكون مجديا ألن الوقت محدود للقيام 

إلعتماد بأنشطة التفاعل، فضال عن أن المعلومات التي يتم الحصول عليها في هذه الحالة ال يمكن ا
 ؛عليها الحقا في المنظمة

يتم فيها شحن المنتجات/األوامر الهامة، عند  يميز التفاعل العالي والتعاون العالي الحاالت التي -
تخصيص المنتجات لمواصفات العمالء و/أو أي أوامر أو طلبات إستثنائية قد تحدث. وسيكون من 
الضروري وجود تفاعل عالي لتوضيح إحتياجات العمالء واإلستثناءات المحتملة. كما سيكون من 

مواصفات العميل وأن يتم ترتيب شحن الطلب بشكل الضروري وجود تعاون عالي لضمان أن المنتج يلبي 
صحيح. وتمثل هذه الخلية العالقات بين اإلدارات األكثر صعوبة بالنسبة للوجستيين إلدارتها بسبب التعقيد 

ذا ما أصبح  مهيمنا، فإن العالقة بين اإلدارات قد تكون غير فعالة  أحدهمافي موازنة التفاعل والتعاون. وا 
 ة.في مواجهة الحال
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ويمكن تحفيز التعاون من خالل دمج جوانب التعريف المعطى للتعاون. وعلى وجه التحديد، قد 
ينظر مديرو اللوجستيك في البرامج التي تشجع اإلدارات على العمل معا كفريق واحد، تحقيق األهداف 

 / بادل األفكاربشكل جماعي، التفاهم المتبادل، العمل معا بشكل غير رسمي، التعبير عن نفس الرؤية وت
الموارد. ونظرا ألن معظم هذه األنشطة ذات طابع إستراتيجي، ينبغي أن تشمل مبادرة التعاون إدخال 
تعديالت على عملية التخطيط اإلستراتيجي وعملية تنفيذ التخطيط اإلستراتيجي لتشمل مشاركة متعددة 

جع تدفقات المعلومات الشفهية والموثقة. اإلدارات. ومن شأن تحفيز التفاعل أن يتوافق مع الجهود التي تش
وسيستمد تدفق المعلومات اللفظية من أنشطة مثل اإلجتماعات وجها لوجه والمكالمات الهاتفية ومؤتمرات 
الفيديو. كما سينبثق تدفق المعلومات المكتوبة من الرسائل والمذكرات والتقارير المرسلة بالبريد أو الفاكس 

بما أن هذه األنشطة هي أنشطة إتصال، فهي أكثر تكتيكية، وبالتالي يمكن تيسير أو البريد اإللكتروني. و 
التفاعل عن طريق التنسيق مع اإلدارات األخرى على مستوى التخطيط التكتيكي. ومن المسلم به أنه قد 
تكون هناك حاجة إلى بعض التنسيق اإلستراتيجي، ولكن من األفضل التعامل مع أنشطة التفاعل من 

  1التنسيق األفقي. خالل
من خالل ماسبق يمكن القول أن على مسؤولي اللوجستيك النظر بمنظور متعدد األبعاد لتحقيق 
التكامل بما يتوافق مع اإلحتياجات اللوجستية في الحالة التي هم بصدد معالجتها، ذلك أن المواقف 

كما في جميع اإلدارات قد يكون داخليا، اللوجستية ال تتطلب دائما تفاعال وتعاونا كامال، ألن الكثير منها 
أو قد يتطلب توفر بعد دون اآلخر. ولتحقيق التوازن المطلوب والمالئم لكل حالة ينبغي نشر الوعي بذلك 

 بين اإلدارات المختلفة داخل المنظمة.
 : النظام اللوجستي المتكاملالثانيالمطلب 

في خلق قيمة مضافة. ومن الطبيعي أن تحتوي كل وظيفة في المنظمة على أنشطة مختلفة تسهم 
سين أدائها الجزئي، إال أن ذلك يصعب أهدافها التي يمكن أن تؤدي إلى تحتعمل الوظائف على تحقيق 

التحدي الكبير أمام اإلدارة العليا هو ضمان تحقيق األهداف الكلية، التي  من تحقيق التكامل وبالتالي فإن
المنظمة مع بعضها البعض. وعلى الرغم من التأثير الكبير لكل وظيفة تتطلب أن تعمل الوظائف داخل 

  2على نجاح المنظمة، إال أن أهميتها تزيد كلما زاد تكاملها.

                                                           
1
 - Ibid., p. 13. 

2 - Henrik Andersson et al., «Integrating Purchasing and Logistics», Vaxjo University, Sweden, 2006, p.28. 
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ن  ويقصد بالتكامل توحيد ومراقبة العديد من الوظائف والعمليات التي تقوم بها المنظمة حتى وا 
ع، وذلك إنطالقا من إستالم المواد األولية إلى غاية كانت متعلقة بمراحل مختلفة من حركة المواد أو السل

  1تسليمها في شكل منتجات تامة للزبون النهائي.
ويتكون النظام اللوجستي المتكامل من عدة عمليات تربط بينها أنشطة لتحقيق الترابط والتنسيق، 

 والتي يمكن توضيحها من خالل هذا المبحث.
 : عمليات اللوجستيكأوال

لى غاية المستهلك النهائي. دفق المواد والمنتجات من المورد إعمليات اللوجستيك بإدارة تتتعلق 
ويمكن تقسيم هذه التدفقات حسب التغيرات التي تطرأ على المواد أو المنتجات المتحركة، لذلك تسمى 

ما التوزيع المادي المرحلة األولى من اإلنتقال بإدارة المواد نظرا ألن المنقوالت عبارة عن مواد أولية، أ
لى المستهلك النهائي، في حين أن قة بحركة السلع من المصنع وصوال إفيطلق على المرحلة المتعل

 المرحلة التي تتوسطهما تتعلق بحركة المخزون أثناء عملية اإلنتاج.   
 إدارة المواد  -0

األسعار المناسبة، المكان تتعلق إدارة المواد بتلبية احتياجات المنظمة من المواد األولية بالكميات و 
والزمان المناسبين وبأقل التكاليف الممكنة. وتهتم هذه العملية بجميع األنشطة اللوجستية المعنية بايصال 

    2المواد األولية إلى مراكز التشغيل أو إيصال المنتجات إلى مراكز التوزيع اذا كانت المنظمة تجارية.
ات المتبادلة بين عمليات المنظمة ومورديها، ويمكن تقسيمها تعمل إدارة المواد على إدارة العالق
.... ويشمل عمل هذه اإلدارة ين كالشراء، النقل، تخزين الموادإلى عدة عناصر يختص كل منها بنشاط مع

 3القضايا التالية:
 تحديد كميات المواد المراد شراؤها ومواقيت اإلستالم الالزمة؛ -
 وضع معايير لتقييم الموردين؛ -
 تحديد المورد المالئم الذي يتوجب الشراء منه )الذي يقدم مواد تتوافق مع متطلبات المنظمة(؛ -
 اختيار نمط ونوع وسائل النقل وشركات النقل التي سيتم التعامل معها؛ -
 تحديد أماكن تخزين المواد التي تم توريدها لتحقيق اإلستخدام األفضل. -
 

                                                           
1
.32 – 35، ص.ص. 4002، عمان: دار وائل للنشر، مدخل لوجستي دولي –التوزيع أحمد شاكر العسكري، خليل إبراهيم الكنعاني،  - 

2
.61،ص.4116،اإلسكندرية:دارالجامعةالجديدةللنشر،إدارة اللوجستياتنهالفريدمصطفى،جاللابراهيمالعبد،- 

3
،4101،عمان:داروائلللنشر،6،الطبعةإدارة سلسلة التوريد -اإلدارة الحديثة للمخازن والمشترياتعبدالستارمحمدالعلي،- 

.433-435ص.ص.
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 إدارة حركة المخزون الداخلية  -0
كة المخزون الداخلية بنقل، مراقبة، مناولة وتخزين المنتجات نصف مصنعة بين مراحل تتعلق حر 

وتتميز هذه المرحلة بنوع من  .اإلنتاج المختلفة وصوال إلى مخزن المنتجات تامة الصنع للمنظمة
مكانية التحكم فيها من إدارة المنظمة بسبب عدم خضوعها بشكل مباشر للمتغيرات الخارج ية اإلستقرار وا 
ارة كتلك التي تتعرض لها إدارة المواد بسبب عدم توفر مصادر للتوريد مثال، أو تلك التي تتعرض لها إد

 1.طلبات الزبائنالتوزيع بسبب التقلبات في مت
تضطلع إدارة حركة المخزون الداخلية بالعملية اإلنتاجية بما في ذلك إعداد الخطة اإلنتاجية 
وجدولتها مع ما يتطلبه ذلك من فعاليات مساندة. وتهدف هذه اإلدارة بشكل أساسي إلى تخفيض الزمن 

والتكلفة بين  تامة الصنع وخاصة تخفيض الزمنالمنتجات الالمستغرق من مخزن المواد األولية إلى مخزن 
 2.مختلف األنشطة اإلنتاجية

 إدارة التوزيع المادي  -0
تتمثل إدارة التوزيع المادي في حركة المنتجات تامة الصنع من مخازنها إلى غاية الزبون النهائي 
مرورا بعدة محطات لتجار الجملة والتجزئة تختلف حسب طول سلسلة التوزيع. وتعتبر هذه المرحلة من 

مساهمة في تحقيق أهداف المنظمة بسبب إرتباطها المباشر بالمستهلك النهائي، حيث أن أهم المراحل ال
توفير المنظمة للسلع والمنتجات بالكمية، النوعية والسعر المناسب لهذا األخير يعتبر من أهم الغايات 

 3.التي تسعى إليها المنظمة الحديثة
التي تهتم بإدارة العالقات المتبادلة بين وتشمل إدارة التوزيع المادي على العديد من األنشطة 

العمليات اإلنتاجية ومراكز اإلستهالك. وتتضمن التنبؤ بالطلب، مخزون المنتجات النهائية ومراكز 
التخزين باإلضافة إلى تغليف وتعبئة المنتج، نقله وتحويل المعلومات المرتبطة بمتطلبات وتوقعات الزبائن 

 4إدارة التوزيع المادي على المنظمة ضبط القضايا التالية: وخدمة العمالء. ولتحقيق أهداف
 إتاحة متطلبات الزبائن من المنتجات بالكمية المالئمة وفي الوقت المالئم لتحسين مستوى خدمتهم؛ -
 توفير شبكات التوزيع المناسبة لمستوى خدمة العمالء المراد تحقيقها بأقل تكلفة؛ -
ت التي يتوجب اإلحتفاظ بها في كل مخزن من أجل تفادي تحديد عدد المخازن المالئمة والكميا -

 يد الزبائن بمتطلباتهم وأيضا تفادي تحمل تكاليف التخزين الزائدة عن الحاجة؛و اإلنقطاع في تز 
                                                           

1
.60-61،ص.ص.المرجعالسابقمصطفى،العبد،- 

2
.433،ص.المرجعالسابقالعلي،- 

3
.61،ص.المرجعالسابقمصطفى،العبد،- 

4
.433،ص.مرجعسابقالعلي،- 
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 تحديد وسائط النقل التي يتوجب استخدامها لتقديم خدمات النقل المناسبة. -
اللوجستية تلعب دور رئيسي في إدارة تدفق سبق يمكن القول أن إدارة العمليات  من خالل ما

المواد والمنتجات والمعلومات المرتبطة بها داخل المنظمة إال أن دورها ال يكتمل إال بدمج وتنسيق أنشطة 
 كل عملية.

 ثانيا: أنشطة تنسيق وربط العمليات اللوجستية
ة في إدارة المواد، إدارة تهدف هذه األنشطة إلى التنسيق بين مختلف العمليات اللوجستية والمتمثل

دارة التوزيع المادي. وتكمن أهمية هذه األنشطة في تحسين األداء اللوجستي  حركة المخزون الداخلية وا 
. والمالحظ على هذه األنشطة أنها معروفة مسبقا حتى أن بعضها هو نشاط بشكل عام وتخفيض تكاليفه
ذه األنشطة في التنبؤ بالطلب، أنظمة اإلتصال وتخطيط العمليات وغيرها. لوجستي باألساس. وتتمثل ه

 1فيمايلي: سيتم التطرق لبعض هذه األنشطة التي لم يسبق الحديث عنهاو 
  أنظمة اإلتصال: -0

رتها على تحسين كفاءته وفعاليته، إذ تعمل تعتبر نظم اإلتصال أساس التكامل اللوجستي بسبب قد
ات للزبائن وحتى يالعملية اللوجستية من بداية إصدار األوامر إلى غاية وصول الطلبعلى متابعة مراحل 

معالجة المنتجات المسترجعة إن وجدت وتسهيل حركتها. وتستعين هذه النظم باألساليب الحديثة من أجل 
لبية زمة لتزيادة كفاءتها، وذلك عن طريق الزيادة من سرعة إنتقال المعلومات وتقليل الفترة الزمنية الال

   الطلبيات، إذ كلما قلت هذه الفترة زادت دقة المعلومات المنقولة.
إن أي قصور في أنظمة اإلتصال قد يتسبب في مشاكل خطيرة للمنظمة، لذلك عليها أن تسعى 
إلى إختيار أحسن الوسائل بأكثر األساليب كفاءة وسرعة والمفاضلة بين تكاليف األساليب المستخدمة 

 ضرار في حال عدم الكفاءة.وتكلفة األ
 تخطيط العمليات: -0

تعتمد المنظمات على تخطيط عملياتها بناءا على المبيعات المتوقعة وذلك باإلعتماد على تحديد 
. ويرتبط تعقد هذه الخطط بتعقد عمليات اإلنتاج أو باتساع حجم المستهلكين في اإلحتياجات من المواد

التخطيط جميع مراحل الحصول على المنتجات كتخطيط المواد المنظمات التجارية. وتتضمن عملية 
األولية الالزمة لإلنتاج باإلضافة إلى تخطيط عمليات النقل والتخزين للمواد األولية والمنتجات التامة 

 الصنع.

                                                           
.040-001،ص.ص.المرجعالسابقمصطفى،العبد،-

 1
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يعتمد التخطيط على الطلبيات الفعلية أو أحد طرق التنبؤ بالمبيعات مع األخذ بعين اإلعتبار 
الموجودة بالمخازن. ويتطلب األمر أيضا المعرفة المفصلة بمكونات األجزاء والمواد الالزمة المنتجات 

لتصنيع هذه المنتجات، مما يمكن من تحديد الكميات المطلوبة من كل صنف والتوقيت المناسب 
 للحصول عليها.

ط، لذلك إن الحصول على المنتجات المالئمة في الوقت غير المالئم يتعارض مع مبدأ التخطي
على المنظمات أن تأخذ بعين اإلعتبار الفترات الالزمة لوصول المنتجات والمرتبطة بفترة التحضير لدى 

 المورد، والوقت الالزم للشحن، النقل والتسليم.
إن الموازنة بين التكاليف التي تتحملها المنظمة عند إرسال طلباتها قبل الحاجة إليها بفترة كافية 

حتفاظ بالمخزون لحين الحاجة إليها، وتلك المرتبطة بتأخير التوريد لغاية توقف اإلنتاج وتحمل تكاليف اإل
  ونفاذ المخزون يقع في قلب إهتمامات تخطيط العمليات.

من خالل ما سبق يمكن القول أن على المنظمات اإلهتمام بأنشطة التنسيق ألنها الداع الحقيقي 
 للتكامل اللوجستي.

 إدارة سلسلة اإلمدادتبني فلسفة المبحث الثالث: 
حظي مفهوم سلسلة اإلمداد بإهتمام كبير منذ ظهوره في ثمانينيات القرن العشرين من قبل 

ومساهمته في تحسين  األكاديميين والمسيرين بسبب رؤيته المتكاملة ألهداف المنظمات المتعددة األبعاد،
لكبرى إلى تبني هذه الفلسفة باإلعتماد على مختلف التدفقات، ونظرا لهذه األهمية سعت المنظمات ا

   يق سلسلة إمداد ناجحة.قوتحمختلف استراتيجياتها 
 المطلب األول: األسس النظرية إلدارة سلسلة اإلمداد

سيتم من خالل هذا المطلب التعرف على ماهية سالسل اإلمداد وأهمية إدارتها الفعالة بالنسبة 
لمختلف شركائها وكذا بالنسبة للعمالء باعتبارهم الهدف األساسي إلدارتها. كما سيتم التعرف على أحدث 

 .تحسين أهدافها الداخلية والخارجيةالمفاهيم المتعلقة بها وما لها من أهمية في 
 أوال: تعريف سلسلة اإلمداد

تعرف سلسلة اإلمداد أو التوريد بأنها مجموعة من الجهات الفاعلة التي تحول المواد الخام إلى 
كما يعرفها إتش بالو على أنها: "مجموعة من األنشطة الوظيفية التي تتكرر مرات  1منتجات موزعة.

                                                           
1
 - Tony Henriksson, Tom Nyberg, “Supply Chain Management as a source of Competitive- acase study of three 

fast-growth companies”, master thesis in Business Administration, School of Economics and Commercial Law, 
Goteborg University, 2005, p. 24.    



 األنشطة اللوجستية وتكاملها داخليا وخارجيا                                                 الفصل األول     
 

 
37 

خام إلى منتجات تامة الصنع، وذات قيمة مضافة كثيرة، عبر القناة التي يتم من خاللها تحويل المواد ال
وعلى الرغم من أن سلسلة اإلمداد كانت في بداية ظهورها وحتى التسعينيات من  1في عيون المستهلكين".

ختلفت نحوها فيما بعد، وأصبح ينظر طية من المنظمات، إال أن النظرة االقرن العشرين تمثل سلسلة خ
لة. ومن خالل ذلك يمكن تعريف سلسلة التوريد بأنها عبارة عن شبكة إليها كشبكة أكثر من كونها سلس

من المنظمات التي تؤدي عمليات وأنشطة مختلفة إلنتاج قيمة في شكل منتجات وخدمات للعمالء 
  2النهائيين.

كما يمكن تعريفها أيضا بأنها "اإلطار النظري الذي تستخدمه المنظمة لتحقيق التكامل بين 
المختلفة والتي تبدأ من الموردين وتنتهي عند المستهلك النهائي وذلك لتدفق سلع وخدمات وظائفها 

المنظمة والمعلومات ذات الصلة بغرض كفاءة إدارة المنظمة لعملياتها الداخلية وتعظيم قيمة منتجاتها 
 3وخدماتها من وجهة نظر عمالئها ومالكها".

  4مختلفة تتمثل في مايلي:وتتكون سلسلة اإلمداد من خمس تدفقات 
 التدفق المادي للمواد ويتكون من السلع المنقولة من المنتج إلى المستهلك؛ -
 التدفق المالي والذي يتوجه غالبا من المستهلك إلى المنتج من خالل المنظمات في سلسلة اإلمداد؛ -
 التدفق األفقي وثنائي اإلتجاه للمعلومات من المنتج للمستهلك والعكس؛ -
 ق العمودي للمعلومات الذي يربط بين التدفقات األربعة األفقية مثل نظام تتبع الشاحنة؛التدف -
تدفق الموارد وهو نوع آخر من التدفق المادي مثل الحاويات التي تستخدم لنقل السلع من وجهة إلى  -

 أخرى مثل الرافعات الشوكية داخل مباني المنظمات.
سلسلة القيمة، وتعرف بأنها سلسلة من الوظائف  داد وهوهناك مفهوم له عالقة قريبة بسلسلة اإلم

ة التي تضيف قيمة ببعضها البعض. تباط األنشطار ويحدد مفهوم سلسلة القيمة كيفية المختلفة للمنظمة. 
كما تحسن المنظمة سلسلة قيمتها للحصول على الميزة التنافسية، يمكن لسلسلة اإلمداد تحسينها لنفس و 

والواقع أن سلسلة اإلمداد يمكنها إكتساب ميزة تنافسية بطريقتين، إما بإنجاز األنشطة بكفاءة  الغرض.
هناك أيضا مصطلح آخر قريب إلى هذين المصطلحين وهو  أكبر أو بإنجازها بطريقة فريدة أو مميزة.

ريد ليعكس سلسلة الطلب. وهناك من يرى أن هذا المصطلح هو الذي ينبغي أن يستخدم بدل سلسلة التو 

                                                           
1
.43بالو،مرجعسابق،ص.- 

2 - Ashish A. Thatte, "Competitive Advantage of a Firm through Supply Chain Responsiveness and SCM 

Practices", a dissertation  not published, The University of Toledo, 2007, p.8. 
3
.20،ص.4112،اإلسكندرية:الدارالجامعية،إدارة سلسلة اإلمدادمحمدأحمدحسان،- 

4
 Henriksson and Nyberg, OP. Cit., p25.    
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حقيقة أن السلسلة تدار عن طريق األسواق وليس عن طريق الموردين، إال أن أغلبية األبحاث تستخدم 
 1مصطلح سلسلة التوريد.

 إدارة سلسلة اإلمداد ثانيا: 
ظهر مفهوم إدارة سلسلة اإلمداد في الثمانينات من القرن العشرين، وقد تم تطويره إنطالقا من 

إلدارة اللوجستيك. ففي الماضي كانت المنظمات تعتبر كيانات فردية مع وجود إرتباطات المفهوم التقليدي 
بسيطة مع منظمات أخرى والتي ينظر إليها غالبا كمنافسين، وبالتالي كانت المنظمات تركز عند إتخاذها 

ل منفصل دون لقراراتها على العمليات والتدفقات الداخلية. كما يتم تحسين هذه التدفقات والعمليات بشك
األخذ بعين اإلعتبار باقي األجزاء في المنظمة. وكنتيجة لذلك، غالبا ما تدفع تكلفة التحسينات إلى 
األعلى واألسفل )المنبع والمصب(، وبالتالي فإن هذه التحسينات ال تؤثر على التكاليف الكلية لإلنتاج. 

ية. لذلك أصبحت المنافسة اليوم بين مختلف وتركز إدارة سلسلة اإلمداد على التدفقات الداخلية والخارج
سالسل اإلمداد بدال من أن تكون بين المنظمات. ويمكن تعريف إدارة سلسلة اإلمداد بأنها الرؤية 

إلمداد فردة عن طريق تعزيز أداء سلسلة ااإلستراتيجية إلدارة المواد والتوزيع التي تحقق فوائد للمنظمات الم
وقد ركز هذا التعريف  2ألعمال عبر الحدود الوظيفية وحدود المنظمات.ككل وذلك من خالل عمليات ا

على الرؤية الداخلية والخارجية لتدفق المواد، كما ركز على الطبيعة اإلستراتيجية إلدارة سلسلة اإلمداد. 
 والتدفقات والمعلومات المواد بكفاءة وتنسق تدمج التي المداخل من مجموعة أنها علىوتعرف أيضا 

نتاجها البضائع توريد يتم بحيث التوريد سلسلة عبر المالية  المواقع إلى الصحيحة، بالكميات وتوزيعها وا 
 3.العمالء متطلبات ةتلبي من أجل التكلفة حيث من كفاءة الطرق كثربأ المناسب، الوقت في المناسبة،

دارة التوريد، اللوجستيك والنقل، ، مثل الشراء زوايا مختلفة ويمكن النظر إلدارة سلسلة اإلمداد من خالل وا 
دارة نظم المعلومات.  4إدارة العمليات، التسويق، نظرية التنظيم وا 

اإلمداد من بينها الرؤية القائمة  وقد قدمت العديد من النظريات الخصائص الخاصة إلدارة سلسلة
مستوى اإلستراتيجي، فإن في حين يركز أدب إدارة سلسلة اإلمداد على تدفق المواد على الف ،على الموارد

أدب الرؤية القائمة على الموارد يشجع نظرة أعمق على السالسل. وتدرس النظرة القائمة على الموارد 
ذا تحقق  بشكل خاص ما إذا كانت ممارسات أو خصائص سلسلة اإلمداد نادرة، قيمة وصعبة التكرار، وا 

                                                           
1
 - Ibid., p.p. 25-26. 

2
 - k. kemppainen et al., "Trends in International Supply Chains and Networks", International Journal of 

Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 33, No. 8, 2003, p. 701. 
3
 - K. R. Shukla et al., "Understanding of supply chain: A literature review", International Journal of 

Engineering Science and Technology (IJEST), Vol. 3, N. 3, 2011, p. 2059.  
4
 -- Henriksson and Nyberg, OP. Cit., p. 26.     
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هناك العديد من األحكام التي و  بميزة تنافسية.ذلك فإن هذه العناصر المميزة يمكن أن تمد بعض السالسل 
يمكن أن تؤخذ بعين اإلعتبار عند صناعة القرارات اليومية المؤثرة على سالسل اإلمداد. وتتطلب هذه 
القرارات أن يكون لدى المسير معرفة شاملة بالموارد المتوفرة للمنظمة. إضافة إلى أن المنظمات عليها أن 

رة بسرعة مثل طلب السوق، خدمة العمالء، إعتبارات النقل وقيود التسعير يجب تدرك أن العوامل المتغي
مع بداية القرن الواحد والعشرين تزايدت فرضية و  أن تكون مفهومة من أجل تنظيم سالسل اإلمداد بفعالية.

فعالة. لذلك تحقيق المنظمات لميزة تنافسية وجعلها أكثر إستجابة للعمالء باستخدام إدارة سلسلة إمداد 
غير أن إدارة سالسل إمداد فعالة تعتبر  ،وال لتحسين عمليات سلسلة اإلمدادأنفقت مبالغ كبيرة من األم

 1مهمة معقدة ألنها تتضمن رؤيتين: تخطيط طويل المدى أو إستراتيجي وتخطيط قصير المدى )تشغيلي(.
لتسليم والمرتجعات. وتوازن وتتألف إدارة سلسلة اإلمداد من أربع عمليات: الخطة، المصدر، ا

لتلبية الطلب  النهائيةعملية التخطيط بين الطلب وتخطيط التسليم. ويحول المصدر المنتج إلى حالته 
أما التسليم فهو عملية إيصال البضائع إلى العمالء. في حين تعني المرتجعات عملية  المخطط أو الفعلي.

مداد على جعل عمليات سلسلة إمداد المنظمة المتعلقة تلقي المنتجات المعادة. وتعمل إدارة سلسلة اإل
بعالقات الزبون، إتمام األوامر وعالقات العمالء متزامنة لتلبية متطلبات الزبائن وتسليم المنتجات للعميل 

  2عبر سلسلة اإلمداد.
 أهمية إدارة سلسلة اإلمدادثالثا: 

على اإلدارة الفعالة لسلسلة اإلمداد الخاصة تسعى المنظمات إلى تلبية متطلبات زبائنها باإلعتماد 
   3بها، وتكمن أهميتها في النقاط التالية:

 السعي إلى تقديم المنتجات المالئمة للزبائن من أجل المحافظة على عالقات جيدة معهم وتحسينها؛ -
 توفير مواد وخدمات تفوق متطلبات الزبائن؛ -
 عن مايقدمه المنافسين؛ تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة وتميزها -
 المرونة في اإلستجابة للتغيرات الطارئة في متطلبات السوق.    -
 
   

                                                           
1
 - Ibid., p. 27. 

2
 - Ilkka Sillanpää, “Implementing Supply Chain Strategy”,a dissertation  not published , Vassa University, 

Finland, 2014, p. 14.  
3
دراسةحالةشركةبغدادللمشروباتالغازيةالمساهمة–حمزةكاظمالجبوري،"أثرتكنولوجياالمعلوماتفيإدارةسلسلةاإلمداد- 

.36،ص.4112،العراق،جامعة بغدادوالمختلطة"،مذكرةماجستير،
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  مفاهيم حديثة في إدارة سلسلة اإلمدادرابعا: 
مع بداية ظهور إدارة سلسلة اإلمداد كان محتوى البحوث المتعلقة بها يرتكز على تعريف وفهم 

إستخدام سالسل اإلمداد بأحسن فعالية ممكنة. أما مع  سالسل اإلمداد، بعدها أصبحت تركز على كيفية
لإلدارة الفعالة لسالسل اإلمداد، وكان أكثرها  أكثر حداثة بداية القرن الواحد والعشرين فقد تم تقديم مفاهيم

ويمكن توضيح هذه  الرشيقة، وتكامل سلسلة اإلمداد. األمدادإنتشارا التعاون في سلسلة اإلمداد، سالسل 
 1فيمايلي: المفاهيم

 التعاون في سلسلة اإلمداد:   -0
يقصد بالتعاون في سلسلة اإلمداد الشراكة التي يمكن أن تحدث داخل السلسلة. وقد شهدت بداية 

أشكال جديدة للتعاون في سالسل اإلمداد. وقد تم تطويرها لتحسين عالقات  ظهورالقرن الواحد والعشرين 
تبادل المعلومات الطبيعية. ذلك أن األشكال الجديدة للتعاون تعدى تركيزها على التبادل السلبي للمعلومات 

ل. من خالل التزامن والتخطيط المشترك ألنشطة وعمليات األعما ةإستباقيأكثر بين الشركاء إلى مدخل 
فيما مضى كان المطلوب لبلوغ مثل هذا التعاون هو العديد من اإلتصاالت الشخصية، أما مع ظهور ف

تكنولوجيا المعلومات الحديثة فقد أصبح من الممكن تعويض قدر كبير من اللقاءات التنسيقية والتي 
 تتطلب حضور شخصي باستخدام هذه التكنولوجيا.

إلى أن تكون لها أهداف مشتركة، ويمكن للتعاون أن تحتاج المنظمات في سالسل اإلمداد و 
يساعدها في ذلك من خالل فهم أهداف الشبكة ككل، من حيث أهدافها اإلقتصادية وأبعادها اإلجتماعية. 

 CPFR (Collaborativeولتحقيق هذا الغرض تم تقديم مفهوم التخطيط، التنبؤ والتجديد التعاوني 
Planning, Forecasting and replenishment)2       .لتسهيل تبادل المعلومات بين المنظمات 

 :(Agile Supply Chains)إلستجابة اسالسل اإلمداد الرشيقة أو سريعة  -0
بقدرة عالية على التكيف المرن مع التغيرات البيئية السريعة. ومع  الرشيقةتتمتع سلسلة اإلمداد 

ها بسهولة أكبر وهو تحقيق رضا الزبون. وتتكون سلسلة هذه القدرة يمكن للشبكة إنجاز الهدف األسمى ل
غير أن الحقيقة  جيد، نظم معلومات وأنشطة لوجستية،اإلمداد الرشيقة من هياكل تنظيمية مصممة بشكل 

الرئيسية التي تمكن سالسل اإلمداد من سرعة اإلستجابة هي المهارات اإلدارية. وترتبط اإلستجابة بسرعة 
مكن تعريفها بأنها استخدام معرفة السوق الستغالل الفرص المربحة في سوق متقلبة. ومرونة السلسلة. وي

                                                           
1
- Henriksson and Nyberg, OP. Cit., p. p. 28-30.    

2
ةيقصدبالتخطيط،التنبؤوالتجديدالتعاونيالتعاونبينإثنينأوأكثرمنأجزاءسلسلةاإلمدادمنأجلتخطيطعددمناألنشطةالترويجي- 

يةهوالعملعلىإعدادتنبؤاتمتزامنةيتممنخاللهاتحديدعملياتاإلنتاجوالتجديد.ويتكونهذاالنموذجمنتسعمراحلتعملكمبادئتوجي

 .Henriksson and Nyberg, OP. Cit., p. 28لمزيدمنالمعلوماتأنظر: .CPFRلتحقيقتعاونالـ
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ويمكن لجميع األجزاء أو المنظمات في سلسلة اإلمداد اإلستفادة من خصائصها كالمرونة واإلستجابة. 
بات في ويتم تحقيق ذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة والتي تمكن من اإلستجابة السريعة للتقل

الطلب على المنتجات. وكلما استطاعت المنظمة الرشيقة إتمام كل أنشطتها المادية بسرعة وبدقة بسبب 
التدفق السريع للمواد، المعلومات والقرارات عبر السلسلة، كلما قل وقت إستجابتها لمتطلبات السوق. 

مناقشة سرعة إستجابة سلسلة وبالتالي تقليل الوقت المستغرق لمختلف التدفقات في المنظمة. ويمكن 
أما الثاني  ام المعلومات في المنظمة وبيئتها،اإلمداد من خالل بعدين مختلفين، أولهما مدى إستخدام نظ

ذا تم تحقيق هذه األبعاد بشكل كامل، فإن  فيتمثل في مستوى التكامل بين نظم المعلومات الفاعلة. وا 
العمليات الداخلية ستكون واضحة لجميع أعضاء سلسلة اإلمداد وبالتالي الحصول على كافة الفوائد التي 

 تم الحديث عنها سابقا. 
 تكامل سلسلة اإلمداد: -0

يعتبر التكامل في سلسلة اإلمداد من المواضيع المهمة في مجال البحث، كما يعتبر مصدرا 
 لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمات. ويمكن تقسيمه إلى أربع مراحل مختلفة هي: 

تتمثل المرحلة األولى من التكامل في سعي األقسام المختلفة داخل المنظمة لتحقيق األمثلية لعملياتها،  -
 إلهتمام بتأثير التغيرات التي تحدث في باقي األقسام، وبالتالي فهناك نوع من التنافس بينها؛دون ا

تتمثل المرحلة الثانية في التكامل الوظيفي، وذلك عن طريق التواصل بين الوظائف أو األقسام التي  -
الوظائف يمكن أن تعتمد على بعضها البعض لتشكيل كتل متكاملة. إن تبادل معلومات السوق بين 

يمكن أن يرشد المنظمة لإلستجابة أفضل وأسرع الحتياجات العمالء أو إنشغاالتهم وللتهديدات 
التنافسية. كما أن اإلستجابة للتحديات التي يضعها العمالء تزيد من والئهم للمنظمة كما تزيد من 

 ا الفصل؛وقد تم تبني المرحلتين السابقتين في المبحث األول من هذ ربحيتها ومبيعاتها.
وتشير المرحلة الثالثة إلى التكامل الداخلي، حيث تسعى جميع الوظائف لتحقيق األهداف الكلية  -

للمنظمة. ذلك أن المنظمات ينبغي أن يكون لديها ثقافة التكامل الداخلي قبل أن تتمكن من تبادل 
المرحلة للتواصل المعلومات مع الشركاء الخارجيين مثل الموردين والعمالء. ويحتاج تحقيق هذه 

المطلق أو غير المقيد بين األقسام، ويمكن الستخدام نظم المعلومات الحديثة مثال أن يساعد في 
 وهذا ما تم التطرق إليه في المبحث الثاني من هذا الفصل؛ تحقيق ذلك.

لمتمثلة في أما المرحلة الرابعة واألخيرة فهي التكامل الخارجي وتمثل الهدف النهائي لعمليات التنسيق وا -
إدارة سلسلة اإلمداد. وفي هذه المرحلة يكون لجميع المشاركين في سلسلة اإلمداد أهداف مشتركة. 
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وكما أن اللوجستيك يكافح لتحقيق التدفق األمثل عبر المنظمة، تكافح إدارة سلسلة اإلمداد لتحقيق 
 .دف من هذا المبحثعبر سلسلة اإلمداد والشركاء ككل، وهو ما يمثل الهعمليات تنسيق مثلى 

للتكامل الخارجي لسالسل  ينظر لنظم المعلومات وتكنولوجيا اإلتصال األخرى كعامل تمكينيو 
مثال يمكن أن تخفض من آثار توسع الطلب على طول سلسلة اإلمداد.  EDIفالتكنولوجيات كالـ  اإلمداد،

نتائج التدفق الجيد للمعلومات عبر يعتبر تخفيض تكلفة اإلحتفاظ بالمخزون وتحسين أداء التسليم من و 
 .سالسل اإلمداد

تسعى العديد من المنظمات لتطوير قدراتها اللوجستية بالتركيز على الشراكة اللوجستية القائمة 
على المعلومات وعلى تكامل إدارة سلسلة اإلمداد. وتحذر من أن صياغة هذه الحلول تتطلب وقت 

ية المتميزة تتطلب مزيجا معقدا من األصول المادية، الروتين لتطويرها ودمجها ألن القدرات اللوجست
د شركاء سلسلة من الصعب على المنظمة إيجاوعلى إعتبار أنه  التنظيمي ومهارات ومعارف األفراد.

المنظمات التي سبقت المنافسين بتأمين شركاء ناجحين ينبغي أن تكون في  اإلمداد المالئمين، فإن
 ين قدراتها اللوجستية.وضعية أفضل لتطوير وتحس

 المطلب الثاني: إستراتيجيات سلسلة اإلمداد
تمثل إستراتيجية سلسلة اإلمداد جزًء من إستراتيجية األعمال الشاملة للمنظمة. ويتم تصميمها 

وتشير  1بشكل واضح لتدعيم المنافسة من خالل اإلبتكار، الجودة، تخفيض التكلفة وتحسين الخدمة.
. وسواء بها الخاصة التوريد لسلسلة ستراتيجيةاإل والغايات األهداف إلى للمنظمة اإلمداد سلسلة ستراتيجيةإ

 في اإلمداد سلسلة ةيجيستراتإ تکون ولکي 2.خططت المنظمة لذلك أم ال، فهي تتبع إستراتيجية ما
التنافسية  ستخدم إلظهار القدرة، ذلك أنها تةيالتنافس يتهاجيستراتإ مع یتتماش أن جبي فعالة، المنظمة

للمنظمات وموقفها في السوق ضد منافسيها. كما أن المنظمات التي تركز على استراتيجية سلسلة توريد 
محددة يمكنها تقديم قيمة أكبر للمساهمين من تلك التي ال تفعل ذلك. لذلك من الضروري للمنظمات في 

   3سالسل التوريد ممارسة استراتيجيات محددة.
 
  

                                                           
1 - T. Hines, Supply chain strategies - Customer-driven and customer focused, Boston: Elsevier, 2006, p. 33.  
2
 - S. Qrunfleh & M.Tarafdar, «Lean and agile supply chain strategies and supply chain responsiveness - The 

role of strategic supplier partnership and postponement», Supply Chain Management: An International 

Journal, 18(6), 2013, p. 573.  
3
 - S. Chopra, & P. Meindl, Supply chain management: Strategy, planning and operation, Upper Saddle 

River, NJ: Pearson, 2010, p. 37.  
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 الحاكم لتصنيف استراتيجيات سلسلة التوريد أوال: المعيار
لقد تم استخدام أنواع المنتجات لتصنيف سالسل التوريد، ومن أكثر األنواع المقبولة والمؤيدة على 
نطاق واسع هي المنتجات الوظيفية والمبتكرة. وفيما يتعلق بخصائص هذه المنتجات، تم اعتماد العديد من 

المنتج، هامش الربح، تنوع المنتجات والمهل الزمنية. وتتمثل الخصائص المعايير التوجيهية كدورة حياة 
الرئيسية للمنتجات الوظيفية في طول دورة حياة المنتج، انخفاض هامش الربح، إنخفاض التنوع وطول 

، أما الخصائص التي تحكم (Lean)ونحيفة  (efficient) المهل الزمنية والتي يفترض أن تكون فعالة
المبتكرة فتتمثل في قصر دورة حياة المنتج، هامش الربح العالي، التنوع العالي والمهلة الزمنية المنتجات 

  1القصيرة وترتبط هذه الخصائص بسالسل التوريد سريعة اإلستجابة والرشيقة.
الرئيسي الذي  يتم تعريف منتج المنظمة على أنه وظيفي وسلسلة التوريد فعالة إذا كان المنتج

اإلحتياجات األساسية وكان متاحا بسهولة، مع تلبية الشروط التالية في نفس الوقت  يظمة يلبتقدمه المن
تغاير في خط اإلنتاج أو عائلة المنتج، هوامش  01وهي: دورة حياة المنتج أطول من عامين، أقل من 

إبتكاري ٪، والمهلة الزمنية أطول من ستة أشهر. ويصنف نوع منتج المنظمة كمنتج 01المساهمة تحت 
تغير في  01واستراتيجية سلسلة التوريد مستجيبة إذا كان المنتج لديه دورة حياة تصل إلى سنة، أكثر من 

٪ ومهل زمنية تقاس باألسابيع. ويمكن استخدام المدى بين 01نوع المنتج، هوامش مساهمات أعلى من 
لى  لة اإلمداد إلى إستراتيجية هجينة.قيم الكفاءة مقابل اإلستجابة أو النحافة مقابل الرشاقة لتصنيف سلس وا 

المخزون. إن  دوران مثل جانب ذلك، هناك معايير أخرى تستخدم لتصنيف استراتيجيات سلسلة اإلمداد
في إدارة أصولها. قد يشير معدل  للمنظمةمقياس مشترك للكفاءة التشغيلية  هونسبة دوران المخزون 

غير  ،في خط اإلنتاج أو جهود التسويق دوران منخفض إلى تجاوز المخزون أو التقادم أو أوجه القصور
، مثل حدوث مستويات أفضلأنه قد يكون من المناسب، في بعض الحاالت، أن يكون المعدل المنخفض 

ص المتوقع في األسواق، كما هو الحال في سالسل أعلى للمخزون تحسبا الرتفاع األسعار بسرعة أو النق
يكون غير  وعلى العكس من ذلك، فإن ارتفاع معدل الدوران قداإلمداد المستجيبة للتحوط من المخاطر. 

يشير إلى عدم كفاية مستويات المخزون، مما قد يؤدي إلى خسارة في  مناسب في بعض األحيان إذا كان
دا. وال توجد قيم ثابتة مطلوبة بل يختلف ذلك حسب نوع المنتج. األعمال حيث أن المخزون منخفض ج

في حين أن  والفكرة هنا هي أن إنخفاض دوران المخزون يفضل سالسل التوريد المستجيبة أو الرشيقة

                                                           
1
 - Dagne Birhanu, Krishnanand Lanka and A. Neelakanteswara Rao, «A survey of classifications in 

supply chain strategies», 12th Global Congress On Manufacturing And Management, Gcmm 2014, 

published in Procedia Engineering, 97, 2014, p. 2290.  
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وهناك معيار آخر وهو العائد على األصول، والذي يقيس  توريد فعالة أو نحيفة.إرتفاعه يفضل سالسل 
توريد فعالة في تحويل األصول إلى الربح. وعلى الرغم من أنه من الصعب جعل كيف تكون سلسلة ال

ستجابة، فإنه يمكن أن يظهر اإلتجاهات نحو الكفاءة. لذلك، فإن المنظمات إلنطاق واضح بين الكفاءة وا
  1التي لها قيم أقل من العائد على األصول لديها تقارب نحو سالسل التوريد المستجيبة.

 إستراتيجيات سلسلة اإلمداد تصنيفثانيا: 
 2يلي:إلى ماإستراتيجيات سلسلة اإلمداد  تصنيفيمكن 

 :(Efficient and Responsive) التصنيف على أساس الكفاءة واإلستجابة -0
يمكن إعتبار المدخل المعقول لزيادة اإلستجابة هو رفع مستويات المخزون من السلع تامة الصنع 
أو المكونات، والتي من شأنها أن تسمح بالمزيد من المرونة في ردود الفعل على التغيرات في طلب 

قيض من العمالء، غير أن زيادة مستويات المخزون تؤدي إلى خفض كفاءة سلسلة اإلمداد. وعلى الن
تدفق المعلومات والسياسات من السوق إلى أعضاء سلسلة اإلمداد  المستجيبةذلك، تتطلب سلسلة اإلمداد 

من أجل التحوط من المخزون والقدرة اإلنتاجية المتاحة مقابل الطلب غير المؤكد، غير أن تحسين القدرة 
ا: الحاجة إلى الحفاظ على الفائض على اإلستجابة في سلسلة اإلمداد يتكبد تكاليف لسببين رئيسيين هم

 من المخزونات وضرورة إجراء إستثمارات للحد من المهل الزمنية.
فعالة في نفس الوقت هدفا سلسلة إمداد ستراتيجية إستجابة ووجود ويعد توفير درجة مناسبة من اإل

ستجابة يمكن أن اإلجانب اإلدارة، نظرا ألن زيادة يصعب تحقيقه وينطوي عادة على قرارات مقايضة من 
ينظر إلى القدرة على ينظر إليها على حساب خفض الكفاءة، والعكس صحيح. بسبب هذه الصعوبات، 

يزة ترتبط إرتباطا وثيقا بأنواع مختلفة من المنتجات، لذلك فمن ااإلستجابة والكفاءة كاستراتيجيات متم
استيعاب سلسلة اإلمداد الفعالة  إال أن هناك من حاول ،ري أخذ كل إستراتيجية بشكل مستقلالضرو 

 revised planning)والمستجيبة في آن واحد من خالل إستراتيجيات مثل مداخل التخطيط المنقحة 
approaches)  التي تعيد هيكلة عمليات سلسلة اإلمداد لتحقيق كال الهدفين في نفس الوقت أي تمكنها

عطاء أوامر بإجراء مقايضات من اإلستجابة والكفاءة في وقت واحد، أو فرض وجود ا إلستراتيجيتين وا 
 زيادة خالل من ستجابةاإل من تزيد قد السالمة مخزون في متعمدة زيادة المثال سبيل لىع .إلثبات القيم

 مستويات في الزيادة هذه أن غير. متوقع غير بشكل العمالء احتياجات تتغير عندما المنتج توافر
 المال رأس تكاليف زيادة طريق عن أي مباشرة، بصورة التكلفة مستوى نفسه، الوقت في ترفع، المخزون

                                                           
1
 - Ibid, p.p. 2290-2291. 

2
 - Ibid., p. p.  2291-2995. 
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 عاتب ال قد المخزون في الموجودة المنتجات ألن نظرا المباشرة، غير التكاليف عن فضال والتخزين،
 إلى التقليل التكلفة زيادة من المستوى هذاويؤدي . قديمة وغير قابلة لإلستخدام المطاف نهاية في وتصبح

 .الكفاءة درجة من
. منتجاتها طبيعة تطابق التي اإلمداد سالسل ختارت الفي الواقع  المنظمات أن مالحظة تمتلقد 
منتجات وظيفية قابلة  هناكفمن جهة . سالسل اإلمداد وأنواع المنتجات بين كبيرا اختالفا وأن هناك

 أجهزة مثلمنتجات مبتكرة ذات دورة حياة سريعة  توجدلإلستهالك كالمنتجات الغذائية، ومن جهة أخرى 
 وبالتالي طويلة حياة دورات لديها التي المنتجات تلكفي  الوظيفية المنتجاتوتتمثل . واألزياء الكمبيوتر
 قصيرة، حياة دورات لديها التي المنتجات هي المبتكرة المنتجات أن حين في مستقر، عليها الطلبيكون 
 على اعتمادا تختلف لسلسلةا تصميم استراتيجية فإن ولذلك، عليها. الطلبب التنبؤيصعب  لذلك، ونتيجة
 على التعرف يتم أن المهم من أنه إلىإضافة . وظيفي منتج أو مبتكرا منتجا كان سواء المنتج، نوع

ومن المرجح أن تتبع المنظمات ذات المنتجات الوظيفية  .سالسل اإلمداد تصميم في الطلب خصائص
استراتيجية سلسلة التوريد الفعالة من الناحية المادية وأن تتبع المنظات ذات المنتجات المبتكرة استراتيجية 
سلسلة التوريد المستجيبة للسوق. كما أن المنظمات األكبر حجما واألقرب للمنبع أكثر إحتماال الستخدام 

 .المستجيبة التوريد سلسلة استراتيجية
 :(Lean and Agile) النحافة والرشاقةالتصنيف على أساس  -0

تعد إستراتيجيات النحافة والرشاقة من اإلستراتيجيات العامة لسالسل اإلمداد، حيث تعني النحافة 
(Lean)  تحسين القيمة عن طريق التخلص من الهدر. أما سالسل اإلمداد النحيفة فتعني تخفيض

ويمكن تحقيق الهدف األساسي  1مستوى من الهدر.التكاليف عن طريق تشغيل العمليات األساسية مع أقل 
إستخدام األشكال األساسية لبيانات اإلتصاالت المتعلقة بالمخزونات، لهذه اإلستراتيجية من خالل 

أما الرشاقة  2.(Just-in-time)القدرات، خطط التسليم والتقلبات في إطار مبادئ نظام الوقت المحدد 
(Agility)  التغيرات السريعة  من ستفادةإلا في المتمثلة عمالاأل لتحديات شاملةال ستجابةإلافتعني

ي سالسل أما الرشاقة ف والمستمرة لألسواق العالمية من أجل سلع وخدمات ذات جودة عالية  وأداء عالي.

                                                           
1
 - Y. Qi et al., «Supply chain strategy, product characteristics, and performance impact - Evidence from 

Chinese manufacturers», Decision Sciences, 40(4), 2009, p. 670.  
2
 - N. El-Tawy & D. Gallear, «Leanness and agility as means for improving supply chains: A case study on 

Egypt», European, Mediterranean and Middle East Conference proceedings on Information Systems, Athens, 

Greece, 2011, p. 817.  
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اإلمداد فتعني اإلستجابة، أي قدرة سلسلة اإلمداد ككل وأعضائها على مواءمة الشبكة وعملياتها مع 
 1ات الديناميكية والمتقلبة للعمالء.المتطلب

 اليقين، عدم مع التعامل على القدرة أساس على والرشيقة تتم المقارنة بين سالسل اإلمداد النحيفة
 التنوع ذات المنتجات أنحيث  المطلوبة، المنتجات تنوع ودرجة اإلنتاج حجم في ختالفاتاإل ذلك في بما

 عاليال تنوعال ذات المنتجات النحافة، بينما تناسب استراتيجية تناسب العالية التقلب وقابلية المنخفض
 .الرشاقة استراتيجية منخفضال تقلبالو 

الكفاءة المادية واإلستراتيجية إستراتيجية تعادل تقريبا اإلستراتيجية النحيفة من الناحية العملية، يبدو أن 
المنتجات الوظيفية التي يمكن أن تكون لها الرشيقة تعادل تقريبا السوق المستجيبة، إال أن هناك بعض 

 سريعة تبرمتطلبات اإلستجابة السريعة في سالسل اإلمداد مثل الحليب ومنتجات األلبان األخرى التي تع
يمكن  كما. الخصوص وجه على مع إستقرار نسبي في نمط الطلب لكن مع مدة صالحية محدودةللتلف 

 مثل المنتجات من للتنبؤ قابلةالو  مستقرةال الطلب أنماط جذريا رتغيللمنظمات غالبا تنفيذ سياسات ترويج 
الخاص  سالسل اإلمداد تصنيف نطاق توسيع على المؤلفين بعض الحاالت هذه أجبرت وقد. العام الغذاء

 .بالكفاءة واإلستجابة
 التنبؤ يمكن حيث العادية للمنتجات مناسب النحافة مبادئ اعتماد أن إلى الباحثين معظم وذهب

وهناك من . بالطلب التنبؤ يمكن ال حيث المبتكرة بالمنتجات صلة ذات قةاالرش مبادئ أن كما بالطلب،
من أجل تحسين  عبر سالسل اإلمداد يأخذ بوجهة النظر التي تجمع بين النحافة والرشاقة في نقطة فاصلة

، حيث تستخدم الرشاقة في الجزء السفلي من السلسلة (Leagile) "ليجيل"تها وتسمى إستراتيجية إدار 
وبشكل عام، هناك حاالت تستدعي والنحافة في الجزء العلوي منها، وتسمى بسالسل اإلمداد الهجينة. 

الجمع بين اإلستراتيجيتين في معظم األحيان يكون من المالئم  ، إال أنهإستخدام الرشاقة وأخرى النحافة
 ضمن بأنه الهجينة سالسل اإلمداد استراتيجيات وتعترفالهجينة أو المختلطة. إستخدام اإلستراتيجية ب

 وقابال مستقرا الطلب يكون حيث المنتجات بعض هناك ستكون واألسواق المنتجات من مختلطة مجموعة
 .صحيحا العكسوفي بعض األحيان يكون  به للتنبؤ

واضح إال أنه تم دمجهما بشكل ناجح على الرغم من أن مدخل الرشاقة والنحافة مختلفان بشكل 
شيقة هما إستراتيجيتين كتصميم لتشغيل سلسلة اإلمداد اإلجمالية، مما يعني أن سالسل اإلمداد النحيفة والر 

                                                           
1
 - S. Duarte & V. C. Machado, Manufacturing paradigms in supply chain management, International Journal 

of Management Science and Engineering Management, 6(5), 2011, p. 331.  
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وذلك عن طريق وضع . الرشاقة نظم إلنشاء انطالق نقطة هو النحافة نمط استخدام أن أيمتكاملتين، 
اإلستجابة للطلب المتقلب في المصب بعد توفير مستوى من نقطة فصل لتالئم بشكل أفضل إحتياجات 

  جدولة التدفقات العلوية من السوق.
 تنظيم في سالسل اإلمداد من مختلفة أنواع ثالثةمن خالل ما سبق يمكن القول بأن هناك 

عن طريق القضاء على الخطوات  المستمر التحسين جهود توظف التي سالسل اإلمداد النحيفة .األعمال
المهدرة أو الضائعة وغير القيمة على طول السلسلة؛ سالسل اإلمداد الرشيقة والتي تستجيب للتغيرات 

، توجهها للنمو السريعة واإلنقسامات المستمرة لألسواق العالمية عن طريق ديناميكيتها، سياقها المحدد
 سالسل اإلمداد النحيفة دراتقوتركيزها على العمالء. باإلضافة إلى سالسل اإلمداد المختلطة التي تجمع 

وهناك من ركز على أن مفهوم النحافة . المعقدة المنتجات حتياجاتإ تلبي توريد شبكة إلنشاء رشيقةالو 
وفي يعمل بشكل جيد عندما يكون الطلب مستقر، يمكن التنبؤ به ومستوى تنوع المنتجات منخفض. 

الرشاقة في سالسل اإلمداد مطلوبة عندما يكون الطلب متقلب لية من مستويات عا المقابل تكون
وأن النحافة يمكن أن تشكل عنصرا من الرشاقة في بعض ومتطلبات الزبون فيما يتعلق بالتنوع مرتفعة. 

يمكن  وبالتالي .أكبر بسرعة للعمالء المحددة حتياجاتاإل تلبية من المنظمة تمكن لن ولكنهاالظروف، 
إستنادا لتجديد المهل الزمنية، قابلية التنبؤ بالطلب وتقلبه وخصائص سالسل اإلمداد  تإستراتيجيا تصنيف

 المنتجات. 
  السحب والدفع: التصنيف على أساس -0

لتنفيذ األوامر، حيث تستند قرارات اإلنتاج  دتستخدم إستراتيجيات الدفع والسحب في سالسل اإلمدا
تم  كمافي إستراتيجية الدفع على التنبؤات طويلة المدى، بينما تكون إستراتيجية السحب مدفوعة بالطلب. 

 ،للعمالء النهائي الطلب إلى بالنسبة تنفيذها توقيت على اعتمادا والجذب الدفع استراتيجية أهمية زيعز ت
التنفيذ إستجابة ألوامر العمالء، أما مع عمليات الدفع فيتم التنفيذ تحسبا لطلبات مع عمليات السحب يتم ف

 الدفع على القائم النظام كون خالل من والدفع السحب استراتيجيات وراء الكامنة الفكرة وتتعزز العمالء.
 أن حين في للطلب، األجل طويلة تقديرات إلى تستند والتوزيع اإلنتاج قرارات أن حيث بالتنبؤات مدفوع

 .المتوقع الطلب وليس للمستهلكين الفعلي الطلبب ةمدفوع السحب نظام في والتوزيع اإلنتاج عمليات
تسمى الواجهة التي  حيث سحب،الو  دفعال من كل من مزيج من التوريد سلسلةغالبا ما تتكون 

 الهجينة ستراتيجيةاإل هذه تتكونو  .دفع/سحب باسم أحياناتربط بين المراحل القائمة على كل إستراتيجية 
/  دفع عناصر إلى باإلضافة لإلنتاج سحب وعنصر لمشترياتلمكون ا دفع عنصر منبشكل خاص 
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 كال ستخدمت ال فإنه ذلك، ومع. أخرى تعاونية وآليات الشبكة توازن إلى تستند إضافية سحب
 التأثير مستخدي ولكن ،التنظيمية الكفاءات في فرقا تحدث التي مستقلةال ستراتيجياتإلا أو اإلستراتيجيتين

  .نسبيا أقل بتكلفةو  أفضل بشكل العمالء خدمة في همامن كل مزايا جلب أجل من ستراتيجياتلإل المشترك
 المخاطر، من خالية ليست والسحب الدفع استراتيجية فإن ،اشعبيته وتزايد افوائده من الرغم وعلى

 مواقع في المخزونات وتتميز. الخارجية لتقلباتل والتصدي الطلب بتحقيق األمر يتعلق عندما سيما ال
ذاو  ،المحتملين العمالء الحتياجات ستجابةاإل من مختلفة بمستويات مختلفة  المتبقي المعالجة وقت كان ا 
 فرض إلى يؤدي، مما الطلب ألداء مستقر غير إنجاز يحدث قد جدا، طويال الحدود من النقل ووقت

 سلبية آثارو  المبيعاتخسارة  تكاليفتحمل  للعميل، عليه المتفق التسليم بوقت الوفاء عدم على عقوبات
  .المنظمة مصداقية على قياسها يمكن ال أخرى

على الرغم من تطرق العديد من الدراسات لجانب أو أكثر من جوانب اإلستراتيجيات السابقة، 
ودراسة بعضها بطريقة تجريبية، إال أنه لم يتم اإلتفاق على إستراتيجية تغطي جميع متطلبات المنظمات 

 راتيجيات هجينة. عبر سالسل اإلمداد. باإلضافة إلى عدم اإلتفاق بشأن النقطة الفاصلة عند إستخدام إست
  متطلبات نجاح سالسل اإلمدادالمطلب الثالث: 

، فإن التساؤل سيطرح حول إذا تم تحليل سالسل اإلمداد على أساس الرؤية القائمة على الموارد
ذا كانت هذه الموارد اإلستراتيجية متوفرة فقط  ما إذا كانت خصائصها نادرة، قيمة وصعبة التقليد. وا 

السوق، فال بد أن تكون لها ميزة تنافسية على منافسيها. كما أن التنسيق بين األنشطة لمنظمة واحدة في 
اللوجستية يكسبها ميزة تنافسية. وهناك طريقة أخرى لكسب الميزة وهي تحسين نشاط أو أكثر في 
 المنظمة، إال أن المشكلة في هذه الحالة أن األمثلة أو التحسين ال يتحقق بتحسين وظيفة على حساب

 الوظائف األخرى.
يمكن تحقيق ميزة تنافسية بشكل عام عن طريق تخفيض التكلفة مقارنة بالمنافسين أو عن طريق 
التمايز، أما في مجال سالسل اإلمداد فإن الميزة التنافسية يمكن أن تتحقق عن طريق تخفيض التكلفة 

ذا كانت المنظمة تسعى لتخفي ض التكاليف بشكل معتبر، فعليها وزيادة اإلستجابة لمتطلبات العمالء. وا 
. بما أن سلسلة اإلمداد لها هدف مشترك بينها بذل جهود أكبر للشراكة بين المنظمات، التنسيق والتكامل

وهو إرضاء حاجات العمالء النهائيين، فإن إدارة سالسل اإلمداد العالمية عليها أن تفهم اإلحتياجات 
عالم. كما أن إستراتيجيات سالسل اإلمداد يجب أن تكون ذات الخدمية للعمالء في مناطق منتشرة عبر ال
أن النمو الدولي السريع للمنظمات يحتاج حلول  إضافة إلىأولوية مختلفة عند تغير ظروف السوق. 
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لوجستية إستراتيجية. ويمكن تمييز خصائص أو متطلبات سالسل اإلمداد الناجحة، والتي تهدف بشكل 
 2وتتمثل هذه المتطلبات فيمايلي: 1ظيمي وتحقيق ميزة تنافسية.خاص إلى تحسين األداء التن

 ستراتيجيةشراكات الموردين اإلأوال: 
منذ الثمانينات من القرن العشرين لوحظ أن التعاون مع الموردين يمكن أن يحقق ميزة تنافسية. 
كما اعتبرت المنظمات الناجحة في المستقبل هي تلك التي أسست شراكات وعالقات مع الموردين. وقد 

يل المدى مع ثار هذه المالحظات، على سبيل المثال زيادة عدد الموردين، التعاقد طو آظهرت فيما بعد 
الموردين والجهود الموحدة كانت من النتائج المباشرة لهذه المالحظات. وبتخفيض عدد الموردين والشراكة 

 تم إختيارهم بطريقة إستراتيجية فالمنظمات تسعى لتحقيق تحكم أفضل في تدفقاتها المالية. موردين مع
المتفرد الذي يحدث بينهما هو ما  وهناك من يعتبر أن قدرات المنظمات وقدرات الموردين والمزج

ومع يوفر ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة. ويساعد هذا اإلرتباط بين القدرات على إنتاج منتجات متميزة. 
ن كانت ، فإن وجود عالقات إستراتيجية مع الموردين العالقات مع الموردين تبقى إيجابية حتى وا 
 المنظمات تواجه صعوبات إقتصادية. 

عالقات الطويلة المدى بين المنظمات والموردين خصيصا لإلستفادة من القدرات وتصمم ال
اإلستراتيجية والتشغيلية ألعضاء سالسل اإلمداد. وتسعى الشراكات اإلستراتيجية للمنظمات لمساعدة 

ذا قامت المنظمات بإدا رة مورديها بطريقة بعضها البعض لتحقيق الكثير من الفوائد المستمرة. وا 
 ن ذلك يمكن أن يحسن من أدائها التشغيلي من خالل الموثوقية، المرونة، التكلفة والجودة.يجية، فإإسترات

الخطأ الصناعي في إنتاج  أثر إيجابي على معدلله مشاركة الموردين في تصميم المنتج إن 
ذا كان هناك موردين مشاركين أساسا في العملية اإلنتاجية، فإن المنظمة تضمن والءهم في  المنظمة، وا 

ذا و هذه الحالة. كما أن هذه المشاركة تضمن للمنظمة تخفيض المشاكل المتعلقة بالجودة أثناء اإلنتاج.  ا 
ين من الوصول كانت المنظمة تستحوذ على نسبة كبيرة من مخرجات الموردين، فإن ذلك يمنع المنافس

 لنفس المورد وبالتالي نفس مصادر المنتجات.
إال أن ذلك ال يلغي اإلهتمام  ،على الرغم من التوجه نحو إستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة

ويتطلب بناؤها الكثير من  .مفتاح إدارة العالقات مع الموردينالتي تعتبر  بالقضايا غير التقنية كالثقة
المعلومات الدقيقة في الوقت المحدد بين أعضاء سلسلة التوريد، وهذا اإلتصال ني تبادل الشفافية التي تع

                                                           
1
 - Henriksson and Nyberg, OP. Cit., p. 31.    

2
 - Ibid., p.p. 32-37. 
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المفتوح سيؤدي إلى بناء الثقة التي تعتبر أساس تحسين إتخاذ القرارات في سالسل اإلمداد. وينبغي لمثل 
 هذه القرارات أن تحقق فوائد مشتركة للمنظمة والموردين. 

  ثانيا: عالقات الزبون
تهدف إدارة سلسلة اإلمداد إلى خلق قيمة للزبون النهائي، ويعتبر فهم هذه الحقيقة مفتاحا لنجاح 
عالقات المنظمة بزبائنها. كما أن جميع ممارسات المنظمة في إدارة عالقاتها مع الزبائن تعتبر مصدرا 

ة كإدارة شكاوى الزبائن، بناء للميزة التنافسية. وتوجد العديد من الطرق إلدارة العالقات مع الزبون بفعالي
عالقات طويلة األمد وتحسين رضا الزبون.... كما أن التكامل مع زبائن محددين يحقق تميزا دائما 

 .للمنظمات في سالسل اإلمداد
يؤدي التزام المنظمة بعالقات طويلة األمد مع الزبائن إلى تخفيض عدم التأكد في الطلب، تحسين 

دارة المخازن، ولتحقيق هذه األهداف عليها أيضا أن تنظر إلى ض تكالخدمة الزبون، تخفي يف التخزين وا 
سلسلة اإلمداد من وجهة نظر الزبون لكي تكون قادرة على فهم، مقارنة ودمج الخصائص التي يرغب بها 

ت مع الزبون من االزبائن المختلفين. ومع التزايد في ديناميكية واضطراب السوق تصبح إدارة العالق
. باإلضافة إلى ذلك فإن ال يمكن تقليدها رات األساسية لنجاح المنظمة وبالتالي تحقيقها لميزة تنافسيةالقد

تفاعل المنظمة مع زبائنها في القضايا المتعلقة بالجودة وتدفق المواد يمكن أن يحسن من أدائها التشغيلي 
تحقق ميزة تنافسية للمنظمة مثل  فيما يتعلق بالسرعة ودقة التسليم. كما أن معلومات الزبون يمكن أن

يحتاج بناء عالقات طويلة األمد تنبؤات الزبون، حاالت الطلب، إحصائيات المبيعات وحمالت التسويق. 
إلى وجود فوائد وثقة مشتركة من أجل تطوير هذه العالقات وتعميق الشراكة مع ومربحة مع الزبائن 

 ئج أعلى من تلك التي يحققها كل طرف على حدى.  الزبائن. كما أن هذه الثقة تؤدي إلى تحقيق نتا
 نظم المعلوماتثالثا: 

غالبا ما يذكر دور تكنولوجيا المعلومات الحديثة في األدبيات اإلقتصادية كعنصر مهم لإلدارة 
الفعالة لسالسل اإلمداد وذلك من خالل تأثيرها على رشاقتها وتكاملها، إذ يسمح استخدام تكنولوجيا 

بالتواصل الفعال بين شركاء سلسلة اإلمداد. ويعتبر تدفق المعلومات عنصرا أساسيا في سلسلة المعلومات 
ام تعتبر المعلومات والثقة أساس لكل متعاملين بتخطيط أنشطتهم. وبشكل عاإلمداد كونه يسمح لمختلف ال

أولها جودة ويمكن تحديد ثالث مظاهر ألداء اإلتصاالت في عالقات سالسل اإلمداد؛  عالقة مربحة.
اإلتصاالت، وتتضمن دقة المعلومات المتبادلة، توقيتها، مالءمتها ومصداقيتها. ويتمثل المظهر الثاني في 
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شكل المعلومات المتبادلة والتي تغطي الطرق المستخدمة في التواصل. أما المظهر الثالث فيتمثل في 
 اف.اإللتزام المشترك ألعضاء سلسلة اإلمداد بتخطيط وصياغة األهد

وذلك عن طريق التنفيذ الواسع تتنافس سالسل اإلمداد من خالل زيادة مستويات المعرفة والكفاءة 
لجيد إلدارة سالسل اإلمداد كما أن هذه األخيرة تمثل عامال أساسيا في التطبيق ا ،ولوجيا المعلوماتلتكن

  .يمةذا تم إستخدامها في ربط الزبائن، الموردين والخدمات التي تضيف قخاصة إ
 دي الطرف الثالث والطرف الرابعاستخدام مزو رابعا: 

تعود خلفية مفهومي الطرف الثالث والرابع إلى عدد المتعاملين الذين توكل لهم مهمة الوظائف 
اللوجستية، فعندما يلتزم المصنع أو المشتري بجميع األنشطة اللوجستية على طول سلسلة اإلمداد إلى 

يسمى  لوجستيك غاية وصولها إلى الزبون فإن ذلك يعني أن عامال واحدا فقط قد شارك في اللوجستيك، و 
ائف كل من المورد والمشتري بهذه الوظ (. وعندما يلتزمOne Party Logistics) 1PLالطرف األول 

 2PL (Two Partyكتشارك مسؤوليات النقل مثال فتسمى هذه العملية بلوجستيك الطرف الثاني 
Logisticsستخدم مصطلح لوجستيك (. وعند استخدام متعامل ثالث بين المورد والبائع كشركة نقل مثال في

ستيك الطرف الرابع ، إضافة إلى ظهور مفهوم لوج3PL (Third Party Logistics)الطرف الثالث 
4PL (Fourth Party Logistics .) يقوم مزودي الطرف الرابع في الوظيفة اللوجستية بعرض خدمات و

دارة الموارد، القدرات والتكنولوجيا لألطراف  ،غير مادية ألعضاء سلسلة اإلمداد حيث يقومون بتجميع وا 
 .فضلالثالثة األخرى لتعمل بشكل أ

 ، بل يهتميقوم مفهوم مزودي الطرف الثالث بتغطية وظائف النقل بين المشتري والبائع فحسب ال
تخطيط.... وتلجأ المنظمات التخزين، التعبئة والتغليف والاألخرى لزبائنهم كا غالبا بتقديم مختلف األنشطة

لمزودي الطرف الثالث من أجل التركيز على قدراتها األساسية. وتسمى مفاهيم مزودي الطرف الثالث 
والطرف الرابع باألخرجة اللوجستية أو التفويض اللوجستي. وتسعى إليها المنظمة من أجل تخفيض 

لزبون. كما تسمح للمنظمة باستخدام الموارد تكاليفها ومساعدتها على تحقيق ميزة تنافسية وتحسين خدمة ا
 التي ال تمتلكها داخليا.

لقد أصبح التوزيع يمثل ميزة تنافسية للمنظمات الصناعية، كونها أصبحت تستخدمه لتميز نفسها 
عن باقي المنظمات عن طريق تحسين خدمة التسليم وعندما ال تتميز المنظمة عن طريق اإلنتاج يمكنها 

التوزيع كعامل للنجاح، وذلك عن طريق مشاركة شريك واحد في وظائف التوزيع، حيث يمكن أن تعتمد 
 لهذه الشراكة أن تتطور لتصبح ذات طبيعة إستراتيجية.
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 خامسا: الشراكة مع المنافسين
يتم اقتراح التحالف مع المنافسين لجلب الرشاقة لسلسلة اإلمداد، وهذا يعني أن الرشاقة  عادة ما

خالل عملية التكامل واإلعتماد المتبادل، إذ أن هذه العوامل قد تمكن من تفويض الوحدات تظهر من 
المنتجة بين المنافسين، على الرغم من أن ذلك ال يحدث دائما. وقد استخدمت هذه الطريقة في صناعة 

  ز للموارد.السيارات منذ سنوات ويفترض أن تحقق مثل هذه الشراكات ميزة تنافسية من خالل المزج الممي
 قياس األداءسادسا: 

هي األداة الوحيدة التي يعتمد عليها المسيرون في الماضي كانت المعلومات المحاسبية المالية 
عندما تستثمر المنظمات في برامج ومبادرات جديدة من أجل بناء قدراتها. أما اآلن )منذ بداية القرن 

محاسبية المالية لتتضمن أصول المنظمة غير الملموسة الواحد والعشرين( فينبغي أن تتوسع الممارسات ال
والفكرية أيضا. غالبا ما تعتبر اإلستراتيجيات اللوجستية غير ملموسة بطبيعتها، وبالتالي فإن أداءها ال 
يمكن أن يقاس بشكل كامل عن طريق المعلومات المالية العادية. لذلك يرتبط قياس األداء بمكونات نظم 

ستراتيجية وبأنشطتها على المستوى التشغيلي. ولتقييم إنجازات اإلستراتيجيات غالبا ما سلسلة اإلمداد اإل
تستخدم بطاقة األداء المتوازن. وبهذه األداة يمكن للمنظمة التواصل مع األهداف التي يجب تحقيقها 

اسية أربع وجهات وتستخدم بطاقة األداء المتوازن األس باإلعتماد على قدراتها غير الملموسة وابتكاراتها.
والتعلم  نظر لترجمة مهمة واستراتيجية المنظمة، وتتمثل في المالية، الزبون، عمليات األعمال الداخلية

والنمو. وغالبا ما تعوض وجهات النظر هذه أو تستكمل عن طريق وجهات نظر خاصة بالمنظمة لجعل 
 ظمة. ت الفردية بالمنابطاقة األداء المتوازن أكثر مالءمة لإلحتياج

هناك طريقة أخرى لقياس المعلومات غير المالية وهي مؤشرات األداء األساسية. وتستخدم هذه 
المؤشرات لقياس وظائف المنظمة على المستوى التشغيلي، أين تكون المعلومات المالية غير مالئمة. 

وتكمن الفكرة من وراء وتسمى المقاييس في بطاقة األداء المتوازن أحيانا بمؤشرات األداء األساسية. 
مؤشرات األداء األساسية في كون اإلدارة تصمم إستراتيجية لعمليات المنظمة، وبمساعدة مؤشرات األداء 

ويمكن أخذ اإلطار اللوجستي للقرن  األساسية يمكنها توجيه هذه العمليات إلى أهداف مرئية أو حقيقية.
األداء اللوجستي، والتي تم تطويرها لقياس أداء الواحد والعشرين كمثال على األدوات الخاصة لقياس 

سالسل اإلمداد الداخلية والخارجية. وتتضمن خمس مؤشرات أداء أساسية، وتتمثل في خدمة الزبون، إدارة 
دارة األصول. وقد أظهر هذا اإلطار فائدته واستخدم لمقارنة الممارسات  التكلفة، الجودة، اإلنتاجية وا 
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رافية مختلفة. كما أثبتت األدبيات اإلقتصادية أنه عند قياس أداء سلسلة اإلمداد اللوجستية بين مناطق جغ
 يتم تضمين الموردين والزبائن في القياس.

لمعرفة ممارسات المنظمات األخرى،  (benchmarking)غالبا ما تستخدم المقارنة المرجعية 
ستويات األداء في المنظمة المرجعية وتتضمن عملية المقارنة المرجعية أربع مراحل. أوال ينبغي قياس م

والمنظمة المراد مقارنتها، ثم يتم مقارنة هذه القياسات كمرحلة ثانية. في المرحلة الثالثة تبدأ المنظمة 
عند ، يمكن للمنظمة تحسين ممارساتها. بالتعلم من ممارسات المنظمة المرجعية. أخيرا وبعد التعلم

غالبا ما يتم تقسيمها إلى مشاريع متنوعة، يتعلق كل مشروع بعملية التخطيط لعملية المقارنة المرجعية 
أعمال أساسية كالتخزين مثال. وتتمثل المعلومات التي يتم جمعها من المقارنة المرجعية غالبا في 
مخططات بيانية وأوصاف للعملية. وعلى الرغم من جاذبية فكرة المقارنة المرجعية، إال أن العائق 

 دامها يعود إلى نقص رغبة الشركاء في تبادل معلوماتهم الداخلية.   األساسي في استخ
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 :الفصل خالصة
لقد اتضح من خالل هذا الفصل أن أهمية اللوجستيك تتعدى كونه وظيفة بالمنظمة إلى اعتباره 

المستهدفين. باإلضافة إلى ائنها وتمكينها من الوصول إلى زبالقناة األساسية لربطها بمحيطها الخارجي 
 بالمنظمة في شكل تفاعلي وتعاوني بما يخدم طبيعة النشاط اللوجستي. مع الوظائف األخرى أهمية تكامله

وبالتالي فإن األنشطة اللوجستية ال تعالج بمعزل عن باقي األنشطة والوظائف في المنظمة، بل إن 
رافقت تطوره إلى أن أصبح التعامل معه يتم عبر التكامل والتنسيق يعتبر من خصائصها الداخلية التي 
ولتحقق المنظمة الرئيسية في سلسلة اإلمداد أهدافها  سلسلة اإلمداد التي تتخطى حدود التكامل الداخلي.

ال بد من اإلستعانة باستراتيجية معينة إلدارتها أو بمزج مجموعة من اإلستراتيجيات. ولعل الهدف 
ه الجهود هو تحقيق السالسة في التدفقات المادية والمعلوماتية، وكذلك األساسي للمنظمة من وراء هذ

ولتحقيق هذه األهداف تسعى المنظمات إلى زيادة فعالية  .من أجل تعزيز تنافسيتها تحسين خدمة عمالئها
أنشطتها اللوجستية المتكاملة داخليا أو عبر سلسلة اإلمداد عن طريق اإلستعانة بتكنولوجيا المعلومات 

  عامل حاسم في دعم هذه الوظائف. ك
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يوفر انتشار تكنولوجيا المعلومات دافعا وتحديا للمنظمات وللوجستيك، حيث تعد من األدوات 
القليلة التي تزيد من قدرات المنظمات وتخفض من تكاليفها في نفس الوقت. وفي مجال اللوجستيك يمكنها 

لجتها، تحليلها أن تحسن خدماته، إنتاجيته ومرونته، من خالل سرعة التعرف على البيانات، جمعها، معا
ونقلها بدرجة عالية من الدقة والموثوقية. كما تلعب دور أساسي في نجاح سلسلة اإلمداد عن طريق 

 تحسين الكفاءة والفعالية الكلية للنظام اللوجستي. 
وعلى الرغم من أن هناك اتجاها متزايدا نحو استخدام تطبيقاتها في اللوجستيك، إال أن الكثير من 

لوا يحذرون من استخدامها بسبب ارتفاع تكلفة التكنولوجيا، مخاطر الخسارة التنظيمية أثناء المسيرين مازا
التنفيذ ونقص الفعالية. كما أن هناك أسباب أخرى جعلت المنظمات مترددة عن اإلستثمار في تكنولوجيا 

تها لبعض الصناعات المعلومات من بينها التقادم السريع لألجهزة والبرامج، تكرار التطبيقات وعدم مالءم
في المنظمات. لذلك ال تزال نسبة تبني المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات المتطورة منخفضة. ولإلستزادة 
من حيثيات هذا الموضوع سيتم التعرف من خالل هذا الفصل على تكنولوجيا المعلومات وأهم تطبيقاتها 

وخارجها وتلك الخاصة باللوجستيك  المستخدمة في المجال اللوجستي، إسهاماتها داخل المنظمات
 باإلضافة إلى العيوب الناتجة عنها.
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 طار المفاهيمي لتكنولوجيا المعلوماتالمبحث األول: اإل
لم تترك تكنولوجيا المعلومات أي مجال إال وأثرت فيه، فقد أضافت منذ ظهورها بعدا جديدا في 

يزداد توسعه بتطويرها، فتقدم بذلك خدمات جديدة وتحسن من التعامل مع المعلومات وتطوير المعارف 
الخدمات القديمة. وتتميز تكنولوجيا المعلومات بالتطور المستمر بطبيعتها، وهذا ماجعلها موضوع بحث 
متواصل، يكون من جهة في تطوير أدواتها وبرامجها ومن جهة أخرى في تعظيم مخرجاتها لتتوافق مع 

 احتياجات مستخدميها.
 ، التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وتطوراتهالمطلب األول: ماهية المعلوماتا

لقد شاع استخدام مصطلح تكنولوجيا المعلومات حديثا مع ظهور الحواسيب، وأصبح استخدامه 
دليال على مستوى التقدم التكنولوجي والمعرفي لمستخدميه، إال أن ذلك ال يعد صحيحا إال باإلستفادة 

ن هذه التكنولوجيات، والتي تظهر من خالل قيمة وأهمية المعلومات الناتجة عنها بعد معالجة الكاملة م
البيانات، وتتحقق األهمية القصوى لها إذا زادت من معارف األفراد. وسيخصص هذا المطلب للتعرف 

  على ماهية المعلومات، البيانات، المعرفة والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وتطوراتها.
 ماهية المعلومات: -أوال

على الرغم من أن المعلومات تعتبر مفهوم أساسي في نظم وتكنولوجيات المعلومات، إال أنها ال 
تجذب إهتمام الكثير من الباحثين في هذه المجاالت. ونادرا مايتم مناقشة طبيعتها وما يفهم منها 

أنها تشكل الفائدة المرجوة في الكثير من  وخصائصها، وتقدم في الغالب كتمهيد لباقي المواضيع، في حين
 التخصصات ناهيك عن تكنولوجيا المعلومات.  

 تعريف المعلومات وعالقتها بالبيانات والمعرفة:  -0
تعرف الموسوعة البريطانية المعلومات بأنها "الحقائق واألفكار التي يتبادلها الناس في حياتهم 

اآلخرين ويوفر لهم معلومات ويتم التواصل بينهم عبر العامة"، حيث قد يتلقى كل شخص معلومات من 
  1تصال معينة.إقنوات 

حصائية وتم ترتيبها وفق  وتعرف أيضا بأنها بيانات تمت معالجتها باستخدام طرق رياضية وا 
مجاميع معينة، ثم قدمت في صور واضحة وملخصة مثل التمثيالت البيانية لتقدم معنى مفيد 

ويوضح هذا التعريف عالقة المعلومات بالبيانات، وانطالقا منه يمكن تعريف البيانات على  2للمستخدمين.

                                                           
1
.42،ص.4114،عمان:مؤسسةالوراقللنشروالتوزيع،تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهاعامرابراهيمقنديلجي،إيمانفاضلالسامرائي،- 
2
،ص.ص.4101،عمان:دارالحامدللنشروالتوزيع،أساسيات إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلوماتخضرمصباحاسماعيلالطيطي،- 

02-01.
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أنها المادة الخام للمعلومات، تتكون في شكل أرقام، عبارات، رموز، جمل وجداول غير أنها ال تحمل 
ر مبهمة معنى واضح للمستخدم وال تفيده في اتخاذ قرار ما أو أخذ فكرة عن موضوع معين، لذلك تعتب

 1لى التحول والترتيب والتنظيم لتصبح قابلة لالستخدام ويتم ذلك عن طريق الكثير من األساليب.إوتحتاج 
ما نحصل عليه من تمثيل أو تأطير أو تنظيم أو تحرير البيانات وتعرف المعلومات كذلك بأنها:''

التي تغير الحالة المعرفية أو "تلك  2''.بطريقة تزيد مستوى المعرفة لألشخاص الذين يحصلون عليها
ويوضح هذين التعريفين عالقة المعلومات بالمعرفة، حيث أن استقبال الفرد للمعلومات يشكل  3لإلنسان".

لديه معارف وتراكمات معرفية تزيد من قدرته على الفهم والتحليل، وقد تكون هذه المعارف جديدة كليا 
ألفكار الموجودة لديه مسبقا وتعتبر في هذه الحالة معارف على الفرد فتكون بذلك ابتكارية، أو تعدل من ا

من خالل ما سبق يمكن تعريف المعرفة بأنها:'' الحصيلة النهائية الستخدام  4تعديلية أو توسيعية.
واستثمار المعلومات من قبل الباحثين ومتخذي القرارات والطلبة والمستخدمين اآلخرين الذين يحولون 

جمع بين البيانات  ومن الباحثين من 5مجتمعاتهم''.وعمل مثمر يخدمهم ويخدم  المعلومات إلى معرفة،
والمعلومات والمعرفة في تعريف واحد كمايلي: المعلومات هي البيانات التي تم جمعها ومعالجتها بطريقة 

حالة ستفادة منها بالشكل الصحيح يعدل من الخاذ القرارات حيث أن تنظيمها واإلفعالة الستخدامها في ات
من خالل ماسبق يمكن القول أن  6المعرفية لألفراد، مما ينعكس إيجابا على المنظمات والمجتمعات ككل.

مهما كان مستواهم التنظيمي هي نتاج سلسلة من األحداث انطلقت  المنظماتمعارف وأفكار األفراد في 
تحسين مستواهم المعرفي  من رقم أو جملة أو عبارة ... عبر سلسلة من التطورات والتحوالت أدت إلى

 .المنظمةوالفكري وبالتالي تحسين مستوى أدائهم في 
وعلى الرغم من أن هناك إتفاقا بين الكثير من الباحثين خاصة في نظم المعلومات وعلوم 
الحاسوب على الهرمية السابقة الذكر، حيث تكون البيانات شرطا مسبقا للمعلومات التي تكون بدورها 

معرفة، إال أن هناك من انتقد وجهة النظر هذه بسبب اإلفتراض الضمني الذي بنيت عليه شرطا أساسيا لل
مما فتح المجال أمام تعاريف أخرى لعل أهمها فهم المعلومات من منظور  ،وهو موضوعية المعلومات

، وال ينظر للمعلومات في هذه الحالة كشرط مسبق (Knowledge-in-action)المعرفة في العمل 
ومن المهم التأكيد هنا على أن ما يفهمه الفرد هو . للمعرفة ولكن كمجموعة فرعية محددة من المعرفة

                                                           
1
 .41،ص.سابقالمرجعقنديلجي،السامرائي،ال- 

2
.5-2،ص.ص.4112،عمان:دارزهرانللنشروالتوزيع،مبادئ نظم المعلومات اإلدارية الحاسوبيةعبدالرحمانالصباح،عمادالصباغ،- 

3
.50،ص.4111،األردن:داروائل،اإلتجاهت الحديثة في المكتبات والمعلوماتمحمدفتحيعبدالهادي،- 

4
 .23-25قنديلجي،السامرائي،المرجعالسابق،ص.ص.- 

5
 .61المرجعنفسه،ص.- 
6
.00،ص.4115،عمان:دارأسامةللنشروالتوزيع،تكنولوجيا المعلوماتجعفرالجاسم،-
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ولكن في الوقت الذي يفهم فيه الفرد رسالة فإنه سيتم دمجها ، وحده الذي يمكن أن يصبح معلومات للفرد
أنها مجموعة فرعية وينظر إلى المعلومات على  .، بغض النظر عن مدى تقلب هذه المعرفةتهفي معرف

ووفقا لوجهة نظر المعرفة في العمل،  ن.في وقت معيو شخص في سياق معين بصلة المن المعرفة ذات 
فإن المعلومات تعتمد على السياق ويمكن أن تختلف من فرد إلى آخر، ألن األفراد المختلفين لديهم 

النص أو الرسالة أو الرسم البياني أو إذا كان  تجارب مختلفة وقدرات وأهداف تفسيرية في أوقات مختلفة. 
الذي يعمل فيه  (a sociomaterial context)جتماعي المادي هو معلومات تعتمد على السياق اإل الرقم

ولهذه النظرة من المعلومات آثار  األفراد، فإن إدراكها وتفسيرها والتصرف أو األداء يكون على أساسه.
نظما للتعامل مع  تهذا الصدد، فإن نظم المعلومات ليسعلى وجهة نظر نظم المعلومات. وفي 

ويصبحون  اعلى استخالص المعلومات من مخرجاته األفرادساعد تنظم  يالمعلومات في حد ذاتها، بل ه
على علم بذلك. على سبيل المثال، تساعد نظم المعلومات اإلدارية المديرين على تحليل الوضع واتخاذ 

نه نظاما لتخزين المعلومات المتعلقة باإلدارة. وبعبارة أخرى، يمكن أن تصبح قرارات مستنيرة بدال من كو 
     1.التقارير والجداول، وما إلى ذلك معلومات لمستخدمين معينين في حالة معينةكنواتج نظم المعلومات 

 خصائص المعلومات: -0
المعلومات على أهميتها لقد أجمع الباحثون ومتخذي القرارات والمسيرين وغيرهم من مستخدمي 

لمختلف األنشطة إال أن هذه األهمية مرتبطة بنوعيتها ومدى جودتها، لذلك فال بد أن تتوفر بعض 
 2الخصائص لتصبح قابلة للقيام بالمهام المنوطة بها ومن أهم هذه الخصائص مايلي:

 الدقة:  -أ 
المعلومات في شكلها تؤثر على جودة المعلومات لذلك ال بد من تحري الدقة في الحصول على 

األولي ومعالجتها بشكل دقيق دون إجراء أي تحويل قد يؤثر على مدى صحتها، فدقة المعلومات مهمة 
لمتخذ القرار. وتختلف درجة الدقة المطلوبة حسب المستوى التنظيمي وكلما اتجهت القرارات إلى المستوى 

ن كان من الضرو  ري لمتخذ القرار الموازنة بين درجة الدقة اإلستراتيجي زاد مستوى الدقة المطلوب، وا 
 .المطلوبة وتكلفة الحصول عليها

 
                                                           

1 - Sebastian Boell, Dubravka Cecez-Kecmanovic,” Attributes of Information”. AMCIS 2010 Proceedings. Paper 

129, 2010, p.2.  http://aisel.aisnet.org/amcis2010/129. visit date: 22/10/2017. 

2 - JOHNSTONE High School, “Characteristics of Information”, Information Computing Technology- using 

information, http://www.jhigh.co.uk/Intermediate2/Using%20Information/12_charact_of_info.html .visit 

date: 21/10/2017. 
 

http://aisel.aisnet.org/amcis2010/129
http://www.jhigh.co.uk/Intermediate2/Using%20Information/12_charact_of_info.html
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 التوقيت: -ب 
يعتبر الوقت خاصية كامنة داخل المعلومات، فالمعلومة إذا لم تقدم عند الحاجة إليها ووردت 

 متأخرة عن ذلك الوقت أصبحت ماضي، وبالتالي تصبح بال قيمة.
 الصالحية أو المالءمة: -ج 

منها وأن تتالءم مع احتياجات  المعلومات ذات صلة بالغرض المطلوب ينبغي أن تكون
ال فقدت قيمتها، ذلك أن المعلومات التي يحتاجها قسم الموارد البشرية يختلف عن ما  مستخدميها وا 

 يحتاجه قسم اللوجستيك أو االنتاج أو المالية وغيرها.
 كتمال )الشمولية(:اإل -د 

بد أن تكون شاملة لكافة التفاصيل الالزمة لتلبية متطلبات ستفادة من المعلومات المن أجل اإل
ال لن تكون صالحة  مستخدميها، أي أن ال يشوبها النقص في أي جانب من جوانبها الكمية والنوعية وا 

ومن الناحية المثالية، ينبغي إتاحة جميع المعلومات الالزمة التخاذ قرار معين، ومع ذلك . التخاذ القرار
ما يحدث. وغالبا ما تكون المعلومات الجيدة غير مكتملة لتلبية جميع احتياجات الوضع،  فإن هذا نادرا

  فيضطر المستخدمين إلى جمعها من مجموعة متنوعة من المصادر.
  الوضوح:-ه 

من الضروري أن تكون المعلومات واضحة لكي تخدم الهدف الذي وجدت من أجله ألن غموضها 
 ينفي أهميتها.

 عليها )توفرها(:سهولة الحصول  -و
أي أن تكون في متناول مستخدمها وأن ال يكون شاقا عليه الحصول عليها، بمعنى أن تتوفر له في 

 .المكان والزمان المالئمين، وقد أصبح ذلك متاحا مع التطور التكنولوجي في األجهزة، البرامج والشبكات
 : )الموثوقية( موضوعيةال -ح

المعلومات أو الموضوعية التي تعرض بها، ويمكن إستخدام المعلومات وتتناول الموثوقية حقيقة 
أن ال تخضع المعلومات فيها للذاتية والتحيز بثقة إذا كانت موضوعية. وفي المنظمات بشكل خاص يجب

 وأن تخدم المصلحة العامة للمنظمة أو النظام ألنها في األصل ليست موجهة لمصلحة األفراد.
 و التحقق:ثبات أقابلية اإل  -ط

 مكان تقييمها والتأكد من مدى صحتها ودقتها.أي أن يكون باإل
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تعتبر كل الخصائص المذكورة مهمة إال أن األهمية النسبية للمعلومات مرتبطة بقيمتها لدى متخذ 
القرار، كما ينبغي أن تكون متاحة ضمن مستويات التكلفة المحددة لها والمتناسبة مع قيمتها، ذلك أن 

ت التي تكلف أكثر من القيمة المتوقعة لنتائج القرار الذي يستخدم هذه المعلومات يعتبر قرارا المعلوما
 خاطئا في حد ذاته.

 دور المعلومات في مختلف الوظائف االدارية: -0
ال تقل أهمية عن باقي مواردها البشرية والمادية،  المنظمةتعتبر المعلومات موردا هاما من موارد 

 ها.كما تؤثر على وظائف أساسية في ها لهذه الموارد،بل وقد تفوقها أهمية لكونها تؤثر على استخدام
 1يمكن ذكر بعضها فيمايلي:و 

 التنظيم والتنسيق: -أ 
مختلف األقسام بتحديد الهيكل التنظيمي وتوزيع األنشطة على  المنظمةتقوم وظيفة التنظيم في 

والمصالح من أجل تحقيق المنظمة ألهدافها. كما تحدد إمكانيات تفويض الصالحيات بين مختلف 
المستويات لتسهيل وسالسة ومرونة العملية اإلدارية. وتعتبر المعلومات اللبنة األساسية للقيام بكل هذه 

بشكل أفضل.  المنظمةكلما تم تنظيم األنشطة، وكلما توفرت المعلومات بالشكل والوقت والمكان المطلوب 
ويتم باستخدام المعلومات أيضا التنسيق بين مختلف األنشطة والمصالح من أجل تحقيق التكامل بين 

 ومصالحها لتحقيق األهداف التي تصبو إليها. المنظمةأقسام 
 التوظيف: -ب 

... من أجل ذلك تحتاج وتتعلق هذه الوظيفة باستقطاب الموارد البشرية، توظيفها، تدريبها وتأهيلها
المنظمة إلى معلومات دقيقة وواضحة حول احتياجاتها في هذا المجال من حيث النوعية والكمية. كما أنها 

داخليا وخارجيا من أجل تدريب وتأهيل الموارد البشرية  المتاحةبحاجة للمعلومات حول البرامج التدريبية 
 المستقطبة حديثا وكذلك الموجودة في المنظمة.

 التمويل: -ج 
 المالي مركزها معرفة إلى بحاجة تكونالتي  لمنظمةل المالية الموارد بتوفير التمويل وظيفة تهتم
 المنظمة ميزانيات عن المتاحة المعلومات وتعتبر. وخارجيا داخليا لها المتاحة المالية واإلمكانيات
 .الوظيفة بهذه للقيام جيدا مصدرا المالية وتقاريرها

 

                                                           
1
 .35-32ص.ص.،،المرجعالسابققنديلجي،السامرائي- 
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 والتوجيه:الرقابة  -د 
تسعى المنظمات إلى تحسين أدائها باستمرار ولتحقيق ذلك فهي بحاجة لتوجيه القوة العاملة 
بالشكل الذي يتناسب وأهداف المنظمة، لذلك فال بد من توفر قواعد بيانات عن قدرات وكفاءات الموارد 

 لمعرفة مواقع الخلل ومعالجته.ها وتقييمه يهها بالشكل المالئم ومراقبة أدائالبشرية بالمنظمة من أجل توج
 اتخاذ القرار:  -ه 

، فالقرارات في ظل التأكد المنظمةتختلف الحاجة للمعلومات حسب نوعية القرارات المتخذة في 
التام أو ما يسمى بالقرارات الروتينية يحتاج فيها متخذ القرار إلى معلومات تامة وواضحة حول نتائج 

القرارات في ظل المخاطرة فيجب أن يكون لدى متخذ القرار معلومات عن القرارات المتخذة. أما إذا كانت 
احتماالت النتائج للقرارات المتخذة، في حين أن القرارات في ظروف عدم التأكد فيكون فيها متخذ القرار 
ليس لديه المعرفة التامة باحتماالت حدوث النتائج محل القرار المتخذ، وعليه فإن مسئولية متخذ القرار 
تزيد كلما اتجهت القرارات إلى ظروف عدم التأكد أي كلما كانت القرارات غير روتينية أو استراتيجية، وفي 

 1هذه الحالة يكون متخذ القرار بحاجة إلى معارف ابتكارية أكثر من المعلومات الروتينية.
 أهمية المعلومات: -0

دول والمنظمات وعنصرا حاسما كانت المعلومات وال تزال عامال أساسيا في إدارة إقتصاديات ال
والدول دون أخرى بسبب  المنظماتفي اتخاذ القرارات بها، إال أنها كانت فيما مضى حكرا على بعض 

صعوبة الحصول عليها واحتكار هذه األطراف الستعمالها، إال أنه ومع بداية القرن الواحد والعشرين 
معلومات واستخدامها منتشرا على نطاق واسع وبروز ثورة تكنولوجيا المعلومات أصبح الحصول على ال

ويعود هذا اإلهتمام  لجميع األطراف وبكلف منخفضة، وبالتالي زادت فرصة استخدام المعلومات للجميع.
 2بالمعلومات إلى ما لها من أهمية على مستوى الدول والمنظمات، حيث تكمن أهميتها فيمايلي:

والدول وعلى اختالف المستويات  المنظماتذ القرار في تعتبر المعلومات لبنة أساسية لعملية اتخا -
 بدائل من أجل اتخاذ قرارات سليمة؛ اإلدارية فيهما، وذلك لما توفره من

تساهم المعلومات في تنمية خبرات الموارد البشرية وزيادة معارفهم مما يساعدهم على حل  -
 المشكالت مستقبال؛

                                                           
1
 .46-44،ص.ص.4114،اإلسكندرية:الدارالجامعية،مدخل لتحقيق الميزة التنافسية-نظم المعلوماتمعاليفهميحيدر،- 

2
 - Jean Yves Prax , le manuel du knowledge management- une approche de 2

ème
 generation, Paris : Dunod, 

2003, p. 67 



 تطبيقـات وشبكات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك                          الثاني  الفصل  
 

 
63 

ختلف المستويات اإلدارية مما يزيد من الثقة بين تساهم المعلومات في فتح سبل اإلتصال بين م -
 الرؤساء والمرؤوسين؛

 تعمل المعلومات على حل األزمات وتجنب المواقف الحرجة بسبب قدرتها التنبؤية؛ -
 تساعد المعلومات متخذ القرار على اإلستفادة من الفرص المتاحة واجتناب التهديدات؛ -
والمجتمع ككل، إذ تعتبر ضرورية للتنمية  والمنظماتتعتبر المعلومات موردا حاسما لألفراد  -

 اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وتمثل دعامة أساسية من دعائم البحث العلمي.
ترتبط أهمية المعلومات بمدى جودتها، إذ أن المعلومات تفقد أهميتها إذا لم تلب متطلبات 

 المالئمين.مستخدميها بالشكل المناسب وفي الوقت والمكان 
 ثانيا: ماهية التكنولوجيا

تعيش المنظمات واألفراد اليوم في عالم تحركه البيانات والمعلومات التي تفرزها التكنولوجيات 
المنتشرة، والتي غيرت من طرق اإلدارة وأساليب الحياة وفتحت آفاق جديدة تنظيمية وسلوكية لم تكن 

 ت إستخداماتها بشكل متسارع لتمس جميع جوانب الحياة.موجودة من قبل. وقد ظهرت التكنولوجيا وتطور 
 تعريف التكنولوجيا: -0

وتعني التشغيل  Technoيعود أصل كلمة تكنولوجيا إلى اللغة اليونانية حيث تقسم إلى جزئين 
وتعني العلم والمنهج، وبالتالي يمكن ترجمتها في كلمة واحدة بعلم التشغيل  Logos الصناعي، و
  1الصناعي.

( بأنها دراسة واستخدام العلم إلنجاز المهام العملية في Oxford) ويعرفها معجم أوكسفورد
 2.وغيرهاالصناعة واألعمال 

ويتضح من خالل التعريفين السابقين وجود عالقة بين العلم والتكنولوجيا، فالعلم يهتم بمعرفة 
تحويل المعارف والنظريات إلى تطبيقات قوانين األشياء وأسبابها ونظرياتها، في حين تهتم التكنولوجيا ب

عملية، ويتم ذلك وفق سلسلة مترابطة منطقيا تتحول من خاللها األفكار اإلبداعية عبر طرق علمية 
 وأجهزة إلكترونية إلى وسائل عملية يمكن اإلستفادة منها في شتى مجاالت الحياة.  

ة، العلم التطبيقي والطريقة الفنية على أنها اللغة التقني (Webster) كما يعرفها معجم ويبستر
 لتحقيق غرض عملي، باإلضافة إلى كونها مجموعة من الوسائل المستخدمة لتوفير كل ما هو ضروري 

                                                           
1
Encyclopedia, William and Helen Heming Way Beton inc, USA, vol 18, 1975, p. 21.  

2
 - Oxford, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, 3

rd
 edition, China: University Press, 2003, p. 433.   
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. وقد أضاف هذ التعريف الفائدة المستنبطة من التكنولوجيا للفرد  1لمعيشة الناس ورفاهيتهم
 والمجتمع.

فة الفنية أو العلمية نتاج أو حصيلة المعر سلوب اإل"تقنية أ يضا بأنهاأويعرفها قاموس المعاني 
ألولية نتاج وتوليد الطاقة واستخراج المواد اوات اإلنتاج أدتاج السلع والخدمات، بما في ذلك إنالمتعلقة بإ

اشر التكنولوجيا وبالتالي فهذا التعريف ربط بشكل مب 2حيانا العلم التطبيقي".ووسائل المواصالت، وتسمى أ
 نتاج والتسيير.وأساليب اإلبطرق 

أن التكنولوجيا تشمل جميع الموارد  (Schermerhome, et al) وآخرون ويرى شارمرهوم
وقد ركز هذا التعريف على مخرجات  3و خدمات لمنظمة معينة.إلى خلق منتجات أوالمعارف التي تؤدي 

 التكنولوجيا، ولم يركز على المدخالت التي لم يحدد ماهيتها.
أن التكنولوجيا هي كل الوسائل  افقد اعتبر ( Slack et Chambers) وتشامبرز أما سالك

 4والمعدات واألدوات التي تساعد على تحويل المدخالت إلى مخرجات من أجل تحقيق أهداف معينة.
 حيث اهتم هذا التعريف بمدخالت التكنولوجيا وعلى عملية التحويل اللتين أغفلهما التعريف السابق.

تعريف للتكنولوجيا يجمع بين خصائص (Hellrigel, et al)  وآخرون أخرى قدم هيلريقلمن جهة 
ليات والمكائن أنها تمثل األدوات، اإلجراءات، الوسائل، التقنيات، اآلالتعريفين السابقين، حيث يرى 

 5مات.لى مخرجات متمثلة في السلع والخدخالت بما فيها المواد والبيانات إالمستخدمة في تحويل المد
 عوامل النجاح في تبني التكنولوجيا: -0

إلنتشار التكنولوجيا أهمية بالغة في تحسين العديد من الجوانب المتعلقة بالمنظمات، األفراد 
والدول، فهي تلعب دور في تحسين اإلنتاجية، زيادة الدخل وطرق العيش وغيرها والتي تتأثر بتغلغل 

 التكنولوجيات الحديثة بها، حيث تستفيد من مكاسبها. 
ول المتقدمة ويتم تبنيها في المنظمات العاملة بها ومختلف تظهر التكنولوجيا عموما في الد

اإلدارات واألفراد، أما الدول النامية وبالتالي المنظمات العاملة بها وأفرادها، فإن تبنيها لهذه التكنولوجيات 
 يكون أبطأ. ولهذا التباطؤ تاريخ طويل، فمنذ قرنين من الزمان كان متوسط تأخر تبني التكنولوجيا طويال

                                                           
1
 - Webster illustrated Contemporary Dictionary on Encyclopedia, USA: Ferguson Publishing, 1982, p. 755. 

 
2
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-قاموسالمعاني،-

ar/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7:05/6/4105،تاريخالزيارة.
3
 - I. R. Schermerhome, J. G. Hunt and R. N. Osborn, Organizational Behavior, 6

th
 edition, New York: John Wily 

and sons Inc, 1997,p. 17. 
4
 - Nigel Slack and Stuart Chambers, Operations management, 2

nd
 edition, U K: Pitman Publishing, 1998, p. 268. 

5
 - Dan Hellrigel, J. W. Slocum and R. Woodman, Organization Behavior, 9

th
 edition, South western College 

Publishing,2001, p. 393. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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انت أطول بكثير بالنسبة للدول المتقدمة والمتخلفة أيضا مقارنة مع سنة إختراع التكنولوجيا، ولكنها ك
( سنة الماضية تضاءلت الفجوة في التبني بين البلدان 011وعلى مدى المائتي ) بالنسبة للمتخلفة.

حيث  ،دراماتيكيا إلى حد كبير المتقدمة والنامية بشكل مستمر. وكان هذا التقارب في الفترة الفاصلة للتبني
وصلت حديثا إلى مستويات قليلة جدا إال أنها لم تنعدم. لقد أصبحت التكنولوجيات الجديدة موجودة في 
كل مكان اليوم بسبب هذا التقارب، إال أن اإلختالف يكمن في كثافة اإلستخدام، إذ أنها تستخدم بكثافة 

 1إلقتصاديات النامية.أكبر بكثير في البلدان المتقدمة منه في ا
وعلى الرغم من ضآلة التباعد إال أن آثاره ملحوظة بشكل كبير في دخول األفراد وطرق عيشهم 
نتاجيات المنظمات وغيرها. وهنا تحدث المفارقة ففي حين كانت نسبة تبني التكنولوجيا خالل القرنين  وا 

حديثا فقد تضاءلت مستويات التبني الماضيين متباعدة بين الدول كانت دخولهم مثال متقاربة، أما 
زدادت في المقابل الفروق في الدخول وهذا ما دفع ديقو كومين إلى البحث عن  (Diego Comin) وا 

األسباب وراء ذلك. لقد كانت التنمية الحاصلة في المنظمات والدول الناتجة عن التكنولوجيا المطبقة فيما 
لمناخ والخصائص الثقافية...، إال أن هذه العوامل مضى تعزى إلى عوامل مثل الصفات الجينية، ا

أصبحت حاليا متقاربة بين الدول مهما كان مستوى تقدمها بسبب الهجرة واإلنفتاح والتكنولوجيات التي 
قربت بين الثقافات. لذلك يرى كومين أن العامل الذي يمكن أن يفسر اإلختالف في كثافة استخدام 

معرفة التكنولوجية عنصر أساسي العتماد التكنولوجيات الجديدة واستخدامها. التكنولوجيات هو المعرفة. وال
وفي كثير من األحيان تحتاج المنظمات إلى معرفة كيفية استخدام تكنولوجيا جديدة قبل أن تعرف ما إذا 

إسهاما يكون  كانت هذه التكنولوجيا سوف تلبي إحتياجاتها. إن اإللمام ببعض التكنولوجيا السابقة غالبا ما
 2أساسيا في تطبيق التكنولوجيا.

يتم إكتساب المعرفة التكنولوجية بإدخال التكنولوجيات الجديدة في المدارس والعمل. وينشأ التكامل 
السابقة، وبذلك تنشأ ميزة  معن طريق تدريب العمال بشكل رسمي وغير رسمي باإلعتماد على خبراته

تتابعية في إعتماد التكنولوجيا. وكلما تسارعت قدرة المنظمات على إستخدام التكنولوجيات الجديدة زاد 
استخدامها لها. وتساعد هذه الديناميكية في تبني التكنولوجيا على تفسير سبب تطورها بشكل إستثنائي. 

جديدة. والقفز خارج هذا اللتكنولوجيا لمربح التطبيق العلى  هناك دائما تكنولوجيا سالفة تساعد المنظمات
   المعنى هو وسيلة صعبة للغاية بالنسبة لمختلف المنظمات واألفراد في معظم البلدان.  

                                                           
1 Diego Comin, “The evolution of technology diffusion and the Great Divergence”, p.p.2 -4. 

www.dartmouth.edu/~dcomin/files/brookingsblumroundtable.pdf,.  Visit date: 29/10/2017. 

2 -Ibid., p.p.4-6.   

http://www.dartmouth.edu/~dcomin/files/brookingsblumroundtable.pdf
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 ثالثا: ماهية تكنولوجيا المعلومات:
 تعريف تكنولوجيا المعلومات:  -0

"حيازة، معالجة، تخزين وبث  تكنولوجيا المعلومات بأنها (Mcmilan)يعرف قاموس ماكميالن 
ة تصاالت السلكيلكتروني، واإلمعلومات ملفوظة، مصورة، متنية ورقمية بواسطة مزيج من الحاسب اإل

.والالسلكية، ومبني على أساس اإل وقد ركز هذا التعريف على الجانب التقني  1لكترونيات الدقيقة"
 صلية.ته األواستخداما

بأنها استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في  (Carter & Sinclair)يعرفها كارتر وسينكلر 
رسالها إ التقاط البيانات،  2لى الجهات المعنية بالشكل والتوقيت المناسبين.تخزينها، استرجاعها، معالجتها وا 

يعتبر هذا التعريف شامل اال أنه لم يفصل في طبيعة التكنولوجيا المستخدمة وال الى الجهات المستفيدة 
 نها.م

دارة ات المادية والبرمجيات ووسائل اإلتصال عن بعد وا  بأنها المكون (O’brien)ويعرفها أوبريان 
حيث اقتصر  3قواعد البيانات وتقنيات معالجة البيانات األخرى المستخدمة في نظم المعلومات المحوسبة.

 هذا التعريف على مكونات التكنولوجيا كمدخالت لنظم المعلومات.
ها تشكيلة متكاملة من األدوات اإللكترونية التي تسهل عمل اإلدارة بأن Buhalisرفها في حين يع

علوماتها، وظائفها وعملياتها دارة منظمات، وذلك من خالل تمكينها من إستراتيجية والتشغيلية للماإل
امال من يعتبر هذا التعريف أكثر تك 4صحاب المصالح لتحقيق رسالتهم وأهدافهم.واإلتصال الفعال مع أ

دارية التي تستخدمها، كونات التكنولوجيا، المستويات اإلالتعاريف السابقة ألنه غطى كال من م
 هداف المراد تحقيقها.جيين الذين يتم التعامل معهم باإلضافة إلى األاستخداماتها والشركاء الخار 

يرى  (Alter)لترال أن آمات ونظم المعلومات بشكل متبادل إهناك من يستخدم تكنولوجيا المعلو 
أن تكنولوجيا المعلومات هي أداة يستخدمها نظام المعلومات لنقل، تخزين، استرجاع وعرض المعلومات 

  5التي تستخدمها المنظمات.

                                                           
1
 .01،ص.4111محمدالصيرفي،إدارةتكنولوجياالمعلومات،اإلسكندرية:دارالفكرالجامعي،-

2
 - R. Carter, I. Sinclair, Student’s Guide Information Technology, U K : British Library Cataloguing in 

publication Data, 1997 , p. 4. 
3
 - James A. O’brien, Management Information Systems – a managerial end user perspective, 2

nd
 edition, 

New york : Irwin, 1993, p. 12. 
4
 - D. Buhalis, E-Tourism - Information Technology for Strategic Tourism Management, London:Pearson 

(financial Times/prentice Hall),2003,p. 8.  
5
 - S. Alter, Information System – management perspective, 3

rd
 edition, New York: Wesly Education  publishing 

Inc.,1999, p.43. 
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ومن خالل كل ماسبق يمكن تعريف تكنولوجيا المعلومات بأنها الجانب التقني من نظام 
المعلومات والمتمثل في المكونات المادية، البرمجيات، الشبكات وقواعد البيانات التي تعمل على إلتقاط 

ل والوقت البيانات، تخزينها، إسترجاعها ومعالجتها وتوجيهها لألطراف المعنية داخل المنظمات بالشك
 المالئم لتعظيم استفادتهم منها. 

 خصائص تكنولوجيا المعلومات: -0
 1 تتمثل خصائص تكنولوجيا المعلومات فيمايلي:

 تعمل تكنولوجيا المعلومات على تقريب المسافات، حيث أصبح العالم مكان موحد؛ -
على المعلومات  تتميز تكنولوجيا المعلومات الحديثة بقدرة هائلة على التخزين مع سهولة الحصول -

 المخزنة؛
تتميز تكنولوجيا المعلومات الحديثة بالتفاعلية لتوفيرها خاصية الحوار المتبادل مع المستخدم مع  -

 لى متلقي والعكس.إإمكانية تحول المستخدم الواحد من مرسل 
 2باإلضافة إلى خصائص أخرى والمتمثلة في:

ى إمكانية تراسل المستخدمين في أوقات مختلفة توفر تكنولوجيا المعلومات خاصية الالتزامنية بمعن -
 كل حسب الوقت الذي يناسبه؛

 قابلية الربط بين مختلف األجهزة بإختالف نوعيتها ومصدرها؛ -
 لى أي مكان دون تأثر استخدامها مثل الهواتف والحواسب المحمولة...؛إمكانية نقل التكنولوجيا إ -
لى صور مختلفة مسموعة، مطبوعة ا  المعلومات من و تتمتع تكنولوجيا المعلومات بإمكانية تحويل  -

 أو مقروءة؛
من المعلومات المرسلة حسب تسمح تكنولوجيا المعلومات بتحديد عدد المتلقين أو المستفيدين  -

  الحاجة؛
صغر الحجم وتناقص التكلفة، شكل مستمر من حيث زيادة السرعة، تتطور تكنولوجيا المعلومات ب -

توسع اإلستخدامات اليومية في المجال اإلقتصادي واإلجتماعي مع إنعكاس هذا التطور في 
 3لى مرونتها وقدرتها على التكيف مع حاجات كل طرف؛إوغيره، باإلضافة 

                                                           
1

نحوتوظيفتكنولوجياالمعلوماتلتطويرالتعليمفيمصر"،أبحاثالمؤتمرالعالميالثانيلنظمالمعلوماتوتكنولوجيا"محمدمحمدالهادي،

 .055،القاهرة،ص.المكتبة األكاديمية،0112ديسمبر05-06الحاسبات،
2
،4112،مارس6،العددمجلة اإلقتصاد"،سةاإلقتصاديةأثرالتكنولوجياتالحديثةلإلعالمواإلتصالفيالمؤسبومايلةسعادوفارسبوباكور،" 

 .413-415ص.ص.
3
،جامعة محمد بوضيافحالةالجزائر"،مذكرةماجستير،-يحيادريس،"دورإقامةنظاموطنيللمعلوماتاإلقتصاديةفيدعممتخذيالقرار 

 .21،ص.4113-4115المسيلة،الجزائر،
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لقد مكنت هذه الخصائص المعلومات من التنقل بحرية عبر العالم والوصول إلى أي نقطة دون 
دارة، خدمة الزبائن، توسيع األسواق وتنويعها قيود، لذلك وجدت فيها المنظمات اإلقتصادية حاجتها في اإل

 والتعاون مع جميع الشركاء على اختالف أنواعهم.  
 المنظمةوتطور استخدامها في  المطلب الثاني: األهمية اإلقتصادية لتكنولوجيا المعلومات

   األهمية اإلقتصادية لتكنولوجيا المعلوماتوال: أ
لى استخدام تكنولوجيا المعلومات نظرا لما تقدمه إ المنظماتروف السوق تميل ظفي ظل تعقد 

من معارف وأدوات تقنية حديثة تعمل على توفير مزايا وتسهيالت لإلدارة بسبب الخصائص والقدرات التي 
وقد تعددت وجهات النظر في هذا الموضوع ، المنظماتتتميز بها، والتي أكسبتها أهمية من وجهة نظر 

 1أن أهمية تكنولوجيا المعلومات تتمثل في: (Turban)توربان باختالف المؤلفين، حيث يرى
الوقت المالئم وبأقل التكاليف، مما  ،توفير المعلومات المالئمة لكل األطراف بالسرعة المطلوبة -

يساهم في تنمية مهارات األفراد وتحسين عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات اإلدارية، 
   األداء؛وبالتالي تحقيق الكفاءة في 

 عن طريق تحديث شبكاته لزيادة تدفق وتبادل المعلومات؛ المنظمةتصال داخل وخارج تسهيل اإل -
 ء المهام وتقليل األخطاء البشرية.تمتة العمليات اإلدارية مما يزيد من الدقة في العمل وسرعة أداأ -

 2أن تكنولوجيا المعلومات: أما آلتر فيرى
جباري للعامل لمكان العمل، حيث العمل التي تستدعي الحضور اإلغيرت من الطريقة النمطية في  -

 خير القيام بعمله من أي نقطة في العالم؛صبح بإمكان هذا األأ
ب الترابط الذي تكفله من الزبون إلى المورد، مكنت من تحسين الخدمات المقدمة للزبائن بسبو  -

لمورد من معرفة المتطلبات الدقيقة لى جودة المعلومات وسرعة تبادلها بحيث يتمكن اويرجع ذلك إ
 والزبون.     للمنظمة

 باإلضافة إلى مايلي:
ل إعادة هندسة األعمال باإلضافة تساهم تكنولوجيا المعلومات في تبني المداخل الحديثة لإلدارة مث -

 3لى تقليص عدد المستويات اإلدارية وتغيير الهياكل التنظيمية التقليدية؛إ

                                                           
1
 - E. Turban et al, Information technology for management – making connection for strategic advantage, 2

nd
 

edition, New York: John Wiley & sons Inc., 1999, p. 5. 
2
 - S. Alter, Information Systems – management Perspective, 3

rd
 edition, New York: Wesley Education 

Publisher Inc., 1999, p.p. 6-11. 
.50،ص.4116،عمان:داراليازوريالعلميةللنشروالتوزيع،نظم المعلومات اإلدارية سعدغالبياسين،-
3
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عن طريق اإلعتماد على  بالمنظمةتعمل تكنولوجيا المعلومات على تكامل وتنسيق مختلف األقسام  -
 1.شبكات الربط بين الحواسيب وتكنولوجيا اإلتصال الداخلي

  المنظمةثانيا: تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات في 
العشرين، واستمرت  تم توثيق أهمية تكنولوجيا المعلومات منذ أواخر السبعينيات من القرن

منذ ذلك الحين في الكفاح من أجل الربط بين التكنولوجيا واألعمال وخلق نوع من اإلنسجام  المنظمات
بينهما، ذلك أن المنظمات ال يمكنها اإلستفادة من اإلستثمار في تكنولوجيا المعلومات إال إذا تحقق هذا 

  2إال بتنسيق خطط وأهداف كل منهما. ذلك اإلنسجام، وال يتحقق
وقد ركزت معظم المنظمات على تطوير مستوى تكنولوجيا المعلومات بها، باإلضافة إلى 
اإلستفادة من مخرجاتها في التنسيق بين مختلف الوظائف، وقد كان تبادل المعلومات وتكاملها عنصرا 

ترة السبعينيات من القرن الماضي ال يتعدى حاسما في هذا المجال. فبعد أن كان استخدام الحاسوب في ف
أتمتة العمليات اإلدارية البسيطة والمنفصلة فقط من أجل حل المشاكل الورقية وتسريع مختلف الوظائف 
اإلدارية، تم في فترة الثمانينيات تجميع األعمال اإلدارية في مجموعات وظيفية كاإلنتاج، المالية والتوزيع، 

لمعلومات في دعم هذا التكامل الوظيفي وتحسين كفاءة العمليات اإلدارية داخل وقد ساهمت تكنولوجيا ا
كل األقسام. أما مرحلة التسعينيات فقد عرفت تطورات كبيرة في تكنولوجيا المعلومات والتي انعكست إداريا 

بين  على زيادة التكامل بين مختلف الوظائف داخل المنظمة وحتى خارجها مع الموردين والزبائن، ومن
وتبادل البيانات إلكترونيا  ERPتكنولوجيات المعلومات التي ساهمت في ذلك نظم تخطيط موارد المؤسسة 

EDI مع التركيز في نهاية التسعينيات وبعدها على الزبائن من خالل رفع مستوى الخدمات إلرضاء ،
التكنولوجيا أيضا في رغباتهم حيث اعتبرت عنصر حاسم من حيث المرونة والسرعة وغيرها. كما ساهمت 

 3خفض التكاليف والوصول إلى أسواق جديدة.
 المطلب الثالث: مكونات تكنولوجيا المعلومات

تحري من أجل الفهم الجيد لحقيقة تكنولوجيا المعلومات واألدوار التي تلعبها في الواقع، البد من 
ا للمستخدم، إال أن دراسة مكوناتها . وعلى الرغم من أن تقديم تعريف لها يقرب معناهالدقة في فهم معناها

  عن أي مصطلحات مشابهة.تحصر المعنى المطلوب وتميزه 
                                                           

1
 - Richard L. Daft, Organization Theory and Design, 7

th
 edition, USA: South Western College Publishing Inc., 

2001, p. p. 246-247. 
2
 - Abeer Hmoud AL-Raouri et al., "Enabling IT/Business Strategic Alignment – an empirical study on the 

telecommunications Sector in Jordan”, Jordan Journal of Business Administration, Volume 5, N. 2,2009, p.275.  
3
محمدنورصالحالجداية،"مستوىاستخدامأدواتتكنولوجيااإلتصاالتوالمعلوماتوأثرهعلىاألداءالتنظيميفيالشركاتالصناعية-

.032،ص.4،4112،المجلدالرابع،العددالمجلة األردنية في إدارة األعمالاألردنيةالمساهمةالعامة"،
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  أوال: البرمجيات
أنواع من البرامج المستخدمة لتشغيل ومعالجة الحواسيب  إلى عدةالبرمجيات مصطلح يشير 

الجزء  هيوأجهزتها الطرفية، حيث يمكن إعتبار البرمجيات هي الجزء المتغير من الكمبيوتر واألجهزة 
لى العديد من األنواع التي تختلف حسب نوع الحواسيب ابت منه. ويمكن تصنيف البرمجيات إالث

كما هو موضح  وهناك نوعان رئيسيان للبرمجيات 1.مات المراد إنجازهاوالشبكات المستخدمة، وحسب المه
 هما:و  10في الشكل رقم 

 :برمجيات النظام -0
وتتكون من برامج تسير وتدعم نظام الحاسوب وأنشطته الخاصة بمعالجة المعلومات، حيث تعتبر 

وبرامج تطبيقات المستخدم هذه البرامج )أنظمة التشغيل وبرامج إدارة الشبكات( وسيطا بين األجهزة 
  2ويمكن تصنيف هذه البرمجيات إلى: النهائي.
: هي البرامج التي تدير األجهزة والبرمجيات والشبكات، وموارد البيانات برامج إدارة النظام - أ

الخاصة بأنظمة الكمبيوتر أثناء تنفيذ مختلف وظائف معالجة المعلومات من المستخدمين 
 نظم إدارة قواعد البيانات وخدمات النظام. ،رة الشبكاتكأنظمة التشغيل، برامج إدا

وهي البرامج التي تساعد المستخدمين على تطوير برامج نظام برامج تطوير النظام:  - ب
عداد أهم برامج تطوير و  .برامج المستخدم لمعالجة الحاسوب المعلومات واإلجراءات وا 

أدوات هندسة البرمجيات بمساعدة محرري لغة البرمجة، العديد من و البرمجيات هي مترجمي 
جية الحاسوب من إنتا . وتهدف هذه البرامج للزيادةالحاسوب وأدوات البرمجة األخرى

ي عمل، ذلك أنه يعتبر أهم مكون يربط بين األجهزة أن من كفاءته في أداء يسوالتح
 والمستخدمين في نظام الحاسوب.

 برمجيات التطبيقات:  -0
هي البرامج التي تؤدي وظائف معالجة المعلومات عامة: برمجيات تطبيقات األغراض ال - أ

المشتركة للمستخدمين النهائيين مثل: معالجة النصوص، جداول البيانات، إدارة قواعد 
أغراض لبا لألغراض العلمية، التعليمية و البيانات وبرامج الرسومات البيانية والتي تستخدم غا

اإلنتاجية ألنها تزيد من إنتاجية المستخدم، ومن  األعمال...، وتسمى هذه البرامج أحيانا بحزم

                                                           
1
 -  James A. O’brien, George M. Marakas, Management Information Systems, tenth edition, New York: 

McGraw-Hill/Irwin, 2011, p.130.  
2
- Ibid., p.147.   
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األمثلة على هذه البرامج أيضا متصفحات الويب، البريد اإللكتروني وبرامج التجميع التي 
  1تساعد دعم التواصل والتعاون بين فرق العمل.

تم توفير آالف الحزم من برمجيات تطبيقات الوظائف الخاصة برمجيات الوظائف الخاصة:  - ب
لدعم تطبيقات خاصة للمستخدمين النهائيين في مجال األعمال وغيره من المجاالت، ففي 
مجال األعمال مثال تدعم برمجيات تطبيقات األعمال إعادة هندسة وأتمتة عمليات األعمال 

، تخطيط CRMمثل إدارة عالقات الزبون  مع تطبيقات األعمال اإللكترونية اإلستراتيجية
دارة سلسلة اإلمداد  ERPموارد المؤسسة   لتمكين. وهناك حزم برمجية أخرى SCMوا 

على مجاالت العمل الوظيفية مثل  تلك المطبقة تطبيقات التجارة اإللكترونية على األنترنت أو
أخرى تمكن المديرين ورجال إدارة الموارد البشرية والمحاسبة والتمويل. باإلضافة إلى برامج 

، بوابات المعلومات data miningاألعمال من أدوات لدعم القرار مثل إستخراج البيانات 
 knowledgeأو نظم إدارة المعرفة   entreprise inforation portalsللشركات

management systems.2 
 أنواع برمجيات الحاسوب: 10شكل رقم 

Source: James A. O’brien, George M. Marakas, Management Information Systems, tenth edition, 

New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011, p.133. 

                                                           
1
- Ibid., p.130. 

2
 - Ibid., p.132. 

  برمجيات
 الحاسوب 

النظام  برمجيات  

  إدارة برمجيات
 النظام

  تطوير برمجيات
 النظام

التطبيقات  برمجيات  

  تطبيقات برمجيات
العامة األغراض  

برمجياتالوظائف
 الخاصة
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 1وهناك طريقة أخرى لتصنيف البرمجيات تستند على كيفية تطوير البرامج:
لى تطبيقات إ: ويستخدم هذا المصطلح لإلشارة (Custom software) البرمجيات المخصصة -أ 

كون ملكية خاصة لها حيث ت نفسها التي ستستخدمها،البرمجيات التي يتم تطويرها داخل المنظمة 
 .اووظائفه اوتتحكم في مواصفاته اتحتفظ به

 وهي برامج تم تطويرها بقصد البيع: COTS (commercial off-the-shelf)برمجيات   -ب 
المطورة للبرامج عن  المنظمةدة من أجل تحقيق الربح. وفي هذا النوع تختلف بنسخ متعددة عا

ختالفات في مثل هذه البرامج متماثلة أو با المستهدفة إلستخدامه. وتكون النسخ المباعة منظمةال
للمشترين السيطرة على وثائقها الداخلية، مواصفاتها وجداولها الزمنية ومدى  يمكنطفيفة، وال 

تطورها. ويمكن أن تباع هذه البرامج، تؤجر أو ترخص مع احتفاظ المنتج بحقوق الملكية الفكرية 
 للبرامج، على عكس البرمجيات المخصصة.

ث اإلبتكارات في وتعد من أحد: (Open-source Software) البرمجيات المفتوحة المصدر -ج 
مجال تطور البرمجيات، ويتم تطوير هذا النوع من البرمجيات بالتعاون بين العديد من المطورين 

 هوعند اإلنتهاء من ح ألي شخص بالمساهمة في البرنامج،باستخدام معايير البرمجة التي تسم
 تصبح شفرة التطبيق متاحة ومجانية ألي شخص يرغب في إستخدامها.

  جهزةأو األ ونات الماديةثانيا: المك
 ،كل األجهزة والمعدات اإللكترونية التي تحوي البرمجيات كوعاء تتمثل المكونات المادية في

األساسية في تكنولوجيا وتعتبر حلقة وصل بين المستخدم والبرمجيات بشتى أنواعها. كما أنها تعد اللبنة 
  .12رقم ما يوضحه الشكل  وهذا 2المعلومات،
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 - Ibid.,p.p.161-133.   

 -
2
،435،4110المجلسالوطنيللثقافةوالفنونواآلداب،الكويت،العدد،سلسلة عالم المعرفةنبيلعلي،"الثقافةالعربيةوعصرالمعلومات" 

.031ص.
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 برمجيات النظام وبرمجيات التطبيقات كواجهة بين المستخدم النهائي واألجهزة: 10 رقم شكل

 المستخدم النهائي
 

 برمجيات التطبيقات
 

 برمجيات النظام
 األجهزة

 برمجيات إدارة وتطوير النظام
 

 تطبيقات لألغراض العامة والخاصة
 
 

 

Source: James A. O’brien, George M. Marakas, Management Information Systems, tenth edition, 

New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011, p.150. 
تعمل هذه األجهزة على إدخال البيانات، معالجتها، تخزينها واستخراج المعلومات عند الحاجة. 

لكترونية ولقد تنوعت األجهزة المستخدمة إال أنها تتفق في خاصية واحدة أساسية وهي المعالجة اإل
األمر الذي يقدم فوائد معتبرة من حيث  بدأ التشفير اإللكتروني للمعلومة،للمعلومات التي تعتمد على م

السرعة، األمن وضمان التوافق بين مختلف األجهزة. وانطالقا من هذا المبدأ سيتم دراسة أجهزة الحاسوب 
وبالتالي يمكن  1المشفرة في شكل رقمي.كآالت أوتوماتيكية قادرة على معالجة، تخزين ونقل المعلومات 

  2حسب وظائفها إلى مايلي: اتصنيف أجزائه
وتسمح هذه األجهزة بإدخال البيانات إلى اآللة بشكل مكيف مع المعالجة وتكمن أجهزة اإلدخال:  -أ 

 Les lecteurs d’étiquettes)على سبيل المثال في لوحة المفاتيح، قراء تسمية الباركود
codes barres) لى تقنيات التعرف على الصوت التي تسمح بالتواصل الشفهي مع باإلضافة إ

 اآللة.

                                                           
1
-Robert Reix, Systémes d’information et management des organisations, 4

e
  édition, Paris : Libairie Vuibert, 

2002, p.p.66-68. 
2
 -Ibid., p.p.68-69. 
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الطابعات وأجهزة  ،شاشاتالوتسمح بإخراج البيانات بشكل يفهمه المستخدم مثل أجهزة اإلخراج:  -ب 
 اإلستجابة الصوتية.

ة ومن أمثلتها وهي أجهزة قابلة لحفظ البيانات بكميات كبيرة وبطريقة تفهمها اآللأجهزة التخزين:  -ج 
الشرائط واألقراص المغناطيسية، األقراص الضوئية مثل األقراص الضوئية الرقمية وأقراص 

 الفيديو. وتسمى هذه األجهزة غالبا بوحدات الذاكرة الثانوية.
  تضمن:توهي أهم عنصر في الجهاز و وحدة المعالجة المركزية:  -د 
دارات إلوحدة الحساب والمنطق:  - كترونية تقوم بالعمليات الحسابية والمنطقية وتتشكل من دوائر وا 

 .(Processeur)مثل المقارنة، وتسمى أيضا المعالج 
عطاء األوامر لباقي األعضاء التي تعمل  وحدة التحكم: - وهي قادرة على قراءة تعليمات البرامج، وا 

 تحت رقابتها فقط.
وظيفتها األساسية هي تخزين كل من تعليمات البرامج والبيانات أثناء  وحدة الذاكرة الرئيسية: -

 المعالجة. 
ويمكن توصيل الوحدة المركزية عن بعد، عبر خطوط اإلتصاالت إلى مختلف األجهزة الطرفية 
لإلدخال واإلخراج وحتى بوحدات مركزية أخرى، وتعمل هذه األجهزة معا بشكل أوتوماتيكي بإستخدام 

 ن في الذاكرة المركزية.  برنامج مخز 
 ثالثا: الشبكات

نما هدفها الحقيقي  والمنظمات إن هدف األفراد ليس فقط جمع المعلومات، معالجتها وتخزينها، وا 
هو إيصالها للشخص المناسب، بمعنى تبادل المعلومات بين األطراف المختلفة لتعم الفائدة، ويتم ذلك عن 
طريق شبكات الحاسوب. وتعني الشبكة وجود رابط بين حاسوبين أو أكثر عن طريق وسيلة من وسائل 

تصال بين التطبيقات، ن التجهيزات المترابطة لتمكين اإللى مجموعة مإ شير الشبكة أيضاوت 1اإلتصال.
  2بغض النظر عن المسافات بينها.

على الرغم من أن الشبكات يمكن أن تربط أدوات تكنولوجيا معلومات متنوعة، إال أن التركيز هنا 
 لحاسوب بعدة طرق.سيكون على الشبكات التي تربط الحواسيب، ويمكن تصنيف شبكات ا

                                                           
1
- Patrick Mckeown, Information Technology and the Networked Economy, Switzerland: Jacobs Foundation-

The Global Text, 2009, p.67. 
2
- La salle Avignon, "Cours Réseaux-Généralités, Frères des écoles Chrétiennes", Saint-Jean-Baptiste de la salle 

Avgnon, Vo. 1, P.3. 
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 1من:الشبكات وفق هذا التصنيف : وتتكون تصنيف الشبكات حسب نطاقها الجغرافي -7
وهي شبكة كمبيوتر تتكون من  LAN(Local Area Network:) شبكة المنطقة المحلية -أ 

وتعتبر هذه الشبكة مهمة جدا لنظم  .طقة جغرافية واحدةنزبون وخادم على األقل وتكون مقيدة بم
ويمكن  التواصل وتبادل المعلومات، البرامج واألجهزة. لألفرادمعلومات األعمال ألنها تجيز 

صغيرة أن تحتوي على عدة شبكات محلية، حيث يتم ربط هذه األخيرة عن طريق عمود  لمنظمة
شبكات لمسافة ميل أو أكثر، ، وقد تمتد الشبكة العمودية لربط ال(Backbone)2لربط الشبكات 

وتوفر اتصاالت عالية السرعة بين الشبكات المحلية، كما يمكن استخدام الشبكة العمودية لربط 
  MAN  الشبكات المحلية بشبكة األنترنت، وهو ما يمكن تسميته بشبكة المناطق المدنية

(Metropolitane Area Network). المنظمةقد تخصص كل شبكة محلية لقسم معين في ،
م حيث يطلع كل قسم على المعلومات في شبكته، وهناك فقط بعض المسؤولين الذين يمكنه

 لى الشبكات وذلك من أجل الرقابة وأمن مختلف الوظائف في المنظمة.الدخول إ
الحواسيب عبر : وتتمثل في ربط WAN ( Wide Area Network) شبكة المنطقة الواسعة-ب 

رسال الرسائل وصالت إتصال عالية السرعة، تتيح إوتكون متصلة ب ككل. منطقة، بلد أو العالم
 والملفات بين أجهزة الحاسوب البعيدة جغرافيا.

د، صاد الشبكي من خالل تمكين األفراوتوفر شبكات المناطق الواسعة البنية التحتية لإلقت-ج 
 اقتصادية دون إعتبار للمكان أو الوقت. الشركات والمنظمات من إقامة عالقات

 أي البنية والهيكل:  3(Topologieتصنيف الشبكات حسب الطوبولوجيا ) -0
 4توجد العديد من الهياكل للشبكات يمكن ذكر بعضها فيمايلي:

: يتم في هذا النوع توصيل جميع أجهزة الكمبيوتر مع بعضها الخطيةالشبكة شبكة المسار أو -أ 
شبكة واحدة، يتم تشغيلها إنهاؤها بواسطة أجهزة في  (cables)حزمة أسالك البعض من خالل 

للحفاظ على إشارات البيانات الكهربائية في  )اإليقاف( اإلنهاء)المحطات(. وتستخدم أجهزة اإلنهاء
عتبر من الشبكات األقل استخداما بسبب وت .حزمة األسالك ومنع ارتداد البيانات على السلك

مكانية ا  سلك واحد، وما ينتج عن ذلك من انخفاض سرعة انتقال المعلومات و إعتمادها على 
                                                           

1
- Mckeown, Op. Cit.,p.p.67-70. 

2
هيأداةنقلأنشئتلربطالشبكات. 

3
نىشكلأوالطوبولوجياهيالتيتحددبنيةالشبكة،ويمكنالتمييزبينالطوبولوجياالفزيائيةالتيتهتمبالطريقةالتييتمبهاربطالمعداتبمع 

 La salleمظهرالشبكة،والطوبولوجياالمنطقيةالتيتحددالمعداتالتيتتصلببعضهاالبعض)كيفيةاإلتصالفيالهيكلالفزيائي(.أنظر
Avignon. P.4.وjunior 0 et vinc 14, p.14. 

4
 junior 0 et vinc 14, "Les Réseaux de Zéro", 2012, www.siteduzero.com,p.p.14-16, à 21/08/2017 

http://www.siteduzero.com/
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حدوث تصادم عند اتصال حاسوبين في نفس الوقت، ويمكن التخلص من هذه المشاكل بطرق 
 معقدة تستخدم عادة في الشبكات المحلية.

ركزي مثل يتم ربط أجهزة الكمبيوتر في هذه الشبكة بأسالك موصولة بجهاز م الشبكة النجمية:-ب 
(Router وأHub, switch حيث يتم إرسال اإلشارات من المرسل ،)لى باقي إلى المركز ثم إ

األجهزة على الشبكة، وبالتالي فإن وجود عطب في أحد الحواسيب لن يؤثر على الشبكة، بل 
تتأثر فقط إذا كان هناك عطب في الجهاز المركزي. ويتميز هذا النوع بسهولة التحكم في 

 مة من حيث النقل، التعديل والتحديث بسبب وجودها في جهاز مركزي.المعلو 
: وتكون على شكل دائري تنتقل فيها اإلشارات من جهاز إلى آخر مباشرة بدون الشبكة الحلقية-ج 

المرور بأي مركز، ويقوم كل جهاز بتقوية أو تكرار اإلشارة ثم يرسلها من جديد، من مميزاته 
لى توقف أن توقف أي جهاز عن العمل يؤدي إ ضة، ومن مساوئهاسهولة التركيب وبأسعار منخف

 الشبكة ككل.
كما يمكن تصنيف الشبكات حسب إستخدامها والخدمات التي تقدمها إلى: األنترنت، األنترانت، 

 اإلكسترانت، وسيتم التفصيل في هذا التصنيف في المبحث الثالث.
 رابعا: قواعد البيانات

 تعريف قواعد البيانات: -0
تتمثل قاعدة البيانات في كل البيانات والمعلومات المخزنة بطريقة نموذجية، دون تكرار ومتصلة 
مع بعضها بعالقات متبادلة، وتكون قواعد البيانات مفصولة عن البرامج والتطبيقات التي تديرها. ويعتبر 

وتوفر قواعد  1لمستخدم.هذا التصميم الجيد لقواعد البيانات عنصرا حاسما لنجاحها في تلبية متطلبات ا
وتحسين عملية إتخاذ  المنظمةالبيانات إمكانية التحديث، التعديل واإلضافة لمواكبة التغيرات المستجدة في 

 2ساسية لها.أالقرار التي تعتبر المعلومة الصحيحة لبنة 
 
 
 
 

                                                           
1
البيانات"،المملكةالعربيةالسعودية،اإلدارةالعامةلتصميموتطويرالمؤسسةالعامةللتعليمالفنيوالتدريبالمهني،"برمجياتتصميمقواعد-

.5وص.4المناهج،ص.
2
دراسةتحليليةمقارنةآلراءعينةمنمديري-ابراهيممحمدحسنعجام،"تقانةالمعلوماتوادارةالمعرفةوأثرهافيالخياراالستراتيجي-

.53،ص.4113،الجامعة المستنصرةورة،المصارفالعراقية"،رسالةدكتوراهغيرمنش
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 نظم إدارة قواعد البيانات: -0
لبيانات من حيث التنظيم، يتمثل هذا النظام في مجموعة البرامج التي تسير قواعد ا

سترجاع وغير ذلك، حيث تعتبر الحلقة الفاصلة بين أمر المستخدم إلى قاعدة البيانات واإل التخزين
 1والنتيجة التي يتحصل عليها.

 2ومن وظائف نظام إدارة قواعد البيانات مايلي:
 يجيز للمستخدم خلق قواعد بيانات جديدة؛ -
 حول المعلومة وتعديلها بإستخدام اللغة المناسبة؛ يمنح المستخدم القدرة على التساؤل -
تدعيم وتخزين البيانات بكميات كبيرة وخالل فترة زمنية طويلة، كما تحافظ على أمن المعلومات  -

 من الحوادث واإلستخدام غير المصرح به؛
أحد مراقبة الدخول إلى البيانات من العديد من المستخدمين في نفس الوقت، بدون السماح ألوامر  -

 المستخدمين بالتأثير على اآلخرين، أو تلف البيانات بسبب الدخول المتزامن.

 المبحث الثاني: مساهمة مدخل تكنولوجيا إدارة المعامالت في اللوجستيك وسالسل اإلمداد
ال شك أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دور تمكيني هام في مجال الخدمات اللوجستية. وأن 

ون قادرة على إدارة المعلومات بفعالية، وأن تدمج مختلف األنشطة اللوجستية بما المنظمات عليها أن تك
دارة الشحنات وغيرها من أجل تبسيط تدفق المنتجات  فيها النقل الصادر والوارد، التوزيع، التخزين وا 

  لعمالئها.
ت بغض على الرغم من التوجه الكبير لمنظمات اليوم نحو اإلستثمار في تكنولوجيا المعلوماو 

النظر عن التوقعات المنتظرة منها، إال أن التحدي الذي تواجهه في هذا المستوى هو طبيعة التطبيقات 
التي يجب اإلستثمار فيها، الموردون الذين يجب إستخدامهم والوقت المالئم لتحديث هذه التطبيقات. 

سبية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واستجابة لهذه التحديات ال بد من فهم األدوار الفردية والمساهمات الن
المرتبطة باللوجستيك، حيث يمكن من خاللها تصنيف هذه التكنولوجيات بعدة طرق. وسيتم في هذا 
دارة اإلمداد إلى  البحث اإلعتماد على المدخل الذي يصنف التكنولوجيات المرتبطة باللوجستيك وا 

م تخصيص هذا المبحث ألحد المداخل وهو توسي تكنولوجيات إدارة المعامالت، اإلتصاالت والعالقات.
 إدارة المعامالت في حين يتناول المبحث الثالث والرابع المدخلين المتبقيين على الترتيب.

                                                           
1
.4المؤسسةالعامةللتعليمالفنيوالتدريبالمهني،المرجعالسابق،ص.-

2
- Hector Garcia-Molina et al., Database Systems: The complete Book, New Jersey : Prentice Hall, p.2.  
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يتضمن مدخل المعامالت نظم تكنولوجيا المعلومات المتممة لعمليات األعمال المرتبطة بإدارة 
دارة النقل والمحاسبة. وتمثل تطبيقات هذا المدخل العمليات المعيارية التي يجب  األوامر، إدارة التخزين وا 

دد كبير من المستخدمين أن تركز على الدقة، التناسق، إقتصاديات الحجم والكفاءة. وتشمل هذه النظم ع
في المنظمة، كما تقوم بتحويل أوامر العمالء إلى أوامر نقدية وبدأ أوامر المورد ودفع ثمنها. وتهدف هذه 
التكنولوجيات إلى تقديم بعض الخصائص المميزة خاصة في سالسل اإلمداد كتشارك التدفقات في بنية 

ويتضمن هذا المدخل العديد من التكنولوجيات  1.المنظماتأساسية واحدة وتوزيع قواسم مشتركة عبر 
 والنظم التي ستتم معالجتها في هذا المبحث.   
 ERP  (Enterprise Resource Planning           )المطلب األول: نظام تخطيط موارد المؤسسة
إلى الستينيات من القرن العشرين على شكل تخطيط  ERPيعود أصل تخطيط موارد المؤسسة 

الذي يبحث عن أفضل طريقة لترتيب   (Material Requirement Planning)المتطلبات المادية
شارات إلعادة الترتيب، إالموارد والمكونات. ثم تبين أن هذا النظام يتضمن قدرات أفضل من مجرد إعطاء 

نتاج أو الموردين. لى اإلتساعد على الحفاظ على تواريخ اإلستحقاق صالحة بعد إصدار األوامر إ وأنها
ولويات صالحة في بيئة يع، كان هناك آلية رسمية لحفظ األطالق في مجال التصنوألول مرة على اإل

ات الحاصلة ة مع التغير وامر صحيحة ومتزامنستحقاق األستمرار. وتعرف وظيفة حفظ تواريخ إمتغيرة با
  2.ولوياتبتخطيط األ

 (Manufacturing Resource Planning)لى تخطيط موارد التصنيع تطور بعد ذلك النظام إ
، حيث يعالج للمنظمةوهو أداة فعالة لتخطيط كل موارد التصنيع  MRPلتمييزه عن  MRP2ويرمز له بـ 

لقدرة على المحاكاة لإلجابة الي كما لديه االتخطيط المو من الناحية المثالية التخطيط التشغيلي للوحدات 
سئلة "ماذا لو"، ويتألف من مجموعة متنوعة من الوظائف المترابطة مع بعضها وهي تخطيط على أ

األعمال والمبيعات وتخطيط العمليات، تخطيط اإلنتاج، الجدول الزمني الرئيسي، التخطيط لمتطلبات 
م التنفيذ للقدرات والمواد، ويتم دمج مخرجات هذه النظم مع المواد، التخطيط لمتطلبات القدرات ونظم دع

  3التقارير المالية مثل خطة األعمال، تقرير إلتزام الشراء، ميزانية الشحن وتوقعات المخزون.

                                                           
1
 - David J. Closs, “How Can Supply Chain Information Technology Enhance Competitiveness”, The Official 

Magazine of The Logistics Institute, Volume 13, Issue 4, September 2007, p. 10. 
2
- Thomas F. Wallace, Michael H. Kremzar, ERP: Making it Happen – The Implementer’s Guide to Success with 

Enterprise Resource Planning, New York: John Wiley & sons inc., 2001, p.p. 6-8.  
3
 -Ibid., p. 10. 
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وفي المرحلة األخيرة من هذا التطور ظهر نظام تخطيط موارد المؤسسة الذي يتشارك نفس 
منه وأكثر فعالية في العمل مع وحدات األعمال المتعددة، كما أنه إال أنه أوسع نطاقا  MRP2األسس مع 

 1.المنظمةأكثر تكامال ماليا ويعد من أدوات سلسلة التوريد ألنه يدعم األعمال عبر حدود 
 أوال: تعريف نظام تخطيط موارد المؤسسة

يعرف نظام تخطيط موارد المؤسسة بأنه نظام إلدارة األعمال المتكاملة يغطي مختلف الوظائف 
كالشراء، التخزين، اإلنتاج، المبيعات، اللوجستيك، المالية، المحاسبة والموارد البشرية. ينظم  المنظمةفي 

، األموال واآلالت، بمعنى ويدمج العمليات وتدفقات المعلومات لتحقيق اإلستخدام األفضل لألفراد، المواد
على قاعدة  ERPيعتمد الـو اإلستخدام األفضل لمواردها.  المنظمةهو الطريقة التي تخطط بها  ERPأن الـ

وقد ظهر هذا النظام كحل لبعض   2ككل. للمنظمةبيانات واحدة، تطبيق واحد وواجهة مستخدم واحدة 
  3المشاكل التي كان يواجهها المسيرون أهمها:

 في التواصل بين مجاالت من المفترض أن تتقاسم البيانات بشكل مشترك؛مشاكل  -
الصعوبات في السيطرة على العمليات بسبب تعدد العالجات المطلوبة للحصول على بيانات  -

 موجزة؛
 ارتفاع تكاليف الصيانة في ظل غياب النمطية وبالتالي ضعف القدرة على التطوير؛ -
 سلوبها للقيادة أو التحكم.ت متنوعة جدا في أاستخدام برمجيا تعقيد التدريب على -

كما حضي النظام بقوة دافعة وبمصداقية كبيرة في بداية التسعينات من القرن العشرين بسبب 
، ألن النظام بعكس األنظمة األخرى لم يعان من األخطاء التي تسبب Y2Kخوف المنظمات من مشكلة 
 4م.0111الى  7666فيها تغيير التاريخ من سنة 

 ثانيا: خصائص نظام تخطيط موارد المؤسسة
لم يكن اإلقبال على تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسة موجها لحل المشاكل المذكورة سابقا 

  5وغيرها فحسب، بل أمال في تحقيق الكثير من المميزات والتي يمكن ذكر بعضها فيمايلي:
 المصنعة والموردين؛ المنظماتزيادة التفاعل بين  -
 التحكم في الفواتير ومعالجة الدفعات؛زيادة  -

                                                           
1
 - Ibid. 

2
 Dhimant  C. Shah, “Information Systems Control and Audit (Ca final)”, p.33. 

www.Caclubindia.s3.amazonaws.com/cdn/forum/files/25_isca_notes_feb_11_.pdf, visit dat: 12/09/2017. 
3
 - Reix, Op. Cit., p.174. 

4
.331،ص.4113الرياض:دارالمريخ،نظم المعلومات اإلدارية،رايموندمكليودوجورجشيل،ترجمةسرورعليابراهيمسرور،- 

5
 - Shah, Op. Cit., p.p.33-34. 

http://www.caclubindia.s3.amazonaws.com/cdn/forum/files/25_isca_notes_feb_11_.pdf
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 تخفيض مخزونات المواد الموجودة في المخازن فضال عن الجرد الجاري؛ -
توحيد وتسريع عمليات التصنيع باستخدام نظام كمبيوتر واحد يمكن من توفير الوقت، زيادة  -

 اإلنتاجية وتقليل عدد الموظفين؛
من خالل وجود المعلومات المتعلقة بالمبيعات في المصنعة والعمالء  المنظماتزيادة التفاعل بين  -

 نظام واحد للبرمجيات؛
ة ومخططات الفواتير يتحسين العمليات الدولية من خالل دعم مجموعة متنوعة من الهياكل الضريب -

 لخ؛إوأساليب المحاسبة 
متعددة الوحدات، وذلك لوضع طريقة بسيطة  المنظماتتوحيد معلومات الموارد البشرية خاصة في  -

 وموحدة لتتبع وقت الموظفين والتواصل معهم حول المزايا والخدمات؛
 جعل جميع عمليات المنظمة تزامنية؛ -
 تنفيذ نظام قوي من حيث الرقابة والتحكم؛ -
 األعمال؛ ميزة تنافسية من خالل تحسين عملياتتحقيق  -
ام من وصالحة لإلستخد بالمنظمةة تناسب جميع األقسام دمج المعلومات المالية في نسخة واحد -

 من النظام؛ طرف جميع األشخاص المستفيدين
 قاعدة بيانات موحدة وصالحة لإلستخدام من طرف جميع التطبيقات؛  توفير -
 تحسين توقيت المعلومات من خالل النشر عبر األنترنت؛  -
دارتها في جميع أنحاء  - ، وتوفير أدوات أعمال ذكية المنظمةتسهيل الوصول إلى المعلومات وا 

 ؛المعلومات التنفيذيكنظام دعم القرار ونظام 
سترجاع البيانات؛قية من خالل توفير تصاميم على األتقليل الوثائق الور  -  نترنت للدخول بسرعة وا 
لكترونيا، تبادل إالتقنيات مثل تحويل األموال  ثباإلدخال التلقائي ألحد ERPيسمح نظام الـ -

 ت إلكترونيا، األنترنت، اإلنترانت، مؤتمرات الفيديو والتجارة اإللكترونية.... البيانا
قدرته على دمج العمليات التجارية، وتوفير الوصول إلى البيانات في الوقت  باإلضافة إلى

ممارسات متسقة في جميع  وتنفيذزدواجية في البيانات، وضمان دقة أفضل الحقيقي، والحد من اإل
ولمزيد من الفائدة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة عمل بائعي نظم تخطيط موارد المؤسسات على  .المنظمات

مواكبة التكنولوجيا وتطوير منتجاتهم لجعلها متوافقة مع شبكة األنترنت، وجعل جميع تطبيقات الواجهة 
د الموردين والزبائن األمامية والخلفية متاحة عبر شبكة األنترنت. باإلضافة إلى ذلك، فإن المنظمات تزو 
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بشكل متزايد داخل شبكاتهم الخاصة بإمكانية الوصول إلى نظام تخطيط موارد المؤسسة، مما يتيح لهم 
تبادل المعلومات الهامة، والتعاون بسهولة أكبر واتخاذ قرارات أكثر إستنارة تعود بالفائدة على شبكة سلسلة 

  1 اإلمداد بأكملها.
 وارد المؤسسةثالثا: عيوب نظام تخطيط م

على الرغم من اإلقبال على تنفيذ هذا النظام بسرعة هائلة منذ التسعينات من القرن الماضي أمال 
في دمج المعلومات المتدفقة خالل المنظمات، إال أن بعضها واجه صعوبة في تحقيق األهداف الموعودة، 

ن نظام الـ واظطر بعضها اآلخر إلى سحب النظام بعد استثمار مبالغ طائلة. وبصرف النظر عن كو 
ERP  المطبقة له  المنظمةيتطلب إستثمارات كبيرة من حيث المال، الوقت والخبرة، فإنه يتطلب أيضا من

جراءات أعمالها، وأحيانا إدخال بعض التخصيصات، باإلضافة إلى استمرارية  تغييرات في عمليات وا 
أن بائع النظام يعدل من إعدادته  اإلعتماد على المساعدات والتحديثات التي يقدمها بائعوا النظام. ومع

 SAPلمستخدمي نظام  2عمله إال أن هناك دراسة لتتالءم مع الهيكل التنظيمي للعميل وممارساته وسير
ظاهرة  ERPيعتبر الـو على األقل من وظائفهم تفتقد إلى حزم البرنامج التي تتالءم معها.  %01أثبتت أن 

معقدة ومتعددة المتغيرات لذلك ينبغي فهم أجزائها من أجل الفهم الكامل لها، إال أن ذلك ال يتم باإلضافة 
عتمد على استخراج األبعاد الرئيسية لتناسب النظام من أجل الفهم الكلي لها. يالبسيطة لألجزاء إنما 

فر قيمة من خالل كونها مفيدة في المهام ويتمثل جوهر هذا النموذج في اإلفتراض بأن آليات التكامل تو 
 3التي تسهل المراسالت بين استراتيجية المنظمة والنظام.

          WMS (Warehouse Management System)المطلب الثاني: نظام إدارة المستودعات 
في سلسلة التوريد لتوحيد المنتجات، تقليل تكلفة النقل،  Facilityالمستودع هو مرفق أو مسهل 

كما  .ستجابةير القيمة المضافة وتقليل زمن اإلوتحقيق وفورات الحجم في التصنيع أو في الشراء، أو توف
تقديم خدمات مصممة  للمنظماتعتراف بالمخازن باعتبارها واحدة من العمليات الرئيسية حيث يمكن تم اإل

يمكن تصنيفها  ت،وهناك أنواع مختلفة من المستودعا .ا والحصول على ميزة تنافسيةخصيصا لعمالئه
إلى مستودعات اإلنتاج ومراكز التوزيع، ومن خالل أدوارها في سلسلة التوريد يمكن تصنيفها إلى 

                                                           
1 Alexis Barlow, “Web Technologies and Supply Chains”, Supply Chain Management - New Perspectives, Prof. 

Sanda Renko (Ed.), InTech, 2011, p.464.  Available from: 

http://www.intechopen.com/books/supply-chain-management-new-perspectives/web-technologies-and-

supply-chains,  visit date:   11/11/2017.  
2
 G.E.Scott and L.Kaindl, “Enhancing Functionality in an Enterprise Software Package”, Information and 

Management, 2000, 37, p.p. 111-122. 
3
 Tony M. Somers, Klara G. Nelson, “The Impact of Strategy and Integration mechanisms on enterprise system 

Value – Empirical Evidence from Manufacturing Firms”, European Journal of Operational research , 146, 2003,  
p.p.115-116. 

http://www.intechopen.com/books/supply-chain-management-new-perspectives/web-technologies-and-supply-chains
http://www.intechopen.com/books/supply-chain-management-new-perspectives/web-technologies-and-supply-chains
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 مستودعات للمواد الخام، ومستودعات أثناء عملية االنتاج، والمستودعات للمنتجات الجاهزة، ومستودعات
 قيمة المضافة.الالتوزيع، والمستودعات المحلية معدة مباشرة لطلب العمالء، ومستودعات الخدمة ذات 

شترك في ت اومع ذلك فإن معظمه ،وكما ذكر أعاله، فإن المستودعات غير المتجانسة لها عمليات مختلفة
ستالم، التخزين الداخلي، شمل عمليات المخازن النموذجية اإلبعض األنماط العامة لتدفق المواد، وت

سالسل  وقد واجهت المستودعات تحديات مختلفة مثل .هاوشحن تعبئتهافرزها،  ،تراكمها اختيار الطلبات،
العمالء أصبحوا كما أن  التخزين. عمليةعولمة باإلضافة إلى التوريد التي أصبحت أقصر وأكثر تكامال، 

ومن أجل مواكبة هذه التحديات، تتبنى المنظمات مناهج  ة.أكثر تطلبا والتغيرات التكنولوجية تحدث بسرع
  1.أو مداخل مبتكرة مثل نظام إدارة المستودعات

 نظام إدارة المستودعات   أوال: تعريف 
على إدارة جميع األنشطة المتعلقة بتلقي وتخزين  تطبيق قادريتمثل نظام إدارة المستودعات في 

لى مواقع اإلنتاج أو التوزيع في  ويهدف في المقام األول إلى التحكم في  2.مستودعالوشحن المواد من وا 
 ،ستالماإل ،رتبطة بها، بما في ذلك الشحنحركة وتخزين المواد داخل المستودع ومعالجة المعامالت الم

قاعدة بيانات تقود تطبيق حاسوبي، لتحسين كفاءة المستودع عن طريق  في ويتمثل .ختيارالحجز واإل
تسجيل معامالت  من خالل (inventory) والحفاظ على دقة الجرد (cutaways)توجيه الفرز 

ستنادا إلى المعلومات في الوقت الحقيقي حول إكما تقوم األنظمة بتوجيه وتحسين المخزون  .المستودع
 AIDC (Auto ID Data  وغالبا ما تستخدم تقنية التقاط بيانات الهوية اآللية المخزن.حالة استخدام 

Capture technology)   ، ،والشبكات  بيوتر المحمولةأجهزة الكممثل الماسحات الضوئية الباركود
 RFID (Radio، وربما تحديد ترددات الراديو  (Local Area Network)المحلية الالسلكية 

Frequency Identification) عندما يتم جمع البيانات إما بدفعة و . لمراقبة تدفق المنتجات بكفاءة
أو بإرسال السلكي في الوقت الحقيقي إلى قاعدة بيانات مركزية، يمكن أن توفر قاعدة البيانات  متزامنة

اقبة المستودعات وتتمثل الوظيفة الرئيسية لنظام مر  .بعد ذلك تقارير مفيدة عن حالة السلع في المستودع
في تلقي المعلومات من النظام المضيف للمستوى األعلى، والذي يتمثل في معظم األحيان في نظام إدارة 

ويتمثل أحد األهداف المشتركة في ضمان وجود حالة ال . وترجمته إلى العمليات اليومية المستودعات،
ا موجودة بالفعل في نظام واحد أو تم جمعها المخازن إلى إعادة كتابة المعلومات ألنه ايحتاج فيها موظفو 

                                                           
1
 A. Ramaa  et al., “Impact of Warehouse Management System in a Supply Chain”, International Journal of 

Computer Applications, Volume 54, No.1, 2012,P.14.     
2
 Angel Flou, "Warehouse Management System - How to Choose the Best for your Warehouse", EDS Internal, 

2005, p. 4. 
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نظام مراقبة المستودعات هو عادة واجهة تستخدم إلدارة العمليات واألشخاص والمعدات على إن . تلقائيا
 1.المستوى التشغيلي

 نظام إدارة المستودعاتثانيا: أنواع 
أنظمة إدارة  إلى نظام مراقبة المستودعات، يمكن التمييز بين ثالثة أنواع من استنادا
 2المستودعات:

  (Basic WMS) نظام إدارة المستودعات القاعدي أو األساسي -7
د يتم ق. ويستخدم أساسا لتسجيل المعلومات، هذا النظام دعم المخزون ومراقبة الموقع فقطيناسب 

 -RF) ترددات الراديولتقاط من قبل النظام وربما عرضها على محطات إنشاء تعليمات التخزين واإل
Terminals)معلومات إدارة المستودع بسيطة وتركز على اإلنتاجية بشكل رئيسي . وتكون.  

 (Advanced WMS) نظام إدارة المستودعات المتقدم -0
ساسي، فإن نظام إدارة إدارة المستودعات األ نظامإلى الوظائف التي يقدمها  باإلضافة

كما يركز  .لمزامنة تدفق البضائع في المستودعالمستودعات المتقدم قادر على تخطيط الموارد واألنشطة 
 .على تحليل اإلنتاجية وتحليل المخزون والقدرات

 (Complex WMS)نظام إدارة المستودعات المعقد  -0
مثاليا مع نظام إدارة المستودعات المعقد يمكن أن يكون المستودع أو مجموعة المستودعات 

مكانه )التتبع والتعقب(، ما هي وجهته ولماذا  أنه يوفر المعلومات حول كل منتج من حيثبمعنى 
والتخطيط  المعقد وظائف إضافية مثل النقل )التخطيط والتنفيذ والتحكم(. وعالوة على ذلك، يوفر النظام

 .اللوجستي للقيمة المضافة التي تساعد على تحسين عمليات المستودع ككل
وحدات في نظام تخطيط موارد  يمكن أن تكون أنظمة إدارة المستودعات أنظمة مستقلة أو

السيطرة  في  WMSالغرض الرئيسي من. ويتمثل ( أو مجموعة تنفيذ سلسلة التوريد(ERPالمؤسسات 
أو بمزج  على الورق، ترددات الراديو باإلعتماد هيمكن نشر ، و مستودعالعلى حركة وتخزين المواد داخل 

 .ثنين معااإل
 إدارة المستودعات ثالثا: مزايا نظام 

بأتمتة وظائف التخزين األساسية لتحقيق الزيادة في معدالت اإلنتاجية  منظماتتقوم العديد من ال
، وذلك أو عمليات تحويل المخزون الالزمة لعمليات التخزين الخاصة بها لتكون فعالة من حيث التكلفة

ف تشغيل تخصيص موارد المستودعات بكفاءة وفعالية لتعزيز اإلنتاجية وتخفيض تكاليمن خالل 
المجاالت الحيوية التي تحدد كفاءة المستودع تحديد مواقع التخزين المناسبة آلالف ومن أهم المستودع. 

دراسة العديد من العوامل التي تؤثر على تخصيص التخزين مثل طريقة  تتموقد  .المنتجات المحتملة
                                                           

1
 Ramaa et al., Op. Cit.,p.14.     

2
 -Ibid.,P.P.14-15.     
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اتجاهات الطلب، ص المنتج، حجم وتخطيط نظام التخزين، نظام مناولة المواد، خصائ ،اختيار النظام
وقد اقترح أن اختيار سياسات تخصيص التخزين المناسبة  .ومتطلبات المساحة المخزون معدالت دوران

 return  ، وراجعةtransversal)أي عشوائية، مخصصة أو مصنفة( وأساليب التوجيه )أي مستعرضة 
كما تم إنشاء نماذج  ،أو مجتمعة( فيما يتعلق بالعوامل المذكورة أعاله هو الحل الممكن لتحسين الكفاءة

 1مختلفة لدعم القرار وخوارزميات لحل مشاكل تخطيط تشغيل المستودعات.
. يات اإلقتصاديةإدارة المخازن على نطاق واسع في األدبفي يدرس استخدام نظم المعلومات 

قيد إدارة المستودعات من بين أمور أخرى من حيث الكمية وعدم التجانس للمنتجات ويشار إلى تع
. المعالجة، ومدى التداخل بينها، وكمية ونوع التكنولوجيا، فضال عن خصائص العمليات المرتبطة بها

ومع تزايد التعقيد يصبح من الضروري استخدام أنظمة إدارة المستودعات لمعالجة موارد المستودعات 
المستودعات التي تحتوي على كمية عالية من خطوط الطلب المجهزة وكمية كما أن . هارصد عملياتو 

ومن الصعب تحديث . وحدات حفظ المخزون ستكون مدعومة بشكل أفضل من خالل برامج مخصصة
العمليات اليومية لمستوى المخزون ومواقع الرافعات الشوكية ووحدات حفظ المخزون في الوقت الفعلي 

 2استخدام أنظمة إدارة المستودعات القائمة على الرموز الشريطية أو اليدوية.ب
يتم إجراء اختبارات و  .لتسهيل جمع وتبادل البيانات في المستودع RFIDالـ تم اعتماد تقنيةلقد 

إجراء تحليل  RFIDالـالنشط والسلبي. ويتطلب تنفيذ تكنولوجيات  RFIDلتقييم أداء القراءة لكل من جهاز 
تصاالت تكاليف قارئ البطاقات وتكاليف اإل RFIDالـوتشمل تكاليف تنفيذ  .شامل لتكاليف ومنافع التنفيذ

عملية الخروج التلقائي في متجر بيع مع  RFIDالـيمكن أن تتفاعل  .وتكاليف البنية التحتية األخرى
ويمكن  .أكثر كفاءة وترددات راديبالتجزئة، لذلك يمكن أن تقلل من تكاليف المخزون نتيجة لتجديد 

جمع البيانات في  ،تحسين جودة البيانات ،م إعادة تصميم العمليات التجاريةأن تدع RFIDالـلتكنولوجيات 
أن يحقق  RFIDالـتنفيذ كما يمكن لالوقت الحقيقي والتزامن وتبادل المعلومات بين العبي سلسلة التوريد. 

وزيادة استخدام تطبيقات نقاط  سرقة السلع من المتاجرفوائد إضافية مثل الحد أو تخفيض الخسائر بسبب 
  3البيع.

ومن شأن تنفيذ نظام إدارة المستودعات أن يوفر بالضرورة زيادة في الدقة وتخفيض تكاليف 
العمالة المحفوظة في أرضية المستودع العمالة إذا كانت العمالة المستخدمة للحفاظ على النظام أقل من 

يؤدي إلى نظام إدارة المستودعات لن ن . إوقدرة أكبر على خدمة العميل عن طريق تقليل أوقات الدورة
ستالم تؤدي زيادة دقة وكفاءة عملية اإل وقد. خفض المخزون فحسب، بل أيضا في زيادة السعة التخزينية

أن نتيجة هذا التخفيض لن تكون مرئية على مستويات  إال ،خفض مستوى مخزون األمان المطلوب إلى
التي تتحكم في مستويات قد ال يؤثر على العوامل كما أن نظام إدارة المستودعات  .التخزين اإلجمالية

                                                           
1
 - Ibid., P.13.     

2
 -Ibid.  

3
 - Ibid.    
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الطلب أو تغير وتقلب  (lead time)نتاج اإل، مهلة (lot sizing)تحجيم  الحصص كالمخزون 
demand variability)).1 

 إدارة المستودعات عيوب نظام رابعا: 
ما استثمارا كبيرا وفترة زمنية )عدة أشهر( يتعين  لمنظمةيتطلب تنفيذ نظام إدارة المستودعات 

التبرير على تحليل ممتاز للوضع الحالي للمستودع ينطوي و . تبريرها بالفوائد التي تتحقق بعد التنفيذ
على استعداد  المنظمةيجب أن تكون و . لمستودعاتنظام إدارة ا لفترة محددة من الزمن لضبط هوتشغيل

دون تغيير العمليات تبين  نظام إدارة المستودعاتتطبيق وتغيير نظام التخزين. إن لتغيير العملية برمتها 
الكفاءة، وسوف يقلل فقط من األخطاء بسبب  ت فيى وفورات في التكاليف أو تحسيناال يؤدي إل هأن

 2.العوامل البشرية
    TMS (Transport Management System)المطلب الثالث: نظام إدارة النقل 

نظرا ألهمية النقل ضمن األنشطة اللوجستية بالمنظمة وعبر سالسل اإلمداد، وباعتباره من أهم 
التي تساهم في إيصال المنتجات والمواد ألصحابها، كان ال بد من دعمه بنظام تكنولوجي المعامالت 

 .وأداء سلسلة اإلمداد ككل التطورات الحاصلة ولتحسين أدائهلمواكبة 
 نظام إدارة النقلأوال: تعريف 

نظام إدارة النقل هو عبارة عن حزمة برامج تجمع بين جميع أو بعض وظائف إدارة الشحن أو 
 حتياجات الوظيفية لمختلف المتعاملين إلى مجموعةسلع. وقد أدت مجموعة واسعة من اإلإدارة نقل ال

رصد الوقت الحقيقي من متنوعة جدا من العروض أو الخدمات، بدءا من تصميم شبكة لوجستية ل
لبي حسب الحالة متطلبات ت أنض و العر ويمكن لهذه أتمتة األوامر والوثائق. و  الشاحنات، تحسين السفر

جيب سوف تست هذه المنظماتة، حيث أن ستشارياإل المنظماتو  الشاحنين، الناقلين، منظمي النقل
 3لتوقعات مختلفة اعتمادا على دور كل منها.
نظام معلومات يتيح للصناعيين ومقدمي الخدمات اللوجستية ويعرف نظام إدارة النقل أيضا بأنه 

حركات الكحل برمجي للتعامل مع جميع  هذا النظاممعظم المتخصصين ويعرف . تحسين إدارة النقل
توفر هذه األداة البرمجية )وهي جزء من حزم برمجيات و  .الخارجية للمنتجات التامة ونصف المصنعة

                                                           
1
 -Ibid.     

2
 - Ibid     

3 -   Alain Borri et al., "Comment appréhender l’acquisition et le déploiement d’un logiciel TMS (Transport 

Management System) ? ", bp2r –Transport Consulting- Le spécialiste de la performance transport,  Paris, P.5. 

www.bp2r.fr,  date de visite: 27/09/2017. 

http://www.bp2r.fr/
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تنفيذ سلسلة التوريد( إمكانية لمختلف المتعاملين مع سلسلة التوريد الستباق وتخطيط وتحسين النقل عن 
مات و عتمادا على المعلإسكك حديدية أو مسالك مائية(  ،جوي ،طريق تحديد النمط المستخدم )أرضي

عتبار مثل وسائل النقل المستخدمة تؤخذ قضايا أخرى في اإلكما  .لخدمةالمختلفة مثل المسافة أو ا
وظروف النقل  ((vrac)بدون تغليف  أو (Palette) قطع، اصة أو مستأجرة(، نوع المنتجات )حزم)خ
جراءات جمع الطرود للنقل( أو او ستعجال، درجة الحرارة )اإل ولنظام إدارة . ستخدام المتعدد الوسائطإلا 

التحليل ودعم اتخاذ القرار، الرصد التشغيلي لجوالت العمليات والنقل وأخيرا : وظائف رئيسية النقل ثالث
  1.اإلبالغ عن مختلف العمليات

  إدارة النقل ثانيا: مالمح نظام

2علىعدةمستوياتهي:المنظماتيتدخلنظامإدارةالنقلفي

تحديد شبكة النقل، ويعني ذلك تصميم ستراتيجي )الموجه للشاحنين( عن طريق على المستوى اإل -0
مخطط النقل األمثل مع عدد، نوع، وموقع المنصات اللوجستية، ودراسة اآلثار المترتبة على تنفيذ 

ستراتيجية( مع مراعاة التسعيرات لشراء في مجال النقل )المصادر اإلالمنصات الجديدة، وتحسين عمليات ا
لك يطلب العمالء في كثير من األحيان شركات استشارية ومع ذ .واألحجام ومستويات خدمة الناقلين

 .متخصصة في سلسلة التوريد
على المستوى التكتيكي، هناك أدوات محاكاة الختبار سيناريوهات مختلفة )سيناريوهات "ماذا لو"(  -0

ويكتسي هذا القطاع أهمية خاصة بالنسبة لسوق مقدمي  .للوصول إلى خطط النقل على مدى عدة أشهر
الخدمات اللوجستية الذين يحسنون خطة النقل الخاصة بهم وكذلك خطة عمالئهم والشركات التي تقوم 

على تحديد  ةقادر  المنظمات كونتالمثال، شبكات التوزيع(. يجب أن بتشغيل شبكة نقل معقدة )على سبيل 
 (.(Cross-docking) األنترنت طرق التوزيع الختيار نوع التدفق )مباشر أو عبر

ط بتنظيم جوالت يومية تأخذ يقوم المخطحيث  ،مدى أقصرستوى التنفيذي يجري العمل على على الم -0
تحدد خطة تشغيلية  عتبار األوامر الفعلية، وتوافر الموارد المادية والموارد البشرية؛ وبالتالي فإنهافي اإل

ذات الجوالت المعقدة والمتغيرة أو ضمان إدارة أسطول  بالمنظماتويتعلق ذلك . للنقل قابلة للتنفيذ
  .مخصص )خاص أو ال( للسماح بتخصيص الوسائل والموارد للجوالت

 


                                                           
1
- Ndiaye Abdoulaye et al., "Rapport Transport Management System (Tms)", Insset _Transport Management 

System_2010/2011, Universite De Picardie, P.5. 
2
- Ibid., P.6. 
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 رابعا: خصائص نظام إدارة النقل 

ستخدام إف أوجه القصور في سلسلة اإلمداد من بين أكثر التدابير فعالية لخفض التكاليف وكش
 األساس لنجاح سلسلة التوريد. TMSوينبغي أن تكون عمليات وتكنولوجيا  ،(TMS) نظم إدارة النقل

عتماد على المدخرات على المدى الطويل بدال من تحمل وتنفذ باإل وتصاغ وعادة ما تصمم هذه المنصات
ستقرار، الموثوقية وضبط تكلفة النقل. وتشمل المتأصلة اإلوتضيف هذه السمة . التكاليف الفورية

 وهالناجح  TMSإن حل . والتحسين والشفافية والتعاون الترابطالناجح  TMSالخصائص الرئيسية لحل 
 نتائج أو محددة معوقات علی بناء القرارات ويتخذ اإلمداد سلسلة في المصلحة أصحاب جميع يشمل حل

بتكنولوجيا رائدة ومهنيين متمرسين وشبكة عالمية واسعة النطاق.  القراراتويتعين دعم هذه  1.مرجوة
وينبغي أن تركز النتائج على تخفيض التكاليف وتحسين الخدمات. إن انخفاض نفقات النقل هو إلى حد 

، ولكن ال ينبغي إغفال فوائد مثل تحسين مستوى الخدمة، وزيادة حصتها  TMSبعيد أكبر فائدة لتطبيق
وق بسبب تحسينات خدمة العمالء وعمليات تخفيض المخزون. ويمكن توضيح محتوى خصائص في الس
TMS :2فيمايلي 

 أصحاب المصلحة عن طريق نظام إدارة النقلتكامل  –تصال الترابط أو اإل   -0
 .عملية الشحن فيقدرته على ربط العديد من الشركاء الذين لديهم مدخالت ب TMS يتميز تطبيق

أصحاب المصلحة من المشترين والبائعين وموردي النقل والعمالء ومرافق التوزيع لديهم جميع وبما أن 
 اآللياتالوسائل و  TMSيجب أن يكون لتطبيق ف ،أو نتائج الخدمات /القدرة على التأثير على التكاليف و

لمعالجة وتشغيل المعلومات من العديد من المصادر واألشكال المختلفة، مما يسمح بالتوحيد القياسي 
 TMSالعديد من تطبيقات كما أن هناك للعملية بغض النظر عن القدرة التكنولوجية ألصحاب المصلحة. 

لومات والشبكات على شبكة اإلنترنت لديها واجهات متنوعة، حيث تتيح عمليات تبادل المعالمعتمدة 
 .التبادل اإللكتروني للبيانات حتى مع منصة صاحب المصلحة األساسي

 ف الفرص:ااكتش –التحسين  -0
دمج تكنولوجيات صنع ل المنظماتالعديد من تسعى مع توفر المزيد من المعلومات والبيانات، 

عولمة و  طلب العمالء ألوقات دورة أقصر ومع تزايد .ميزة تنافسيةمن أجل تحقيق القرار المتقدمة 
العديد من تحولت لذلك التخطيط اللوجستي أمرا من الصعب إدارته على نحو متزايد. أصبح العمليات 

                                                           
1 -Werner Glogal Logistics, “Transportation Management Systems & Supply Chain Sustainability”, Werner 

Enterprises, white paper, 2009, P.2. 
2- Ibid., p.p.3-4. 
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وأدوات خوارزمية لتقديم حلول  الذي تتضمنه المقيدمع التحسين  TMSحلول  إستخدام إلى المنظمات
  .تخطيط واقعية بأقل تكلفة

تصميم أيضا العديد من القدرات اإلستراتيجية ك في مكوناتها TMSت كما تتضمن تطبيقا
وتساهم عمليات التحسين هذه في سد الفجوة بين النظرية . ، أسلوب التحسين وعبء التحسيناتالشبك

إنتاج حلول مثلى، قوية ومتعددة ب TMSتطبيقات تقوم ومفاهيم التصميم مع الممارسات التشغيلية. 
  .مجموعة من قدرات التحسين ولها المرونة لضبط وتعديل القيود كلما تغيرت األعمالتمتلك و الصيغ، 

 :كمركبة للتغيير TMS -الشفافية  -0
معلومات عن كثيرا ما تكون الشفافية في سلسلة إمدادات النقل مبادرة تناقش للحصول على 

يجب على العمالء النظر في إال أنه غير كافي إذ محرك صالح في حد ذاته، ، وهو تدفقات المنتجات
وسيلة للمساءلة  TMSيمكن أن يكون ; .في نطاق أوسع لمعالجة مسألة المساءلة TMSالشفافية ودور 

ويمكن أن تساعد هذه المساءلة . المعايير البيئيةبمن حيث صلته بالموظفين والموردين والعمالء وحتى 
التكاليف والمخاطر، فضال عن توفير فرص  والبنود ذات الصلة القابلة للتنفيذ المنظمات على خفض

 .معيبة في سلسلة اإلمدادال العملياتلتحويل 
غ عنها من حيث صلتها ، ينبغي على المنظمات مراقبة عدم المطابقة واإلبالTMSضمن منصة 

ضرورية ليس فقط من خالل معالجة  TMSويمکن أن تکون شفافية . متثال الخاصة بهابمعايير اإل
 المطابقة، لعدم الرئيسي السبب بتحليل أيضا تسمح هاللقضايا المتعلقة بامتثال الموردين، ولکنستباقية إ

 .الموردين قاعدة عبر المعايير رفع جهود من يسرع مما
لتزامات ومن منظور التكلفة، تتيح الطبيعة الشفافة للنظام إمكانية قيام المنظمات بتنفيذ اإل

ختناقات وأوجه القصور في شبكة النقل. هذه الرؤية وتحديد اإل عمليات التخطيطتمركز التعاقدية، 
والمساءلة هي التي ستحدد في نهاية المطاف الموردين الذين يفون بالتزاماتهم الخدمية والذين قد يضعفون 

 .الربحية
  :التعاون -0

 وفوراتالو  ةنت عناصر حاسمة في تحقيق الكفاءنتر ومنصاته القائمة على األ TMSنظام  يعتبر
نشرها في مجال  TMSيمكن لتطبيق التي ستراتيجية واحدة من أكثر الطرق اإل ف، وهيفي التكالي
مع اإلدراك التدريجي أن البائعين والعمالء ومقدمي النقل يمكن أن يكونوا شركاء تعاونيين و  .التعاون

يذ لتحقيق األداء مستودع البيانات ومنصة التنف TMSحلول توفر محتملين في مجال الخدمات اللوجستية، 
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معالجة مفهوم التعاون  يهTMSواحدة من أبسط الحلول التي تستخدمها تطبيقات  .والربحية ميزتالم
ي العديد من شبكات فإلى العمالء  كل مورد نهجا معزوال لنقل شحناتهيستخدم  .إلدارة الشحن الواردة

تتخذ الخطوة األولى لتحويل الشحنات المدفوعة مسبقا من أجل جمعها،  المنظماتوبما أن  .الشحن الواردة
هذا  .من أجل تجميع الشبكة إلى مجمع أكبر لخفض التكاليف TMSفإنها تفتقد بعض مزايا التكلفة لنظام 

التعاون هو حقا عملية قسرية لرؤية الكفاءات وتقليل التكاليف الفردية من خالل تجميع مجتمع البائع من 
بالتعاون بين العمالء وقواعد البائعين الخاصة بهم دون أي  يسمح نظام إدارة النقل .جمع العمالء أجل

ويمكن لهذا أن يطور من مجال التعاون وذلك عندما يمكن لمجموعة من  تنسيق موجه من قبل الموردين.
 لزيادة مجتمع التوريد وبالتالي زيادة التوحيد. TMSالمنظمات إستخدام 

وتحدد  .طريقة أخرى لتحقيق نتائج تعاونية إيجابية ستكون في مجال التحركات المستمرةوهناك 
التحركات المستمرة مجموعة من المسارات والجداول الزمنية في شبكة معينة، وتبحث عن تكلفة دنيا لبناء 

ه أن يساعد في تحديد هذ TMSيمكن لنظام و  .جوالت لتوصيل عدة مسارات في نماذج تسليم مغلقة
المسارات المغلقة وتقديم الشحنات متعددة المسارات للشاحنين من أجل تخفيض أو إزالة رسوم إعادة 

دفع يهذا النوع من الحلول التعاونية  ،ترضة المطبقة من طرف مزودي النقلالتموضع لألميال الفارغة المف
 التكاليف إلى خارج الشبكة بالنسبة للشاحنين وموردي النقل على حد سواء.

 تحديات نظام إدارة النقل خامسا: 
      1عند تطبيق هذا النظام فيمايلي: المنظماتتتمثل التحديات التي تواجهها 

 قيود رأس المال: -0
ات بين الحاجة إلى عملي ةعالق انفسه، إذ تجد قيود رأس المالمن  المنظماتالعديد من تعاني 

 .المرجوةستثمار في التحسينات أكثر كفاءة ونقص رأس المال لإل
 نقص الموارد والخبرة: -0

ستباقية والجارية الضرورية من أجل تشغيل ستعدادات اإلالعديد من اإل TMSيتطلب تطبيق نظام 
رسوم الصيانة وموظفي تكنولوجيا ستثمار التكنولوجي، وتشمل هذه المتطلبات اإلالنظام والحفاظ عليه. 

صالحهاالمعلومات من أجل التطوير المستمر واستكشاف   .األخطاء وا 
 
 

                                                           
1 -Ibid., p.5. 
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 قابلية التوسع -0
إلى متوسطي  الصغارلشاحنين للمنظمات وايمكن أن تكون الحلول الجاهزة باهظة الثمن بالنسبة 

ستثمار للمشروع لها وفورات النقل أو خفض عائد اإلالحجم. وقد تتجاوز تكاليف تنفيذ هذه العمليات وتشغي
الكبيرة تعقيدات عبر أقسام التشغيل التي  المنظماتقد يكون لدى العديد من عمالء كما دون الحد األدنى. 

تتطلب حلول مخصصة. وال يمكن ببساطة أن يتكيف نموذج "مقاس واحد يناسب الجميع" مع كل هذه 
 المتغيرات.

 مساهمة مدخل تكنولوجيا إدارة اإلتصاالت في اللوجستيك وسالسل اإلمداد المبحث الثالث:
ن مدخل إدارة اإلتصاالت التكنولوجيات المتعلقة بتبادل المعلومات بين مواقع المنظمة يتضم

والمواقع العالمية وشركاء سالسل التوريد. وتهدف هذه التكنولوجيات لتسهيل التبادل الدقيق للمعلومات 
المواقع داخل المنظمات وخارجها. وتتعلق تكنولوجيات إدارة اإلتصاالت بتلك التي تمكن من تحديد 

والتواصل بين المرسل والمرسل إليه، تحديد مسارات الشحنات وتتبعها وتسهيل التواصل بين المنظمات 
ومورديها وعمالئها. وتركز على دقة، تنسيق، سرعة ووضوح المنتج ومعلوماته عندما يتحرك عبر سلسلة 

يكون موحد تماما عبر قنوات  التوريد سواء كانت داخية أو خارجية. على الرغم من أن محتوى المعلومات
التحدي يتمثل اإلتصال هذه، فإن هيكلها وتفسيرها يختلف من منظمة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. و 

وتتعدد التكنولوجيات المتعلقة  1توفير المعلومات التي تسمح بالفهم المشترك. فياألساسي للمنظمات 
   بمدخل اإلتصاالت إال أنه سيتم معالجة عدد منها على سبيل الذكر ال الحصر.

 ( Automatic Identification Technologies) المطلب األول: تكنولوجيات التعرف اآللي
م المعلومات في نظايستخدم مصطلح التعرف اآللي لوصف اإلدخال المباشر للبيانات أو 

ي جهاز تحكم معالج دقيق بدون تشغيل لوحة المفاتيح. ويمكن استخدام تقنيات التعرف الكمبيوتر أو أ
ائع المرسلة في الوقت المحدد للعمالء، الحزم، العلب أو شاحنات تحمل البضاآللي لتتبع الحاويات، 

 2البيانات ومعالجة المعلومات.وتتمثل فوائدها في الدقة، توفير التكاليف، السرعة والمالءمة في تخزين 
 وأهم تقنيات التعرف اآللي المستخدمة هي:

 
 

                                                           
1
 - Closs, Op. Cit.,  p. 11. 

2
-Rajiv Bhandari, “Impact of Technology on Logistics and Supply Chain Management”, IOSR Journal of Business 

and Management, p.20. www.iosrjournals.org ,visit date: 25/03/2015. 

http://www.iosrjournals.org/
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 (Bar Codingأوال: شريط الترميز)
 تعريف شريط الترميز:  -0

يعتبر شريط الترميز من أكثر تقنيات التعرف اآللي انتشارا، ويتكون من سلسلة من الخطوط 
-alpha)بجدية والتحكم الخطوط والمسافات معا األحرف األ وتمثل والمسافات السميكة والرقيقة،

numeric and control character) الذي  1وتقرأ األحرف في شريط الترميز من قبل الماسح الضوئي
يحتوي على مصدر من الضوء المكثف )عادة ليزر أو صمام ثنائي باعث للضوء، حيث تمتص الخطوط 

رميز في الماسح نمط الضوء والظالم الناتج عن طريق جهاز فك التالضوء وتعكسه المسافات. يتم قياس 
عتمادا على نوع معين من الماسح ز الحاسوب. إلى جهاالضوئي ثم يترجم إلى رمز ثنائي ويتم نقله إ

تتضمن  .2الضوئي يمكن قراءة شرائط الترميز من مسافات تتراوح بين بضع بوصات إلى بضع أقدام
سم الشركة المصنعة، تفاصيل المنتج، تاريخ الصنع ريط الترميز رمز البلد، إوعة في شالمعلومات المطب

وتعتبر هذه التفاصيل مهمة للمستخدم من أجل إدارة المخزون. استخدم شريط الترميز  ومحتوى المواد....
م في ستخدي م، أما اليوم فقد أصبح7650ريكية سنة ألول مرة في المحالت التجارية بالواليات المتحدة األم

صناعات متنوعة مثل تجارة التجزئة، المستحضرات الصيدالنية، السلع اإلستهالكية، اإللكترونيات 
  3والسيارات وما إلى ذلك.

 مميزات شريط الترميز: -0
  4تقدم تكنولوجيا شريط الترميز العديد من المميزات التي يمكن تلخيصها فيمايلي:

 إلدخال البيانات؛ال يحتاج شريط الترميز إلى عمالة ماهرة  -
 قليل األخطاء ذلك أن البيانات من شريط الترميز في األساس خالية من األخطاء؛ -
 سهولة إدخال البيانات عن بعد )في حالة الماسحات الضوئية غير المتصلة(؛ -
دمج األحداث عن طريق جمع البيانات والدخول المباشر في نظام الحاسوب بحركة واحدة من  -

 جهاز القراءة؛
                                                           

1
الماسحات- الماسحالضوئيهناكنوعينواسعينمن يستخدم المتصلة. والماسحاتغير الماسحاتالمتصلة هما: لشريطالترميز الضوئية

لقراءةشرائطالترميزالتييمرعبرها.ويكونهذاالنوعمنالماسحالضوئيعادةأقلتكلفةوأحسنأداء LEDالمتصلجهازاستشعارداخلي

رالمتصلةفهيأكثرتكلفةبكثيرولكنهاتوفرقدراأكبرمناإلنتاجيةوالمرونة.وكمايوحياسمهامقارنةمعالتكلفة.أماالماسحاتالضوئيةغي
يمكنلهاقراءةشرائطالترميزدونوضعهافياتصالمباشرمعها.وتوفرالماسحاتالضوئيةغيرالمتصلةالفرصةإلستخدامالتعرفاآلليفي

 .James Dصعبأوالخطيرأوالمستحيلالحصولعلىمسافةقربكافيةللمسشريطالترميز.بعضحاالتالتصنيعالتييكونفيهامنال
Kinkade. “Using Automatic Identification Technologies for Logistic Support on Battlefields of the future”, Thesis 
of Naval Postgraduate School, Institutional Archive of Naval Postgraduate School, Monterey, California, 1996, 

P.P.6-7. 
2
- Ibid., P.6. 

3
- Bhandari, Op. Cit., p.20. 

4
 - Kinkade, Op. Cit., P.3. 
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 تكنولوجيا شريط الترميز بسبب تكلفتها الزهيدة وتوافقها التام مع نظام الحاسوب الحالي. توفر -
  1ويقدم شريط الترميز أيضا العديد من المميزات في المجال اإلقتصادي منها:

 سهولة في تحديد أصناف المخزون أثناء التخزين، اإلسترجاع، اإللتقاط، التفتيش واإلرسال؛ -
 ومهلة المعالجة؛ تقليل العمل الورقي -
 التقليل من الخطأ البشري؛ -
 نتاجية نظام اللوجستيك من خالل السرعة، الدقة والموثوقية. زيادة إ -
 عيوب شريط الترميز: -0

 2يترتب على هذه التكنولوجيا العديد من العيوب من أهمها:
اراها أو أمن شريط الترميز في حد ذاته، ذلك أن شريط الترميز هو أداة بصرية بسيطة يمكن تكر  -

تزويرها بسهولة؛ كما يمكن ألي شخص أن ينتج شريط ترميز قياسي إذا كان يعرف مجموعة 
 األحرف التي من المفترض أن تمثل شريط الترميز؛

تعتبر شرائط الترميز عرضة للعوامل البيئية نفسها التي تؤثر على األوراق التي طبع عليها،  -
لتالي يجب التحقق من العالمات بشكل دوري لضمان وبالتالي فهي عرضة للتقادم والبهتان، وبا

 سهولة القراءة واستبداله عند الحاجة؛
ت المضيئة/ الداكنة لذلك يجب أن ساتعتمد شرائط الترميز على اإلختالفات الدقيقة في اإلنعكا -

 يظل نظيفا ليتمكن الماسح الضوئي من رؤية الخطوط والمسافات بوضوح؛
الترميز تواجد الشخص فعليا في نفس موقع العناصر التي يتعين تعقبها يتطلب استخدام شرائط  -

وأن يكون قادرا على اللمس الفعلي لشريط الترميز)في حالة الماسحات الضوئية المتصلة( أو على 
  ة الماسحات الضوئية غير المتصلة(؛األقل اإلقتراب منه )في حال

 مقارنة بتقنيات التعرف اآللي األخرى.    لشرائط الترميز قدرة محدودة على تخزين البيانات -
 RFID (Radio Frequency Identification)ثانيا: تحديد تردد الراديو 

 تعريف تردد الراديو: -0
تكنولوجيا تحديد تردد الراديو هي أحد تكنولوجيات التعرف اآللي والتقاط البيانات، ظهرت أول مرة 

م وهو نظام لوضع العالمات وتحديد األجسام المتحركة 7681في تطبيقات التتبع والوصول خالل عام 
اص يسمى قارئ مثل البظائع المخزنة، البطاقات البريدية وأحيانا الكائنات الحية باستخدام جهاز خ

                                                           
1
 -Bhandari, Op. Cit., p.20. 

2
 - Kinkade, Op. Cit., P.P. 3-8. 
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RFID ، يسمح بتصنيف األشياء وتتبعها عندما تتحرك من مكان إلى آخر بقراءة غير متصلة. تعمل تقنية
RFID حيانا أصغر من حبة الرمل( من األجهزة تسمى رقائق الـ)أ بإستخدام قطع صغيرةRFID تتميز ،

ستقبال إشارات الراديو.  يوجد حاليا نوعين من رقائق الـ هذه الرقائق باحتوائها على هوائي إلرسال وا 
RFID ،رقائق السلبية طاقتها من إشارة يرسلها القارئ بسبب عدم الحيث تستمد  هما السلبي والنشط

احتوائها على مصدر طاقة، أما الرقائق النشطة فهي ذاتية الطاقة وبالتالي فهي ال تحتاج أن تكون قريبة 
المتضمنة في بطاقات   RFIDأمن النقل استخدام بطاقات الـوتدرس إدارة  1من القارئ لنقل اإلشارة منه.

لى الشخص )الذي قارئ داخل النطاق إشارات مناسبة إلى الطائرة لتتبع الركاب. وعندما يرسل الإالصعود 
ف. ويعرض القارئ المقترنة به بالمعلومات المطلوبة مثل رقم التعريRFID يحمل الرقاقة( تستجيب رقاقة الـ

لى نظام حاسوبي مركزي جابة للمشغل. ويمكن للقراء أيضا إعادة توجيه البيانات إستاإل بدوره بيانات
عموما بدعم تخزين المعلومات على الرقائق وببساطة قراءة  RFID نظمة الـأتتميز و متصل بالشبكة. 

  2البيانات.
 مميزات تردد الراديو: -0

جراء مسح ضوئي لحامل الرقاقة بإكبديل لشرائط الترميز حيث تسمح  RFID نظمة الـتم إنشاء أ
تعتبر سالسل التوريد المحرك و من مسافة أكبر ويدعم تخزين البيانات ويسمح بتتبع المزيد من المعلومات. 

اختبرته في مجاالت أخرى مثل الكشف عن  المنظماتإال أن العديد من RFID  األساسي في شعبية الـ
 3.السرقة، تتبع األصول، تتبع المخزون الداخلي وتتبع األمتعة

 عيوب تردد الراديو: -0
النظام غير المرئية  بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية مؤخرا نتيجة طبيعة RFIDلقد أثار الـ 

ذا تم حل هذه  وقدرته على إرسال رسائل متطورة إلى حد ما، من القضايا، فمن المتوقع  األنواعوا 
ستخدام هذه التكنولوجيا في جدل كبير وصل حد مقاطعة إستخدامه في كل شئ تقريبا. وقد تسبب إ

رقاقات تجسس، وذلك  RFIDالمنتوج من طرف دعاة الخصوصية للمستهلك والذين يعتبرون بطاقات الـ
ته دون بسبب تواجدها في أحد ممتلكا مكانيتها في جمع بيانات حساسة حول الفرد دون علمهبسبب إ

مكانية قراءة العالمة على مسافة بدون معرفة الفرد )سبب هذه المخاوف معرفته لذلك، وكذلك بسبب إ
                                                           

1
 RFID يمكنأنتعلقرقائقالـ-

، وقد استخدمت هذه الرقائق السلبي يتم حقنها في الكائناتRFID أنظمةالـعلىالكائناتالحيةأوفيبعض
ها مؤخرا لتحديد أماكن الحيوانات األليفة مثل الكالب أو القطط، من خالل وجود رقاقة صغيرة تحقن تحت جلدها مباشرة للتمكن من التعرف علي

 بصاحب الحيوانات األليفة.بسهولة في حالة فقدانها. وتحتوي الرقاقة على معلومات لإلتصال 
2
- O’brien and Marakas, Op. Cit., p. 115.   

3
 Anil Gurung, “A Survey of Information Technology in logistics Management”, ResearchGate, 2016,  p.622. 
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الملصقة على المنتجات تبقى فعالة حتى بعد شراء المنتجات  RFIDيدور حول حقيقة أن عالمة الـ
بة وأغراض أخرى ال عالقة لها بوظائف مخزون سلسلة وأخذها للمنازل، وبالتالي يمكن استخدامها للمراق

المزروعة حسب بعض  RFIDم أنه يمكن استنساخ رقاقة الـ0112التوريد(. كما ذكرت وكالة رويترز عام 
يعرض إمكانات هائلة  RFIDذن فالـليست آمنة كما كان يعتقد سابقا. إالقراصنة، وبالتالي أثبت أن الرقاقة 

لى أن يتم العمل على هذه  ووفرات في التكاليف، كما أنه يعرض تحديات كبيرة للخصوصية واألمن، وا 
  1القضايا سيستمر الكثير من الجدل في محيط هذه التكنولوجيا.

 EDI (Electronic Data Interchange)لكترونيا إالمطلب الثاني: تبادل البيانات 
يتم . بين المنظمات على تبادل وثائق خاصة كنموذج الطلبية، الفاتورة... تعتمد المعامالت

 2تحويلها عن طريق البريد، إال أن هذا الحل التقليدي له العديد من العيوب أهمها:
 ضياع الوقت بسبب آجال التحويل بالبريد التقليدي؛ -
 عدم التأكد المرتبط بعدم اليقين في الطريق البريدي؛ -
 مرتبطة باإلدخال المتعدد للبيانات؛تكاليف إضافية  -
 موثوقية غير مؤكدة مرتبطة باألخطاء أثناء إدخال البيانات عن طريق عمال متعددين. -

وأدى ذلك إلى فكرة بسيطة تتمثل في اإلستعاضة عن تبادل الوثائق الورقية بتبادل الرسائل 
الفكرة األساسية في تبادل البيانات اإللكترونية مباشرة من الحاسوب إلى حاسوب شركاء الصفقة، وهي 

لكترونيا بذلك مثاال خاصا لنظام معلومات مشترك بين المنظمات ام تبادل البيانات إإلكترونيا. ويعد نظ
بأنه نقل بيانات  EDIمصمم لدعم المعامالت الجارية بينها. وقد عرفت لجنة الجماعات األوروبية الـ 

 3بين النظم اإللكترونية المحوسبة. المنظمة على شكل رسائل موحدة ومتعددة
 أوال: تعريف تبادل البيانات إلكترونيا

لكتروني للبيانات بأنه عملية نقل أو تحويل البيانات من حاسوب إلى حاسوب، يعرف التبادل اإل
عمال المتكررة إلى أخرى، ويتم ذلك من خالل نقل المعلومات الروتينية المتعلقة بعمليات األ منظمةأو من 

  4حاسوب إلى آخر دون تدخل بشري وذلك وفقا لتنسيقات وقواعد معلومات محددة مسبقا. من

                                                           
1
 - O’brien and Marakas, Op. Cit., p. p.116-117.   

2
 -Reix, Op. Cit., P.256. 

3
 -Ibid. 

4
 -Sriram Narayanan et al., “Electronic Data Interchange: Research Review and Future Directions”, Decision 

Sciences, Volume 40, Number 1, 2009, P. 123. 
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ويعرف أيضا بأنه وضع سيناريوهات موحدة للعمليات ونقل المعلومات باستخدام البروتوكوالت 
أو المجموعات المشاركة في  سلكية والالسلكية أو الرموز داخل المنظماتواللغات ومعايير اإلتصاالت ال

واجز سلسلة التوريد، وما إلى ذلك، مما يسمح بتحقيق ومراقبة عمليات نقل البضائع بكل ما لديها من ح
المناولة(، والدعم التجاري والمالي، كلما أمكن ذلك، عن طريق نقل البيانات من الحاسوب و  تقنيات )النقل
كل من  تقنيات الحوسبة  لكتروني للبيانات هو نتيجة للتقدم فيإن تطور التبادل اإل .إلى الحاسوب

واإلتصاالت وعدد كبير من جهود التقييس. وتشمل التطورات التقنية رقمنة اإلتصاالت السلكية 
والالسلكية، وتطوير الشبكات ذات القيمة المضافة، أو اإلنترنت مع بروتوكوالتها ولغاتها ومعاييرها 

لخ. إن إدخال إريطية أو الرموز في عدة أبعاد الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية، وقراءة الرموز الش
مفهوم سلسلة التوريد في التعريف يعتبر مهم ألن العديد من المعلومات يجب أن تكون قادرة على التحرك 
من خالل سلسلة التوريد للمنظمات، إما عن طريق تتبع ذلك مرة أخرى أي تتبع المنتجات والمعلومات 

طريق النزول بتتبع النقل والمناولة، والمضبوطات النقدية، وأرقام عن الطلب النهائي مثال، أو عن 
 1المنتجات، وما إلى ذلك.

اإلتصاالت الشفهية والكتابية بإتصاالت إلكترونية، ويمكن تحويل المعلومات بين  EDIيعوض الـ
 2األجزاء بطريقتين:

 ؛المنظماتواحدة في المجموعة إلى باقي  منظمةالنقل المباشر من  -
 خدمية ثم يعاد توزيعها بعد معالجتها.  منظمةالنقل عبر وسائط: كل المعلومات تتمركز نحو  -

هناك بعض المفاهيم الخاطئة حول ما يشار إليه بأنه تبادل إلكتروني للبيانات، فعلى سبيل المثال 
لمعلومات بين األفراد ال يعتبر البريد اإللكتروني تبادال إلكترونيا للبيانات والسبب هو أنه يستخدم إلرسال ا

يقوم بنقل المعلومات بين الحواسيب. وبالمثل ال يعتبر تبادل  EDIفي شكل يفهمه األفراد، في حين أن الـ
ألن  EDIنظاما للـ WANأو شبكة المنطقة الواسعة  LANالملفات عبر شبكة مثل شبكة المنطقة المحلية 

 3ات.ذلك ال يتوافق مع تعريف التبادل اإللكتروني للبيان
المساعد التقليدي الذي  Value-added Networks (VAN)كانت شبكات القيمة المضافة 

، حيث توفر خدمة اإلتصاالت من أجل EDIيوفر الربط الشبكي بين الشركاء التجاريين في نظام الـ

                                                           
1- 

Yves Pimor, Michel Fonder, Logistique-Production_ Distribution_ Soutien, 5e édition, Paris : Dunod, 2008, 

p. 672. 
2
 -Samii, Op. Cit., P.197.  

3
- Peterson Obara Magutu et al., “The benefits and Challenges of Electronic Data Interchange”, African Journal 

of Business and Management, V. 1, 2010, P.214. 
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ن إنتشار التحويل اإللكتروني للبيانات لتلبية مختلف أنواع التوصيالت التي تحتاجها األعمال. ومع ذلك فإ
. ومما ال شك VANبقي بطيئا جدا ويرجع ذلك أساسا الى ارتفاع تكاليف اإلشتراك في خدمات الـ EDIالـ

فيه أن اإلتجاه الحالي في تنفيذ التبادل اإللكتروني للبيانات هو التوجه الستخدام شبكة األنترنت كقناة 
أقل مع حجم أكبر من مجموعات للتبادل اإللكتروني للبيانات ألنها يمكن أن توفر رسوم خدمة 

المستخدمين وخدمات شبكة متاحة أكبر كتعزيزه بعدد من الطرق اإلضافية بما في ذلك القدرة على إرسال 
رسائل البريد اإللكتروني مع التبادل اإللكتروني للبيانات، مما يتيح اإلدخال المباشر للمعلومات من 

بموقع على شبكة اإلنترنت، وهذا مفيد بشكل  EDIسالة الـصفحات األنترنت والقدرة على تحديد محتويات ر 
 EDIالتوريد. إن تخفيض شبكة األنترنت لتكاليف الـخاص للمنظمات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة

والمعايير القابلة لتشغيله أزاحت الحدود التقليدية له وساهمت في تطوير مساره، لذلك أصبح شائعا على 
 1لألعمال.نحو متزايد وحال واضحا 

 ثانيا: فوائد تطبيق نظام تبادل البيانات إلكترونيا
فوائد عديدة تشمل القدرة على تحسين بعض خدمات األعمال  EDIيقدم التطبيق الناجح لنظام الـ

بشكل ملحوظ، زيادة اإلنتاجية وتمكين تبادل المعلومات بشكل أسرع وأكثر كفاءة مع الشركاء التجاريين. 
كما يؤدي إلى خفض المهلة بين إصدار األمر وتلقي السلع للمصنعين وشركاء التجزئة، التقليل من 

خال البيانات يدويا والتكاليف الناتجة عنها، زيادة تبادل المعلومات وزيادة تتبع األخطاء المرتبطة بإد
أيضا إلى تقليل تكاليف عمليات التطبيق والمعالجة. باإلضافة  EDIبيانات السوق. كما يؤدي تطبيق الـ

 إلى التقليل من مستويات المخزون وتكاليفه من خالل تعزيز التكامل بين نظم المعلومات الخاصة
من خالل توحيد  المنظماتكما يقلل من تكاليف التنسيق المرتبطة بالعمليات بين  .بالشركاء التجاريين

أيضا على الكفاءة مع تقليل مهلة اإلنتاج  EDIالمهام واإلتصال بين أعضاء السلسلة. يحافظ تطبيق الـ
(Lead-Time عطاء  EDIعلى الـ لمنظماتاالقدرة على تقديم دورة إنتاج سلسة. وتعتمد  المنظمة( وا 

دارة سلسلة التوريد واللوجستيك، وبالتالي الحصول على سلسلة توريد  أيضا لتبسيط عملياتها في التصنيع وا 
وقتا أقل من المعامالت اليدوية المماثلة مثل أجهزة  EDIكفؤة وفعالة. يستغرق تحويل المعامالت في الـ 

الي يمكن من تحسين الكفاءة وضياع أقل للعناصر الفاكس ويحسن دقة وتوقيت تدفق المعلومات وبالت
أيضا إمكانية الحصول على موارد تكميلية خارجية قد تكون حاسمة  EDIوالمرتجعات. يتيح استخدام الـ
اإلبتكار، ألنه يقوم بمشاورات  EDI. باإلضافة إلى ذلك يتيح تطبيق الـللمنظمةالبتكار استراتيجية ناجحة 

                                                           
1
 - Barlow, Op. Cit., P.464.   
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ل مما يؤدي إلى توسيع القاعدة المعرفية، وبالتالي توفير بيئة خصبة لإلبتكار إلزامية مع شركاء األعما
التي تتمتع بقدرات إبتكارية قوية تشارك أيضا في تحالفات  المنظماتالمطلوب بشدة. ومن المؤكد أن 

يضا أ EDI. كما يتيح تطبيق الـللمنظمةتقنية أكثر ويمكن أن يكون هذا تكملة للموارد البشرية المبتكرة 
اإلستجابة في الوقت المناسب، ويرجع ذلك إلى السرعة التي يتلقى بها الشركاء التجاريون المعلومات التي 

( إلى حد كبير، Cyle Timesيدرجونها في أنظمتهم ويدمجونها، مما يؤدي إلى تقليل أوقات الدورات )
. كما (Just in Time)حدد عنصرا هاما في أنظمة اإلنتاج في الوقت الم EDIلذلك يمكن أن يكون الـ

توحيد البرامج واإلجراءات، وبالتالي يساعد على تقديم منتج/خدمة تلبي توقعات  EDIيتيح تطبيق الـ
 EDIالمستهلك فيما يتعلق بالسعر واإلطار الزمني وبالتالي زيادة المبيعات. ومن الفوائد األخرى لتطبيق الـ

لكتروني للبيانات مثل ربحة للجانبين تعززها روابط التبادل اإلأنه يعزز القدرة التنافسية من خالل شراكة م
اإلستجابة في الوقت المناسب لتغيرات السوق. وبالمثل فإن تطبيق التبادل اإللكتروني للبيانات يعزز 
الصداقة البيئية ألنه يلغي العمل الورقي وبالتالي يساعد على الحفاظ على بيئة نظيفة من الورق كما 

 1على مادتها األولية التي تتمثل في األشجار في معظم األحيان.يخفض الطلب 
 تطبيق نظام تبادل البيانات إلكترونيا ثالثا: عيوب

ال يجب أن  في الكثير من األحيان إال أن المنظمات EDIعلى الرغم من التنفيذ الناجح لتطبيق الـ
تفوت العديد من القضايا التي قد تسبب اختناقات في تنفيذه. وتشمل هذه القضايا اإلفتقار إلى دعم اإلدارة 
العليا، اإلفتقار إلى الحافز، عدم كفاية المعرفة التقنية، نقص اإلستثمار في تكنولوجيا المعلومات وانعدام 

لبيانات ولكنه غير كاف إلدماج المشاريع والمشاريع يحقق تكامل ا EDIالثقة والمهارات. إن تطبيق الـ
غير قادر على توفير  EDIالمتقاطعة نظرا لوجود عدد من السلبيات. باإلضافة إلى ذلك فإن تطبيق الـ

المرونة والصيانة المطلوبة من قبل األعمال التجارية العالمية مع البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
بحاجز ارتفاع تكاليف اإلعداد، عدم  المنظماتعن منافسيها. كما تصطدم بعض الشاملة التي تميزها 

، EDIفتقار إلى الوعي بمزايا الـأشكال قياسية، تطور العمالء، اإل توافق األجهزة والبرمجيات، عدم وجود
 باإلضافة إلى قلة تعلم/ تدرب الزبائن، مقاومة العمالء للتغيير، حاجز ثقافة المنظمة، مخاوف أمن

  2البيانات والمشاكل القانونية المحتملة بسبب عدم وجود الوثائق الورقية.
 
 

                                                           
1
 - Magutu et al., Op. Cit.,  p.p. 115-116 

2
 - Ibid., p. 116. 
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 األنترنت والشبكات الداخلية المطلب الثالث:
يعود تاريخ األنترنت إلى حوالي خمسين عاما منذ ظهورها في السينيات من القرن العشرين، 

المعالم الهامة التي كانت تظهر كل عقد من وكانت قصة تطورها مثيرة لإلهتمام، واحتوت على العديد من 
الزمان تقريبا. وقد شهدت العقود األخيرة تطورات تكنولوجية كبيرة في هذا القطاع كانت آخرها أنترنت 

 األشياء.
 أوال: تعريف األنترنت   

 interconnectedيعتبر مصطلح األنترنت إختصار لكلمتي الشبكات المترابطة باللغة اإلنجليزية 
Networks  حيث تمثل الحروف األولى من كل كلمة(inter + net) وهي شبكة حاسوبية عمالقة تربط ،

اإلقتصادية،  بالمنظماتجميع قطاعات النشاط على مستوى العالم سواء كانت خاصة باألفراد أو 
وقد ركز هذا التعريف على أصل كلمة األنترنت من جهة، واهتم من جهة  1اإلجتماعية، الدولية والوطنية.
 الذين تربطهم.  والمنظماتأخرى بحجم الشبكة واألفراد 

وتعرف أيضا بأنها "ماليين من الحاسبات والشبكات المنتشرة حول العالم، والمتصلة مع بعضها 
ة، لتشكل شبكة عمالقة لتبادل بواسطة خطوط هاتفي (TCP/IP)البعض وفقا لبروتوكول األنترنت 

المعلومات، ويمكن ألي حاسوب شخصي متصل مع أحد الحواسيب في هذه الشبكة الوصول إلى 
وركز هذا التعريف على كيفية التواصل على األنترنت  2المعلومات المخزنة في غيرها من الحواسيب".

 واإلستفادة من المعلومات المتوفرة عليها.
بارة عن وسيلة إتصال مكونة من شبكة أو أكثر مما يجعلها تبدو مثل وتعرف كذلك بأنها "ع 

الشبكة الواحدة ومستمرة، أو أنها شبكة الشبكات، تربط الحواسيب اآللية في المجال التجاري، األكاديمي، 
 3والحكومي، في كل دول العالم".
 ثانيا: أدوات وخدمات األنترنت

فضال عن شبكات محلية صغيرة  WANsلنطاق تغطي شبكة األنترنت شبكات دولية واسعة ا
LANs  وحواسيب فردية متصلة باألنترنت في جميع أنحاء العالم. وتدعم األنترنت اإلتصاالت وتبادل

                                                           
1
معهداإلدارةالعامة،المملكةالعربية–حسنمظفرالرزو،"مقوماتاإلقتصادالرقميومدخلإلىاقتصادياتاألنترنت"،مركزالبحوث- 

.43،ص.4113السعودية،
2
،4115،عمان:داروائلللنشروالتوزيع،شبكات اإلدارة اإللكترونيةعالءعبدالرزاقمحمدالسالمي،حسينعالءعبدالرزاقالسالمي،- 

.013ص.
3
.020،ص.4115،دارالجامعةالجديدة،التقنيات الحديثة للمعلوماتنبيلمحمدالمرسي،- 
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البيانات وتقدم كمية هائلة من المعلومات من خالل مجموعة متنوعة من الخدمات واألدوات. وتتمثل 
 خدمات األنترنت الرئيسية فيمايلي:

 البريد اإللكتروني:  -0
كثر ويتيح هذا أيعتبر البريد اإللكتروني طريقة لتبادل الرسائل الرقمية من مرسل إلى مستلم  أو 

 أكثر تطبيقاتها ويعتبر من 1البرنامج إرسال وتلقي الرسائل. ويتطلب استخدامه اإلتصال باألنترنت.
 تكلفة سوى المستخدم يدفع فال المسافة،تكلفة مهما بعدت  أقل لالتصال وسيلة يحقق أنه حيث شيوعا،
ويعد من أكثر استخدامات  2بشكل متواصل. الرسائل إرسال إمكانية إلى إضافة فقط، بالشبكة الربط

األنترنت أهمية فهو طريقة لتوجيه الرسائل اإللكترونية إلى ماليين العناوين اإللكترونية في ظرف قصير 
 4:أهمها مزايا بعدة اإللكتروني البريد ويتمتع 3جدا.

 العالم؛ في مكان   أي في رسائله يستلم أن المستفيد يستطيع -
 ؛اإللكتروني بالبريد إضافية ملفات   ربط يمكن -
 عمل يسهل ما وهذا نفسه، الوقت في مختلفة تجها إلى رسائل عدة إرسال المستفيد يستطيع -

 ؛معرض أو مؤتمر أو ندوة إلى عديدة تجها بدعوة ترغب التي نظمةالم
 البريد ملتزم بتلقي غير فهو يناسبه؛ الذي الوقت في رسائله على يحصل أن المستفيد يستطيع -

 .نفسها اإلرسال لحظة في
 لآلخرين يمكن حيث المرسلة، للبيانات الحماية توفر عدم في اإللكتروني البريد عيوب أهم وتتمثل

 هامة. بيانات أي إرسال يفضل ال لذلك عليها، طالعاإل
 :اإللكترونية واألعمال اإللكترونيةالتجارة  -0

تم تطبيق تكنولوجيات الويب بشكل متزايد عبر المنظمات على مدى سنوات منذ أواخر القرن 
العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. والموجة األولى من تكنولوجيات الويب التي تم تطبيقها في مجال 

تجارة اإللكترونية. وكانت شركة أمازون واحدة من أولى إدارة سلسلة اإلمداد يشار إليها عموما باسم ال
التي احتضنت وطورت التجارة اإللكترونية. وتشمل التجارة اإللكترونية دعم  7662الشركات في عام 
نترنت. ويمكن أن تشمل عمليات البيع والشراء ء وبيع المنتجات والخدمات عبر األالمعامالت وشرا

                                                           
1
 Attila Dr. Adamkó , “Internet Tools and Services - Lecture Notes”, széchenyi plan, hungary’s renewal, 2014, 

p.4. www.tankonyvtar.hu/internet_tools_and_services/2011-0103_08_internet_tools_and_services.pdf , 

visit date: 05/11/2017. 
 .200، ص.4000 والتوزيع، للنشر المناهج ، عمان: دارالمعلومات تكنولوجيا السالمي،  الرزاق عبد عالء-2

3
.33،ص.4002،عمان:دارصفاء،وتنمية التقنيات في المكتبات ومراكز المعلوماتمصادر المعلومات حسانحسينعبابدة،- 

4
- Adamkó, Op. Cit., p.4.  

http://www.tankonyvtar.hu/internet_tools_and_services/2011-0103_08_internet_tools_and_services.pdf
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 التجارة ويمكن توضيج مجاالت 1الفوترة، الدفع والتوزيع.عات، الطلب، موعة من العمليات مثل المبيمج
 فيمايلي: اإللكترونية

رائها وش المنظمةوينطوي التوريد )الشراء من المورد( على نطاق واسع على طلب  :اإللكتروني الشراء-أ 
تحديد حاجة المستخدم على  ستالم. ويمكن أن يشمل الشراء بشكل أكثر تحديد ونقلها وتخزينها وعملية اإل

اختيار الموردين، الموافقة على المشتريات،  ،التفاوض، العطاءات، تقييم الموردين المحتملين للمنتج،
 .وقياس أداء الموردين ق أو إرسال وتلقي متطلبات الشراءإطال

 أو نترنت،األ شبكة على منتجاتهم وبضائعهم بعرض والموردين المنتجين قيام اإللكتروني: البيع-ب 
باستخدام  البيع عملية وتنفيذ للمستخدمين المباشر البيع بغرض األخرى اإللكترونية الوسائط باستخدام
 .اإللكترونية الوسائط

 شبكة على والتعريف بها لها والترويج والخدمات السلع عرض :اإللكتروني عالنواإل التسويق-ج 
 واإلعالن، بالدعاية المتخصصة األخرى المواقع على أو اإللكتروني، المنظمة موقع على نترنت، إمااأل

الرسائل  خدمة استخدامبأو  اإللكترونية، الرسائل باستخدام البحث، محركات طرق من خالل وكذلك
 .الخلوية تصاالتاإل أجهزة على القصيرة

 تدفق تسهيل أو العقد طرفي بين بالوساطة معينة جهة بقيام : وتتمثلاإللكترونية التجارية الوساطة-د 
 .اإللكترونية الوسائط باستخدام العقد طرفي بين المعلومات

المنظمة،  على الرقابة إجراءات تنفيذ في اإللكترونية الوسائط استخدام وهي اإللكترونية: الرقابة-ه 
 .اإلفصاح لمبدأ تعزيزا الرقابة فعالية زيادة في تصاالتواإل المعلومات تكنولوجيا من ستفادةواإل

أما الموجة الثانية من تكنولوجيات الويب التي يتعين تطبيقها في مجال إدارة سلسلة اإلمداد فكانت 
األعمال اإللكترونية  وتشمل. بكثير من التجارة اإللكترونيةاإللكترونية"، وهي تقنية أوسع بعنوان "األعمال 

من خدمة  المنظمةيات التي تمكن نترنت لجميع تطبيقات الواجهة األمامية والخلفية والعملاستخدام األ
. وقد ينطوي ذلك على العديد من األنشطة مثل إدارة القنوات والتصنيع ومراقبة المخزون ما صفقة تجارية

التجارة اإللكترونية تحت مظلة األعمال اإللكترونية جنبا إلى جنب مع مجموعة تقع و . والعمليات المالية
 معترفنوع آخر من التجارة  ظهروفي اآلونة األخيرة،  .بأكملها من العمليات التي تشكل سلسلة التوريد

، وهو استخدام التكنولوجيات m-commerceبه على نطاق واسع هو التجارة اإللكترونية المحمولة 
رائجا   نترنت. وقد أصبح هذا النوع من التجارةالالسلكية المحمولة إلجراء عمليات البيع والشراء على األ

من خالل الهواتف المحمولة  تتم باإلنترنتنته وتوافر، إذ أصبحت معظم اإلتصاالت خاصة بسبب مرو 
جراء المعامالت النقدية  2.ويمكن استخدام التجارة اإللكترونية المحمولة للحصول على المعلومات وا 

                                                           
 :الموقع على متوفر ، 4000اإللكترونية،  للتجارة العربي المنتدى .المعلومات" اقتصاد – الرقمي االقتصاد ، " البراهمة محمد خالد- 1

l2.htm-id-listarticles-action-http://www.aecfkh.org/articles ، :01/03/4005 تاريخ الزيارة.      
2 -Barlow, Op. Cit., p.468.  

 

http://www.aecfkh.org/articles-action-listarticles-id-2.html
http://www.aecfkh.org/articles-action-listarticles-id-2.html
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 :(Web 2.0 technologies) 0.1تقنيات الويب  -0
تحول تكنولوجي يوفر مستوى من التفاعل للمستخدم لم يكن موجودا من قبل  0.1تعتبر الويب 

م كجيل ثاني للشبكة العالمية للويب، حيث ركزت على 0112في بيئة األنترنت. وقد ظهرت في سنة 
من من صناعة البرمجيات التي تصف اإلنتقال  0.1كيفية تبادل المعلومات بين األفراد. وتأتي تسمية 

ى الثابتة إل html (HyperText Markup Language) لغة ترميز النصوص التشعبية صفحات 
عتماد على خدمة مستخدمي تطبيقات الويب، وبذلك أصبحت األنترنت تنظيم صفحات أنترنت متحركة باإل

لألنترنت من على التحول المتوقع للشبكة العالمية  0.1ويطبق مصطلح الويب أكثر ديناميكية وتفاعلية. 
مجموعة مواقع أنترنت إلى منصة محوسبة ومتطورة بشكل كامل لخدمة تطبيقات الويب للمستخدم 

محل تطبيقات الحواسيب المكتبية ألغراض عديدة.  0.1النهائي. ومن المتوقع أن تحل تطبيقات ويب 
م برمجياتها خدمات يتم من التكنولوجيات التي تتسم بالتطور المستمر والسريع إذ تقد 0.1وتعتبر الويب 

   1 تحديثها باستمرار بسبب اعتمادها على مصادر متعددة للبيانات بما فيها المستخدمين الفرديين.
على مفاهيم التعاون  ىيبنالل الروابط مع األفراد. و بتبادل المعلومات من خ 0.1يتعلق الويب 

( إلى أن ويب 0116األمم المتحدة ) أشارتنفتاح وبناء العالقات. و المساهمة والمجتمع ويزدهر على اإلو 
ستند إلى وتم مجتمعا أكثر ارتباطا اجتماعيا دعت واصل األفراد مع أفراد آخرينهو شبكة اجتماعية، لت 0.1

ضرورة التحول في فلسفة  0.1التعاون والمجتمع. ويتطلب ويب  ،المشاركة ،نفتاحخصائص مثل اإل
 2جزءا منها. يصبحونالمجتمع حيث أنهم ال يستخدمون األنترنت كأداة فحسب، بل 

نترنت إلى بتحول المستخدمين من قراء للمعلومات بشكل سلبي على شبكة األ  2.0وتتعلق ويب
شكل متبادل بـ "وسائل ب 0.1يشار إلى الويب و  .فيهاالمساهمة بنشاط فعال عن طريق التعاون والمشاركة 

جتماعية" و"المحتوى الذي ينشئه المستخدمون" و"التعاون" و"مشاركة جتماعي" و"الثورة اإلالتواصل اإل
منذ بداية القرن الواحد والعشرين لتغليف اإلمتصاص السريع في شبكة  0.1المجتمع". وقد تم تطوير ويب 

في  (dot.com)دوت كوم  والتكنولوجيات والتطبيقات المرتبطة بها، في أعقاب إنفجار فقاعةاألنترنت 
نتقال ي صناعة الكمبيوتر الناجمة عن اإلثورة األعمال ف عن طريق 0.1ويب الويحرك  .0111عام 

صة منال تلكأيضا من خالل محاولة لفهم قواعد للنجاح على يحرك  كما ،نترنت كمنصةالمتزايد إلى األ
نترنت، يزات الفريدة لألمفي بناء التطبيقات والخدمات حول الم 0.1ويكمن التوجه وراء الويب . جديدال

وهناك مجموعة من الخدمات والتقنيات  نترنت كمنصة.األمع بدال من بناء التطبيقات وتوقع أن تتناسب 
والبودكاست  ،(wikis)والويكي ، (blogs)هي المدونات  0.1والتطبيقات التي ترتبط عادة مع الويب 

(podcasts) ، وخالصات رسس (RSS feeds)، الشبكات اإل( جتماعيةsocial networking) ،
 وضع، (multimedia sharing services)خدمات تبادل الوسائط المتعددة ، (forums)المنتديات 

                                                           
1
 - Adamkó , Op. Cit., p.04.  

2 - Barlow, Op. Cit., p. p. 466- 467.   
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(، الرسائل النصية tagging and social bookmarking) جتماعيةالعالمات واإلشارات المرجعية اإل
(text messaging) والرسائل الفورية(instant messaging) .1 

أحدث موجات تكنولوجيا الويب التي يتعين اعتمادها عبر من  0.1وتعتبر تكنولوجيات ويب 
لوجيات الويب لتعزيز سالسل اإلمداد. وهناك عدد من المجاالت التي يمكن فيها استخدام أدوات وتكنو 

 0.1أنواع أنشطة سلسلة اإلمداد التي يمكن أن تكون شبكة الويب  د. ومن بينبسلسلة التوري تصالاإل
العالقات مع العمالء والموردين، التعاون وتعزيز ، خاص أنشطة مثل التسويق واإلعالن مفيدة لها بشكل

كمن المزايا وت .والشبكات والبحوث والخدمات تقديم قيمة مضافة للمنتجاتو  نقل المعلومات والمعارف
في اإلمكانات التي تتيحها إلقامة عالقات أعمال تفاعلية وأكثر تعاونية  0.1الرئيسية لتطبيقات الويب 

ويمكن استخدامها لبناء المجتمعات على أساس المصلحة أو الغرض أو الممارسة بين شركاء . وتشاركية
على  همحيث يتم تشجيعالء، العم كما توفر فرصا أكبر للتركيز على. األعمال بغض النظر عن الموقع

 2إبداء الرأي بشكل علني وتبادل األفكار والخبرات.
 : (Wireless & mobile technologies)الالسلكية والتقنيات المحمولة  -0

شبكات المناطق  نترنت مثل تصال باألسلكية مؤخرا كطريقة مرنة جدا لإلظهرت الشبكات الال
باستخدام (wireless LANs) الشبكات المحلية الالسلكية  ،(wireless WANs)الواسعة الالسلكية 

نترنت باستخدام شبكة أن األفراد يمكنهم الوصول إلى األعني أساسا ت التيتقنيات مثل واي فاي وبلوتوث 
لى جانب التطورات في الشبكات الالسلكية، كان هناك عدد متزايد من األجهزة  بدون أسالك مادية. وا 

التي أصبحت متاحة بدءا من الهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر  المحمولة المختلفة
laptop) (personal digital assistants (PDAs )المساعد الشخصي الرقمي  ،المحمولة الرقمية

مصطلح غالبا ما يرتبط مع الوصول إلى وهناك . (ipods to ipads) وأجهزة إيبودس إلى أجهزة إيباد
 Wireless)اإلنترنت عبر الهاتف النقال هو بروتوكول التطبيقات الالسلكية أو الهواتف واب 

Application Protocol or WAP).  األفراد من الوصول إلى المعلومات على هذه التطبيقات تمكن و
ميز الالسلكي للعرض على شاشة الهواتف مواقع الويب التي تم تصميمها خصيصا باستخدام لغة التر 

    3.المحمولة
 ،wwwوتوفر شبكة األنترنت الالسلكية واألجهزة المحمولة سهولة الوصول إلى اإلنترنت، 

والشبكات الداخلية والشبكات الخارجية وأدوات وتطبيقات محددة، فهي تحظى بشعبية كبيرة بسبب المرونة 
على  ،التواصل من العديد من األماكن في أوقات مريحة من لموظفينا كما تمكن .والحرية التي تقدمها

سبيل المثال يمكن للموظفين العمل من مواقع مختلفة، يمكن لمندوبي المبيعات الوصول إلى أنظمة 
من الشركة عندما يكونون في مقر العمالء. كما أنها توفر إمكانات كبيرة للوصول إلى العمالء ويتضح 

                                                           
1
 - Ibid, p. 466.   

2
 -Ibid., p. p. 467- 468.   

3
 .8-5، ص.ص.0172، جامعة الجبل الغربيعبد الحميد محمد القحيص، "لمحة عن الشبكات الالسلكية"، دراسة مستقلة، - 
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( والتي وجدت أنه بحلول نهاية عام 0118عام ستخبارات الالسلكية )تها وكالة اإلاألبحاث التي أجر 
معرفة لتتبع الهاتف المحمول بسمح وت مليار مشترك )يمثلون نصف سكان العالم(. 0كان هناك  2007
. ويمكن أن تستفيد المنظمات من هذه التسهيالت في حتى عندما ال يكون المستخدم يجري المكالمة هموقع

منتجاتها للعمالء أثناء تنقلهم وداخل منطقة أعمالها. وعلى الجانب السلبي، يمكن أن تنخفض قدرة تسويق 
 1.قناة الشبكات الالسلكية كما يمكن أن تتفاقم بعض المسائل مثل األمن

 ستية وسالسل اإلمداد:فوائد استخدام األنترنت في األنشطة اللوجثالثا: 
وسالسل التوريد الخاصة بها وقدم فرص  للمنظماتنترنت فرصا ال حصر لها لقد خلق تطوير األ

جراء مفاوضات بشأن أسعار الفائدة على األ نترنت بسرعة وبتكلفة أقل من ذي كبيرة لخفض التكاليف وا 
حيث يمكن الوصول إلى البيانات  قبل. كما ساهمت في النقل الدقيق للمعلومات حول مستويات المخزون،

رسالها مباشرة إلى مديري الخدمات اللوجستية المسؤولين عن الجرد. عن طريق األ وتعتبر نترنت وا 
لألنشطة اللوجستية ها مراجعة مستويات المخزون بشكل متكرر. كما قدم نمو  في أسرع وأكثر دقةاألنترنت 

 رى لخفض التكاليف وتحسين الخدمات. وتشمل هذه الفوائدوسالسل التوريد العديد من الفوائد الهامة األخ
  2مايلي: أو الفرص

توفير كتالوجات البائع على الخط والتي يمكن من خاللها للمشترين تحديد إختياراتهم من  -
 المنتجات أو البنود وطلبها مباشرة من الموردين دون أي اتصال بشري؛

ذلك الشاحنات والسكك  واسعة من الوسائط بما فيالقدرة على تتبع الشحنات باستخدام مجموعة  -
 الحديدية والنقل الجوي؛

تصال بالبائعين أو المشترين فيما يتعلق بمشاكل خدمة العمالء من تسليم في وقت اإل القدرة على -
ومجموعة  شحن المقرر، وصولهم في وقت متأخرمتأخر، نفاذ مخزون، تعديالت في مواعيد ال

 ية األخرى؛واسعة من القضايا الخدم
 القدرة على حجز حيز في المستودعات العامة للتسليمات المتوقعة إلى مواقع السوق؛ -
 02القدرة على تحديد مواعيد الشحنات الصادرة من مراكز التوزيع الخاصة والعامة على مدار  -

 ساعة؛ 
 ساعة؛ 02 القدرة على توفير خدمة العمالء في جميع أنحاء العالم سبعة أيام أسبوعيا وعلى مدار -
 القدرة على تلقي أوامر من العمالء على المستوى الدولي؛ -

                                                           
.06-2،ص.ص.المرجعنفسه-

 1
  

2
 - Richard A. Lancioni et al., “The Role of the Internet in Supply Chain Management”, Industrial Marketing 

Management 29, Elsevier Science Inc., 2000, p.p. 46-47. 
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 القدرة على التحقق من حالة أوامر وضعت للبائعين؛ -
القدرة على وضع العطاءات أو العروض )للمناقصات( على المشاريع الصادرة عن الحكومة  -

 والصناعة؛
 لتي يتم إنتاجها ألجل؛القدرة على إخطار الباعة عن التغييرات في تكوينات المنتجات ا -
 القدرة على دفع الفواتير إلكترونيا والتحقق من األرصدة المدينة غير المسددة؛ -
 القدرة على تتبع مواقع المعدات بما في ذلك السكك الحديدية والشاحنات ومعدات مناولة المواد؛ -
 1لعرض على مدار القدرة على التواصل مباشرة مع البائعين والزبائن، وما إلى ذلك بشأن قضايا ا -

 ساعة عبر البريد اإللكتروني؛ 02أيام / 
 القدرة على جدولة الشاحنات والتسليم؛ -
 القدرة على اإلستجابة أكثر لمشاكل خدمة العمالء؛ -
 ستجابة. ة على خفض تكاليف الخدمة ووقت اإلالقدر  -

فعلى سبيل ة، وقد استخدمت األنترنت عند ظهورها في إدارة سالسل التوريد الفردية أو الداخلي
نترنت لجدولة شحنات من المخازن ألالمثال، تستخدم شركة جنرال إلكتريك، في قسم األجهزة التابع لها، ا

والهدف من ذلك هو السماح للمنظمة بتقديم منتجاتها  في وسط المدن في المناطق الحضرية،الموجودة 
في الوقت بشكل أكثر دقة وفعالية من حيث التكلفة. وقد زادت أعداد التسليمات في الساعة زيادة كبيرة في 
حين انخفضت تكاليف النقل لكل أمر بشكل كبير. كما استخدمت  األنترنت بشكل فعال في سلسلة 

 The Ford Motor)شركة فورد للسيارات  تستخدماو تاج بناء على الطلب. التوريد من خالل زيادة اإلن
Company) نترنت لتتبع كميات صغيرة من قطع الغيار التي يتم شحنها إلى العمالء على أساس األ

لرصد أداء المسار األسبوعي  فاستخدمتها (.PPG Industries, Inc)ستريز اشركة بغ إند أمايومي. 
نترنت لتتبع عمليات التسليم أيضا شبكة األ المنظمةاإلنتاج الرئيسية. وتستخدم للناقلين من محطات 

 Air)يميكالس  كشركة إير برودوكتس أند  تستخدمفي حين المسافات طويلة في جميع أنحاء البالد. 
Products and Chemicals Inc)  المنظمة عبر غ يتبليتم اإلنترنت في عملية توريدها العالمية. و

ويستخدم ويرهاوسر  نترنت بأي محطات التسليم وأي المصانع أفضل لخدمة العمالء.األ
(Weyerhauser) عتبار تكاليف التوقف عند المواقع. اقبة شحن السفن مع األخذ بعين اإلنترنت لمر األ

نترنت على خفض للتأجير التمويلي، ساعدت األ (.Rollins Leasing Inc)وبالنسبة لشركة رولينز 
أدت الشراكة إلى  وقد .٪ من خالل زيادة الشراكة مع مورديها75٪ إلى 5سلسلة التوريد بنسبة  تكاليف



 تطبيقـات وشبكات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك                          الثاني  الفصل  
 

 
105 

تنفيذ نظام توجيه آلي أسرع وأسهل وأدت إلى نظام توجيه من شأنه توفير المال والوقت مع زيادة استخدام 
م اليدوي صعبا. ك، أصبح بذل الوقت والجهد في التوجيه والتحالشركةومع نمو قاعدة عمالء  .األصول

نترنت الشركة من تتبع الشحنات والجداول الزمنية للموردين بدقة أكبر. وتستخدم شركة وقد مكنت شبكة األ
يمكن ، حيث نترنت لزيادة مركز خدمة العمالءأل، ا(.Waste Management, Inc)إدارة النفايات 

نترنت عن ع الشركة على شبكة األللعمالء تسجيل الشكاوى وطلب معلومات تحديث المنتج من خالل موق
طريق البريد اإللكتروني. وقد وجدت الشركة أن العمالء الذين يتحدثون مرة واحدة فقط إلى ممثل خدمة 

كما نترنت. إدارة النفايات يصبحون سعداء بالمعلومات وحل المشاكل التي يتلقونها من خالل شبكة األ
نترنت للبقاء على األوهي شركة خدمات تقنية، ، (Huffy Service) هوفي سيرفيسشركة تستخدم 

 فياتصال مع الفنيين الميدانيين. وقد تعلمت الشركة استخدام البيانات التي تحصل عليها من اإلنترنت 
 1.جدولة أكثر كفاءة لموظفيها الميدانيين، ولتكون أكثر استجابة الحتياجات العمالء

المنظمات بحول دور األنترنت في إدارة سالسل اإلمداد  Lancioni et al وقد أظهرت دراسة
األمريكية أن استخدام األنترنت في األنشطة اللوجستية يعتمد على حاجتها للمعلومات في الوقت الحقيقي 

، فاستخدام األنترنت في وظيفة الشراء مثال يظهر من خالل التطبيقات المتنوعة للشراء إلدارتها بفعالية
لبائعين أو الشراء من خالل كاتالوجات البائع التي تسمح بانسيابية وظيفة الشراء. وأدى مثل اإلتصال با

اإلعتماد على األنترنت أيضا إلى تخفيض القوة العاملة في مصلحة الشراء، تخفيض تدفق أوراق العمل 
وحتى تغيير طريقة التفاوض مع البائع بسبب اإلعتماد على الشراء عبر  2،وتخفيض زمن دورة األمر

األنترنت. كما تم استخدامها إلدارة قضايا تلف المنتج، بحيث يؤدي ذلك إلى تخفيض تكاليف التعامل مع 
البضائع المعادة أو التالفة. وتعالج كذلك الجوانب المالية للسلع المعادة بكفاءة أكبر، كما تتعامل مع 

  3قضايا الضمان على شبكة األنترنت.
 Lancioni etوتعد إدارة المخزون من أكثر الجوانب تكلفة في سالسل التوريد. وأظهرت دراسة 

al  أن أكثر جوانب إدارة المخزون إستخداما لألنترنت هو تبادل المعلومات بشأن نفاذ المخزون من الزبائن
اذ المخزون. كما مكنت األنترنت المنظمات من اإلسراع في إلى البائعين أو إخطار المنظمة زبائنها بنف

مع عمالئها، والذي يستغرق تنفيذه وقتا طويال قبل تطوير األنترنت بسبب اإلستثمار  EDIإنشاء برامج 
الكثيف في المعدات، البرامج والتدريبات التي كان يتطلبها األمر. كما قلصت األنترنت من الوقت الالزم 

                                                           
1
 -- Richard A. Lancioni, Michael F. Smith, Terence A. Oliva, “The Role of the Internet in Supply Chain 

Management”, Industrial Marketing Management 29, Elsevier Science Inc., 2000, p.p. 47- 48. 
2
وهوالزمنمنإصدارأمرالشراءإلىإستالمالسلع.- 

3
 -Ibid., p. 50. 
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في إدارة نظم مخزونها، ويتجلى  سباقةنصف. وساهمت األنترنت كذلك في جعل المنظمات للتنفيذ إلى ال
ذلك في قدرتها على إخطار العمالء مسبقا بالتأخير في شحن الطلبات، كما تتيح معلومات كاملة عن 
 مستويات المخزون بالنسبة للسلع الجاهزة، نصف المصنعة والمواد الخام، وتسمح كذلك بتتبع المخزون
المنتهي من المستودعات الميدانية. وتتمثل الفائدة األساسية لألنترنت في إدارة مخزون سالسل اإلمداد 
الخاصة أو الداخلية في اإلبقاء على مستويات مخزون منخفضة، تخفيض التكاليف اإلجمالية لإلحتجاز 

  1وتوفير مستويات عالية من خدمة العمالء.
تستخدم األنترنت لتتبع  ،اني أعلى عنصر تكلفة في سلسلة التوريدبالنسبة لنظام النقل الذي يعد ث

وثه. دالشحنات من أجل التأكد من مواعيد الوصول المتوقعة واإلبالغ عن التأخير في الشحنات عند ح
وتجري معالجة المشكالت واتخاذ التدابير التصحيحية ومعالجتها من خالل استخدام تطبيقات نظام تتبع 

، حيث يعد اإلستخدام األكثر شيوعا في أو الطلبات خدم األنترنت كذلك في معالجة األوامراألنترنت. وتست
، لما لها من أثر في تخفيض تكاليف تجهيز الطلبات بما أو الطلب وحالته هذا المجال هو وضع األمر

دورة فيها تكاليف األعمال الورقية. وتساهم األنترنت أيضا في سرعة معالجة األوامر وتخفيض وقت 
هذا نترنت في تجهيز الطلبات إلى خفض معدل الخطأ الذي ينطوي عليه األمر. وقد أدى استخدام األ

  2.النشاط
في مجال خدمة العمالء وفرت األنترنت القدرة على التواصل مع المنظمة بشأن شكاوى العمالء 

خطارات الطوارئ مما يؤدي إلى تقليل وقت اإلستجابة وتقديم حلول لخدمة ا لعميل. كما حسنت األنترنت وا 
من تدفق اإلتصاالت في اتجاهين بين المنظمات وعمالئها، مما يعني أن  Lancioni et alوفق دراسة 

المنظمات ال تخدم بذلك قضايا العمالء فقط بل تعمل على بيع منتجاتها وخدماتها، ذلك أن لإلتصال في 
ضمان والئهم. وقد أثبتت  بتحسين رضاهم وبالتالياتجاهين تأثير عميق على تدعيم العالقات مع العمالء 

نترنت نفسها لتكون حلقة اتصال هامة مع البائعين. ومن العوامل الهامة في عالقات البائعين شبكة األ
قدرة المنظمة على تقييم أداء مورديها على أساس العناصر المتفق عليها في عقودهم المتفاوض بشأنها. 

ن قبيل التسليم إلى مستودعات المنظمة، وأداء شركات النقل التي وتشمل هذه العناصر عوامل م
وتؤدي فوائد  يستخدمها البائعون في الوقت المحدد، وجرد المواد الخام للبائع ومستويات المخزون العامة.

نظم التقييم هذه إلى تحسين الجودة الشاملة ألداء البائعين، انخفاض تكاليف الشراء، وتحسين إنتاجية 
ستراتيجية على أساس ين اإلوتمكن هذه المعلومات المنظمات من تشكيل تحالفات البائع ت البائعين.عمليا

                                                           
1
 - Ibid., p. p. 50-51. 

2
 - Ibid., p. 51. 
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قواعد معلوماتية متطورة وضعت من أنظمة مراقبة اإلنترنت جدولة اإلنتاج من الجوانب األكثر  تعتبر.
كبير في مستوى دقة  الحاجة إلىصعوبة في إدارة سالسل اإلمداد، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها؛ 

لمعلومات المتعلقة ، باإلضافة إلى امعلومات عن المواد الخام من البائعين الحاجة إلىتوقعات المبيعات، 
بالتقلبات في مستويات مخزون البائع وطلب الزبون. وقد مكنت شبكة اإلنترنت المنظمات األمريكية حسب 

اج من خالل تحسين التواصل بين البائعين من تقليل صعوبة جدولة اإلنت Lancioni et alدراسة 
والمنظمات والزبائن. كما أن تطبيق األنترنت على تجهيز الطلبات يوفر للمنظمات معلومات فورية عن 

قد يؤدي إلى توقع مبيعات أكثر دقة، وهذا يحسن بدوره في جدولة  مبيعات منتجاتها وخدماتها، مما
  1اإلنتاج بشكل كبير.

لقد تزايد استخدام األنترنت في إدارة سلسلة اإلمداد بشكل سريع، ويعود ذلك إلى النجاح الذي 
حققته في هذا المجال، حيث يعد المكون األساسي لهذا النجاح هو توفير معلومات دقيقة وسريعة من 

وجدولة اإلنتاج مجموعة واسعة من مجاالت التشغيل، بما في ذلك النقل والمخزون والشراء وخدمة العمالء 
ستجابة السريعة للتغيرات في األسواق ومن ثم، فإن القدرة على اإلوتجهيز الطلبات وعمليات البائعين. 

وضبط المخزون واإلنتاج والنقل أمر ضروري لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة ولتحسين استخدام 
بهذه المعلومات وتمكينهم من نترنت تزويد مديري الخدمات اللوجستية وقد واصلت شبكة األ األصول.

تحسين ربحية سالسل التوريد الخاصة بهم. وعلى أساس مستمر، ستمكن شبكة اإلنترنت مديري 
اللوجستيات من رصد عمليات سلسلة اإلمداد الخاصة بهم وخفض التكاليف عندما تنشأ أوجه قصور. لقد 

ل كبير. وستمكن المنظمات من أثرت األنترنت وسوف تستمر في التأثير على ربحية المنظمات بشك
تحقيق الكفاءات الحقيقية المجسدة في تخفيضات تكاليف سلسلة اإلمداد، التي تستند إلى مبدأ أن "تخفيض 

في المائة على األرباح  5في المائة يمكن أن يكون بقدر تحسن بنسبة  7تكاليف سلسلة اإلمداد بنسبة 
  2التشغيلية."

ة اللوجستية وسالسل اإلمداد لم تقتصر على الخدمات التي إن مساهمة األنترنت في األنشط
ل فوائد األنترنت وفوائد تقدمها بشكل مباشر من خالل أدواتها المختلفة كما تم توضيح ذلك من خال

ثيرها على واقع بعض المنظمات التي تم عرضها سابقا، بل ظهر أيضا من خالل أدواتها، ومن خالل تأ
دخالها في مخت لف التكنولوجيات واألنظمة التي عرضت وستعرض في المبحث الرابع، حيث مساهمتها وا 

 ساهمت في تطوير هذه التكنولوجيات بشكل نوعي وكذلك في تطوير مخرجاتها.
                                                           

1
 -Ibid., p.p. 34- 35. 

2
- Ibid., p. 54.  



 تطبيقـات وشبكات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك                          الثاني  الفصل  
 

 
108 

 الشبكات الداخليةرابعا: 
استخدمت المنظمات األنترنت لإلطالع على ماتوفره منظمات أخرى بشكل علني، ولنشر 

تعتبرها مالئمة لبلوغ جميع األطراف دون استثناء، ثم تبين بعد ذلك أن  المعلومات الخاصة بها والتي
هناك حاجة لنشر محتوى يحظى باهتمام محدود، لذلك بدأت العديد من المنظمات بتشكيل شبكات داخلية 

المنظمات تكنولوجيات  تستخدمباستخدام أدوات وخدمات مماثلة لتلك التي توفرها شبكة األنترنت. لقد ا
لتطوير الشبكات الداخلية التي تقتصر على الموظفين داخل المنظمات والتي تسمى الشبكات الويب 
الشبكات وتسمى  تمتد إلى األشخاص المرخص لهم خارج المنظمةداخلية وشبكات  ((intranetsالداخلية 
 وفيما يلي توضيح أكثر لهذه الشبكات، خصائصها واستخداماتها. . (extranets) الخارجية

 األنترانت:شبكة  -0
الشبكة الداخلية هي عبارة عن نظام اتصاالت خاص موجود فقط ضمن حدود المنظمة سواء في 
موقع واحد أو مواقع مختلفة تسمح بالوصول أو الدخول للموظف المصرح له فقط، حيث تستخدم الموارد 

جل تسهيل عملهم. المتاحة لألنترنت لتوزيع المعلومات من خالل واجهة موحدة لجميع المستخدمين من أ
تخدم عادة وتس مع فارق بسيط وهو حمايتها من الوصول الخارجي. واألنترانت نظام وثيق الصلة باألنترنت

تصاالت واإلعالنات/النشرات، وسياساتها والعالقات العامة واإل المنظمات اتللتواصل حول استراتيجي
ارد البشرية، لوائح الصحة والسالمة والمواد وثائق المنظمات، قوائم الموظفين، دليل الهاتف، قضايا المو 

نترنت مرتبطة بشبكة دارات الفردية مواقع على شبكة األالتدريبية وما إلى ذلك. ويمكن أن يكون لإل
اإلنترانت التي يمكن استخدامها لتحديد من هو في القسم، ما هو الجديد في القسم، منتجات وخدمات 

 تتمتع التي المزايا أهم منو  1ها اإلدارة والوثائق واألدوات ذات الصلة.اإلدارات، والمشاريع التي تشارك في
 2ت مايلي:األنتران الداخلية اإلتصال شبكة بها
 الحقيقي؛ الوقت فيلجميع األطراف داخل المنظمة  المعلومات توفير -
 القرار؛ واتخاذ تصالاإل فيها بما المنظمة عمليات كفاءة رفع -
 .التشغيل عملية تسريع في يسهم الذي األمر العمليات تلقائية زيادة في المساهمة -

                                                           
1
مجلة دراسة إستطالعية للواقع الفلسطيني"، -عصام محمد البحيصي، "تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على القرارات في منظمات األعمال- 

 .720 – 727، ص. ص. 0112، فلسطين، 7، العدد 72، المجلد سلسلة الدراسات اإلنسانية –العلوم اإلسالمية 
 رسالة الجزائرية"، العمومية ستشفائيةاإل المؤسسات في الداخلي تصالاإل تحسين في تصالواإل علوماتالم تكنولوجيا كاوجة، "دور بشير - 2

 .21، ص.0170-0170، ورقلة جامعة ماجستير،



 تطبيقـات وشبكات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك                          الثاني  الفصل  
 

 
109 

تساعد الشبكات الداخلية الموظفين على التعاون في العمليات التجارية مثل  إضافة إلى ماسبق،
تطوير المنتجات أو تنفيذ الطلب، مما يخلق قيمة للمنظمة وعمالئها. وتسمح كذلك للموظفين من 

يمكن . كما المساهمة بالمهارات المختلفة والالزمة لتنفيذ عملية معينةمجموعة متنوعة من اإلدارات ب
استخدام الشبكات الداخلية للتواصل حول عمليات وأنشطة سلسلة التوريد الداخلية، وهي مفيدة بشكل 

 1.خاص لتقاسم المعلومات التي ال تمثل سوى قيمة لألفراد الذين يعملون داخل المنظمة
 شبكة اإلكسترانت: -0

تستخدم المنظمات تكنولوجيات الويب للسماح للمستخدمين المختارين خارج المنظمة بالوصول 
إلى أجزاء من الشبكة الداخلية مثل الموردين أو العمالء أو الشركاء التجاريين. وتستخدم الشبكة الخارجية 

والشبكات  للمنظمات شبكة األنترنت لربط شبكات داخلية متعددة وتوفر اتصال آمن بين الشبكات الداخلية
. وتهدف إلى تحسين ونشر المعلومات بينهم بفعالية الداخلية لشركائها التجاريين والموردين والعمالء

دارة األنشطة التي تشمل شركاء خارجيين مثل شراء  اإلتصال ودمج روابط سلسلة اإلمداد، ودعم إدارتها وا 
ت كستراناإلمالء. ويتم توفير إمكانية الوصول إلى المواد من الموردين وأوامر التجهيز وتقديم خدمة الع

، حيث يكون هذا الوصول محدود، وقد تستخدم المنظمة جدران نارية للموردين والعمالء على حد سواء
يتم تقاسم توقعات الطلب مع الموردين في حين يمكن للعمالء على سبيل المثال،  ألمن بياناتها الداخلية.

 بعد الحصول على معلومات حول التسعير، مميزات المنتجات وامراألل كسترانت إلدخااإلاستخدام 
دعم العمالء وتقديم عروض ب كما تسمح .رصد تطور التسليمباإلضافة إلى ، المعروضة وبيانات الشحن

 2.المعروضة والتنسيق معهمحول المنتجات لهم مخصصة 
إلى المعلومات واستخداماتها،  مما سبق يمكن القول أن األنترنت والشبكات غيرت طريقة الوصول

كما نوعت من طرق تقديم المعلومات وكيفتها لتتالءم مع متطلبات جميع األطراف، فاألنترانت مثال تنظم 
طريقة العمل داخليا بين مختلف عمليات األعمال داخل حدود المنظمة، أما اإلكسترانت فتمتد إلى شركاء 

تعظيم الفائدة لجميع األطراف. في حين تهدف األنترنت لنشر المنظمة لتبادل المعلومات التي من شأنها 
ي شبكة أساسية تشمل باقي الشبكات، وهذا ما معلومات أكثر عمومية لتستفيد منها شرائح أوسع وه

 .12يوضحه الشكل رقم 
 

                                                           
1- Barlow, Op. Cit., p. 464.   
2
 - Alexandre Reis Graeml et al., “Internet’s Role in the Integration of Supply Chains of Manufacturing 

Organizations in Brazil”, Journal of Operations and Supply Chain Management, vol. 2, N. 2, 2009, 

International Conference of the Production and Operations Management Society, p. 12.  
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 : مجاالت إستخدام األنترنت، اإلنترانت واإلكسترانت10 شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 العالم العمالء   المؤسسة فقط      العمالء العالم 
 الشركاء الشركاء 
 الموردين الموردين 

Source : Alexandre Reis Graeml et al., “Internet’s Role in the Integration of Supply Chains of Manufacturing 

Organizations in Brazil”, Journal of Operations and Supply Chain Management, vol. 2, N. 2, 2009, 

International Conference of the Production and Operations Management Society, p. 12. 

  IoT (Internet of Things)شياء المطلب الرابع: أنترنت األ
تعتبر أنترنت األشياء جيال جديدا متطورا من األنترنت، والتي من المتوقع أن تؤثر على جميع 

دارة األعمالعن جوانب الحياة، إن لم تغير طريقة العيش بأكملها، ناهيك  . وتعد الجوانب اإلقتصادية وا 
المجاالت التي ستعنى بهذا التأثير، وهو ما سيتم  األنشطة اللوجستية وسالسل اإلمداد من بين أهم

    توضيحه في هذا المطلب.
  أوال: مفهوم أنترنت األشياء

الخبير في  (Kevin Ashton)كيفين أشتون  استخدم مصطلح أنترنت األشياء أول مرة من طرف
RFID  ويحمل هذا المصطلح الكثير من المعاني التي يفسرها األفراد بمختلف الطرق 7666سنة .

باإلعتماد على وجهات نظرهم وأغراضهم. وكالعديد من المفاهيم الحديثة تعود جذور أنترنت األشياء إلى 
من عمل في مركز  (Masachusets Institute of Technology)معهد ماساشوساتس للتكنولوجيا 
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هناك تشابه بين أنترنت األشياء ومجموعة من النظم التي يتم فيها . (Auto-ID Center)لتعرف اآللي ا
تخفيض التدخل البشري بشكل كبير من خالل تجهيز األنظمة الموزعة بأجهزة إستشعار تتيح لألفراد 

يتم في البداية الحصول على المعلومات واتخاذ القرارات والسيطرة على األشياء في العالم المادي. و 
إلحداث تحوالت  (actuators)إستخدام أجهزة اإلستشعار اللتقاط القراءة من العالم المادي والمشغالت 

فيها، حيث تنشر األجهزة في العديد من األشياء كالنقل الذكي، المباني أو المصانع الذكية. وفيما يتعلق 
لمعمق لألنترنت. وينطوي تطبيق أنترنت األشياء بالتكنولوجيا، فإن أنترنت األشياء هي نتيجة التطبيق ا

على ثالث أنواع من التكنولوجيا، وهي اإلدراك، النقل والمعالجة الذكية. أما من حيث التطوير فإن 
النظرية األساسية والتكنولوجيا الرئيسية ألنترنت األشياء ماتزال في المرحلة األولى. ومن المتوقع أن تنتشر 

حاد خالل السنوات القادمة، وستؤدي إلى إطالق بعد جديد للخدمات يحسن نوعية  أنترنت األشياء بشكل
نتاجية    1.المنظماتحياة المستهلكين وا 

 ثانيا: مميزات أو مالمح أنترنت األشياء
على الرغم من أن أنترنت األشياء ال تزال في مرحلة مبكرة من تطورها، فمن المتوقع أن تؤثر 

المستهلكين، المنظمات والمجتمع ككل. وهناك العديد من وجهات النظر حول مميزات بشكل هائل على 
 2أنترنت األشياء، وفيمايلي السمات الخمسة المميزة لها:

من الخدمات التي تعزز الحياة عبر عدة قطاعات أساسية من  تتيح أنترنت األشياء موجة جديدة -
هاتف اإلتصال الذكية المدعومة بشبكة أجهزة  اإلقتصاد. ومع تطور أنترنت األشياء، فإن إنتشار

توفر إتصال واسع النطاق وسلس، سيتيح الفرص لتوفير خدمات تحسين الحياة للمستهلكين مع 
 ؛للمنظماتتعزيز اإلنتاجية 

تلبية إحتياجات العمالء باإلعتماد على نماذج توزيع عالمية وخدمات عالمية متسقة. إن العصر  -
ية واإلستهالكية يزداد إنتشارا على الصعيد العالمي في العديد من الحديث لألعمال التجار 

خدمات قابل للتطبيق، أي نظام يلبي توقعات لنظام  بيئةالصناعات. ومن أجل دعم وتطوير 
العمالء بطريقة إقتصادية، ستكون العوامل التمكينية للخدمة المتسقة على الصعيد العالمي شرطا 

، فإن القدرة على نشر خدماتها عبر عدة بلدان في مختلف الصناعات للمنظماتأساسيا. وبالنسبة 
من خالل الشراكة مع مشغل جوال واحد أو شراكة أو تحالف مع المشغلين ال تساعد فقط على 

                                                           
1
 - Adamkó , Op. Cit., p. p. 77 -79. 

2
- Minh Du Le , “Understanding the Impact of Internet of Things on Logistics Service Supply Chain 

Architeture”, Imperical Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), vol. 3, Issue-6, 2017, p.p. 199-200. 
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ضمان تجربة متسقة للعمالء النهائيين بل تسمح أيضا بمركزية عملية التصنيع والتخطيط مع 
كة من أجل وضع ضوابط متسقة للسياسات )على سبيل اإلستفادة من أنظمة اإلدارة المشتر 

المثال؛ توفير المخصصات )التوريد(، العناية بالعمالء، األمن، حماية البيانات، الخصوصية، 
عداد التقارير(. ويتيح هذا بدوره لشركاء الخدمات اإلستفادة من وفورات الحجم  إعداد الفواتير وا 

نتشار للسوق ككل. وعالوة على ذلك، سرعة ونوعية اإلاعد على زيادة لتقديم الخدمات التي تس
فإن وفورات الحجم الناتجة تتيح أيضا تقديم الخدمات في األسواق، حيث أن تكلفة إنشاء خدمة 

 محلية حسب الطلب من شأنها أن تجعل السوق غير مجدية إقتصاديا.
 مي الشامل. ومن أجل تقديمتتيح أنترنت األشياء فرصة لنماذج تجارية جديدة لدعم اإلنتشار العال -

خدمات جديدة إلى السوق، فإن مشغلي شبكات الهاتف النقال يشتركون مع منظمات صناعية 
مجاورة ويضعون معا خدمات إبتكارية بشأن أنترنت األشياء تستهدف المستهلك النهائي. وبالتالي 

ة إلى األعمال برزت مجموعة متنوعة من النماذج التجارية مثل مقترحات األعمال التجاري
، حيث يتم تسويق الخدمة النهائية من قبل شريك الصناعة (B2B2C)التجارية إلى المستهلك 

المجاورة الذي يملك عالقة العمالء النهائية. باإلضافة إلى هذا التمييز الهيكلي، هناك فرق 
اإلتصاالت أساسي في طبيعة رسوم العمالء. ففي حين أن رسوم العمالء التي تقوم عليها خدمات 

التقليدية عادة ما تكون قائمة على اإلستخدام، وغالبا ما تكون مرتبطة باستهالك البيانات، فإن 
شياء سترتبط بقيمة الخدمة )التي سيكون فيها اإلتصال عنصر تلك التي تدعم خدمات أنترنت األ

 ال يمكن تمييزه(. 
تستمد معظم اإليرادات من توفير خدمات ذات قيمة مضافة ويقوم المشغلون ببناء قدرات جديدة  -

لمعالجة هذه المناطق التي تقدم الخدمات الجديدة. ومن المجاالت التي شهدت إبتكارات حديثة 
القدرة على توفير أجهزة أنترنت األشياء عن بعد في بعض األجهزة أو المعدات المتصلة. وتحتاج 

غالقها بإحكام أثناء عملية اإلنتاج. ومن األمثلة على  SIMالوحدة لبطاقة  يتم إدخالها في اآللة وا 
ذلك أنظمة األمن واإلنذار المضادة للتالعب أو العبث. وتوجد قطع أخرى من المعدات المتصلة 
في مواقع نائية أو خطرة مثل أجهزة اإلستشعار الجوية أو الخاصة بخطوط األنابيب أو 

الجيولوجيا أو المعدات في المصانع الكيميائية، مما يعني أنه من الصعب أو المستحيل الوصول ب
 إلى الوحدة بعد النشر. 
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سلوك الجهاز أو التطبيق سيضع مطالب جديدة ومتنوعة على شبكات المحمول. وستعمل أنترنت  -
من عرض النطاق  األشياء على زيادة نطاق الخدمات، التي يتطلب كل منها مستويات متفاوتة

الترددي والتنقل والكمون. على سبيل المثال الخدمات التي تتعلق بالسالمة العامة أو السالمة 
الشخصية تتطلب عموما الكمون المنخفض، ولكن ليس عرض النطاق الترددي العالي في حد 

نطاق. ذاته. وبدال من ذلك، فإن الخدمات التي توفر المراقبة قد تتطلب أيضا عرضا عالي ال
إلى القدرة على تحديد المحمول شبكات توى الطلب على الخدمة، قد تحتاج وبسبب إختالف مس

 الخدمة التي تولد التجارة وتفي باحتياجاتها الخاصة.
نتاجية  . ومن خالل شبكة ذكية المنظماتتعد أنترنت األشياء خطوة في تغيير جودة حياة األفراد وا 

ة الذكية، فإن أنترنت األشياء لديها القدرة على تمكين الخدمات وموزعة على نطاق واسع من األجهز 
األساسية بإضافات وتحسينات في مجاالت النقل، الخدمات اللوجستية، األمن، المرافق، التعليم والرعاية 

 الصحية وغيرها من المجاالت، مع توفير بيئة جديدة لتطوير التطبيقات.
 شياءنترنت األاإلنتقادات الموجهة أل ثالثا: 

على الرغم من اعتبار أنترنت األشياء خطوة أخرى نحو عالم أفضل، إال أن هناك علماء ومراقبين 
إجتماعيين لديهم تحفظ حول إقتراب ثورة الحاسوب إلى كل مكان. ومن أهم اإلنتقادات في هذا المجال  

نترنت األشياء يجري تطويرها بسرعة دون النظر على نحو مالئم في التحديات األمنية العميقة أهو أن 
التي ينطوي عليها األمر والتغييرات التنظيمية التي قد تكون ضرورية. كما أنه مع إنتشار إنترنت األشياء 

تهديد )وليس مجرد على نطاق واسع، من المرجح أن تشكل الهجمات السيبرانية تهديدا جسديا متزايدا 
 1فتراضي(.إ

 أثر أنترنت األشياء على سلسلة اإلمداد اللوجستيةرابعا: 
تزود سلسلة اإلمداد اللوجستية العميل بخدمة لوجستية متكاملة، ويمكن قياس جودة هذه الخدمة 
من خالل ثالث مظاهر هي إمكانية أو سهولة الوصول، أداء التشغيل )السرعة، المرونة واإلتساق( 

الزبون. وموثوقية الخدمة، حيث تكون موثوقية الخدمة هي جوهر جودة الخدمة اللوجستية التي يدركها 
اللوجستية. وقد ساهمت األنترنت في تحسين  للمنظمةوتؤثر بشكل مباشر على فائدة الخدمة األساسية 

  2مظاهر جودة الخدمات باإلعتماد على أنترنت األشياء حيث ظهر ذلك في عدة جوانب أهمها:
 

                                                           
1
 - Adamkó , Op. Cit., p. p. 87 -88.  

2
- Le , Op.Cit., p.p. 201-202. 
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 أنترنت األشياء والتكامل في سلسلة اإلمداد اللوجستية: -0
أساسا على القدرة التعاونية. ومن أجل زيادة الروابط في سلسلة اإلمداد  تقوم خدمة سلسلة اإلمداد

اللوجستية وتحسين كفاءتها التشغيلية وتطوير التدفق المادي، تدفق المعلومات وتدفق األموال عبر 
السلسلة، بنت المنظمات منصة إدارة معلومات قائمة على أنترنت األشياء وربطت هذا النظام بشبكة 

   ها:هدف إتصال
وهي بداية عملية الخدمات اللوجستية المتكاملة. تصميم حلول للخدمة اللوجستية وسلسلة التوريد:  -

تؤثر جودة هذا الحل على جودة الخدمة اللوجستية وكذلك أداء وسمعة أنترنت األشياء. ويتضح ذلك 
؛ ثانيا جعلها أكثر قابلية في الغالب في المظاهر الثالث التالية؛ أوال جعلها أسرع في التحديد واإلبتكار

للتواصل بين المتعاقد من الباطن والمورد والمستهلكين المتكاملين؛ ثالثا تأهيل اإلرتياح للحلول إلى حد 
 ؛كبير

بعد تطبيق أنترنت و  ،تحليل الطلب اللوجستي هو بداية شراء القدرة اللوجستيةشراء القدرة اللوجستية:  -
اللوجستية أن تقوم بالتحليل الذكي، وضع خطط لطلب القدرة  األشياء يمكن لخدمة سلسلة اإلمداد

اللوجستية باإلعتماد على الطلب اللوجستي، ضمان اإلستعجال في خفض القوة العاملة وعرض القدرة 
 ؛اللوجستية

بأكملها. وترتبط جودتها بشكل   وهذا ضروري لطلب وعرض الخدمة تطوير الخدمة اللوجستية:  -
مداد اللوجستية. وتكون منصة معلومات الخدمة لسلسلة وسمعة سلسلة اإل ر مع رضا العمالءمباش

اإلمداد اللوجستية قادرة على رصد تشغيل رابط النقل ورابط التخزين وغيرها من الروابط اللحظية 
 وضمان اإلستعجال، السالمة، الموثوقية والرضا بعد تطبيق أنترنت األشياء.

الخدمة اللوجستية هي الرابط الحاسم الذي يحسن الخدمة  مرتجعاتمرتجعات الخدمة اللوجستية:  -
على التعليقات التي يضعها طالبي اللوجستيك حول  المنظماتتحصل نقطة إتصال حيث اللوجستية، 

الخدمة. ويتم التواصل مع العمالء وتطوير حلول من منصة أنترنت األشياء والتي ينتج عنها تحسين 
   في الخدمة اللوجستية.

 :األشياء والتدفق المادي في سلسلة اإلمداد اللوجستيةأنترنت  -0
هناك ثالث تدفقات أساسية في سلسلة اإلمداد تتضمن التدفق المادي للسلع والخدمات، التدفق 
المعلوماتي والتدفق المالي وكلها ضرورية لعمل وازدهار سلسلة التوريد. ويعد التدفق المادي هو التدفق 

من أنه لم يحقق التطور المطلوب إال أنه يتحسن بسرعة. وفي أغلب األحيان األكثر وضوحا، وعلى الرغم 
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يتلقى معظم إهتمام اإلدارة الرئيسية واإللتزام بالموارد. وتجعل أنترنت األشياء الخدمات التي تقدمها سلسلة 
 التوريد اللوجستية أكثر ذكاء، مالءمة، سرعة، مرونة وظهور.

 :في سلسلة التوريد اللوجستية أنترنت األشياء وتدفق المعلومات -0
تعد المعلومات مهمة لكونها تحدد نجاح عملية سلسلة اإلمداد اللوجستية، وذلك  باعتبارها أساس 

. ويؤثر تطابق المعلومات بشكل مباشر على عملية األداء الكلي لسلسلة  المنظماتقرارات نقاط إتصال 
لسلة اإلمداد اللوجستية، وأساس القدرات الشرائية اإلمداد اللوجستية. إن تدفق المعلومات هو إعالم س

اإلرتباطات والمشاركين في سلسلة إمداد اللوجستية. ويدمج هذا التدفق كل  للوجستيك وتطور الخدمة
 :اللوجستيك. وتواجه تطبيقات أنترنت األشياء متطلبات المشاركين من المعلومات عن طريق مايلي

ية. وتساعد سلسلة التقليد لمقارنة مع سلسلة اإلمداد اللوجستيةبا تحقيق سرعة عالية لتدفق المعلومات -
المتضمنة ألنترنت األشياء على تحويل المعلومات بشكل أسرع وتنويع وأتمتة جمع  إمداد اللوجستية

المعلومات. وتمكن من تبادل المعلومات مع أنترنت األشياء بسهولة وتتغلب على أثر السوط 
(bullwhip effect) ؛اإلمداد اللوجستيةة لسلسل 

في معالجة تدفق المعلومات: تسمح سلسلة اإلمداد اللوجستية بمعالجة المعلومات  تحقيق الذكاء -
كتساب وا صور المعلومات،  تحديد المعلوماتاللوجستية بذكاء، بما في ذلك قياس المعلومات،  ت

 المعلومات...؛
تحقيق اإلنتشار الشبكي لتدفق المعلومات: كان إنتشار المعلومات في سلسلة اإلمداد اللوجستية  -

التقليدية خطيا، وبعد تطبيق أنترنت األشياء تم الربط الشبكي النتشار المعلومات بسبب تبادل 
ستويات المعلومات بين مختلف المشاركين. إن الدرجة العالية لتبادل المعلومات، الوضع المسطح لم

اإلرسال، واإلنخفاض الكبير في تحريف المعلومات تسيطر على أثر السوط، تساعد على تخفيض 
من الحصول على  اإلمداد اللوجستيةهدر الموارد وتحسين رضا العمالء وتمكين كل مكون في سلسلة 

 قة حول متطلبات القدرة اللوجستية.معلومات دقي
 :لة اإلمداد اللوجستيةأنترنت األشياء والتدفق المالي في سلس -0

على الرغم من وجود الكثير من التدفقات المالية في المنظمات مثل مخصصات شراء التجهيزات 
وكشوف المرتبات، إال أن الحديث عن التدفق المالي في سلسلة اإلمداد يعنى بالتدفقات المالية من الزبون 

ل العامل للمنظمات، إلى أعلى باتجاه الموردين كثمن للسلع التي يتم شراؤها، والتي تؤثر على رأس الما
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مداد، إال اإلمخزونها وحساباتها المستحقة الدفع. وفي حين أن تدفق األموال إلزامي في حالة وجود سلسلة 
 أنه ما يزال غير منسق ودون المستوى األمثل في معظم سالسل التوريد.

شفافية تدفق يسرع تطبيق أنترنت األشياء في سالسل اإلمداد اللوجستية دوران األموال، يحسن من 
األموال، يقلل المخاطر المالية لنقاط اإلتصال بين المنظمات، يجعل عملية سلسلة التوريد اللوجستية 
أقصر ويسرع دوران األصول الحالية واألصول الثابتة. ويمكن ألنترنت األشياء أن توفر معلومات فعالة 

لمناسب، ويرصد الوقت الحقيقي حالة حول تدفق رأس المال في نقاط اإلتصال بين المنظمات في الوقت ا
الحساب البنكي المسجل في كل وحدة من سلسلة اإلمداد اللوجستية من خالل دمج موارد األنترنت 

في سلسلة اإلمداد اللوجستية. ويمكن لكل منظمة مراقبة حالة الصندوق الخاصة بها وفقا  للمنظمات
السالمة واستخدام األموال. عالوة على مساهمة  للترخيص. وتجعل أنترنت األشياء النظام عمليا وتحسن

أنترنت األشياء في تسريع الخدمات اللوجستية وتقليل مخاطر السيولة وتقديم معلومات أكثر فعالية، فإن 
تطبيق الخوارزمية الذكية ألنترنت األشياء يمكن أن يقلل من مخاطر اإلستثمار ويجعل التواصل بين 

 قة المستثمر والعميل. المشاريع أكثر سالسة ويعزز ث

 مساهمة مدخل تكنولوجيا إدارة العالقات في اللوجستيك وسالسل اإلمداد المبحث الرابع:
يتضمن مدخل العالقات نظم تكنولوجيا المعلومات إلدارة العالقات اإلستراتيجية والتكتيكية بين 

لتكلفة الكلية للحيازة المادية، تحاول بعض النظم والتكنولوجيات بشكل عام تخفيض او المنظمات وزبائنها. 
اإلنتاج، تكلفة نقل المخزون والتخزين في بيئة أصبح فيها الزبائن أكثر تطلبا من حيث التوقيت والدقة في 
الحصول على المنتجات، لذلك كانت هناك حاجة لتكنولوجيات تعرض منتجات مميزة مع متطلبات تسليم 

ئن حرجين أو مهمين بمنتجات أكثر حسب الطلب وحلول خاصة. باإلضافة إلى القدرة على تزويد زبا
ضمن مواصفات التوقيت المحددة التي تتطلب إدارة أكثر دقة لقدرات الموارد. تتطلب نظم إدارة العالقات 
قواعد بيانات شاملة تتتبع أثر الطلب، خصائص المبيعات، تكتيكات التسويق المرتبطة بها، قيود مورد 

الموارد المقارنة. كما تتطلب هذه التكنولوجيات خبرة شاملة للتنفيذ والمحافظة. سلسلة التوريد وتكاليف 
وتجيز للمنظمة أو لسلسلة التوريد وضع عروضها بحيث تكون أكثر مالءمة للزبائن الحرجين مع إستخدام 

إستخداما وسيتم التركيز في هذا المبحث على نظامين أو تكنولوجيتين تعتبران األكثر  1أفضل لألصول.
ن كان غير محصور بهما.           في هذا المجال وا 

                                                           
1
 - Closs, Op. Cit., p. 11. 
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 APS (Advanced Planning andالمطلب األول: نظام التخطيط والجدولة المتقدم 
Scheduling)  

 تعريف نظام التخطيط والجدولة المتقدمأوال: 
م في سوق النظم المتكاملة، لتمكن المنظمات 7661ظهرت نظم التخطيط والجدولة المتقدمة منذ 

نظام  APICSمن مراعاة قيود سالسل توريدها وتوقع نتائج مختلف التغيرات والقرارات. وقد عرفت 
اء تحسين ي برنامج حاسوبي يستخدم الخوارزميات الرياضية المتقدمة أو المنطق إلجر أبأنه يمثل  APSالـ

دارة الطلب وغيرها بقدرات محدودة. وتتيح هذه  أو محاكاة للجدولة، المصادر، تخطيط رأس المال، التنبؤ وا 
عين اإلعتبار قيود وقواعد العمل، قدرات التخطيط والجدولة في الوقت بالتقنيات وفي وقت واحد مع األخذ 

غالبا سيناريوهات  APSق(. يوفر ويقيم نظام الـالحقيقي، ودعم القرار وقدرات التوفر الموعود )حسب اإلتفا
من خمس  APSمتعددة، وتختار اإلدارة أحد السيناريوهات الستخدامه كخطة رسمية. ويتكون نظام الـ

ويمكن  1عناصر وهي تخطيط الطلب، تخطيط اإلنتاج، جدولة اإلنتاج، تخطيط التوزيع وتخطيط النقل.
  2من هذا التعريف والمتمثلة في: APSإستخالص عناصر النجاح األساسية للــ

 يقدم نظرة عامة في الوقت الحقيقي على طول سلسلة التوريد؛  -
 يمثل حزمة جيدة لدعم القرار؛ -
يوفر القدرة على التسلسل في الوقت الحقيقي مع األخذ بعين اإلعتبار القيود من حيث القدرة  -

 المحدودة واألحداث والتغيرات.
هو نظام وحدوي أو بنيوي وكل بنية أو وحدة فيه تشير إلى منطقة معينة من  APSونظام الـ

تقع عملية و ستراتيجي، تكتيكي وتشغيلي(. إلخ( ومستوى تنظيمي معين )إسلسلة اإلمداد )شراء، نقل، بيع، 
وتهدف إلى دعم صناعة القرار من خالل تحديد بدائل لألنشطة  ،APSالـ التخطيط في قلب أنظمة

ستراتيجيات مع األخذ في اإلعتبار أهداف صانع أو ربما أفضل اإل ية واختيار استراتيجيات جيدةالمستقبل
 3.المنظمةالقرار والقيود في بيئة 

                                                           
1
 France Anne Gruat-La-Forme et al., “Advanced Planning and Schaduling System – An Overview of Gaps and 

Potential Sample Solutions”, International Conference of Industrial Enginering and Systems Management, May 

2005, Marrakech, Marocco, p. 5.  
2
 -Ibid. 

3- Luis Antonio de Santa-Eulalia et al., “Advanced Supply Chain Planning Systems (APS) Today and 

Tomorrow”, Supply Chain Management - Pathways for Research and Practice, InTech edtion, 2011, p. 

p. 172 – 173. Available from: http://www.intechopen.com/books/supply-chain-management-

pathways-for-researchand-practice/advanced-supply-chain-planning-systems-aps-today-and-

tomorrow, visite date: 25/09/2017.   

http://www.intechopen.com/books/supply-chain-management-pathways-for-researchand-practice/advanced-supply-chain-planning-systems-aps-today-and-tomorrow
http://www.intechopen.com/books/supply-chain-management-pathways-for-researchand-practice/advanced-supply-chain-planning-systems-aps-today-and-tomorrow
http://www.intechopen.com/books/supply-chain-management-pathways-for-researchand-practice/advanced-supply-chain-planning-systems-aps-today-and-tomorrow
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 نظام التخطيط والجدولة المتقدم ثانيا: خصائص
 1مايلي: APSومن أهم خصائص 

ويمكنها التركيز على قضايا سلسلة التوريد الداخلية  (:تخطيط سلسلة التوريد بأكملها)التخطيط المتكامل  -
واحدة عدة مواقع إنتاج أو مراكز توزيع( ومن الناحية النظرية يمكن أن ال المنظمة)أي عندما تكون لدى 

 ؛(المنظمةإلى عمالء  المنظمةتنظر في سلسلة التوريد بأكملها )أي من موردي 
المتقدم وتكنولوجيا تحسين سلسلة التوريد لتنفيذ التخطيط التحليل  APSالتحسين الحقيقي: تستغل أنظمة  -

 .وتسعى مشكلة التحسين إلى إيجاد حلول تتطلب اتخاذ القرارات في سياق موارد محدود. وجدولة األنشطة
وتتطلب معظم مشاكل تحسين سلسلة التوريد مطابقة أو مماثلة الطلب والعرض عندما يكون أحدهما أو 

دا. ومن أهم أساليب التحسين المستخدمة هي البرمجة الرياضية )البرمجة الخطية اآلخر أو كليهما محدو 
(. ستدالل )بما في ذلك أساليب الجدولة مثل نظرية القيودحد كبير(، والبرمجة القيدية، واإلوالمختلطة إلى 

 exhaustiveوتستخدم أيضا مقاربات كمية أخرى، مثل التنبؤ وتحليل السالسل الزمنية، والتعداد الشامل 
enumeration وتخطيط السيناريوهات )تحليل ماذا لو والمحاكاة(؛ 

 .هو عادة نظام تخطيط هرمي APSالهرمية: الـ  -
قابل للتطبيق، يجب النظر في جانبين  APSمن أجل ترجمة هذه الخصائص الثالث إلى نظام و 

التخطيط ")كيف يتم تنظيم النظام، بما في ذلك "التسلسل الهرمي" و الهرمية هما؛ APSرئيسيين من 
من  ينفذ أنشطته التخطيطية(. أن APSالمتكامل"( والناحية الميكانيكية )كيف يمكن لكل جزء من هيكل 

ستراتيجية القرارات على ثالثة مستويات: اإل شملي، يتم تنظيم نظام نموذجي APSحيث هيكل أو هرمية 
ويلة األجل(، التكتيكية )قرارات متوسطة األجل( والتشغيلية )مستويات القرارات القصيرة )القرارات ط

 2األجل(. وبعبارة أكثر تحديدا يمكن وضع بعض لبنات البناء النموذجية:
ستراتيجي للشبكة: التخطيط الطويل األجل المخصص عادة لتحديد أماكن المصانع وتصميم التخطيط اإل -

ستراتيجية األخرى المتعلقة باستراتيجيات ة إلى ذلك، يمكن دعم القرارات اإلباإلضاف. الماديةشبكة التوزيع 
 ؛السوق، مثل تحديد المنتجات التي يمكن وضعها في أسواق معينة

تخطيط الطلب: يمثل توقعات المبيعات لفترة طويلة ومتوسطة وقصيرة، استنادا إلى مجموعة من المداخل  -
  ؛ؤدي ذلك إلى الطلب المتوقع، الذي يشكل مدخال للعديد من اللبنات األخرىوي. الكمية والنوعية

                                                           
1
 -Ibid. p. 173.  

 
2 -Ibid., P.P. 173-174. 
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واجهة وذلك بتوفير : ATP (available-to-promise)إتمام األمر والوعد بإتاحته حسب اإلتفاق  -
للعمالء يتم فيها تتبع األوامر من إدخال األمر إلى التسليم. ويشمل الوعد باألمر، تواريخ اإلستحقاق 

 ؛النقص وتخطيط
التخطيط الرئيسي: يهدف إلى تحقيق التوازن بين الطلب والقدرة على فترة تخطيط متوسطة األجل،  -

 ؛وتنسيق المشتريات واإلنتاج والتوزيع
تخطيط اإلنتاج والجدولة: في حين أن التخطيط الرئيسي ينسق أنشطة التخطيط بين المواقع، يتم تخطيط  -

، lot-sizingث يخصص تخطيط اإلنتاج لتحديد حجم الحصص حي ،اإلنتاج والجدولة داخل كل موقع
 ؛جدولة لمهمتي تخطيط هما تسلسل اآلالت والتحكم في أرضية المحلالوتكرس 

يتناول تدفق المواد بطريقة أكثر تفصيال من التخطيط الرئيسي، مع الحرص على نقل  :تخطيط التوزيع -
  ؛(cross-docking) الشحن عبر األنترنتو  البضائع مباشرة إلى العمالء أو عن طريق المستودعات

 ؛تخطيط النقل: يهدف إلى تسلسل مواقع العمالء في رحلة السيارة من خالل توجيه السيارة -
التخطيط للمتطلبات المتعلقة بالشراء والمواد: وهي خطوة متقدمة مقارنة بما يحدث في فاتورة المواد  -

حيث يقوم بتخطيط الشراء المتقدم  تخطيط موارد المؤسسات،التقليدية وترتيب المواد التي يقوم بها نظام 
 .lower/upper quantity analysisباستخدام موردين بدائل، خصم الكمية وتحليل أقل وأعلى كمية 

تتميز هذه اللبنات بالمرونة الشديدة حيث يمكن تكوينها بطرق مختلفة أو حتى شرائها وتثبيتها 
مع  APSنات األساسية يمكن أيضا تنسيق نظام التخطيط المتقدم بشكل منفصل. باإلضافة إلى اللب

، ةوباعتبارها نظم تخطيط هرمي .Data Warehousingأو مخازن البيانات  ERPأنظمة أخرى مثل 
ويمكن أن . أن تنسق وتدمج المعلومات بين اللبنات األساسية ةالمتقدموالبرمجة يتعين على نظم التخطيط 
التدفقات األفقية أساسا توجه جميع اللبنات وفقا الحتياجات . أفقية وعمودية تكون تدفقات المعلومات

 األوامر الداخلية لتجديد المخازنومن أمثلة هذه التدفقات طلبات العمالء، وتوقعات المبيعات، و . العمالء
ى األدنى ومن ناحية أخرى، تمثل التدفقات العمودية طريقة لتنسيق خطط المستو . وأوامر الشراء للموردين

(، أو طريقة إلعالم المستويات العليا عن أداء النازلةمن خالل نتائج خطط المستوى األعلى )التدفقات 
أما من الناحية الميكانيكية أو اآللية فالنظام مرن في تخطيط  المستوى األدنى )التدفقات الصاعدة(.

في األساس في النماذج  سالسل التوريد من خالل النهج الرياضي الذي يستخدمه والذي يتمثل
 1والخورزميات.

                                                           
1
 - Ibid., P.174. 
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، من الجيد جمع األفكار والمشورة في هذا APSفي البدء في تنفيذ مشروع المنظمة عندما ترغب 
على فكرة أكثر دقة عن ما يجب أال تفعله، ألن الحقيقة هي أن  المنظماتوبذلك، ستحصل . المجال

فاشلة أكثر من الناجحة. نظرا للترويج الواسع لتنفيذ نظام تخطيط موارد  APSهناك قصص تنفيذ 
التي فشلت نظمها في العمل بشكل صحيح  المنظماتفإن العديد من   المؤسسات في أواخر التسعينات،

ستثمار التي لى أمل تحقيق عوائد كبيرة على اإلوجدت نفسها محاصرة، بعد أن استثمرت مبالغ ضخمة ع
وجد  Oracleوأوراكل  SAPوفي الوقت نفسه، كان معظم بائعي البرامج، مثل ساب . تتحققببساطة لم 
يطلقون حلول إدارة سلسلة التوريد على اعتبار أن  التوقيت جيد لوضع هذه  JD Edwardsإدواردز 

وظائف وكان يعتقد عموما أن تنفيذ جميع . ستثماراألنظمة الجديدة كحل يضمن تلك العوائد الموعودة لإل
التخطيط المتقدمة الجديدة جنبا إلى جنب مع تخطيط موارد المؤسسات من شأنه أن يؤدي بالتأكيد إلى 

وائد تخطيط موارد هتمام، مثل "تعزيز فدمت حمالت التسويق حججا مثيرة لإلوقد استخ. فوائد هائلة
فيذ نظام تخطيط موارد مة التخطيط  والجدولة المتقدمة" أو "استخدام الخبرة من تنظالمؤسسات مع أن

 1خالي من القلق". APSالمؤسسات لضمان مشروع 
 APSثالثا: تحديات تنفيذ نظام 

 2ناجح ال بد من عدم تجاهل جوانب التحول الحرجة والمتمثلة في: APSلتنفيذ نظام 
. وبما APSالرؤية الموحدة: بمعنى أن يتفق جميع أصحاب المصلحة على الفوائد المتوقعة من مشروع  -

أن سلسلة اإلمداد لها أهداف متضاربة جوهرية، فمن الطبيعي تماما أن تتوقع كل منطقة منافع تتناقض 
 المنظمة؛إال أن ذلك غير مقبول داخل ، مع غيرها

استراتيجية واضحة: بمعنى وجود خارطة طريق تفصيلية تحدد جميع التحوالت التنظيمية الالزمة لتحقيق  -
مثل تنفيذ تخطيط موارد المؤسسات قد يؤدي إلى بعض  APSن تنفيذ االعتقاد بأإن هذه الفوائد. 

يجب أن تحدث تغييرات تنظيمية محددة بالترتيب ، إذ النهج المنهجي مختلف جدا، ذلك أن المفاجآت
 .APSستحواذ على العائد على استثمار مشروع لسماح بالنضج التنظيمي الكافي لإللين والحجم الصحيح

 ؛عتبار مقدار التغيير الذي يمكن أن تستوعبه المنظمةفي اإلكما ينبغي أن يؤخذ 
تتطلب عملية  APS: تعتبر بعدا رئيسيا، ألن أنظمة (Structured Processes)العمليات المنظمة  -

فهي أنظمة ذات درجة عالية من المرونة في النمذجة، وهذا يعني أنها تميل  تخطيط متماسكة ومبسطة، 

                                                           
1
 - Ibid. , p.177. 

2
-Ibid., P.P. 177-178. 
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ذا كانت قواعد العمل ومعايير القرار ليست واضحة  و  .إلى قبول أي شيء تقريبا يمكن أن ف، بالمنظمةا 
  ؛مشكلة ألن النظام سيقتدي بها يشكل ذلك

، المنظماتكما تعلم العديد من  :(Aligned KPIs) تراصف أو اصطفاف مؤشرات األداء الرئيسية -
للمؤشرات غير المتراصفة أن تدمر ويمكن . فالمبادرات الجيدة في اتجاهات مختلفة تؤول إلى الصفر

إن إعادة النظر في مؤشرات . جميع الجهود الرامية إلى تبسيط سلسلة اإلمداد مما يؤدي إلى إهدار الجهود
عتبار ماسك، ويجب بناؤه مع األخذ في اإلاألداء الرئيسية أمر حيوي لضمان وجود هيكل محفز ومت

 ؛المفاضلة الجوهرية في سلسلة التوريد
التنظيمي المحايد: لضمان أن الجهود المحلية سوف تؤدي إلى أمثلية شاملة، من الضروري معرفة  الهيكل -

ما هو متوقع بالضبط من كل جهة وبشكل واضح. وهذا يعني أنه ينبغي تعريف كل دور ومسؤولية وفعل 
الفرد عن بالنظر في جميع تبعيات سلسلة اإلمداد للقضاء على التمكين الخاطئ حيث يمكن تقويض جهد 

 ؛طريق جهد آخر
األفراد المتعلمون والمستعدون: بما أن التحول ال يتحقق في نهاية المطاف إال من خالل تغيير الموارد  -

على النقيض من نظام تخطيط . و كان إشراك فريق سلسلة التوريد وتثقيفه وتدريبها البشرية، فمن األهمية بم
والعودة إلى جداول بياناتهم المريحة دون  APSنظام  موارد المؤسسات، يمكن للمستخدمين التخلي عن
إن التقليل من أهمية مشاركة المستخدم واإلقناع والتوجه . أي عواقب هامة، على األقل في المدى القصير

 ؛السلوكي لدفع إدارة التغيير الفعالة يمكن أن يكون محفوفا بالمخاطر
المتخصصون  يرىتتشكل فيه معظم العمليات، لذلك  التكنولوجيا الصحيحة: التكنولوجيا هي المكان الذي -

من البديهي أن و  ،أن العملية والتكنولوجيا هما نفس الشيء؛ بمعنى أن إحداهما تشكل أو تجسد األخرى
 . القيام بعمل مثالي في تصميم العمليات واختيار التكنولوجيا الخاطئة سيضيع كل الجهود

   APSثالثا: مميزات نظام التخطيط والجدولة المتقدم الـ 
 يمكن التمييز بين المميزات الكمية والنوعية للنظام:

لحل مشاكل التخطيط على المستويات التكتيكية  APSالـ يمكن إستخدام أنظمةالمميزات الكمية:  -0
بالمخزون واآلثار  واإلستراتيجية وينتج عن استخدامها إنخفاض تكلفة اإلنتاج، إنخفاض رأس المال المرتبط

داء التسليم. كما تم تحديد إنخفاض في زمن التخطيط العام الذي يؤثر على التحكم في ة على أياإليجاب
ليف. عالوة على ذلك إزداد وضوح وعود الطلب والتسليم وانخفض عدم التأكد في تدفق المواد وهيكل التكا
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باإلضافة إلى تخفيض المخزون، زيادة مستوى خدمة الزبون، تخفيض التكلفة  1.الطلب والتشغيل
اإلجمالية، حيث تنخفض المخزونات بسبب التوقعات الموثوقة التي تسمح بتخفيض مخزون األمان وزيادة 

زون. ويتحسن مستوى خدمة الزبون بفضل التسليم الموثوق في الوقت المحدد. وينشأ تخفيض دوران المخ
التكلفة الكلية من جهة عن تحسين النقل والتوزيع )حمولة المركبة والطرق(، ومن جهة أخرى عن تخفيض 

 2اإلجراءات الزائدة عن الحاجة والعمل من خالل سلسلة اإلمداد.
وتكون الصناعة في  .الحرجةالقرارات المناسبة والتوفر األفضل للمكونات  تتمثل في: المزايا النوعية -0

أكثر مالءمة ويرجع ذلك إلى محاكاة مختلف السيناريوهات والرؤى حول آثارها. باإلضافة  APSالـظل 
مساعدة قيمة لصناعة قرارات جيدة، كما يوفر قدرة على  تمثلنظرة عامة من خالل سلسلة اإلمداد أن إلى 

   3اإللتزام الفوري للطلبات والتواصل في الوقت المناسب.
تسمح تكنولوجيا التخطيط والجدولة المتقدمة الحالية بالتعامل مع سالسل اإلمداد الداخلية، في 

تقر إلى نمذجة السياسات الموزعة حين أن اهتمامها بسلسلة التوريد بأكملها يعتبر محدود، ذلك أنها تف
للتحكم في الظواهر التجارية الهامة مثل التفاوض، التعاون وخلق سيناريوهات محاكاة متطورة. وللتغلب 

   4.(d-APS)الموزع  APSيسمى بنظام   على هذه العيوب ظهر ما
 d-APS (Distributed Advanced Planning الموزع نظام التخطيط والجدولة المتقدمرابعا: 

and Schaduling) 

هناك إمكانيات التعاون في  عاونيت APSمن أجل دمج مختلف شركاء سلسلة التوريد في 
على الرغم من أن التعاون هو موضوع مهم، وأن الممارسين و اتجاهين، أي مع العمالء ومع الموردين. 

مكاناته، غير أنه في الواقع هو فكرة معقدة للغاية. ومن الناحية  واألكاديميين على حد سواء ذكروا فوائده وا 
النظرية، يمکن أن يکون نظام واحد لجميع سلسلة التوريد ممکنا، إال أن عددا قليال من المنظمات نجحت 

نظام واحد لشرکاء مختلفين. وال تزال معظم المنظمات تواجه صعوبة في تحقيق التكامل بين في تنفيذ 
إلى  APSسلسلة التوريد الداخلية.  ويعود سبب تعقد التكامل عبر سالسل التوريد من خالل أنظمة 
لومات في حواجز هامة تتعلق بالربط بين نماذج األعمال، األمر الذي يتطلب استراتيجيات المشاركة والمع

الوقت المناسب والموارد واألرباح والخسائر، والتي يمكن أن تكون موضوعا دقيقا جدا في عالم سريع جدا 
                                                           

1
-Linea Kjellsdotter Ivert and Patrik Jonsson, “The potential benefits of advanced planning and  scheduling 

systems in sales and  operations planning”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 110, No. 5, 2010, 

P.663. 
2
 - Gruat-La-Forme et al., Op. Cit., p.6.  

3
 Ibid.  

4
- Santa-Eulalia et al., Op. Cit., P. 183. 
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 APSهتمام لتحسين قدرات المحاكاة والتعاون من أنظمة  سي. ومع ذلك هناك طريقة مثيرة لإلوتناف
 . d-APS (distributed APS)والمساهمة في التغلب على كل هذه القيود التي نوقشت وهو مفهوم 

م تخطيط صطناعي على طرق مختلفة لفهم ونمذجة نظمفهوم المستمد من مجال الذكاء اإلويشتمل هذا ال
  1ستدالل قائم على الوكالء.إسلسلة اإلمداد باستخدام 

ومنذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين، تناولت عدة تطورات سياق عملية صنع القرار الموزعة 
ء، ولكن هذا النهج ال يعالج بوضوح دمج وظائف التخطيط لة التوريد باستخدام تكنولوجيا الوكالعبر سلس

تنظر في هذه القضايا أصبحت  d-APS تكنولوجيا المتقدمة مع الوكالء. وفي اآلونة األخيرة، يبدو أن
تعتبر سلسلة التوريد كمجموعة من الكيانات شبه المستقلة والتعاونية التي تعمل معا  إذ ،بشكل صريح

 APSأبعد من  d-APSلتنسيق خططها الالمركزية. وباستخدام النهج القائم على الوكالء، يذهب مفهوم 
ج صطناعي لتنسيق ودمستخدام التفاوض وآليات الذكاء اإلالتقليدي، ألنه يشمل قدرات موسعة، مثل ا

المزيد من وظائف  d-APSومزامنة قرارات تخطيط سلسلة التوريد. وبهذا المعنى، يمكن أن توفر أنظمة 
الكالسيكية.  وكما  APSالنمذجة، مما يسمح بمستوى أعلى من التعقيد يمكن التقاطه بالمقارنة مع أنظمة 

ادة من مختلف المجاالت ، فإن النظم التقليدية لديها هيكل هرمي كبير لتحقيق أقصى استفورد سابقا
 .التكتيكية والتشغيلية(، على مستويات مختلفة من القرار )اإلستراتيجية ))المشتريات، اإلنتاج، التوزيع، إلخ

فيعتمد على هيكل موزع، حيث يقوم وكالء مختلفون بتغطية وظائف التخطيط المختلفة  d-APSأما نظام 
في مثل هذا و  .لبعض باتباع بروتوكوالت اجتماعية معقدةوالعمل بشكل شبه مستقل، والتفاعل مع بعضها ا

النموذج لسلسلة التوريد، يقوم كل عامل أو وكيل باتخاذ القرارات المحلية، باستخدام قدرته على استغالل 
النماذج الرياضية لتخطيط عمليات سلسلة التوريد، كما يقوم بالتفاعل بشكل جماعي مع الوكالء اآلخرين 

ية للوكيل تمثل شكال جتماعبشكل أكثر تحديدا، فإن القدرة اإلم والتوصل إلى حل توفيقي. و لتنسيق قراراته

                                                           
1
بعض باستخدام آليات من الذكاء بناء كيانات البرمجيات المعقدة التي تتفاعل مع بعضها الإلى وكيل الويهدف نهج النمذجة القائم على - 
القدرة  :جتماعية، العلوم المعرفية والبحوث التشغيلية. ومن أمثلة هذه اآللية: الحكم الذاتينظرية الشبكة اإلصطناعي الموزعة، الحوسبة الموزعة، اإل

الوكالء ال يتصرفون فقط في رد فعل على بيئتهم، ولكنهم قادرون على إظهار : على التصرف دون تدخل البشر أو األنظمة األخرى؛ روح المبادرة
جتماعية: يتفاعل الوكالء مع عوامل أخرى )وربما أفراد(، وعادة ما يكون تخاذ المبادرة؛ القدرة اإلالذي يمكنهم من خالله االسلوك الموجه نحو الهدف 

جتماعية هذه القدرة اإل .جتماعية )مثل حل المشاكل التعاونية أو التفاوض( من أجل تحقيق أهدافهمنخراط في األنشطة اإلقدرة على اإللديهم ال
هتمام في هذا المجال. ومن أمثلة هذه القدرات: القدرة على التعاون: العمل معا لتحقيق هدف مشترك؛ القدرة على التنسيق: رة جدا لإلالمتطورة مثي

اوض: تنظيم عملية حل المشاكل بطريقة تجعل من الممكن منع التفاعالت المسببة للمشكالت وتحفيز استغالل التفاعالت المفيدة؛ القدرة على التف
Ibid, p. p. 185-187ولمزيد من المعلومات أنظر:  .ة اتفاق مقبول لألجزاء المعنية، والتعامل مع الصراعات المحتملةإدار 
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ة، مما يسمح بتنفيذ السلوكيات ستدالل الذي يستخدم لتنسيق أدوات صنع القرار المحليمن أشكال اإل
  1جتماعية المعقدة، مثل المفاوضات والتعاون.اإل

 d-APS: نموذج مبسط الستخدام الوكالء في نظام 10 شكل رقم
 

 

 


Source: Luis Antonio de Santa-Eulalia et al., “Advanced Supply Chain Planning Systems (APS) Today and 

Tomorrow”, Supply Chain Management - Pathways for Research and Practice, InTech edition,  2011, p. 186. 

Available from: http://www.intechopen.com/books/supply-chain-management-pathways-for-researchand-

practice/advanced-supply-chain-planning-systems-aps-today-and-tomorrow, visit date: 25/09/2017. 

 APSبتغليف أداة  7، حيث يقوم الوكيل  d-APSلعمل الوكالء فيويوضح الشكل تبسيط 
المتخصص في  APSبتغليف  0بينما يقوم الوكيل  مخصصة لنطاق تخطيط محدد )مثل تجميع المنتج(

 7 مجال تخطيط آخر )على سبيل المثال الموزع(، يحدث تفاعل ، تبادل معلومات أو تفاوض بين الوكيل
باإلضافة إلى ذلك، يتفاعل المجمع مع مجموعة من الموردين ويتعاون الموزع مع مجموعة من . 0والوكيل

لمشكلة التخطيط الخاصة ، والتي يمكن أن توفر حلول متخصصة APSالعمالء. كل عامل لديه أداة 
بها. ويمكن أن تختلف كل مشكلة في التخطيط عن بعضها البعض للرد على السلوكيات المختلفة لشركاء 
سلسلة التوريد. ويتم التخطيط الكامل لسلسلة التوريد عندما يتفاعل جميع الوكالء مع بعضهم البعض 

 سلسلة التوريد بأكملها.بشكل تعاوني للتوفيق بين خططهم المحلية والخطة الكلية ل
تتعلق بالمحاكاة، فالوكالء يستخدمون بشكل  d-APSهتمام من نظام وهناك ميزة أخرى مثيرة لإل

واسع أساسا من أجل المحاكاة، بما أنها تصيغ بشكل طبيعي العمليات المتزامنة لمختلف الوكالء في 
، فإن محاكاة اإلجراءات والتفاعالت بين محاولة إلعادة إنشاء والتنبؤ بأعمال الظواهر المعقدة. ومن ثم

األفراد المستقلين في سلسلة اإلمداد )مثل البائعين والمصنعين والموزعين والزبائن وما إلى ذلك( ومع 

                                                           
1
 - Ibid., P. P.186-187. 

  

http://www.intechopen.com/books/supply-chain-management-pathways-for-researchand-practice/advanced-supply-chain-planning-systems-aps-today-and-tomorrow
http://www.intechopen.com/books/supply-chain-management-pathways-for-researchand-practice/advanced-supply-chain-planning-systems-aps-today-and-tomorrow
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هتمام لهذا النظام. ويمكن أن تولد بشكل طبيعي لى النظام ككل هو خاصية مثيرة لإلإمكانية تقييم آثارها ع
السلوكيات العشوائية لسالسل التوريد )مثل وصول األوامر وتعطل اآلالت، وما إلى ذلك(. وفي األخير 

 1فيمايلي: وتقديم بعضها d-APSيمكن تلخيص الخصائص الرئيسية لنظام 
- d-APS ن تقنية التحسين مثل أنظمةهي نظم قائمة على الوكالء لتخطيط سلسلة التوريد وتتضم 

 التقليدية، لتنفيذ أنشطة التخطيط الموزعة؛ APS الـ
واحدة مكرسة لنطاق نمذجة متخصص،  شبه مستقلة، كل APSمن أدوات  d-APSيتكون نظام  -

والتي تكون مختلفة في طبيعتها عن بعضها البعض، ويمكن أن تعمل معا بطريقة تعاونية 
 متطورة؛باستخدام مخططات تفاعل 

تظهر هياكل تحكم أكثر  أن d-APSنظمة ألهي أنظمة هرمية، يمكن  APSعلى الرغم من أن  -
ستقاللية لبعض كيانات صنع القرار في نظام التخطيط دا، حيث يمكن إعطاء المزيد من اإلتعقي

 بأكمله؛
بار كجمعيات الوكالء، يجب على هذه األنظمة أن تتخذ قرارات التخطيط التي تأخذ في اإلعت -

 األهداف المحلية والعالمية وكذلك القيود؛
تستخدم هذه النظم مفاهيم من محاكاة الحدث المنفصل إلجراء التجارب العشوائية والديناميكية  -

 ؛ التقليدية APSالوقت(، وليس فقط حتمية تحليل ماذا لو، كما تفعل  غير)ت
جتماعي والمحلي الذكاء اإلصطناعي، بما في ذلك من هذه النظم مسائل من الذكاء اإلوتتض -

 وروح المبادرة. سا بإمكانيات التعاون والتفاوض، قدرات التعلمالمتعلقة أسا
 CRM (Customer Relationship: إدارة عالقات العمالء المطلب الثاني

Management) 
لقد أصبح إرضاء العمالء مفتاح نجاح األعمال، لذا سعت المنظمات إلى تحسين هذه العالقة 

د ارتها، بل تعدى األمر إلى إنشاء تكنولوجيات لتنظيم هذه العالقة. وسيتم التعرف على نظام إدارة وا 
عالقات العمالء، تطوره، مميزاته واستخداماته في المجال اللوجستي على وجه التحديد من خالل هذا 

 المطلب.
 أوال: تطور مفهوم إدارة عالقات العمالء

                                                           
1
 - Ibid., P. P.188-189. 
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نتاج الضخمة والتسويق الشامل المشهد التنافسي عن تقنيات اإلفي منتصف القرن العشرين غيرت 
طريق زيادة توافر المنتجات للمستهلكين، ومع كثرة العمالء وتعدد المنتجين فقد العمالء تفردهم، حيث 

وفقد أصحاب المتاجر إحتياجاتهم الفردية للعمالء حيث أصبح السوق مليئا  ،أصبحوا يمثلون رقم حساب
دمات. ومن أجل التواصل مع العمالء السابقين وكسب والء عمالء جدد سعت العديد من بالمنتجات والخ

لعالقات بإستخدام تطبيقات إدارة عالقات العمالء بالى التنافس بفعالية لتنفيذ مبادئ التسويق إالمنظمات 
 1لوجيا.و ستراتيجية والمبنية على التكناإل

والحفاظ عليهم بأنها عملية إدارة كسب العمالء من خالل فهم متطلباتهم  CRMيمكن تعريف الـ
اجات أكثر من توقعاتهم، وجذب عمالء جدد من خالل مداخل أو مناهج تسويق يحتإعن طريق توفير 

تكنولوجيا  CRMاستراتيجية خاصة بالعميل. ويتطلب هذا إلتزاما كامال من المنظمة. ويستخدم الـ
ويتم تحليل هذه التفاعالت لتعظيم القيمة  .مع عمالئها المنظمةلطرق التي تتفاعل بها المعلومات لتتبع ا

مع تحقيق قدر من  (to maximize the lifetime value of customers)  الزمنية لحياة العمالء
  2رضا العمالء.

وظائف المكتب األمامية مثل المبيعات، التسويق وخدمة العمالء  CRMتربط تطبيقات الـ
عمالء مع تصال اإلنقاط بووظائف المكتب الخلفية مثل المالية، العمليات، اللوجستيك والموارد البشرية 

األنترنت، البريد اإللكتروني، المبيعات، البريد المباشر، عمليات  هذهتصال إل. وتتضمن نقاط االمنظمة
عالنات، الفاكس، أجهزة النداء اآللي أو أجهزة اإلشعار عبر الهاتف، مراكز اإلتصال، اإل التسويق

(Pagers)يعتبر  نقاط عن طريق أنظمة معلومات منفصلة.هذه الويتم غالبا مراقبة  .، المخازن واألكشاك
في بعض المنظمات مجرد حل تكنولوجي بسيط يوسع قواعد البيانات المنفصلة ويبيع قوة  CRMالـ

وتعتبره منظمات أخرى أداة مصممة خصيصا  وتوماتيكية لربط المبيعات ووظائف التسويقاألدوات األ
ات إال أن هناك من يرى أنه ليس مجرد تطبيق تكنولوجي للتسويق، المبيع ،لإلتصال بالعمالء وجها لوجه

والخدمة ولكنه وعندما ينفذ بشكل كامل وبنجاح فهو إستراتيجية إلدارة عمليات أعمال عابرة للوظائف، 
من  CRMالـوتهدف  3مسيرة للعمالء ودامجة للتكنولوجيا التي تحسن العالقات وتضم المنظمة ككل.

العالقات معهم من أجل  دارةاختيار العمالء وا   خالل كونها إستراتيجية لجمع المعلومات واستخدامها إلى

                                                           
1 -Injazz J.Chen and karen Popovich, “Understanding customer relationship management (CRM) - People, 

process and  technology”,  Business Process Management Journal, Vol. 9, No. 5, 2003, p.672. 
2- Alok Mishra and Deepti Mishra, "Customer Relationship Management- Implementation Process Perspective", 

Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 6, No. 4, 2009,  P. 89. 
3
- Chen and Popovich, Op. Cit., p.p. 672-673. 
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التسويق، العمليات، المبيعات،  CRMالـوتعزز استراتيجية أعمال  1تحسين القيمة على المدى الطويل.
خدمة العمالء، الموارد البشرية، البحوث والتطوير والمالية، فضال عن تكنولوجيا المعلومات واألنترنت 

 CRMالـلتحقيق أقصى قدر من الربحية الناتجة عن التفاعل مع العمالء. بالنسبة للعمالء يوفر 
  2بغض النظر عن قناة التفاعل المستخدمة. التخصيص، البساطة، المالءمة الستكمال المعامالت

ويتطلب عمل المنظمات القائمة على إدارة عالقات العمالء جمع وتخزين جميع معلومات العمالء 
المعرفة المكتسبة وتحسين عمليات الخدمة. وهناك مسألة مماثلة بنفس و من أجل استغالل المعلومات 

لى جميع الموظفين المشاركين في خدمة القدر تتمثل في توفير إمكانية الوصول إلى نف س البيانات وا 
أن يحقق فوائد لكل من المنظمة وعمالئها. وتتأثر نوعية التعاون  CRMـلليمكن للتنفيذ الناجح و العمالء. 

عن طريق الربحية، الدوران، المدة والمشاركة في سلة التسوق للعميل، وقوة التعاون والرأي اإليجابي حول 
أيضا العمل معهم لتحقيق يعني  والتركيز الفعال على العمالء .لتأهيل الناجم عن التعاونشكل التعاون وا
 3ة بين الموردين، الموظفين والعمالء.ستدامادل للطرفين يحترم مبادئ اإلحل مرضي ومتب

  CRMالـدارة عالقات العمالء ثانيا: مداخل التنفيذ الناجح لتطبيق إ
. ومن بين المداخل هيتعلق بمصطلحات هو الوضوح فيما CRMـللالشرط األول للتنفيذ الناجح 

  4الكثيرة المتاحة يمكن التمييز بين المداخل الثالثة التالية:
سبيل المثال الموظفين مامية على وتدعم عمليات المكاتب األ إدارة عالقات العمالء التشغيلية: -7

البشرية لبيانات المستخدمين تصال. وتوجد نقاط تكامل تشغيلية لنظم المعلومات في مركز اإل
تصال لتي تم التقاطها من ممثل مركز اإلونظم تخطيط موارد المؤسسة لنقل معلومات النظام ا

دمجا لتقنيات وعمليات األعمال التي يتم  CRMالـمثال. ومن وجهة نظر العمليات، يعتبر 
 اعتمادها لتلبية احتياجات العمالء خالل تفاعل معين.

: وتكون مبينية على إدارة عالقات العمالء التشغيلية وتحدد العمالء التحليلية دارة عالقاتإ -0
ستخدام الطرق اإلحصائية. ومن المفيد رائح العمالء، سلوكاتهم وقيمهم بامعلومات عن ش

ألغراض اإلدارة والتقييم أن يتم دمج بيانات العمالء التشغيلية مع مستودع البيانات المركزية التي 
لى معايير معينة مثل المبيعات واألرباح. وهنا تحلل أداة استخراج لبيانات إستنادا إد اتقوم بتوحي

                                                           
1
-Muhamed Tahir Jam, p.2. 

2
- Chen and Popovich, Op. Cit., p.673. 

3
- Tomasz Lis, «Customer Relationship Management of Logistics Company»,  p.41.  

4
- Mishra and Mishra, Op. Cit., p.p. 85-86. 
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لى تحديد شريحة نة خصائص عميل مع آخر، مما يؤدي إالبيانات األبعاد المحددة مثل مقار 
 وبالتالي توفير األساس لحمالت التسويق المستهدفة. Customer Segment)العمالء )

ستخدام مزيج منسق من القنوات ويركز على دمج العمالء با لعمالء التعاوني:نظام إدارة عالقات ا -0
 نترنت ومراكز اإلتصال.ات( مثل المحالت التجارية عبر األالمتفاعلة )إدارة متعددة القنو 
للعمالء، أين توفر نظم  دارة الموجهمدخل اإل هالعمالء يتم فهمها على أنوبالتالي فإدارة عالقات ا

المعلومات معلومات لدعم عمليات إدارة عالقات العمالء التشغيلية، التحليلة والتعاونية مما يساهم في 
 أن ن تنفيذ إدارة عالقات العمالء يجبحين أن الفوائد المحتملة مهمة فإ ربحية العمالء واإلحتفاظ بهم. في

 ر بعناية لتحقيق النتائج.سيي
 في المنظمة CRM الـا وعيوب تطبيق ثالثا: مزاي

 في المنظمة: CRMالـمزايا تطبيق نظام  -0
 1لى تحقيق العديد من المزايا يمكن ذكر بعضها فيمايلي:في المنظمة إ CRMالـيؤدي تنفيذ نظام 

 طلب مواد ومعلومات حول الزبائن؛ -
 لى المعلومات وتدفقها؛تسهيل وتسريع الوصول إ -
 الموجهة للزبون؛دارة تسهيل تنفيذ مفهوم اإل -
 لى البيانات المتنقلة؛الوصول إ –نظام التنقل -
 التنبؤ في الوقت الحقيقي؛ -
 نظام اإلقتراحات األوتوماتيكية؛ -
 تحسين واجبات العمال؛ -
 قياس فعالية التسويق والمبيعات؛ -
 مراقبة العمال )العاملين على الخط وخارج المسار(؛ -
 بائن أفراد؛إمكانية إتخاذ اجراءات فردية فيما يتعلق بز  -
 .تحديد الزبائن األساسيين والحد من إمكانية وجود عالقات مع زبائن غير مسؤولين -

 2باإلضافة إلى:
 يرادات وانخفاظ التكاليف التشغيلية؛زيادة اإل -
 حتفاظ بهم؛ومدى )درجة( والئهم، ومعدالت اإل تعزيز رضا العمالء -

                                                           
1
- Lis, Op. Cit., p.41. 

2
 - Chen, Popovich, Op. Cit., p.676. 
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 على تحديد حجم العمالء وتفضيالتهم؛ CRMالـيساعد نظام  -
 يساعد النظام العمالء على توفير الوقت والمال فضال عن تلقي معلومات أفضل ومعاملة خاصة؛ -
ض النظر عن الطريقة نفس الخدمة المتسقة والفعالة لجميع العمالء بغ CRMالـيقدم نظام  -

 تصال؛المستخدمة لإل
 زيادة القدرة التنافسية. -
 في المنظمة: CRMالـعيوب تطبيق نظام  -0

، إال أنه من الحكمة CRMالـستراتيجية باب المقنعة لتقدير إسفي حين أن هناك العديد من األ
ومن بين العيوب المحتملة لتطبيق  %711التحليل الحذر والدقيق لها ذلك أنه ال يوجد تطبيق كامل 

 1مايلي: CRMالـ
 غير المربح؛ لستعماتفاع تكاليف التنفيذ ومخاطر اإلر إ -
 ؛للمنظمةصعوبة اختيار البرمجة المثلى  -
 ؛ة التنفيذطول مد -
 لى تحليل دقيق قبل التنفيذ؛الحاجة إ -
 له أو ال تحتاجه؛ منظمة غير مستعدةتنفيذ النظام في  -
 فقدان بيانات من النظام؛ -
 تجاوز الميزانية والوقت المتاح للتنفيذ؛ -
 األعمال؛تنفيذ برامج ال تستجيب إلحتياجات  -
 ؛CRMالـ تطابق مفهوم تشغيل الشركات مع فلسفةعدم  -
 دارة العليا؛نقص الوعي والدعم للمشروع على مستوى اإل -
 تطابق النظام مع احتياجات المستخدم النهائي.عدم  -
 في أنشطة سالسل االمداد:  CRMالـ دوررابعا: 

أفضل خدمة للعمالء بطريقة كفؤة عمال. وسيتم تحقيق هتمامات األأهم إأحد رضا العمالء يعتبر 
، توافر المنتج، جدولة التسليم والفواتير. ولذلك فإن أهمية استخدام معلومات مثل حالة النظاموفعالة ب

المعلومات في مجال خدمة العمالء ورضاهم واضحة. وبالتالي فإن الغرض األساسي من األنشطة 
من الجودة وأدنى يث يتم تقديم منتج مع أقصى قدر بح سل اإلمداد هو تلبية طلب الزبون،المرتبطة بسال

                                                           
1
 - Lis, Op. Cit., p.41. 
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مداد بدقة، حينها يمكن دارة سلسلة اإلالقة بين إدارة عالقات العمالء وا  عند تحديد نوع العحد من التكلفة. و 
على ثالث متغيرات أساسية،  CRMالـمداد. ويعتمد نظام في سلسلة اإل CRMـداء الفعلي للـمالحظة األ

داخل ب متعلق قتصادية ونفسية العمالء. المتغير األول هو متغيرية الهندسية، اإلالناحوالمتمثلة في 
ية دقيقة وشاملة وسيكون هذا المتغير فعاال عندما توفر إدارة عالقات العمالء معلومات إحصائ المنظمة،

مداد. ونتيجة لذلك سيكون نظام إدارة عالقات العمالء قادر على تصنيف العمالء لقدرات سلسلة اإل
من الجودة. ويرتبط المتغير الثاني معين وتحديد المجموعة التي تتطلب الحصول على منتج عند مستوى 

 العمل في مجال هذا المتغيرفي الحقيقة فإن الدراسة و  العمالء والمجتمع. ،بثالث مكونات هي المنظمة
معلومات شاملة عن رؤى العمالء بخصوص مداد بالعمالء من تزويد إدارة سلسلة اإلتمكن إدارة عالقات 

ة من أجل مداد على توفير منتج عند مختلف مستويات التكلفمنتج التي سيدفعونها، وقدرة سلسلة اإلالتكلفة 
ويمكن أن يكون فعاال  ظمة،المنخارج متعلق ب ما المتغير الثالث فهو متغيرتحقيق خطة إنتاج أفضل. أ

جدا وكفء بسبب الحصة التنافسية في سلسلة التوريد لألسواق العالمية. إن تحديد إحتياجات العمالء التي 
 لذلك تقع. اإلمدادساسي لتحقيق نجاح سلسلة رضاهم أو حتى خلق الطلب هو هدف أ يمكن أن تسبب

وردون، المصنعون والموزعون يشاركون جميعا إدارة عالقات العمالء بين مختلف عناصر المنظمة؛ فالم
في تلبية إحتياجات العمالء، وبالتالي كل مظاهر إدارة عالقات الزبون في سلسلة اإلمداد ليست فقط 

  1حتمية ولكنها مهمة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1
 -Mina Beig et al., “The Role Of Information Technology And Customer Relation Management In The Supply 

Chain » ,  Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol. 4, No. 8, 2012, p.p. 572-

573. 
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  :الفصل خالصة
التي فرضت نفسها في جميع جوانب تكنولوجيا المعلومات  تم التطرق في هذا الفصل إلى لقد

الحياة بشكل عام وفي عالم األعمال بشكل خاص، للتغلب على الكثير من المشكالت. وقد تخصصت في 
األدوار التي تلعبها في جميع الجوانب، فأصبحت توجه لكل مجال ما يناسبه من التكنولوجيات وتقدم له 

لعديد من التكنولوجيات التي تدعم مجال البحث الذي ما يناسبه من المعلومات. وفي هذا السياق، ظهرت ا
 تتناوله هذه الدراسة، أال وهو اللوجستيك وسالسل اإلمداد.  

، مكوناتها ماهية التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات بداية هذا الفصل على وقد تم التعرف في
المدعمة للوجستيك وسالسل لعرض مختلف التكنولوجيات  وأنواعها...، ثم تم تخصيص ما تبقى منه

كنظم تخطيط  دعم المعامالتلإلى تكنولوجيات  ، والتي تم تقسيمها حسب نوع الدعم الذي تقدمهاإلمداد
موارد المؤسسة، نظم إدارة المخازن ونظم إدارة النقل؛ وتكنولوجيات لدعم اإلتصاالت كاألنترنت والتبادل 

ونظم  لدعم العالقات كتكنولوجيا إدارة عالقات العمالءاإللكتروني وغيرها، باإلضافة إلى تكنولوجيات 
  التخطيط والجدولة المتقدمة.

التوصل إلى  وقد تم من خالل البحث في أثر هذه التكنولوجيات على اللوجستيك وسالسل اإلمداد
ب نأن كل واحدة منها تعمل حسب الوظيفة الموكلة إليها على تحقيق خاصية تحسن من فعالية أحد جوا

األنشطة اللوجستية أو سالسل اإلمداد. وتعمل بشكل عام على تسليم المنتجات في الوقت المحدد، 
اإلستجابة لمتطلبات الزبون، تقليل تكاليف وحجم التخزين، تحسين تدفق المعلومات عبر سالسل اإلمداد، 

المنظمة واستراتيجيتها  وعليه فإن هذه التكنولوجيات إذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح وتم دمجها في بيئة
 فالبد أن تحسن من فعالية األنشطة اللوجستية وسالسل اإلمداد وبالتالي فعالية المنظمة ككل. 
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قتصادية ، تغيرت الحياة اإلللتكنولوجيا سريعمع بداية القرن الواحد والعشرين وما رافقه من نمو 
 التغيرسريعة  األعمال بيئة في للمنظمات بالنسبة قضية أهم التنافسية المزايا تعزيز وأصبح بشكل كبير.

 مزاياها على للحفاظ للمنظمات أهمية األكثر األداة هو التكنولوجياعتماد لذلك أصبح ا. المؤكدة وغير
 .التكنولوجية قدرتها تحسين كيفية على المعرفة على القائم قتصاداإل في المنظمة بقاء ويعتمد. التنافسية

وفي نفس السياق، تسعى المنظمات أيضا إلى تحسين فعالية أنشطتها اللوجستية عن طريق إدارتها بشكل 
متكامل داخل المنظمة وخارجها مع مختلف المتعاملين معها، مع ما لذلك من أهمية في تقليل الوقت 

 إلى الزبائن النهائيين. نطالقا من الموردين ووصوالعبر المنظمة ا وتحسين التدفقات المادية والمعلوماتية
 مجال في الجديدة التكنولوجيات بنجاح تعتمد لكي ،األطر المناسبة تضع أن لها ينبغي المعنى، وبهذا

 .المنافسة على قدرة أكثر تصبح لكي التنظيمية استراتيجيتها في اللوجستيك أيضا تدمج وأن ،اللوجستيك
 أسلوبهم لتغيير شركائها من لضغوط ساهمت هذه التطورات في تعرض المنظمات بشكل متزايد كما

 تساعد متكاملة بنظم محله ليحلوا سواء، حد على والتنظيمية التشغيلية الناحيتين من التقليدي، اإلداري
 فإنها التكامل من النوع هذا إلى الوصول أجل منو . المعلومات وتدفق الماديةالتدفقات  سرعة زيادة على

 .الجديدة المعلومات تكنولوجيا في تستثمر
 وفهم كاللوجستي مجال في المعلومات تكنولوجيا أهمية على الضوء تسليط إلى الفصل هذا هدفيو 

وتعزيز ميزتها  المنافسة على المنظمات قدرة على المرتبطة باللوجستيك المعلومات تتكنولوجيا أثر
 وقبل ذلك ال بد من التطرق لمدخل عام حول الميزة التنافسية.. التنافسية والحفاظ عليها
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 المبحث األول: اإلطار النظري للميزة التنافسية
لقد برز مفهوم التنافسية كمقياس لنجاح أو فشل المنظمات، لذلك أصبح يتحتم عليها العمل 

ومع بداية القرن الواحد  تحسينه.باستمرار إلكتساب مزايا تنافسية للحفاظ على موقعها في السوق أو 
والعشرين وتحول العالم إلى قرية صغيرة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة زادت حدة المنافسة 

 وصعبت من مهمة المنظمات في كسب مكانة في السوق.
 المطلب األول: األصول التاريخية للميزة التنافسية وعالقتها بمفهومي المنافسة والتنافسية

 أوال: األصول التاريخية للميزة التنافسية
في  (Adam Smith)يعتبر مفهوم الميزة مفهوم قديم تعود جذوره إلى الميزة المطلقة آلدم سميث 

أواخر القرن الثامن عشر، حيث كانت تستخدم كأساس للتبادل التجاري بين الدول، فتنتج الدولة السلعة 
خرى بكميات تزيد عن حاجتها، وتصدر الفائض من إنتاجها التي تتحمل فيها تكلفة أقل من الدول األ

  1لتستورد في المقابل سلعا تتميز فيها بلدان أخرى بميزة مطلقة.
بالميزة النسبية لتصحيح عيوب الميزة المطلقة  (David Ricardo)بعد ذلك جاء دافيد ريكاردو 

من السوق، وأعطى فرصة لجميع الدول  خاصة تلك المتعلقة بخروج البلدان التي ال تملك أي ميزة مطلقة
بالتخصص في إنتاج سلع تمتلك فيها ميزة نسبية أعلى من الدول األخرى عن طريق استغالل مواردها 
المتاحة بالشكل األمثل، والمتمثلة في الموارد الطبيعية، اليد العاملة الرخيصة، المناخ المناسب والموقع 

سبية في حاصل قسمة التكلفة المطلقة لسلعة في بلد ما على نفقتها الجغرافي المتميز. وتتمثل الميزة الن
المطلقة في بلد آخر، وحتى البلدان التي ال تملك ميزة مطلقة في أي سلعة يمكنها المشاركة بإنتاج سلع 

  2ذات ميزة نسبية مرتفعة لديها أكثر من غيرها.
طور العام بالعديد من النظريات المكملة وتوالت التطورات في التجارة الخارجية للدول والمواكبة للت

للميزة النسبية والتي لم ترق لتكون نظرية قائمة بحد ذاتها. ومع تطور الظروف اإلقتصادية العالمية من 
حيث زيادة متطلبات الزبائن بسبب زيادة الوعي لدى األفراد واهتمامهم بنوعية المنتجات أكثر من سعرها، 

ظهر مفهوم  ،نتاج وازدياد التقدم التكنولوجي وتوفر العمالة الماهرة وغيرهاباإلضافة إلى وفرة موارد اإل
مفهوم الميزة النسبية الديناميكية أو الميزة التنافسية التي كانت نتاج  جديد ليتعامل مع هذا الوضع وهو

                                                           
1
 Bernard Lassuderie-Duchêne, Deniz Ünal-Kensanci, L’économie Mondial 2002, Paris: Editions La 

Découverte, 2001, p. 9.  
2
 -Ibid.  

 



 أثر تكنولوجيا المعلومات اللوجستية على تحقيق الميزة التنافسية                           الثالث  الفصل  
 

 
135 

كتابات جهود مدرسة إدارة األعمال في الثمانينات من القرن العشرين، حيث انتشر استخدامها بعد ظهور 
  1في هذا المجال. (Michael Porter)مايكل بورتر 

تختلف الميزة التنافسية عن الميزة النسبية في أن هذه األخيرة تعتمد على استخدام عوامل إنتاج 
متدنية الجودة لخفض التكلفة، ذلك أنها تقوم أساسا على التميز بالتكاليف، أي أنها تهتم بجانب العرض 

في حين أن الميزة التنافسية تركز على جانب الطلب من خالل تلبية حاجات  وتخفيض أسعار السلع،
ن كانت تؤثر على زيادة  المستهلك من حيث الجودة باستخدام عوامل إنتاج متطورة وذات كفاءة حتى وا 
ن كانت هي األخرى قد اعتمدت في بداياتها على التكلفة كأساس للميزة  التكاليف في المدى القصير، وا 

  2اعتماد أثر الخبرة.وذلك ب
لقد قدم بورتر الميزة التنافسية كنموذج متكامل إال أنه استفاد من الرصيد التراكمي للنظريات 
القديمة. واستند في تحليله على المنظمات كوحدة للتحليل على عكس الدراسات السابقة التي اعتمدت على 

من المنظمات العاملة بها. وتهدف الميزة التحليل الكلي، ذلك أن الدول حسب رأيه تستمد تنافسيتها 
أن  المنظماتالتنافسية في رأيه أيضا إلى زيادة اإلنتاجية والنمو من أجل البقاء واإلستمرار، وأن على 

  3بتكار.تبحث عن المصادر المحققة لذلك وأن تحسنها من خالل التطوير واإل
 تعريف المنافسةثانيا: 

األولى لظهور البشرية، فهي تعتبر من السنن التي فطر عليها  تعود جذور المنافسة إلى البدايات
اإلنسان، وهي السبب الرئيسي في تطويره لنمط عيشه منذ األزل، فقد كانت المنافسة وال تزال الحافز 

وبعدها للمنظمات من أجل التميز والبقاء واإلستمرار. وعلى  ،األساسي لألفراد في جميع مجاالت حياتهم
فهوم المنافسة يغلب عليه طابع األنانية وحب التفوق، إال أنه ال يصح الحديث عنها إال في الرغم من أن م

ظل وجود نسيج إجتماعي متشابك ومشترك بين أفراد المجتمع. وفي حين أن المنافسة غريزة بشرية إال 
من غيره بسبب أنها انتقلت مع الزمن لكافة األنشطة المحيطة باألفراد، والزمت النشاط اإلقتصادي أكثر 

    4.تشابه أهدافهما

                                                           
1
مدخلالجودة–يحضيةسماللي،"أثرالتسييراإلستراتيجيللمواردالبشريةوتنميةالكفاءاتفيالميزةالتنافسيةللمؤسسةاإلقتصادية- 

.3،ص.4115،جامعة الجزائروالمعرفة"،دكتوراهغيرمنشورة،
2
 Maurice Sai as, «Strategie d’Entreprise – Evaluation de la Pensé», Finance Contrôle Strategie, Emmanuel 

Métais, Group EDHEC, Volume 4, N. 1, 2001, p.p. 188-189.   
3
- Michael Porter, La Concurrence selon Porter, Paris: Edition Village Mondial, 1999, p.p. 167-169. 

4
،0112،القاهرة:غيرمتوفرة،الخدمات-التجارة -اإلقتصادي: الصناعةالحق في المنافسة المشروعة في مجاالت النشاط محمدأحمدمحرز،- 

.1-3ص.ص.
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أشكال تنظيم وتماشيا مع تطور األنشطة اإلقتصادية وتوسعها، أصبحت المنافسة تمثل أحد 
بشكل  آلية للعمل داخل األسواق  ، كما اعتبرتاإلقتصاد والعالقات المختلفة بين المتعاملين اإلقتصاديين

على أنها وضعية اإلقتصاد التي تتميز بحرية المواجهة وتعدد  هاويمكن تعريف 1يؤثر في تحديد السعر.
واقتصر هذا التعريف على تعدد  2المتعلق بالسلع والخدمات. يناإلقتصاديالمتعاملين عرض وطلب 

 عارضي السلع والخدمات وطالبيها باإلضافة إلى توفر حرية التعامل في السوق لكال الطرفين.
لى عدد كبير من البائعين والمشترين يتصرف كل منهم بشكل وتعرف أيضا بأنها نظام ينطوي ع

مستقل عن اآلخرين بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن، على أن تتم مراقبة األسعار والجودة عن طريق 
وقد أضاف هذا التعريف تشابه  3السوق الذي تعرض فيه سلع وخدمات على درجة عالية من التشابه.

ة التي تتعرض لها سوق المنافسة، إضافة إلى سعي جميع المنظمات السلع والخدمات المعروضة، والرقاب
 لتحقيق أرباح.   

عتماد على طبيعة اإلالدعامة التي ال غنى عنها لتأسيس نظام يتم من خالله " كما تعرف بأنها
  4."سعار وهوامش الربح المحتملة والممكنةالكمية والكفاءة في اإلنتاج، واألالسلع وتطويرها، و 

خيرة وجاتها، هذه األمنت نظماتيضا على أنها نظام إقتصادي، تعرض فيه عدة مأيمكن تعريفها و 
رغام للمستهلك أو الزبون على شراء منتوج ما. أما  يقيمها المستهلك بكل حرية، كما ال يوجد أي احتكار وا 

 5هم.هذا التعريف فقد ركز على حرية المستهلكين في اختيار المنتجات التي تالئم رغبات
من خالل ماسبق، يمكن القول أن المنافسة هي وجود عدد كبير من البائعين الذين يعرضون 
منتجات متشابهة من أجل تعظيم أرباحهم، حيث يسعى كل بائع لعرض منتجاته لكسب الزبائن المتعددين 
ها من جهتهم والذين يقيمون المنتجات المعروضة بكل حرية. وتختلف إفتراضات المنافسة وشروط

 باختالف درجتها التي تتأرجح بين المنافسة التامة وغير التامة. 
 تعريف التنافسيةثالثا: 

"القدرة على تزويد المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة  تعرف التنافسية على أنها
وفعالية من المنافسين اآلخرين في السوق الدولية، مما يعني نجاحًا مستمرًا لهذه المؤسسة على الصعيد 
العالمي في ظل غياب الدعم والحماية من قبل الحكومة، ويتم ذلك من خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج 

                                                           
1
.04،ص.4100،الجزائر:دارجرير،التنافسية: البدائل االستراتيجية-المنافسةأحمدرغدار،- 

2
.06ص.،0112اإلسكندرية:مركزاإلسكندريةللكتاب،،الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيلمرسيخليل،- 

3
.015،ص.4110،القاهرة:دارالقباء،استراتيجيات التسويقأمينعبدالعزيزحسن،- 

4
.005،ص.0116،الرياض:مطبعةألوان،التحليل اإلقتصادي المعاصرمحمدعبدالوهابالبياتي،- 

5
- D. LATTOUCHE, "La competitivité devra apprendre à s’autoréguler : Québec Entreprises", Propos recueillis 

par GAUTHIER (PH), Mars 1996, p. 13. 
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وقد ركز هذا التعريف على التميز الذي  1.العملية اإلنتاجية )العمل ورأس المال والتكنولوجيا(" الموظفة في
تقدمه كل منظمة في السوق باإلعتماد على تحسين إنتاجية عوامل اإلنتاج التي تعتمد عليها بدون تلقي 

 أي دعم من الحكومة.
القدرة على إنتاج السلع الصحيحة والخدمات بالنوعية الجيدة وبالسعر  أنهابيضا أوتعرف التنافسية 

 2األخرى. المنظماتالمناسب وفي الوقت المناسب، وهذا تلبية لحاجات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة من 
وركز هذا التعريف على جودة وخصائص المنتجات التي تقدمها المنظمة من وجهة نظر زبائنها مقارنة 

 باقي المنظمات.مع منتجات 
وهناك من يرى أن تعريف التنافسية يختلف باختالف المعايير المعتمدة في تحديدها، إذ تعرف 
بأنها القدرة على تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار مقبولة من طرف المستهلكين، وذلك عند اإلعتماد 

نسبة الحصة السوقية، تعرف على عوامل كالسعر، الجودة والتكلفة كمعيار للقياس. وباإلعتماد على 
المنافسة بأنها قدرة المنظمة على تحقيق أداء في السوق أفضل من المنظمات المماثلة لها. كما قد تخضع 
التنافسية للتقويم الذاتي من قبل الممارسين من خالل سلوك المنظمة، فتعرف بذلك على أنها التحسين 

ل المزيد من الجهد باعتبار المحافظة على التنافسية المستمر لألداء على جميع المستويات من خالل بذ
  3محفز في حد ذاته.

من حيث من خالل ماسبق يمكن إعتبار تنافسية المنظمة هي قدرتها على العمل بكفاءة وفعالية 
بالشكل والسعر المالئمين وفي الوقت المالئم، وذلك من  توفير السلع والخدمات للعمالءالسعر والجودة ل

 أجل رفع المنظمة من أدائها مقارنة بنظيراتها، وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذه المكانة. 
 تعريف الميزة التنافسية رابعا: 

شغلت الميزة التنافسية منذ ظهورها في مؤلفات مايكل بورتر منظمات األعمال، وسعت من 
ها إلى تحسين إنتاجيتها، نموها واستمرارها، وذلك باستغالل الموارد المتاحة. وعلى الرغم من اإلعتقاد خالل

 أن إال فيها، تنشط التي األسواق في الموجودة العوامل مجموعة من تحددهاالسائد بأن الميزة التنافسية 
 من مجموعة تسير ومخرجات مدخالت لها محكمة أنظمة باعتبارها المنظمات لمفهوم النظرة المختلفة

  4خارجها.المنظمة ومن  داخل من التنافسية الميزة خلق توليد أو يةإمكان تؤكد على الموارد

                                                           
1
.046،ص.4110جوان01/40،تونس،بحوثومناقشات"محدداتالقدرةالتنافسيةلألقطارالعربيةفياألسواقالدوليةوديع،"محمدعدنان- 

2
.01،ص.4116،المعهدالعربيللتخطيطبالكويت،ديسمبر42،العددنميةسلسلة جسر التمحمدعدنانوديع،"القدرةالتنافسيةوقياسها"،- 

3
،4114،جامعة الجزائرعماربوشناف،"الميزةالتنافسيةفيالمؤسسةاإلقتصادية:مصادرها،تنميتهاوتطويرها"،رسالةماجستير،- 

.00-01ص.ص.
4
- Michael Porter, l’Avantage concurrentiel des nations, Paris : inter-éditions, 1993, p. 48 
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مضمون الميزة التنافسية إذ ال يوجد تعريف واحد  حولن كتاب والباحثيالوجهات نظر ختلف ت
متميز يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع مهارة أو تقنية أو مورد عبارة عن أنها متفق عليه، فهناك من يرى 

ختالفها عن هؤالء المنافسين من وجهة نظر العمالء  للعمالء تزيد عما يقدمه المنافسون، ويؤكد تميزها وا 
حيث يحقق لهم المزيد من المنافع والقيم التي تتفوق على ما يقدمه  ،ختالف والتميزالذين يتقبلون هذا اإل

عريف على أهمية مصدر الميزة سواء أكان مهارة أو تقنية أو موردا في وقد اعتمد هذا ال 1اآلخرون.
إحداث اختالف في المنافع أو الفوائد التي يتحصل عليها العميل عند استهالكه لمنتجات منظمة معينة 

 مقارنة بمنتجات المنظمات األخرى.  
التي تجعلها في  ستراتيجياتدرة المنظمة على صياغة وتطبيق اإلتعني ق وهناك من يرى أنها

حقق الميزة التنافسية من خالل مركز أفضل بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة في نفس النشاط. وتت
لى إالتنظيمية والمعلوماتية، باإلضافة  ،المالية ،المادية ،ستغالل األفضل لإلمكانيات والموارد الفنيةاإل

والتي تمكنها من تصميم وتطبيق  ،ها المنظمةالقدرات والكفاءات وغيرها من اإلمكانيات التي تتمتع ب
ويرتبط تحقيق الميزة التنافسية ببعدين أساسيين هما القيمة المدركة لدى العميل  .استراتيجياتها التنافسية

يؤكد هذا التعريف تميز المنظمة اعتمادا على جميع إمكاناتها  2وقدرة المنظمة على تحقيق التميز.
 بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة في نفس النشاطتراتيجيات تجعلها رائدة ومواردها عن طريق تصميم اس

 من وجهة نظر العميل.  
شار من خاللهما إلى عنصري اإلبداع أبورتر الذي قدم تعريفين مايكل أمثال آخرون  تابكويذهب 

بمجرد توصل المنظمة عتبر بأنها تنشأ اواإلبتكار اللذان يعتبران مصادر أساسية لبناء ميزة تنافسية حيث 
حداث عملية إأي بمجرد  ،تلك المستعملة من قبل المنافسين إلى إكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من

لى أنها طرق إوأشار في تعريفه الثاني  3حيث يكون بمقدورها تجسيد هذا اإلكتشاف ميدانيا. ،اإلبتكار
خدمها المنافسين، ويكون بإمكانها تجسيدها وتكون أكثر فعالية من تلك التي يست المنظمةجديدة تكتشفها 

 4.بمفهومها الواسع المنظمةميدانيا، بمعنى إحداث عملية إبداع في 
 يمكن استخالص تعريف شامل لجميع النقاط  لذا كثيرة الشأن هذا في وردت التي التعاريف ولعل
خدمة  منظمات األعمال في دوات تميزوذلك باعتبار الميزة أداة من أ التعاريف في بقية إليها المتطرق
جموعة من المهارات والتقنيات باإلضافة باستخدام م قيمة مدركة ذات عروض إعطاء على والقدرة الزبائن

                                                           
1
 0 ص ، 4110 للنشر، غريب دار :القاهرة، دارة الموارد البشرية االستراتيجيةعليالسلمي،إ- 

2
ص ، 4114 للنشر، الجامعية الدار :القاهرة ،التنافسية الميزة لتحقيق مدخل - المعلومات نظمحيدر، فهمي معالي - 

3
 - Porter, 1993, Op. Cit., p. 48 

4
 - Michael Porter, L'avantage Concurrentiel des Nations, Paris: Inter Edition, 1999, p. 44. 



 أثر تكنولوجيا المعلومات اللوجستية على تحقيق الميزة التنافسية                           الثالث  الفصل  
 

 
139 

ساسية بتكار اللذان يعتبران الركيزة األدرات وكفاءات مقترنة بعنصري اإلبداع واإللى ماهو متاح من قإ
 سواق التي تنشط فيها. من أجل التميز في األ يجيات معينةلبناء ميزة تنافسية وبتصميم استرات

 ستراتيجيات التنافسيةالمطلب الثاني: اإل
سبقيات على منافسيها من خالل اعتماد استراتيجيات معينة للتنافس ألى تحقيق نظمات إتسعى الم
ستراتيجية التنافسية على أنها مجموعة متكاملة من ميزة أو مزايا تنافسية، وتعرف اإلعن طريق حيازة 

في صناعة ما ومن ثم تحقيق عائد  بخلق مواقع هجومية أو دفاعية للمنظمةالتصرفات التي تسمح 
تخاذها لتحقيق اوتعرف أيضا بأنها مجموعة اإلجراءات التي يتعين على المنظمات  1ستثمار متفوق.إ

على اإلستراتيجيات المتبعة فشل النجاح أو لل نظماتالم توقف درجة تحقيقوضع تنافسي مرغوب. وت
وقد اقترح بورتر ثالثة استراتيجيات للتنافس ترتبط من حيث  وتأثيرها على الوضع التنافسي للمنظمة.

ميزة مرتبطة بالتكاليف  المنظمةستهداف بالسوق ككل أو بقطاع صناعي معين، كما يمكن أن تتبع اإل
  2رتبطة بتمييز المنتجات وجودتها.أو تتبع ميزة م المنخفضة

يادة قاليرى مايكل بورتر أن  المنظمة يمكن أن تعتمد في استراتيجيتها التنافسية من جهة على 
تتبع استراتيجية سوق موسعة أو استراتيجية مركزة. وبالرغم من  ومن جهة أخرى علىبالتكلفة أو التمايز، 

لى وجود أربع استراتيجيات عامة للتنافس تتمثل في القيادة بالتكلفة وبالتمايز واستراتيجية إأن ذلك يقود 
تم التركيز على ثالث استراتيجيات عامة  فقد 3،واستراتيجية التركيز على التمايزالتركيز على التكلفة 

 :لتحقيق الميزة التنافسية وتتمثل فيمايلي
 (Cost Leadership Strategy)ستراتيجية قيادة التكلفة إأوال: 
 تعريف إستراتيجية قيادة التكلفة: -0

نتاج وتسويق  وتعني استراتيجية قيادة التكلفة أن المنظمة أكثر كفاءة من منافسيها في تصميم وا 
 هذه تركزو  4وبالتالي فإن المنظمة ستكون أكثر ربحية من غيرها عند سعر معين.، منتج معين
وذلك ، اإلنتاج معدل على التأثير دون ممكن مستوى أدنى إلى الكلف تخفيضعلى  إهتمامها اإلستراتيجية

على أثر  في هذه اإلستراتيجية يمكن تسليط الضوءو  عن طريق تحديد واستغالل كل مصادر ميزة التكلفة.

                                                           
1
- Michael Porter, Competitive Advantage – Creating and Sustaining Superior Performance, New York: The 

Free Press, 1985, P.53 
2
 Gerard Garibaldi, Analyse Strategique, 3éme édition,  Paris: édition d’organisation Groupe Eyrolles, 2008, P. 

54. 
3
 - Porter , 1985, Op. Cit., P. 12. 

4
 - D. Passemard, Brian H. Kleiner, "Competitive advantage in global industries", Management Research 

News, Vol. 23, number 7/8, 2000, p. 112. 
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تاجية(، اقتصادات النطاق، ستخدام الكامل للقدرة اإلنلحجم )ارتفاع الحصة السوقية واإلالتعلم، وفورات ا
تطوير واعتماد تكنولوجيات جديدة تؤدي إلى  )خفض العمالة، كفاءة أكثر في استخدام المواد الخام، زيادة 
الدقة وتخفيض نسبة الخطأ(، الوصول المتميز إلى المواد الخام، الحصول على موقع مناسب، القوة 

يمكن، تصميم المنتج  خص ماالتفاوضية وترتبط بالعمالء أو الموردين الذين يجعلون التكاليف النهائية أر 
)يسهل التشغيل اآللي، ويحد من تكاليف المواد(، نظام مراقبة التكاليف الصارم وكفاءة سياسة المنظمة مع 

1العمليات.قدرة المديرين على تنسيق جميع 
 أحد يركز الذي اإلنتاجية الكفاءة مفهوم مع كل ذلك يتفقو 

 اإلمكانيات بناء الخيار هذا يتطلب كما مقبول، حد أدنى إلى التكاليف على الضغط على جوانبه
 الحد إلى النفقات تقليل إلى إضافة التكاليف تخفيض في واإلستمرار  العالية الكفاءة ذات التصنيعية

 منخفضة كلفةالمنظمة ب تمتع يعطيو  .إلخ..واإلعالن البيع وخدمات والتطوير البحوث مجال في األدنى
 2المنافسين. ضد دفاعية قوة

بتحقيق وضعية دفاعية مناسبة في مواجهة قوى  للمنظمةوتسمح استراتيجية القيادة بالتكلفة 
 3المنافسة الخمس لبورتر وهذا من خالل:

ستراتيجية ألن الزبون يمارس ضغط في هذه اإل للمنظمةال تشكل تهديدا والتي  :القوة التفاوضية للزبون -
 أدنى سعر في السوق؛ لى مستوىإصد خفض األسعار فقط ق المنظمةعلى 

لى إتعتبر بمثابة حواجز لدخول زبائن جدد و  :العوامل المساعدة لتحقيق استراتيجية القيادة بالتكلفة -
 السوق؛

 .في مواجهة السلع البديلة للمنظمةتعتبر بمثابة حصانة : و األسعار المنخفضة -
ستعدادا لمواجهة أي إ واألكثرالتي تنتج بتكلفة أقل تكون أكثر مرونة  إضافة إلى أن المنظمة

تغيرات سوقية غير متوقعة خاصة فيما يتعلق بسياسات تسعير المنافسين وبالتالي فوضعيتها التنافسية 
 4.النسبية تكون أفضل

 
 

                                                           
1
 - Ivan Malo Milara, “Comparison of resources and capabilities in two companies”, Universitat 

Jaume 1 Castello, 2014, p. 21.   
2
.021ص. ، 0172دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ، عمان: تسويق الخدماتمحمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، - 

3 - Michael Porter, Competitive strategy: techniques for analyzing industies and competitors, U.S.A.: free 

press, 1980. P. 56. 
4
 .26ص.  المرجع السابق،سماللي،  - 
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 مزايا استراتيجية قيادة التكلفة: -0
 1فيما يلي:  اإلستراتيجية هذه مزايا تتلخص

 المخاطرة؛ تجنب -
 القوي؛ السوقي الحضور -
 المركزة؛ اإلدارة -
 األسعار؛ تخفيض في المنظمة قوة من خالل الصناعة خارج المحتملين المنافسين صنع -
 .المجهزين طريق عن تحرر التي زيادة األسعار على المحافظة في المنظمة قدرة -

 : عيوب استراتيجية قيادة التكلفة -0
 2ستراتيجية فيما يلي:تتمثل عيوب هذه اإل

 منتجات تقديم أو مماثلة والقضاء على أقل التكاليف منتجات وتقديمإمكانية تقليد المنظمة للمنتج  -
 أفضل؛

 السوق؛ في معروف المنتج يصبح عندما خاصة المعياري بالسعر حتفاظاإل صعوبة -
 .مواردها استخدام لتوسيع مضطرة المنظمات التكاليف تجعل قلت ذاإ ما في المبالغة حتماليةإ -

 (Differentiation Strategy) ستراتيجية التمايزثانيا: إ
 تعريف إستراتيجية التمايز: -0

أفضل، ولكنبجودة بمنتجواحد علىتزويدعمالئها المنظمة التمايزقدرة وتعنياستراتيجية

تكون  خاصة مكانة وذات متميزة وخدمات سلع تحقيق على تعتمدو  .الحجم كبيرة لسوق موجهة حيث
 هذه وترتكز .الخدمة أو العالمة، الجودة، أساس على يزالتم هذا يكون وقد .المنافسة بالمنظمات مقارنة

 التي المميزة للمنتجات العمالء والء ويعد .الخدمة أو المنتج في والتطوير بتكاراإل على ستراتيجيةاإل
 صناعة مجال في الجدد المنافسين لدخول األساسية الحواجز أحد العالية تكاليفها رغم المنظمة تقدمها

3األساسية. من القوى التنافسية الخمس ستراتيجية المنظمةاإلهذه كما تحمي  .المنظمة


اتها لمنتجإضافة المنظمة لبعض الخصائص المادية مثل  ويمكن أن يكون للتمايز أشكال مختلفة
كما يمكنها تصميم منتج متميز يلبي أذواق محددة في السوق باإلعتماد على صورتها ، مقارنة بالمنافسين

                                                           
غير منشورة،  دكتوارة الغذائية"، أطروحة للصناعات العامة تآالمنش في تطبيقية دراسة – العمليات استراتيجية "تقويم العزاوي، ياسين اثلية - 1

 .725، ص.7660، جامعة بغداد
2
- Glenn Boseman, Arvind phatak , Starategic Management , 2nd ed., not available:  John Wiley & Sons, 1989, 

P.101. 
3
.012، ص. 0111، اإلسكندرية: الدار الجامعية للنشر، اإلدارة المعاصرةعلي شريف، - 
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التجارية أو بالتميز عن طريق شبكة توزيعها. وقد تعتمد المنظمة كذلك في استراتيجية التمايز على إختيار 
للتفرد لتقييم الربحية المحتملة المرتبطة بكل  اأن تكون مصدر سمات معينة ثم تقوم بتطويرها، بحيث يمكن 

باإلضافة إلى ذلك يمكن للمنظمة إعتماد . وبالتالي تحديد أنشطة سلسلة القيمة المرتبطة بهذه السمة ،سمة
كون لها ميزة مستدامة على تأن عليها أيضا يجب و  .جتماعيالغموض اإلو  اإلبداعكحواجز أمام التقليد ال

إلى  التوصلويتم  .للمنتج عالوة أو مكافأةحيث يكون المستهلكون على استعداد لدفع  ،المدى الطويل
 1.لسلة القيمة التي ال تؤثر على التمايزالتكافؤ في التكلفة في جميع أنشطة س

تختلف وسائل وطرق تحقيق التمييز بإختالف القطاع، فيمكن تجسيد التميز على مستوى المنتج 
 2تحقيق التميز من خالل: نظمةنفسه أو على مستوى باقي عناصر المزيج التسويقي، أي يمكن لم

)على أساس نفس مستوى الجودة( في مناطق جديدة أو من خالل منافذ توزيع  عرضها لمنتجاتها -
 أي خلق التميز على مستوى المكان والتوزيع؛ ،ديدة ال تصلها المنتجات المنافسةج

 مواصفات جديدة ومختلفة في المنتج؛ل)على أساس نفس مستوى الجودة(  عرضها -
 لمنتج، بالترويج لمنتجها بشكل مميز ومختلف؛خلق التميز على مستوى اإلعالن والصورة الذهنية ل -
 خلق التميز على مستوى جودة المنتج. -

 ستراتيجية التمايز:إمزايا  -0
 3ستراتيجية المزايا التالية:تحقق هذه اإل

 الكبار؛ المنافسين مقابل من السوق جزء على للحصول المنظمة قدرة زيادة  -
 جديدة. فرص لخلق أصولها مجموعة أو المتخصصة المميزة قدراتها استثمار من المنظمة تمكين  -

 ستراتيجية التمايز: إعيوب   -0
 4:يلي فيما اإلستراتيجية هذه استخدام مخاطر تتلخص

 خدمته إلى المنظمة تسعى الذي السوق جزء ككل وبين السوق بين فاصلة حدود وضع صعوبة -
 للمستهلكين؛ والحاجات الرغبات في التشابه بسبب

 كسر المنافسون من خالله من يتمكن المستهلك سوق داخل جزء ثانوية أسواق المنافسين يجد قد -
 السوق؛ هذا حاجز

                                                           
1
 - Milara, Op. Cit., p. p. 21 – 22. 

2
- welhelm Pfahler, Harald Wiese, "Les Stratégies des entreprises- Analyse par la théorie des jeux", P.17, 

www.uni-leipzig.de/~micro/ustwbw.pdf ,date de  visite: 4/5/2013. 
3- Adam Pitts, Everett lie, the Strategic Management process , New York: John Wiley & Sons, 1996, p.91. 
4 - Boseman, phatak , Op. Cit., P.99. 
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 متطلبات الختالف السوق جزء يتطلبها التي الكلفة وقيادة المتميزة النوعية بين المزج تحقيق صعوبة -
 إستراتيجية. كل

، ستراتيجية التمييزإإستراتيجية القيادة بالتكلفة أو سواء اعتمدت المنظمة على  وفي كلتا الحالتين،
فإن الميزة التنافسية ستعكس إنتاجية أعلى للمنظمة. ومع ذلك، فمن الصعب جدا عليها أن تستفيد من 

يمكن للمنظمة تحسين تقنيتها وطريقة إنتاجها لتقليل كلفتها والحصول على التمايز،  زتين في آن واحد.يالم
لطويل سوف يقلد المنافسين سلوكها وسوف يكون على المنظمة اختيار أي ميزة عليها ولكن على المدى ا
على أي حال، ال يمكن ألي استراتيجية الحصول على نتائج جيدة إذا كانت المنظمة  أن تتبع أو تروج.

 1تهتم بالميزتين في نفس الوقت.
  (Focus Strategy)ستراتيجية التركيزثالثا: إ

على أساس اختيار مجال تنافسي  تقومحيث متخصصة، تعتبر إستراتيجية التركيز إستراتيجية 
محدود داخل قطاع الصناعة، بحيث يتم التركيز على قسم خاص، أو شريحة معينة في السوق يمكن 

على أن يتم تكثيف نشاط المنظمة  ،نتاجتحديدها إما على أساس جغرافي أو حسب نوع الزبون أو خط اإل
 2آلخرين ومنعهم من التأثير في الحصة السوقية للمنظمة.هذا الجزء، والعمل على استبعاد االتسويقي في 

 المستهدف( السوق من محدود )قطاع المستهدفة للسوق الدقيق التحديد إلى ستراتيجيةاإل هذه تهدفو 
 من ستفادةاإل إلى المنظمات تسعى إذ ككل، السوق مع التعامل من بدال وذلك عليها، الكامل والتركيز

 أو من المنافسين، أقل وتكلفة أسعار ذات منتجات تقديم بواسطة المستهدف السوق قطاع في تنافسية ميزة
لى نوعين: إوتنقسم استراتيجية التركيز  .العمالء خدمة أو المواصفات الجودة، حيث من متميزة منتجات
القائم على التكلفة ويتمثل في البحث عن ميزة من خالل تحقيق أقل تكلفة في الجزء المستهدف. التركيز 

والتركيز القائم على التمييز والمتمثل في التميز على مستوى الجزء المستهدف. ويستهدف كال نوعي 
 ويستدعيختالف بين الجزء المستهدف من القطاع وباقي األجزاء األخرى. تراتيجية التركيز على اإلاس

سلوب أأفضل  المنظمةات فريدة وأن تملك ستراتيجية أن تكون الشريحة المستهدفة ذات رغبهذه اإل نجاح
3.ستراتيجية التآكل والتقليداإل ههذ عيوبومن  لإلنتاج والتوزيع.







                                                           
1 - Passemard, Kleiner, Op. Cit., p. 112.  

2
.012،ص.0112،عمان:داراليازوريالعلميةللنشروالتوزيع،اإلدارة اإلستراتيجيةسعدغالبياسين،- 

3
 - Michael Porter. L’avantage concurrentiel, Paris: DUNOD, 1999, p. p. 27-28. 
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 فسية ومحدداتهاالمطلب الثالث: أبعاد الميزة التنا
 أوال: أبعاد الميزة التنافسية

 بعد الكلفة: -0
يتمثل بعد الكلفة في إعتماد المنظمات على تخفيض أسعار السلع والخدمات التي تعرضها إلى 
أقل سعر ممكن، ذلك أن تقليل أسعار المنتجات غالبا ما يؤدي إلى زيادة إقبال المستهلكين عليها شرط 

ذا ما تم تنفيذ هذه العملية بنجاح تكون المنظمة قد حصلت أن ال يؤثر ذلك على جودة  هذه المنتجات. وا 
على أداة تنافسية هامة وتمكنت من رفع هامش ربحها. غير أن هذه الوضعية ال تبقى مستمرة إال إذا 
حافظت المنظمة على مستويات األسعار التي تقدمها، وذلك من خالل الحصول على المعلومات 

جراء التعديالت الضرورية عند الحاجة.سعار المعتمدة من طرف المنافسينباستمرار حول األ كما  ، وا 
تضمن المنظمات التي تقدم منتجات بكلفة أدنى من منافسيها الحصول على حصة سوقية أكبر مما يعزز 

لتخفيض  المنظماتإال أن سعي  وعلى الرغم من اإلعتماد الكبير على هذا البعد، 1نجاحها وتفوقها.
 2لعدم قدرتها على مواجهة المنافسة. المنظمةكاليف ال يضمن دائمًا الربحية والنجاح، وقد تُفلس الت

 بعد الجودة: -0
 السعر بين المفاضلة على إعتماداً  أعلى جودة ذات منتجات على للحصول الزبون يسعى

 تحقق منتجات تقديمها خالل من الزبون بطلبات للفوز تسعى عمالاأل منظمات والجودة، فأصبحت
 3.يدفعه مقابلها وبالتالي يتحقق رضاه توقعات الزبون وتستحق ما

 الزبائن والء تضمن أن تستطيع التي األساسية الركائز إحدى هي السلعة أو الخدمة جودة إن
 التي النشاطات جميع إلى الجودة التي تشير تأكيد ويتم ذلك من خالل حجم استهالكهم لها. من وتزيد
 ضبط وكذلك .عليها المتفق المتطلبات مع النهائية السلع تطابق اإلنتاجية لضمان ةالعملي داخل تبنى

 4الزبائن. لدى الخدمة أو السلعة قبول لتقييم المتخذة إلى اإلجراءات يشير الجودة الذي
 بعد المرونة:  -0

أو ستجابة للتغيرات في تصميم المنتج تعرف المرونة التنافسية على أنها قدرة المنظمة على اإل
نتاجية ومزيج المنتج للتواؤم مع الحاالت الفريدة ستجابة للتغيرات اإلنتاجية. بمعنى اإلحجم الدفعة اإل

                                                           
1
 - Nicolas J. Aquilano et al., Fundamentals of Operations,  7

th
 ed, New York: Mc GRAW-Irwin INC,1996, p. 24. 

 .07، ص.0118 عمان: دار الثراء للنشر والتوزيع، تقنيات ونظم معاصرة في إدارة العمليات،غسان قاسم الالمي،  - 2
  .014،ص.4112،عمان:داراليازوريللنشروالتوزيع،إستراتيجيات التسويقثامرالبكري،-3


.24،ص.4002،والتوزيع والنشر طباعةلل الفكر دار :عمان،ساليبهأمفهومه، وأدواته، و, ميلالع البحث وآخرون،ذوقانعبيدات 4
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النقل  ،تصالسهولة اإل ،ستجابة لحاجات الزبون المتغيرة نتيجة للكثير من العوامل كالذوقيضا اإلأللزبون و 
ستجابة السريعة للتغيرات المتعلقة على اإلضا على أنها قدرة المنظمة والتغيرات البيئية. كما تعرف أي

ستجابة لرغبات الزبائن بمعنى اإل 1بخصائص تصميم المنتج أو التغيرات المتعلقة بحجم طلبات الزبون.
حسب طلبهم والذي يتم من خالل القدرة على التجاوب مع الحاالت الفريدة للزبون مما يتطلب تصاميم 

 2 متغيرة للمنتجات.
عد المرونة يمثل ميزة تنافسية مهمة ألي منظمة تريد النجاح والبقاء والنمو ب بح وبالتالي فقد أص

ستجابة لحاجات ومتطلبات الزبائن المتنوعة بأقل جهد ووقت عالم األعمال من خالل قيامها باإلفي 
 مكن.م

 بتكار:بداع واإلاإل -0
وبالتالي تحقيق  ،السوقوالمقصود بها طبيعة التغيرات التكنولوجية الجديدة الالزمة لسد حاجات 

بتكار من خالل خلق الفرص الجديدة في البيئة الخارجية بداع واإلويمكن تحقيق اإل .تنافسية للمنظمةميزة 
لى تقديم عمليات ومنتجات جديدة من خالل إبداع ويشير اإل 3ستجابة.مراقبة أنشطة المنافسين وسرعة اإلو 

صب في الحصول هدف مؤخرا لتحقيق غايات مختلفة تال تطوير العمل والتقنيات المستعملة، وأضيف هذا
  4على مخرجات ذات مواصفات بجودة عالية للجهات المستفيدة.

 بعد التسليم: -0
يعتبر بعد التسليم بمثابة القاعدة األساسية للمنافسة بين المنظمات في األسواق من خالل التركيز 

 .جديدة وتقديمها إلى الزبائن بأقصر وقت ممكنعلى خفض المهل الزمنية والسرعة في تصميم منتجات 
 أكبر كلف يدفع أن في ستعدادهال نظرا الزبون لطلب ستجابةواإل التسليم بـسرعة المنظمات وتلتزم أغلب

  5.المناسب بالوقت حاجته على الحصول ومقابل الجودة مستوى عن النظر بغض

                                                           
1
 James B. Dilworth, Operations Management: Providing Value in Goods &Services ,3rd ed. ,Florida, 

Orlando: Harcourt Inc, 2003, p.45. 
2
 William J. Stevenson, Production / Operations Management, 8th ed, not availble:Von Hoffmann Press,2007, 

p.38. 
3
- L. Renaghan, L. Dube, "Sustaining Competitive Advantage",1999,  p.44. file://A:search.epnet.com . visit 

date: 25/09/2016. 
جامعة اهغيرمنشورة،حسنهادي،"نظاماإليصاءالواسعآفاقتطبيقهفيالصناعةالعراقية"،أطروحةدكتورالساعاتيعفاف- 4

 .25،ص.4111،بغداد


5- Nigel Slack et al., Operations Management, 4
th

 edition, New York: Prentice Hall, 2004, p. 64.  

file:///A:/search.epnet.com
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شير إلى تسليم ويبين المنظمات، لتنافس لهمة مبعاد الاألعد التسليم من بمع ما تقدم يعتبر  ااتساقو 
على مواجهة طلبات الزبائن وتسليمها  المنظمةويعبر هذا البعد عن قدرة  حسب اإلتفاق.المنتجات للزبائن 

 التنافسية في السوق. تهاعزيز ميز تسهم في يا مم ،لهم في الوقت المحدد
 ثانيا: محددات الميزة التنافسية

ختالفا كبيرا بين الصناعات وحتى بين قطاعات إتختلف طبيعة المنافسة ومصادر الميزة التنافسية 
الصناعة نفسها، ويمكن لبلد معين أن يؤثر على الحصول على الميزة التنافسية في قطاع معين من 

ت فيه المنظمة . لذلك فإن تحقيق المنظمات للميزة التنافسية قد يختلف باختالف البلد الذي نشأالصناعة
أو البلد المضيف في حالة المنظمات العابرة للدول، ذلك أن عولمة المنافسة ال تلغي تأثير بلد معين على 

البيئة كانت وكلما الحصول على الميزة التنافسية. ويمكن للبلد أن يقدم مزايا مختلفة للمنظمات العاملة به. 
إذا لم تتمكن من تلبية  المنظماتازدادت شدة فشل بعض كلما وديناميكية، أكثر تعقيدا قتصادية للبلد اإل

وقد حدد بورتر نظام المحددات والذي يمثل أساس الحصول على المزايا  .طلبات هذه البيئة بطريقة مالئمة
التنافسية عن طريق الدول. وتتكون نظريته القائمة على المحددات )أو نظرية الماس( من تفاعل أربع 

 2وتتمثل هذه المحددات فيمايلي: 1محددين مساعدين.محددات أساسية و 
 : المحددات العاملية  -7

ينبغي على المنظمات حسب النظرية اإلقتصادية الكالسيكية إمتالك عوامل اإلنتاج كالعمل، رأس 
إال أن  ،المال واألرض من أجل مباشرة نشاطها، إذ يمثل ذلك نقطة البداية الالزمة للدخول في المنافسة

ورتر بينت أن إمتالك هذه العوامل يعتبر مهما إال أنه غير كافي، وأن العنصر الحاسم في نظرية ب
نافسية ينبغي خلقها، ال فالميزة الت ،هو خلق عوامل جديدة وتحسين العوامل القائمة ةكون تنافسيتالمنظمة ل
العوامل التي يتم إنشاؤها وتطويرها باستمرار مثل وتتمثل العوامل المطلوبة حسب بورتر في  وراثتها.

العلمية ذات المستوى العالمي والتي تكون أكثر مالءمة  والمنظماتالعمالة الماهرة المتخصصة للغاية، 
 لإلحتياجات الصناعية.

 :ويقسم بورتر عوامل اإلنتاج إلى الفئات التالية

                                                           
1- Satya Dev Gupta, “Comparative Advantage and Competitive Advantage: An Economics Perspective and a 

Synthesis”, St. Thomas University, Canada, p. 10. Available from: 

https://economics.ca/2009/papers/0534.pdf   visit date: 31/09/2017.  

2 Paul Laurenţiu FRĂSINEANU, “The Porter`S Theory Of  Competitive Advantage”,University of Craiova, 

Roumanie, p. p. 3493-3496. Available from: http://feaa.ucv.ro/annals/v7_2008/0036v7-030.pdf  visit date: 

31/09/2017.  

https://economics.ca/2009/papers/0534.pdf
https://economics.ca/2009/papers/0534.pdf
http://feaa.ucv.ro/annals/v7_2008/0036v7-030.pdf
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 مع العمل، وقت العملمقارنة الكمية، مستوى التعليم، التكاليف : وذلك من حيث الموارد البشرية  -
 والموقف من العمل؛

تكاليف األرض والمياه والموارد رة، الجودة، القدرة على الوصول، الوف: وذلك من حيث الموارد الطبيعية -
 المعدنية والغابات؛

يقية المستخدمة في إنشاء وتوزيع توفير المعرفة العلمية والتقنية والتسو وذلك من خالل  :موارد المعرفة -
وتقع هذه المعارف في الجامعات ومعاهد البحوث والنظام المعلوماتي والرابطات  .السلع والخدمات

 التجارية وما إلى ذلك؛
مستوى التكلفة ورأس المال المتاح لتمويل الصناعة، التي يتم تحديدها  : وتتمثل فيالموارد الرأسمالية -

قتصاد وهيكل السوق المالي الوطني، والذي يختلف من بلد آلخر، على لإل دخارعن طريق معدل اإل
 عولمة أسواق المال؛ تحقيقالرغم من 

تصاالت، وأنظمة الدفع واألنظمة المستخدمة لتحويل نظم النقل، البريد، اإل : وتتمثل فيالبنية التحتية -
اجتذاب بلد فيما يتعلق بنوعية  عناصر البنية التحتية المختلفة التي تحدد باإلضافة إلىاألموال، 

 (.الحياة وظروف العمل )الثقافة والصحة
وبالنظر إلى الظروف الراهنة، عندما يزداد انتقال عوامل اإلنتاج بشكل دائم، يصبح من األهمية 

 .قتصادية والمالية في تخصيصها واستخدامهالمباشر إليها، ال سيما القدرة اإلكان الوصول اابم
 أيضا تصنيف آخر لعوامل اإلنتاج في فئتين هما:بورتر كما قدم 

الموقع الجغرافي والعمالة المؤهلة أو غير  ،المناخ ،بما في ذلك الموارد الطبيعية :العوامل األساسية -
 ؛ميع البلدان ولكن بنسب مختلفالتي يمكن تلبيتها في جو المؤهلة 

حديثة، والعمالة ذات المهارات العالية، البنية التحتية المعلوماتية الوتتمثل في  :العوامل المتقدمة -
 .ستثمارات الهامةالعوامل في الوقت المناسب مع اإل يتم إنشاء معظم هذه. و ومعاهد البحوث التنافسية

، إال أن للحصول على الميزة التنافسيةمن األساسية هذه العوامل أهم تعتبر في الوقت الحاضر، و 
 .المتقدمة غالبا ما تقوم على العوامل األساسيةنتباه إلى أن العوامل بورتر يلفت اإل

 حسب خصوصياتها إلى: هاتصنيف آخر لعوامل اإلنتاج يقسموهناك 
التي و  ،والعمالة المتعلمة والمتحمسة مصرفيتصاالت، النظام النظام النقل واإلالمعممة: مثل العوامل  -

 البلدان؛وهي متاحة في كثير من  يمكن استخدامها في العديد من الصناعات
التي تقع في عدد محدود و  ،العمال ذوي المهارات العالية والبنية التحتية الخاصةك: المتخصصةالعوامل  -
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خلقها استثمارات أكبر ومستوى أكبر من المخاطر، بدءا من وجود  قتصادية. ويفترض من القطاعات اإل
 أشكال مختلفة من المزايا التنافسية.، وهي نادرة ولكنها حاسمة لخلق والحفاظ على المعممةالعوامل 

 : محددات الطلب -0
 من خالل مزيج الطلب المحلي،، وذلك تنافسيةالمزايا الإن محددات الطلب لها دور هام في خلق 

، ويمكنه تحديد النمط المستقبلي للطلب الذي فالدول تفوز بالميزة التنافسية إذا كان الطلب المحلي قويا
بتكار بسرعة أكبر من المنافسين األجانب من أجل البقاء في السوق. ويحدد يجبر المنظمات على اإل

 بورتر ثالثة سمات من الطلب المحلي التي تؤثر على إكتساب ميزة تنافسية:
 ؛هيكل السوق المحلي الذي يحدد مستوى جودة السلع -
 المشترون المحليون الذين لديهم احتياجات متطورة؛ -
 .رين المحليينستباقية للمشتحتياجات اإلاإل -

ستثمارات إلنتاج كميات كبيرة افي حالة بلد كبير مع سوق محلية كبيرة يتم تحفيز التنمية والقيام ب
من المنتجات، في حين إذا كان البلد صغير مع انخفاض السوق المحلية، فإن الفرصة الوحيدة للوصول 

أن تطور المزايا التنافسية عن طريق ويمكن للسوق المحلية . إلى اقتصاديات النطاق هو أن تصبح دولية
وبالتالي يمكن لمعالم السوق  .تدويل الطلب المحلي وتوزيع المنتجات الوطنية في الخارج لتحسين سلعهم

 .ولكن تأثيرها يعتمد على المحددات األخرى للماسالمحلية المساهمة في إكتساب ميزة تنافسية، 
 :الصناعات التحويلية -0

التحويلية محدد آخر للحصول على الميزة التنافسية إذا كانت لها مكانة قوية في تعتبر الصناعات 
أن يصبح أكثر قدرة على المنافسة، إذا كان لديه صناعة أفقية ورأسية معين  يمكن لبلدو  السوق الدولية.

مما  ال سيما الصناعات التي تتسم بالمشاركة النشطة في اإلبتكار واإلرتقاء، أكثر تركيزا وتخصصا،
بتكار، ولكن كما هو الحال بالنسبة لمحددات الطلب، وتأثير المزيد من المعلومات واإليمكنها من جلب 

عتمد تالحصول على ميزة تنافسية  على الروابط بين فروع الصناعة على نمو اإلنتاجية الدولية وبالتالي
 .على المحددات األخرى من الماس

 :والتنافس فيما بينها المنظمةستراتيجية وهيكل إ -0
العامل الرابع للماس الذي يؤثر على  ووالتنافس فيما بينها ه المنظماتإن استراتيجية وهيكل 

األهداف وعن طريق ، المنظمات في البلدبالطريقة التي تنظم وتدار بها  وذلك القدرة التنافسية الدولية للبلد
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هناك اختالفات بين البلدان فيما يتعلق بمستوى التعليم،  وبطبيعة الحال، .ستراتيجيات المطبقةالمقترحة واإل
 .المديرين ومداخل األهداف، أسلوب العمل

وعلى تحفيز  مالكي المنظماتافع و دعلى شكل الملكية، ستراتيجيات األهداف واإلتعتمد و 
 أصحاب المصالحمع المالكين و  المنظمةمن الضروري للميزة التنافسية تنسيق أهداف و  .المديرين
 .والمديرين

هو أمر مهم لتحسين التدريب المهني  المنظمةالدافع الفردي لألشخاص العاملين في كما يعتبر 
رتبط المزايا التنافسية ارتباطا وثيقا بوجود منافسة حقيقية تو . للحصول على المزايا التنافسية والحفاظ عليها

نتجات جديدة في السوق واكتشاف أسواق على الترويج لم المنظماتوقوية في السوق المحلية، مما يحفز 
 .ز النمويحفتجديدة من أجل 

 النظماتوجود العديد من ومن األفضل نفس أهمية المنافسة الدولية، بالمنافسة المحلية تحضى و 
ويؤدي اعتماد الحكومة لبعض اللوائح  ب.الوطنية قوية مثل منافسيها األجان لتصبح المنظماتنافسة تالم

جديدة إلى تحديد نمو المنافسة، وبالتالي يسهم في الحفاظ على الميزة  منظماتالتي تشجع إنشاء 
 .التنافسية

"الماس" تتطور بشكل وثيق مع عاملين آخرين  ـالمحددات األربعة ليتضح أن ، من خالل ماسبق
 .وسياسة الحكومة الصدفةهما: 

 الصدفة:  -0
دور  هناك  الحظ بورتر أنه خالل تطور معظم الصناعات التي حصلت على ميزة تنافسية، كان

التغيرات في تكاليف يسية في السوق المالية الدولية، التغيرات الرئالتي حددتها الحروب،  للصدفةكبير 
 .ختراعاتواإل ارات السياسية للحكومات األجنبيةالقر ، (صدمات النفطمثل عوامل اإلنتاج )

 السياسة الحكومية: -0
. أن تؤثر على تحقيق الميزة التنافسية لهايمكن  ات التيمحددالأهم  السياسة الحكومية منتعتبر 

ستثمار في اإل ،ويرتبط ذلك بحقيقة أن الحكومة يمكن أن تؤثر على السوق المحلية من خالل اإلعانات
 اإلنتاج. عوامل الحصول علىد من تكاليف خلق بنية تحتية تنافسية للحو تنظيم السوق المحلية  ،التعليم

تصاالت السلكية وتعتبر الدولة أيضا مشتري مهم لبعض الصناعات، مثل صناعة الدفاع، الطيران واإل
ومن المهم تناول نظام شروط القدرة التنافسية من خالل اتخاذ إجراءات حكومية متماسكة من  .والالسلكية

 .الوطنية أجل خلق أو تحسين المزايا التنافسية
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من أجل خلق ميزة تنافسية البد على المنظمات أن تتطور، تبتكر وتكتشف أحسن الفرص 
التنافسية وتستغلها. وتعتبر محددات الميزة التنافسية من العناصر األساسية التي من شأنها أن تدعم الميزة 

سي بشكل عام. ويتحقق كل التنافسية للمنظمات وتزيد من فعاليتها من خالل التأثير على المناخ التناف
 ماسبق عندما تعمل جميع المحددات بدون إستثناء بشكل تفاعلي وديناميكي.

 المبحث الثاني: مصادر الميزة التنافسية، أدوات تحليلها ومؤشرات قياسها 
المختلفة كالربحية، اإلنتاجية والحصة قبل قياس الميزة التنافسية للمنظمات باستخدام المؤشرات 

وأدوات تحليلها. وسيتم التعرف  المصادر التي تستمد منهاال بد من التعرف على كان ، وغيرهاالسوقية 
 على كل ذلك من خالل هذا المبحث. 

 المطلب األول: المداخل النظرية لمصادر الميزة التنافسية
 .خيرةالمصادر التي تستمد منها هذه األ تستدعي الحيازة على ميزة أو مزايا تنافسية، التعرف على

للموارد سواء المادية أو البشرية، الملموسة وغير الملموسة، وليس امتالكها فقط  المنظمةعتبر إمتالك يو 
حو أهداف دور المعلومات والتيقظ المستمر في تصويب الجهود ن نسيانبل حسن إستغاللها، دون 
 إلى التنافسية الميزة مصادر تنقسمو  .رات في الوقت والجهد والمالو لى وفإواضحة، مما يؤدي بدوره 

 الموارد مدخل في لثانياو  ميزة تنافسية لبناء كوسيلة اإلستراتيجي التفكير في أولها يتمثل مصدرين
 .بنوعيها
 ستراتيجيالتفكير اإلأوال: 

يتطلب هذا المصدر توفير مستويات عالية من األفكار واإلبداع والخبرات تؤهل المنظمة للتأقلم 
حداث التغيير بشكل ال يؤثر على هيكلية وطريقة عملها داخليا ا  مجاالت أنشطتها، و مع ماهو جديد في 

 1وخارجيا وال يسبب تراجعا في قدرتها التنافسية.
 والنجاح البقاء لها يضمن الذي للمنظمة اإليجابي بالتفكير يأخذ اإلستراتيجي التفكير مفهوم إن
 بمبدأ لها التعرض الممكن التهديدات واجتناب استغاللها أجل من للفرص اقتناص ألنه التفوق ومن ثم

 إمكانية له الذي البناء اإلستراتيجي التفكير امتالك المنظمة على يجب وعليه الحيطة والحذر،
 مدى على واإلجابة المنظمة، وخارج داخل موجود هو فيما والتمحيص التحليل، التدقيق، ستقطاب،اإل

                                                           
1
، 0112 ،جامعة بسكرةالمحيط،  وتحوالت االقتصادية المؤسسات تنافسية حول الدولي الملتقى، التنافسية" ومفهمسدور، "م وفارس رزيق كمال- 

 . 8ص. 
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 وتضييعها ذلك في السبق وكذا المنظمة أمام المتاحة الفرص استغالل أجلمن  بينهما التوافق إمكانية
 1.المنافسين على

 المواردثانيا: 
 ،القدرات ،األصول جميع، أو هي الموارد هي كل العوامل التي تمتلكها أو تديرها المنظمة

 هاتمكنو  المنظمة عليها تسيطر التي وغيرها، والمعرفة المعلومات ،المؤسسية السمات ،التنظيمية العمليات
ويمكن العثور على عدة تصنيفات لموارد . وفعاليتها كفاءتها تحسن التي ستراتيجياتاإل وتنفيذ تصور من

المنظمة في األدبيات الموجودة حاليا. ومن أهم هذه التصنيفات تلك التي قسمت الموارد إلى أربع فئات؛ 
ستراتيجيات، رأس المال يمكن استخدامها لتصور وتنفيذ اإل ويشمل موارد األموال التي رأس المال المالي

المادي ويشمل التكنولوجيا المادية المستخدمة، اآلالت، المعدات، الموقع الجغرافي والحصول على المواد 
الخام، رأس المال البشري ويشمل التدريب، الخبرة، الحكم، الذكاء، العالقات والرؤى من فرادى المديرين 

يشير إلى سمات مجموعات األفراد  إال أنهأس المال التنظيمي على غرار رأس المال البشري والعمال ور 
بدال من الفرد الواحد. كما تصنف الموارد أيضا إلى األصول الملموسة )األصول المادية التي تمتلكها 

ي الميزانية ، مثل المرافق والمعدات والمواد الخام( وغير الملموسة )البنود التي ال تظهر فالمنظمة
تنبع ، حيث هم التصنيفاتأ. ويعتبر هذا التصنيف من (العمومية، مثل السمعة والمعرفة والثقافة التنظيمية

أهمية هذا التصنيف أساسا من حقيقة أن الموارد غير الملموسة هي أقل سهولة في التغيير وأكثر صعوبة 
نظمة الربط بين الموارد الملموسة وغير الملموسة وينبغي على الم. وأكثر تميزا بالنسبة للعمالء في التقليد

وبالتالي فإن لها دورا أكثر أهمية في  بطريقة مجدية من أجل تحقيق ميزة تنافسية وخلق قدرات تنظيمية
 :وتشمل هذه الموارد الملموسة وغير الملموسة مايلي 2خلق قيمة للمنظمة.

 الموارد الملموسة: -0
 أولية، معدات إنتاج و موارد مالية.لى ثالثة أصناف مواد إوتصنف 

 المواد األولية: -
وتتمثل في المدخالت التي تحتاجها المنظمة من أجل تحويلها إلى مخرجات، وترتبط جودة هذه 
األخيرة وتميزها بجودة مدخالتها، لذلك يعتبر إختيار الموردين المناسبين عامل حاسم للحصول على 

                                                           
 .42ص. ،2002الجامعية، اإلسكندرية:الدار ،اإلستراتيجيةاإلدارة  و اإلستراتيجي التفكير وآخرون، المرسي محمد الدين جمال  - 1

2
- Hui-Ling Wang, "Theories for competitive advantage", Being Practical with Theory: A Window into Business 

Research, University of Wollongong, Australia, 2014, p. p.35-36.  

http://eurekaconnection.files.wordpress.com/2014/02/p-33-43-theoriesof-competitive-advantage-theori-

ebook_finaljan2014-v3.pdf   visit date: 12/03/2016.      

http://eurekaconnection.files.wordpress.com/2014/02/p-33-43-theoriesof-competitive-advantage-theori-ebook_finaljan2014-v3.pdf
http://eurekaconnection.files.wordpress.com/2014/02/p-33-43-theoriesof-competitive-advantage-theori-ebook_finaljan2014-v3.pdf
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أي أن المنظمة مطالبة بتوفير المواد األولية بالكمية المناسبة منتجات ذات جودة وبأسعار تنافسية؛ 
كما يجب اإلهتمام بتوفير الشروط الالزمة لتخزينها من أجل المحافظة  .الوقت الالزمب والجودة الجيدة

عليها. ولهذا فكلما توفرت هذه المواد بالشكل المطلوب، كلما ساعد ذلك المنظمة في حصولها على ميزة 
وذلك باعتبارها تدخل ضمن اإلمدادات الداخلية التي تعتبر من األنشطة الرئيسية للمنظمة في تنافسية، 

 1.سلسلة القيمة
 :الموارد المادية -

وتعتبر الموارد المادية نوع من موارد التصنيع التي تستخدم إلنتاج وتسويق السلع والخدمات. 
الوصول إلى شبكات النقل والمواد الخام، حالة وتشمل عناصر مثل الموقع الجغرافي للمنظمة، إمكانية 

غيرها جزءا هاما من أصول موارد المادية مثل األراضي والمصانع و الوتعد . التنظيم والسياسة المحلية
ومع ذلك نادرا ما يتم اعتبارها أساسا للميزة التنافسية المستدامة. وعلى الرغم من أن الموقع  المنظمة،

يزة متميزة في أسواق معينة، فإنه يفتقر إلى الحواجز الجغرافية أمام المنافسين الجغرافي يمكن أن يكون م
يعد و  تطوير تكنولوجيا المعلومات والمرافق يجعل هذه المزايا المكانية تتضاءل بسرعة.ألن اآلخرين، 

 لى المواد األولية بسهولة ميزة بسببإاكن التي يمكن الوصول من خاللها تموقع المنظمات في األم
اإلضافة الفعالة التي يقدمها الحصول على الموارد المادية بتكلفة أقل، تخفيض وقت التسليم وضمان 

مما يساعد المنظمات على توفير منتجات أو خدمات نهائية بتكلفة أقل من  ،الجودة العالية للمواد األولية
. وتعد الزيادة في تكلفة المواد المنافسين، وبالتالي تحسين مزايا التكاليف واإلنتاج للمنظمات في السوق

    2األولية من بين التحديات األساسية التي تواجه المنظمات في المحافظة على نمو أدائها وتحسينه.

 الموارد المالية: -
وتعتبر الموارد المالية مهمة لنمو المنظمات، إذ يشكل غياب التمويل عقبة رئيسية للمنظمات التي 

 يمية وقانونية في عملها، ال سيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.تواجه عقبات اقتصادية وتنظ
يؤثر على  ويتيح توافر الموارد المالية قدرة للمنظمة على تطوير ونشر الموارد والقدرات الضرورية، ومن ثم

وهي قابلة يمكن تقليدها، و ، ومع ذلك فإن هذه الموارد ليست نادرة، هاستراتيجية لتراكم مخزون األصول اإل
يتطلب الحصول على المواد األولية ومعدات اإلنتاج موارد مالية داخلية كرأسمال و للتداول في السوق.

                                                           
 وائل األردن:دار ،24الطبعة،متكامل منهجي منظور -اإلستراتيجية اإلدارة إدريس، صبحي محمد وائل الغالبي، منصور محسن طاهر - 1

 .302،ص.4002 للنشر،


2
- W. Jiang, “Business Partnerships and Organizational Performance: The Role of Resources and 

Capabilities”, Contributions to Management Science, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, 

p.p.39-40.  
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المنظمة أو خارجية كالقروض، من أجل تقديم منتجات جديدة لزيادة حصتها السوقية، لذلك فإن اهتمام 
تعزيز موقفها التنافسي على المدى المنظمة بسالمة موقفها المالي والمحافظة عليه باستمرار يعمل على 

  1الطويل.
 الموارد غير الملموسة: -0
  السمعة التنظيمية: -

 التنافسية للميزة التنظيمية السمعة بأهمية واإلدارة التسويق مجال في األكاديميون أقر وقد
 في تتناقضو التعريفات تعددت  األخيرة، السنوات في السمعةتزايد إهتمام األكاديميين ب وبسبب. للمنظمات

 2يمكن النظر إلى السمعة التنظيمية من ثالث زوايا مختلفة:و المنظمة.  سمعة لمصطلح األحيان بعض
 المراقبين أو أصحاب المصلحة دون إصدار أحكام؛  التوعية ينظمها كحالة من 
 منظمة من أصحاب المصلحة والمراقبين؛ اللحالة  كتقييم 
  اقتصاديكمورد أو أصل غير ملموس أو مالي أو. 

من خالل ماسبق يمكن تعريف سمعة المنظمة بأنها أحکام جماعية للمراقبين من قبل منظمات 
معظم  تصورو  جتماعية والبيئية التي تعزى إلی المنظمة علی مر الزمن.وم علی تقييم اآلثار المالية واإلتق

وهي المنتجات/ الخدمات،  مكونات تشمل أربعاألدبيات الموجودة السمعة التنظيمية كبنية متعددة األبعاد 
األداء التنظيمية تتكون من بيئة العمل، ، المعلومات والسلوك. ومع ذلك هناك من يرى أن السمعة البيئة

لية اإلجتماعية والمنتجات /الخدمات. ويشير باحثون آخرون إلى أن و المالي، الرؤية، القيادة، المسؤ 
 3يادة، اإلفصاح المالي وحوكمة الشركات.السمعة تشمل األداء المالي، الرؤية، الق

وتعزز السمعة المالئمة قدرة المنظمات على  ،ويقال إن سمعة المنظمة لها خصائص فريدة
توظيف رأس المال البشري والحفاظ عليه. كما أنها تفرض أسعارا متميزة من خالل تقليل عدم اليقين لدى 
العمالء اتجاه المنتجات والخدمات، وزيادة إيرادات المبيعات من خالل اجتذاب العمالء والحفاظ عليهم. 

ا تحسين آثار العالمة التجارية والحفاظ على أرباح المنظمات. ويمكن ويمكن للسمعة التنظيمية أيض
للمنظمات التي تتمتع بسمعة إيجابية قوية أن تكون مرشحا جيدا للمعالجة المالئمة من جانب وسائط 

نسبي ألن مکاسب  كهيكلليها درة السمعة التنظيمية يجب النظر إولتفسير ن اإلعالم وجذب المستثمرين.

                                                           
 .243-242،ص.ص.4022-4020،جامعة تلمسان ماجستير،رسالة الشاملة"، الجودة إدارة ظل في التدرب "إستراتيجيةخديجةحريق، - 1

2
 - Jiang, Op. Cit., p. 34. 

3
 - Ibid., p. 34. 



 أثر تكنولوجيا المعلومات اللوجستية على تحقيق الميزة التنافسية                           الثالث  الفصل  
 

 
154 

معة المنظمة تقيم بالمقارنة مع سمعة المنظمات األخرى والقليل من المنظمات هي التي أو خسائر س
 1تحصل على سمعة جيدة عند تقييمها بالمقارنة مع المنافسين.

يتم . و ستغناء عنهاغير قابلة للتقليد، وال يمكن اإل ويتم الحكم على السمعة بأنها مالئمة إذا كانت
الجهود أو األداءات السابقة، والتي تظهر من تراكم الصور المتعددة  تحديد السمعة حسب قيمة )جودة(

جتماعي لبناء والتعقيد اإل خية، الغموض السببيعلى فترات من الزمن. ومن ثم، فإن الظروف التاري
ويبدو أن إمكانية الحصول على بديل  السمعة تحدد السمات الفذة وغير القابلة للتحويل لسمعة القيم.

ستراتيجيات على نحو فعال محدودة. ومن الخصائص ة للسماح للمشترين بتنفيذ نفس اإلمحتمل للسمع
الهامة األخرى للسمعة التنظيمية المتانة. وتقلل السمعة وتقدر ببطء بسبب العملية التفسيرية طويلة األجل 

ستراتيجي إصل أسمعة المنظمة  وتعتبر التي تتطلبها الهيئات المكونة لتشكيل أو تغيير تصوراتها عنها.
شار إلى أن السمعة ال تكون في الميزانية العمومية ييساهم في الميزة التنافسية للمنظمة وأدائها المتميز. و 

خلق القيمة. وتعتبر سمعة المنظمة من بين الموارد غير الملموسة الهامة للنجاح تأو بيان الدخل، ولكنها 
  2التنظيمي.

الجزء األول من رأس  كما أنها مهم في تشكيل الشراكات التجارية، السمعة التنظيمية عاملتعتبر 
الثقة والمساءلة. ويفضل توفر هذه  ،المسؤولية ،الموثوقية ،جتماعي الذي يعزز المصداقيةالمال اإل

الخصائص ألن المنظمة ذات السمعة الطيبة صادقة ونزيهة وجديرة بالثقة وقادرة على توفير منتجات 
ة جيدة. وتتمتع بوضع مالي متميز وخصائص أعمال ثابتة يمكن التنبؤ بها. كما أن وخدمات ذات نوعي

إقامة عالقات مع شركاء يحظى بتقدير كبير يقوي سمعة المنظمة نفسها كشريك مرغوب فيه وموثوق به. 
 ونتيجة لذلك، من المرجح أن يكون لدى المنظمة شركاء بارزين والوصول إلى بنوك استثمارية مرموقة في
المستقبل. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للمنظمة ذات السمعة الطيبة أن تجتذب وتحتفظ بمستوى أعلى من 
رأس المال البشري، مما يزيد من تحسين نوعية الموارد البشرية، والموارد والقدرات اإلدارية واإلنتاجية. 

فعالة، حيث أن المنظمات التي جتماعية التحل السمعة محل آلية الرقابة اإل يمكن أن هوهناك من يرى بأن
تحظى بتقدير كبير هي أقل عرضة للتصرفات اإلنتهازية التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالسمعة التي 

 3كتسبتها بشق األنفس وتضع اإلستثمارات السابقة في خطر.ا
 

                                                           
1
 - Ibid., p. p. 34-35. 

2
 - Ibid., p. 35. 

3
 - Ibid., p. p. 35-36. 
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 الجودة: -
 لمنظمة التي تسعىل التنافسية الميزة وتعزيز خلق في أساسيا عامال والخدمات المنتجات جودة تعد

 عليها، بحيث يرتبط بقاؤها في السوق بتنويع منتجاتها باإلعتماد عالية سوقية حصص تحقيق إلى
 تلبية على الخدمة وأ المنتج قدرة إليها. وتشير الجودة إلى تطلعا أكثر العمالء تجعل بطرق وخدماتها
 في سيما ال يجابيإ تجاهاإل كان المنتج وخصائص توقعاته بين توافق هناك كان العميل وكلما حاجات

 ثقة كسب وكذا الدولية، السوق ودخول تنافسية مزايا على للحيازة ستراتيجيإ سالح التي تعتبر الجودة ظل
لى إجابة والصالحية. وتسعى المنظمات ستهي المطابقة، اإل عناصر ثالثة الجودة العاملين. وتتضمن

تها مثل تراجع سمعة اءتنتج عن عدم تحقق الجودة أو ردن التي يمكن أ تحقيق الجودة تفاديا لآلثار
لى تراجع حصتها السوقية وبالتالي فقدانها إفي أذهان المستهلكين مما يؤدي وتدمير صورتها  المنظمة

ناتجة عن الصابات أو الحوادث أو األخطاء المحتملة الناتجة عن اإل للعمل. كما قد تؤثر أيضا على زيادة
ء التصميم. وتؤثر رداءة الجودة أيضا على زيادة العديد من أنواع التكاليف التي رداءة الصناعة أوسو 

 الفحص، تكاليف اإلنتاج، إعادة تكاليف المعيبة، بالوحدات المتعلقة مثل التكاليف المنظمةتتحملها 
 يمنح الذي المتعلقة بالخصم والتكاليف الراضين غير العمالء شكاوى مع التعامل تكاليف النقل، تكاليف
 1.الرديئة الجودة ذات المنتجات على

 التكنولوجيا: -
تؤثر التكنولوجيا على الميزة التنافسية إذا كان لها دور هام في تحديد وضع التكلفة النسبي أو 
التمايز. وبما أن التكنولوجيا تتجسد في كل نشاط من أنشطة القيمة وتشارك في تحقيق الروابط بين 

تكنولوجيا على التكلفة التؤثر و األنشطة، فإنه يمكن أن يكون لها تأثير قوي على كل من التكلفة والتمايز. 
تستخدم أو التمايز إذا كانت تؤثر على عامل التكلفة أو عوامل التفرد في أنشطة القيمة. ويمكن أن 

مثل الحجم أو التوقيت أو العالقات المتبادلة. وفي  ط القيمة نتيجة عوامل تشغيل أخرىالتكنولوجيا في نشا
التنافسية، بل هي نتيجة لمزايا أخرى. ومع ذلك فإن  هذه الحاالت فإن التكنولوجيا ليست مصدرا للميزة
عكس خيار السياسة تا تكون محركا في حد ذاتها عندما التكنولوجيا المستخدمة في نشاط القيمة غالبا م

التي اتخذت بشكل مستقل عن العوامل األخرى.  كما أن المنظمة يمكن أن تكتشف تكنولوجيا ألداء نشاط 
فإن التكنولوجيا هي مورد داخلي  عليهو  ،بالتالي حصولها على ميزة تنافسيةو معين أفضل من منافسيها 

ضافة قي ة للزبائن، غير أن معظم وجهات النظر تتفق على أن التكنولوجيا ميمكنه إنشاء مزايا للمنظمات وا 

                                                           
1
.006. ص ، 1999 ، الجامعية الداراإلسكندرية:  ،النظم مدخل -والعمليات اإلنتاج إدارة البكري، محمد ونياص - 
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مصدر غير ال ينظر لقيمتها بحد ذاتها ولكن ينظر إلى المزايا التي تخلفها. لذلك يمكن إعتبار التكنولوجيا 
 هاما، لكونها دورا للتكنولوجيا أصبح العالم عرفه الذي الرهيب التطور ظل فيو  مباشر للميزة التنافسية.

يعادل  متطورةت التكنولوجياال متالكجميع الجوانب اإلقتصادية للمنظمات والدول، وأصبح إ في تتحكم
  1 .قوةلل مصدر امتالك

 المعلومات: -
بالنسبة للمنظمة فهي بمثابة وسيلة لتطوير وسائل االنتاج بشكل تلعب الملعومات دورا هاما 

 وتعتبر. أسرع، كما تحدد الطريقة التي يستطيع بها المستخدمين الوصول الى االهداف المشتركة
 العمليات من العديد أداء يمكن ال منظمة، حيث أي في اإلستراتيجية الموارد أيضا أحد المعلومات

 المعلومات البيئة، وتؤدي في الحاصل التغير لمواكبة بدونها، خاصة المناسب رارالق األساسية، أو اتخاذ
  .2 وطرق االستخدام ومجال اإلنتقاء، التوقيت حيث من استغاللها حسن حالة في دورها

  :لموارد البشريةا -
المنظمات في فهم عوامل النجاح الحرجة في أواخر القرن العشرين وتحولت  وجهات نظراختلفت 

 إلى اإلهتمام بمعارف األفراد أكثر من الجهد البدني المبذول في العمل والذي كان أساسا لتحديد النجاح
دخال اآلالت الحديثة والتكنولوجيا في ا  ، لكن مع التطور الذي حدث بعد ذلك و طوال الفترة الصناعية

هتمام كبير إوقد حظي العنصر البشري ب ساس أقل أهمية.صبح التقييم على هذا األأنتاجية العمليات اإل
نظرا ألن الموارد القائمة على المعرفة قد تم اإلعتراف بها على أنها أصول تنافس بصورة متزايدة للحصول 

عتماد أكثر على لضروري اإلوأصبح  من ا قتصادي الجديد.على ميزة تنافسية، وال سيما في المشهد اإل
ضافية التي يمة اإلذا كانت الميزة التنافسية هي نتيجة للقا  و  .فكرية في تقييم رأسمال البشريالقدرات ال
نفراده بخصائص ا  جسيد هذا من خالل تميز المنتوج و ذا كان من الممكن تا  للزبون، و  نظمةتخلقها الم

عتماد فضلية النسبية باإلطاعة المنظمة أن تحقق تلك األستإنة مع منتوجات المنافسين، فإنه بضافية مقار إ
ستمرار نشاط ث تعد المعرفة ركيزة أساسية إلحي ،لية خاصة في مجال البحث والتطويرعلى قدراتها الداخ

رها شرطا أساسيا ضمن سياساتها عتباإافسية المرتكزة على المعلومات، بالمنظمة في البيئة التن
 3.ستثماريةاإل

                                                           
1 - Michael Porter, "Technology And Competitive Advantage", Journal of Business Strategy, Vol. 5, 

Issue 3, 1985, p. 63. 

 
.04/03/4004، تاريخ التصفح:  http://www.hrdiscussion.com/hr21824.htm "،التنافسية الميزة مصادر  "فتاح فدوة -2

.8يحضية، المرجع السابق، ص. -  3  

http://www.hrdiscussion.com/hr21824.htm
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ستهالكية، بل هي سلعة إليست سلعة  هابمعنى أن ،يدةمعارف جدل منتجا عامالتعتبر المعرفة 
. ولقد عرفت المعرفة لمرات كثيرة ومتعددةإنتاجية قادرة على توليد سلع جديدة بحد ذاتها قابلة لإلستخدام 

 وقت في األفراد من مجموعة أو فرد دراسات و تجارب خبرة، معلومات، رصيد أو على أنها حصيلة
 الناجحة المنظمات فإن التنافسية، ومنه الميزة خلق في أهمية األكثر المورد المعرفة أصبحت حيث محدد،
 وخدمات وسلع وأساليب تكنولوجيا من خالل وتجسدها الجديدة المعرفة مسبق بشكل تخلق التي هي

 1.جديدة
أجل تحقيق الميزة التنافسية، وعلى قد تعتمد المنظمة على مصادر ملموسة أو غير ملموسة من 

الرغم من أن إعتماد المصادر غير الملموسة يقدم ميزات صعبة التقليد إلى حد ما مقارنة بالمصادر 
الملموسة إال أن المنظمات يمكن أن تتغلب على ذلك عن طريق إعتمادها على تنويع وتعدد مصادر 

فظة عليها. كما أن المنظمات بحاجة إلى وضع ستمرار من أجل المحاإوكذلك على تجديدها ب ،الميزة
لدعم الموارد لكي تسهم في تحقيق الميزة  آتإستراتيجيات ببنية صحيحة وأنظمة تحكم وأنظمة مكاف

 التنافسية. 
 المطلب الثاني: أدوات تحليل مصادر الميزة التنافسية

 أوال: نظرية الموارد والقدرات كأداة لتحليل مصادر الميزة التنافسية
يتم الحصول على ميزة تنافسية عندما تقوم المنظمة بتطوير أو الحصول على مجموعة من 
السمات أو تنفيذ اإلجراءات التي تسمح لها بالتفوق على منافسيها. وقد استحوذ تطور النظريات التي 

هتمام مجتمع اإلدارة على مدى أكثر من نصف قرن )منذ إتساعد على تفسير الميزة التنافسية على 
ختلفت هذه النظريات بين النظرية القائمة على السوق والنظرية إالستينيات من القرن العشرين(. وقد 

  القائمة على الموارد بجميع تطوراتها لتحليل الميزة.
 :MBV (The Market-Based View)النظرية أو الرؤية القائمة على السوق  -0

على السوق أن عوامل الصناعة وتوجه السوق الخارجي هي  ةستراتيجية الرؤية القائمإوترى 
ستهالك ى إطار اإلويعد نموذج القوى الخمس لبورتر الذي يستند إل المحددات األساسية ألداء المنظمات.

للمنظمة متضمنة في واإلنتاج المستدامين من أفضل النظريات المعروفة في هذه الفئة. إن مصادر القيمة 
ستراتيجي مجموعة نتجات النهائية. ويعني الموقف اإلستراتيجي للمضع التنافسي الذي يميز موقفها اإلالو 

ستراتيجي للمنظمة عن طريق . ويتم تحديد الموقف اإلافريدة من أنشطة المنظمة التي تختلف عن منافسيه
                                                           

.06، ص. 7666، اإلسكندرية: مكتبة اإلشعاع، مدخل إداري –نظم المعلومات اإلدارية  السيد عزاب كمال، -
1
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تلفة جدا. ويتم في هذا اإلطار تحديد ربحية قيامها بأنشطة مماثلة للمنظمات األخرى، ولكن بطرق مخ
هذه  وتركز المنظمة أو أدائها فقط من خالل الهيكل والديناميكية التنافسية للصناعة التي تعمل فيها.

النظرية على بيئة المنظمة والعوامل الخارجية. ويعتمد أداء المنظمة وفق هذه النظرية بشكل كبير على 
اتيجية تكون في سياق الصناعة ككل وموقف المنظمة في السوق بالنسبة أن اإلستر  ، حيثبيئة الصناعة
ستراتيجية، تقوم المنظمات عادة بإجراء تقييم شامل لميزتها التنافسية الخاصة صياغة اإل عندو لمنافسيها. 

 النظروتتألف القوى الخمس قيد  الخمس لبورتر. ىعن طريق تقييم البيئة الخارجية استنادا إلى نموذج القو 
القدرة التفاوضية  ، التهديد بالبدائل، القدرة التفاوضية للموردين،منافسين جدد دخولمما يلي: الحواجز أمام 

ومن هذا المنظور، فإن مصادر القوة السوقية للمنظمة تفسر  .الخصومالمنافسة بين حدة للمشترين و 
حتكار، والحواجز أمام لسوقية: اإلا للقوةوكثيرا ما يسلط الضوء على ثالثة مصادر . أداءها النسبي
ة التفاوضية، حيث أن المنظمة عندما تمتلك احتكارا يكون لديها موقف قوي في السوق، و الدخول، والق

وتؤدي الحواجز العالية أمام دخول منافسين جدد في صناعة ما إلى خفض المنافسة  وبالتالي أداء أفضل.
ي قوة المساومة األعلى في الصناعة بالنسبة للموردين وبالتالي تحسين األداء. ويمكن أيضا أن تؤد

 1والعمالء إلى أداء أفضل.
وضع الحالي للصناعة يمكن المنظمة من تحليل النموذج القوى الخمسة على الرغم من أن 

لديه قيود تتمثل في إفتراضه للسوق المثالي الكالسيكي فضال عن هيكل  إال أن النموذج ،بطريقة منظمة
ق الديناميكية في الوقت السوق ثابت، وهي إفتراضات من غير المرجح أن تكون موجودة في األسوا

باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض الصناعات معقدة مع عالقات متعددة، مما يجعل من الصعب الحاضر. 
لربحية تكون خاصة ادام نموذج القوى الخمس. عالوة على ذلك فإن محددات ها باستخفهمها وتحليل

لقدرات هي أكثر بالمنظمات وليس بالصناعة. كما تبين أيضا أن الميزة التنافسية القائمة على الموارد وا
قتصار على المنتجات ووضع السوق من حيث المساهمة في المزايا التنافسية أهمية من مجرد اإل

وخالفا لتركيز بورتر على الصناعة، تغير التركيز منذ الثمانينات من القرن العشرين إلى  المستدامة.
إعطاء أهمية للموارد )غير المتجانسة( التي تستخدمها المنظمات باعتبارها المصدر الرئيسي للميزة 

ى الهيكل الداخلي ستراتيجية من هيكل الصناعة إلير تركيز الدراسات في اإلدارة اإلالتنافسية. وبالتالي تغ
 2سم النظرية القائمة على الموارد.إستراتيجية برد والقدرات. ويعرف هذا النهج لإلللمنظمة مع الموا

 
                                                           

1
 - Wang, Op. Cit., p. 34.  

2
 - Ibid., p. 35. 
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 :RBV (The Resource-Based View)النظرية أو الرؤية القائمة على الموارد  -0
باعتبارها محركا للميزة تلفت النظرية القائمة على الموارد إنتباه المنظمة إلى بيئتها الداخلية 

التنافسية، وتشدد على الموارد التي طورتها المنظمات للتنافس في البيئة. وقد تم تطوير الرؤية المستندة 
إلى الموارد منذ الثمانينات من القرن العشرين، وبرزت كنظرية  شعبية للميزة التنافسية، باعتبار أن الموارد 

ثر أهمية من هيكل الصناعة. وتتمثل الموارد، كما تمت اإلشارة إليها التي تمتلكها المنظمة وتستخدمها أك
سابقا، في مجموع األصول التي ترتبط بشكل شبه دائم بالمنظمة، وتم فيما بعد إضافة فكرة الكفاءات 

ا جميعا مصدرا للميزة األساسية التي تركز على فئة هامة من الموارد وهي قدرات المنظمة، واعتباره
نقدية وبشرية، ثم تطور  ،وقد صنف الباحثون األوائل موارد المنظمات إلى ثالث فئات مادية التنافسية.

ثم بعد  ،( والتكنولوجية )الدراية الفنية(التصنيف بشكل أكثر تفصيال للموارد التنظيمية )المهارات والمعارف
ولوجية. ويمكن أن تكون هذه ذلك تم إقتراح تصنيف بديل يتضمن الموارد والقدرات المادية والبشرية والتكن

الموارد ملموسة أو غير ملموسة )كما تم تصنيفها سابقا في مصادر الميزة(. وأيا كان التصنيف المعتمد، 
السمات  ،العمليات التنظيمية ،القدرات ،فإن الموارد التي تقوم عليها هذه النظرية هي جميع األصول

نظمة، وتمكنها من تصور وتنفيذ سيطر عليها المالمعلومات والمعرفة وغيرها، التي ت ،المؤسسية
 1 وبالتالي خلق قيمة ال يمكن لمنافسين آخرين تحقيقها.ا، ستراتيجيات التي تحسن كفاءتها وفعاليتهاإل

ن ستراتيجية الهامة والمفيدة فقط هي التي ينبغي ألنظرية بأن الموارد والكفاءات اإلوتعتبر هذه ا
ية والكفاءات المميزة وقد تم استخدام مصطلحات مثل الكفاءات األساس للميزة التنافسية. اتعتبر مصادر 
نافسية محتملة. وتتمثل ستراتيجية التي توفر ميزة تإلشارة إلى الموارد والكفاءات اإلستراتيجية لواألصول اإل
عب تقليدها وتمنح ميزة في مجموع الموارد والقدرات النادرة، المتخصصة والتي يص ستراتيجيةاألصول اإل

الكفاءات األساسية فتتمثل في موارد مميزة  تنافسية للمنظمة، وذلك باإلعتماد على إستراتيجية األعمال. أما
في حين . ستبدالها أو إعادة إنتاجهاإونادرة وقيمة على مستوى المنظمة ال يستطيع المنافسون تقليدها أو 

ء التي تجعل األعمال ناجحة في السوق. إن تحديد نهج للتحليل تشير الكفاءات المميزة إلى جميع األشيا
على مستوى المنظمات يتطلب تقييم األصول والقدرات الداخلية للمنظمة. ويمكن أن تكون األصول 
المعنية أصوال مادية وأصوال للمعارف )رأس المال الفكري( فضال عن الموارد البشرية التي تحدد بدورها 

ستراتيجية الموارد والتي تتكون من ثالث خطوات تتبعها إستخدام إم في هذا النهج ويت قدرات المنظمة.
، تحقيق أو إنجاز الكفاءة (Competence creation)المنظمة وهي إنشاء أو خلق الكفاءات 

                                                           
1
 - Ibid. 
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(Competence realization)   والتعامل مع الكفاءة(Competence transaction) خالل خطوة .
 ،المنتجات والخدمات. ويشمل إنجاز الكفاءة على تنفيذ الخدمات ،تحديد وتحليل األسواقإنشاء الكفاءة يتم 

  1يشمل التعامل مع الكفاءة على لوجستية السوق، إتمام األوامر والصيانة.بينما  المشتريات واإلنتاج.
رد غير وقد تم التمييز كما سبقت اإلشارة بين الموارد الملموسة وغير الملموسة وتبين أن الموا

ستراتيجية، ومن المرجح أن تكون مصدرا إلنظر االالملموسة غالبا ما تكون أهم من الملموسة من وجهة 
للميزة التنافسية المستدامة بدال من الموارد الملموسة. كما تمت معالجة الموارد البشرية باعتبارها النوع 

  األكثر قيمة من الموارد.
لموارد تتجاهل طبيعة الطلب في السوق وتركز فقط على الموارد وقد قيل إن النظرية القائمة على ا

الداخلية، إال أن هناك من يجادل بأن العناصر الخارجية والداخلية ال يمكن فصلها. وقد تم في هذا الصدد 
كعمل موازن بين النظرية القائمة على السوق والموجهة نحو الخارج والنظرية  (fit)تقديم  مفهوم المالءمة 

ئمة على الموارد والموجهة للداخل. وتمت اإلشارة إلى أهمية وجود صلة بين الموارد الداخلية للمنظمة القا
لعالقة بين المنظمة الفردية وشبكة العالقات التي تنتمي لها أو ا وظروف السوق الخارجية. لذلك تعتبر

 inter-organisational)ت ذات العالقة مهمة للميزة التنافسية. وتفيد النظرة المشتركة بين المنظما
level view)  في تحليل العالقات التجارية. ونظرا ألن كال من النظرية القائمة على الموارد والنظرية

القائمة على السوق ال تتناوالن هذا الجانب المحدد، باإلضافة إلى تناقض اآلراء حول الموضوع، تبين أن 
ت. وتكمن أهمية هذه النظريات القائمة للميزة ليست كافية لشرح الميزة التنافسية المشتركة بين المنظما

النقطة في كون سالسل اإلمداد تغطي األنشطة اللوجستية بين المنظمة وفروعها أو بينها وبين مورديها 
وعمالئها، ومن الضروري معرفة أهمية ذلك للميزة التنافسية. وعلى الرغم من قصور النظرية القائمة على 

ت، إلى أنها تطورت إلى تقديم موارد أخرى أكثر أهمية ما يتعلق بالعالقات المشتركة بين المنظمايالموارد ف
   2في تحقيق الميزة وهي المعارف والقدرات.

 :النظرة أو الرؤية القائمة على المعرفة -0
في حين أن معظم الباحثين الذين يشتركون في النظرية القائمة على الموارد يعتبرون المعرفة 
كمورد عام، إال أن هناك من يشير إلى أن المعرفة لها خصائص خاصة تجعلها المورد األكثر أهمية 

لمتفوق في وقيمة. وفي هذا اإلطار ينظر للمعرفة واألصول الفكرية والكفاءات كدوافع رئيسية لألداء ا
عصر المعلومات، باعتبارها أهم مورد للمنظمة. ففي حين أن الموارد المالية تنخفض عند إستخدامها، 

                                                           
1
 - Ibid., p. 36. 

2
 - Ibid., p.p. 36-37. 
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تزداد األصول المعرفية مع اإلستخدام. كما أنها تتسم بصعوبة التقليد مقارنة بالموارد المادية كالتكنولوجيا. 
ترى أن نجاح التكنولوجيا مرهون بدرجة  الباحثة وعلى الرغم من أن التكنولوجيا تعتبر مورد مادي، إال أن

إستيعاب أهميتها وفوائدها واستخداماتها والذي يختلف باختالف معارف األفراد. وهناك عدة تصنيفات من 
المعرفة منها من يقسمها إلى نوعين هما المعلومات والدراية الفنية. كما تم اقتراح تراتبية معرفية من خمسة 

باإلضافة إلى وجود تقسيم للمعرفة  الخبرات والقدرات. ،المعارف ،ماتالمعلو  ،ياناتمستويات تشمل الب
التنظيمية إلى ثالث فئات: المعرفة األساسية، المعرفة المتقدمة والمعرفة المبتكرة. وتعني المعرفة األساسية 

المتقدمة للمنظمة المعرفة التي تمكن المنظمة من البقاء في السوق على المدى القصير. وتوفر المعرفة 
معرفة مماثلة لمعارف منافسيها وتسمح لها بأن تنافس بنشاط في المدى القصير. أما المعرفة المبتكرة 
فتمنح للمنظمة موقف تنافسي أعلى من منافسيها، وبذلك فالمنظمة التي تملك معرفة مبتكرة قادرة على 

 1ئدة في السوق.تقديم منتجات أو خدمات مبتكرة، مما يساعد على أن تصبح را
 :النظرة أو الرؤية القائمة على القدرة -0

هناك من يرى أن الموارد ليست مصدرا مباشرا للميزة التنافسية، إنما هي مصدر للقدرات وهذه 
األخيرة مصدر للميزة التنافسية. وذلك باعتبار أن الموارد تقدم ميزة تنافسية قصيرة المدى، أما القدرات 

المدى ومستدام للميزة التنافسية. وتؤيد هذه الرؤية أهمية القدرات من خالل إمكانية فتمثل مصدر طويل 
كسب المنظمة لميزة تنافسية إنطالقا من قدرتها على تطبيق قدراتها على أداء األنشطة الهامة داخل 

 المنظمة.
م العمليات وتعرف القدرات بأنها قدرة المنظمة على نشر الموارد، وعادة في شكل تركيبة باستخدا

التنظيمية، والتأثير على النتائج المرجوة. وتعرف أيضا بأنها عمليات قائمة على المعلومات أو عمليات 
ملموسة أو غير ملموسة تكون محددة بشكل خاص وتتطور مع مرور الوقت من خالل التفاعالت المعقدة 

عادة تكوين الكفاءات قدرة المنظمة عل فهيبين موارد المنظمة. أما القدرات الديناميكية  ى دمج وبناء وا 
بأنها قدرة المنظمة على القدرة التنظيمية تعرف بينما الداخلية والخارجية لمعالجة البيئات المتغيرة بسرعة. 

على خلق القيمة من  المنظمةالقيام بمهمة منتجة بصورة متكررة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بقدرة 
دخالت إلى المخرجات. وتقسم القدرات إلى أربع فئات هي القدرات المتداخلة خالل التأثير على تحويل الم

والقدرات المتخصصة. كما يمكن اإلشارة  ذات الصلة بالنشاطالوظيفية، القدرات الوظيفية الواسعة، القدرات 
أي أيضا إلى التعلم التنظيمي، ذلك أن القدرات والتعلم التنظيمي تعتبران بشكل ضمني وصريح جزء من 

                                                           
1
 - Ibid., p. 37. 
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استراتيجية داخل المنظمة. وأن القدرة على التعلم وخلق معارف جديدة أمر ضروري للحصول على ميزة 
 1تنافسية.

 :ستراتيجيةالرؤية العالئقية لإل -0
هناك رؤية أخرى للميزة التنافسية من وجهة النظر العالئقية، والتي تركز على الروتين والعمليات 

فتراضات إالشبكية أو الثنائية باعتبارها وحدة مهمة للتحليل لفهم الميزة التنافسية. وينتقد الرأي العالئقي 
الموارد المهمة أو الحرجة للمنظمة قد الرؤية القائمة على الموارد المملوكة للمنظمة الواحدة. وقد قيل أن 

. حتى أن هناك من يرى أن الروابط بين المنظمات قد تكون مصدرا للريع العالئقي والميزة هاتتجاوز حدود
ويمكن في هذا اإلطار تعريف الربح العالئقي على أنه الربح اإلستثنائي الذي يتم إنشاؤه بشكل  التنافسية.

التي ال يمكن أن تتولد عن أي منظمة بمعزل عن شركائها وال يمكن  مشترك من خالل عالقة التبادل
إنشاؤها إال من خالل المساهمات الفردية المشتركة لشركاء التحالف المعينين. ويمكن تحديد أربعة عوائد 
عالئقية كمصادر للميزة التنافسية وهي األصول الخاصة بالعالقة، إجراءات تقاسم المعرفة، الموارد 

التكميلية والحوكمة الفعالة. ويمكن أن تكون العوائد العالئقية باألساس عندما يجمع شركاء  والقدرات
ستثمار في األصول والمعارف والموارد/القدرات الخاصة، و/أو يستخدمون التحالف بين التبادل أو اإل

ل الجمع بين آليات حوكمة فعالة تؤدي إلى خفض تكاليف المعامالت أو السماح بتحقيق العوائد من خال
 2األصول أو المعارف أو القدرات.

مت مناقشة التعاون بين تبشكل كبير، وفي هذا اإلطار النظرة العالئقية لقد تزايدت شعبية 
تفاعالت األعمال، العالقات والشبكات. وتتضمن الشبكة المشتركة بين المنظمات العالقات  المنظمات،

يشمل سياق المستوى الجزئي تدفقات الموارد ، حيث الكليالجزئي و السياق بين منظمتين أو أكثر في 
 فيشمل المستوى الكلي على سياقأما الوتدفقات المعلومات وتدفقات التوقعات المتبادلة بين المنظمات. 

جتماعية، التكنولوجية، اإليكولوجية والقانونية قتصادية، اإلؤسسية، العالقاتية، السياسية، اإلالعوامل الم
واألشكال  ،وقد تم تقديم إطار لتحليل سياق األعمال من حيث عالقة األعمال طارئة اإلقليمية.واألحداث ال

مستوى المنظمات ومستوى التفاعل. إن كال من التحليل على مستوى  ،الثالثة للتحليل هي مستوى السوق
ل المنظمة السوق وعلى مستوى المنظمات هو في جوهره مشترك بين المنظمات من حيث أنها تقوم بتحلي

من وجهة نظر أقرانها وبيئة السوق الخارجية. وهكذا، فإن التحليل على مستوى السوق ينظر إلى المنظمة 

                                                           
1
 - Ibid., p.p. 37-38. 

2
 - Ibid., p. 38. 



 أثر تكنولوجيا المعلومات اللوجستية على تحقيق الميزة التنافسية                           الثالث  الفصل  
 

 
163 

في سياق بيئة السوق، في حين أن التحليل على مستوى المنظمة ينظر في موارد، قوى وقدرات المنظمة، 
 1ولكن فقط في سياق موارد، قوى وقدرات أقرانها.

كما تم إقتراح فكرة ترتيب األعمال باعتبارها الوحدة األساسية للتحليل بالنسبة لعالقات العمل. 
يعني ترتيب األعمال أي عقد عمل رسمي أو غير رسمي بين مختلف الشركاء التجاريين ألغراض الشراء و 

معلومات  أو البيع أو التعاون أو أي نشاط تجاري ذي صلة. ويمكن أن تشمل هذه األنشطة تبادل
األعمال، شراء أو بيع السلع، تلقي أو تقديم الخدمات، والمشاركة في اإلئتالفات في جانب الشراء أو في 
ت جانب البيع، أو التعاون في المشاريع المجتمعية. ويشير التحليل على مستوى التفاعل إلى تحليل ترتيبا

، لما لها من داخل التنظيممن التحليل همة وفر وحدة جديدة ومت ، والتياألعمال المتميزة لمنظمة معينة
  2األهمية في هيكلة وتحليل وفهم عالقات األعمال. بالغ

ستراتيجية الرؤية القائمة على السوق أن المصدر الرئيسي للعائدات المرتفعة هو إفي حين تقترح 
صدر العوائد المرتفعة القدرة التفاوضية لمنظمة ما في السوق، وتقترح النظرية القائمة على الموارد أن م

 لمنظمات، فإن وجهة النظر العالئقية تشير إلى أنلهذه هو مجموعة الموارد والقدرات والمعرفة الفريدة 
المعرفة المشتركة والموارد التكميلية للشبكة. وبالمثل فإن آليات الحفاظ على الربح في النظرة  مصدرها هو

خول، بينما تتمثل في إطار النظرة القائمة على الموارد في القائمة على السوق هي عوائق السوق أمام الد
مستوى حواجز المنظمة أمام تقليد الموارد الفريدة. ومن وجهة النظر العالئقية، تشمل هذه اآلليات الحواجز 
الثنائية/الشبكية أمام التقليد وندرة الشركاء المحتملين مما قد يحول دون تكرار مثل هذه الشبكة. ويمكن 

الخارجية في حد  اد هذه األخيرة كأساس العتبار الشراكة التي تنشأ في سالسل اإلمداد الداخلية أوإعتم
 3ذاتها مصدرا للميزة التنافسية بسبب طبيعتها الشبكية والمتنوعة والتي ال يمكن تقليدها بسهولة.

 :الميزة العابرة -0
أو إلغاء اإلفتراضات التقليدية  الستبدال( يعرض حالة هامة 0170قد تم تقديم إقتراح حديث )ل

، ففي الماضي كانت اإلستراتيجيات لتوجيه تنفيذهاستراتيجية و النطاق الزمني لعمليات صياغة اإل حول
 إعادةأو  تهاتتم مراجعومن ثم ، ن الزمن )أشهر، إن لم يكن سنوات(لفترات طويلة م سلوك المنظمة

يئة األعمال الحالية، فإن نظرا للطريقة التي تطورت بها بقتراح أنه اإلنادر. ويرى هذا  بشكلصياغتها 
ى الطريقة التي يتم بها صياغة ولهذه المالحظة آثار هامة عل ستفادة من الميزة التنافسية عابرة.فرص اإل

                                                           
1
 - Ibid., p. 38. 

2
 - Ibid., p.p. 38-39. 

3
 - Ibid., p. 39. 
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ستراتيجيات وتنفيذها ورصدها وتقييمها وتنقيحها. واألهم من ذلك أن هذا يعني أن دورة الحياة اإل
ب أن تكون أقصر بكثير، وتستلزم رد فعل سريع على ظروف السوق المتغيرة. ويمکن ستراتيجية يجاإل

روري أن تکون الض من سيکون حيث السوق، علی القائم للرأي بالنسبة ميةهأ األکثر هذا هو القول إن
ستجابات وضع السوق أسرع بکثير. وفي حين لم تكن قدرات المنظمات الداخلية ومواردها ديناميكية بما إ

. كما تتأثر في بيئة األعمال الجديدة تقد تغير فستخدام كلمة "عابرة"، إفيه الكفاية في الماضي لتبرير 
رة بشكل متزايد، مع تشكيل ستراتيجية، نظرا ألن شبكات األعمال أصبحت أيضا عابالرؤية العالئقية لإل

  1المنظمات اإلفتراضية وحلها بسرعة كبيرة.
 ثانيا: سلسلة القيمة كأداة لتحليل مصادر الميزة التنافسية

من أجل فهم مصادر الميزة التنافسية من الضروري دراسة كل األنشطة التي تقوم بها المنظمة. 
والوسيلة أو األداة األكثر مالءمة للوصول إلى ذلك هي سلسلة القيمة باعتبارها تدرس جميع األنشطة التي 

التكاليف أو تمييز لتعرف على األنشطة التي قد تساهم في تخفيض لوبالتالي يمكن استخدامها  ،تقوم بها
  .منتجاتها

  :نموذج سلسلة القيمة -0
يمكن أن يكون تحليل سلسلة القيمة أداة مفيدة تسعى المنظمة من خاللها إلى تحقيق ميزة 

أو خدمة  نتجتنافسية. وتعرف سلسلة القيمة بأنها طريقة لوضع تصور لألنشطة المطلوبة من أجل توفير م
تصور الطريقة التي يحقق بها المنتج قيمة والتكاليف التي يتحملها، حين يتحرك على طول إذ  ،للعميل

وتعرف أيضا بأنها أداة تسمح بفهم ديناميكية  2التسليم والخدمة للعميل. ،التسويق ،اإلنتاج ،مسار التصميم
وبالتالي يمكن للمنظمة أن تمارس أنشطتها بطريقة أكثر كفاءة من  اليف والرافعات المحتملة للتمايز،التك

 3منافسيها )قيادة التكلفة(، وتحقق رؤية أفضل مما كانت عليه )التمايز(.
ويوضح نموذج سلسلة القيمة التكوين الخاص لألنشطة المطلوبة إلنشاء قيمة في منتج أو خدمة. 

فريدا من نوعه لوحدة أو منظمة  -خدمات الناتجة عنها والمنتجات أو ال -وسيكون تكوين هذه األنشطة 
معينة. ويمكن أن تنتج الميزة التنافسية عن الطريقة التي يتم بها تنفيذ أنشطة منفصلة على طول سلسلة 

لقد قدم بورتر نموذج سلسلة القيمة العامة الذي يتم وضعه في سياق منظمة تصنيع تقليدية.  القيمة.
 ،اللوجستيات الصادرة ،العمليات ،الخدمات اللوجستية الواردة المتمثلة في الرئيسيةاألنشطة على ويشمل 

                                                           
1
 - Ibid., p. 39. 

2 - P.C. Ensign, «Value Chain Analysis and Competitive Advantage: Assessing Strategic Linkages and 

Interrelationship», Journal of General Management. 27(1), 2001, p. 21. 
3
 - Samii, Op. Cit., p. 4. 
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البنية التحتية للمنظمة، إدارة الموارد المتمثلة في  دعمالالمبيعات والخدمة. ويشمل أيضا أنشطة  ،التسويق
مضلع الشرائح وال يجب أن تتوقف خريطة األنشطة هذه على  ،تطوير التكنولوجيا والمشترياتالبشرية، 

  1البسيط كما هو مقترح أصال.
مزيدا من التفاصيل عن طريق وصفها عبر لسلسلة القيمة قد يتضمن التفسير األكثر تطورا 

 ،الزمان والمكان، أي أن هذه العمليات قد ال تكون خطية تماما ولكن قد تكون تكرارية )مع التغذية المرتدة
سافة مادية ما. وقد تتراكم القيمة في الواقع كطبقات متداخلة دون المرونة والتعلم( ويمكن أن تحدث على م

فصل واضح أو ترسيم واضح بين األنشطة. وقد تشبه اإلجراءات المولدة للقيمة شبكة العنكبوت أو شبكة 
ثالثية األبعاد )سحابة من العالقات بدال من سلسلة(. وعلى سبيل المثال وصفت صناعة المستحضرات 

نها شبكة تم إنشاؤها بواسطة روابط جديدة في السلسلة التقليدية. ويسمح وسطاء المعلومات الصيدالنية بأ
األدوية والمرضى، في هذه الصناعة بتخطي الروابط التقليدية ألنها توفر قنوات مباشرة بين شركات 

ذا يعني نترنت المرضى من أن يكونوا أكثر اطالعا وأكثر نشاطا في إدارة صحتهم. وهاأل شبكاتوتمكن 
وتسمى هذه السلسلة من األنشطة بأنها سلسلة أن األنترنت تساهم في دعم الترابط غير التقليدي لألنشطة، 

  2القيمة الطبيعية.
ما يجب على المنظمة إنجازه )بمواردها( لتحقيق استراتيجيتها  سلسلة القيمة الطبيعية وتتضمن

التنافسية. وتوصف األنشطة التي يتعين على المنظمة إنجازها بأنها مراحل سلسلة القيمة. وقد تم وصف 
العالقات المتبادلة في سلسلة القيمة باعتبارها القواسم المشتركة والترابط بين المراحل. وتستخدم سلسلة 

الطبيعية سلسلة قيمة مستنبطة لوصف كيفية استخدام موارد المنظمة لتحقيق استراتيجيتها. وتظهر القيمة 
هناك العديد من الطرق التي يمكن بها سلسلة القيمة المستنبطة كيفية تنفيذ سلسلة القيمة الطبيعية. و 

والبشرية المتاحة. وعند  للمنظمة تشغيل سلسلة القيمة الطبيعية، ولكن كلها مقيدة بقيود الموارد التقنية
 3التغلب على هذه القيود، تزيد قدرة السلسلة المستنبطة على خلق القيمة.

 أنواع التحليل القائم على سلسلة القيمة لتقييم الميزة التنافسية: -0
تتمثل مهمة أغلبية المنظمات في خلق منتجات أو خدمات، حيث تكون هذه المنتجات أو 

 تدرك المقابل في. و بها الخاصة القيمة سلسلة ضمن خطوة أي من أهمية أكثرالخدمات التي يتم إنشاؤها 
 بالتركيز ، إذ تزدهرقيمها سلسلة ضمن الفردية لألنشطة اإلستراتيجية األهمية تماما األخرى المنظمات

                                                           
1
 - P.C. Ensign, Op. Cit., p. 21. 

2
 - Ibid., p.p. 21-22. 

3
 - Ibid., p.  22. 
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سلسلة القيمة مدخل  ويعتبر ا.لعمالئهو  لها قيمة أقصى بالتقاط اله تسمح التي الخاصة األنشطة على
ويتشابه تحليل سلسلة القيمة مع ا ال يتجزأ من عملية التخطيط االستراتيجي. ءلتقييم الميزة التنافسية جز 

من جمع وتقييم وتوصيل المعلومات الالزمة التخاذ القرارات  التخطيط اإلستراتيجي في أنه عملية مستمرة
ليل المديرين على تصور مستقبل ستراتيجي ، يساعد التحعمال. من خالل تحفيز التفكير اإلفي قطاع األ

من أجل  القيمة سلةالمنظمات مدخل سل تستخدمو  وتنفيذ القرارات للحصول على ميزة تنافسية. المنظمة
 سلسلة وتكوينات البيع اقتراحات، المنتجات تمييز، السعر نقاط، التوزيع قنوات، للقطاعات أفضل فهم

 على المنظمات القيمة سلسلة مدخل بها يساعد التي الطريقةو  1.تنافسية ميزة أكبر ستمنحها التي القيمة
 2:التحليل من التالية األنواع خالل من هي التنافسية الميزة تقييم

 الداخلية: التكاليف تحليل -أ 
 أو الداخلية عملياتها تكلفة وفهم الربحية مصادر لتحديد القيمة سلسلة مدخل المنظمات تستخدم

 :في الداخلية التكاليف لتحليل الرئيسية الخطوات تتمثلو  .أنشطتها
 بالمنظمة: الخاصة القيمة خلق عمليات تحديد -

وعلى أي  ،الوظيفي هيكلها على التركيز إلغاء المنظمة على يجب القيمة خلق عمليات لتحديد
 اإلدارات مثل التنظيمية الوحدات من وغيرهاوحدات فرعية كمراكز التكلفة، اإليرادات، األرباح واإلستثمار 

إنما  .المراقبة ألغراض متكرر بشكل استخدامها يتم والتي المنفصلة المنظمات أو األقسام أو المهام أو
نتهاءً  المنتج بمدخالت بدًءا للمنظمة أفقية رؤية العملية منظور تبني يتطلب   .والعمالء بالمخرجات اوا 

إنجازه ولكن على كيفية إنجاز العمل داخل يعني التركيز على العمل الذي تم ال التركيز على العملية و 
 المنظمة.

 :تحديد الجزء من التكلفة اإلجمالية للمنتج أو الخدمة المنسوبة إلى كل عملية خلق للقيمة -
تتمثل هذه الخطوة في تتبع أو تخصيص التكاليف واألصول لكل عملية خلق للقيمة. على الرغم 
من أن المنظمات تحتفظ بتقارير داخلية ومعلومات محاسبة التكاليف، إال أن هذه المعلومات قد ال 

فة لتعيين تتماشى مع عملياتها. وقد تضطر المنظمات إلى إعادة تصنيف بياناتها أو إجراء دراسات التكل
التكاليف واألصول لكل عملية. بداًل من إجراء دراسة تفصيلية للتكاليف، قد تستخدم المنظمة التقديرات 
التقريبية لتعيين التكاليف لعمليات خلق القيمة الخاصة بها. ويقدم منهج التكلفة الكاملة أفضل تقدير 

                                                           
1
- Institute of Management Accountants, "Value Chain Analysis for Assessing Competitive Advantage", 1996, p. 

5. https://www.imanet.org.cn/uploads/resource/2015-11/1447061044-16209.pdf , visit date: 19/01/2018.   
2
- Ibid., p.p. 5-13. 
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لية خلق القيمة الخاصة بالمنظمة. وبدون تبني هذا لتكاليف دورة الحياة لتقييم ميزة التكلفة اإلستراتيجية لعم
 النهج، فإن المنظمة تخاطر بتكاليف تطوير المنتج لألرباح قصيرة األجل.

 :التعرف على محركات التكلفة لكل عملية -
من خالل فهم ف ،خلق للقيمةتحديد عوامل أو محددات التكلفة لكل عملية هذه الخطوة في  تتمثل

من أجل و تحديد األولويات بين مبادرات تحسين التكلفة.  للمنظمةتكاليف، يمكن العوامل التي تدفع ال
 أيضا معرفة عوامل التكلفة من منافسيها. المنظمةتحديد ميزة التكلفة النسبية، يجب على 

 :التعرف على الروابط بين العمليات -
معظم األنشطة ف ،بالضرورةتعتبر أنشطة القيمة الفردية منفصلة ومتميزة، إال أنها ليست مستقلة 

روابط سلسلة القيمة بين األنشطة المترابطة التي  المنظماتيجب أال تغفل و ضمن سلسلة القيمة مترابطة. 
قد تؤدي برامج تحسين التكلفة في عملية سلسلة القيمة إلى خفض أو إذ  قد تؤثر على تكلفتها اإلجمالية.

 Tandemأزالت شركة على سبيل المثال  .األخرىزيادة التكاليف و/أو اإليرادات في العمليات 
Computers  تكاليفها المتعلقة بطلبات الشراء والفواتير وغيرها من الوظائف من خالل تطوير عملية

 شريط ترميز مفصل مع مورديها بشكل مشترك. 
كمصادر للميزة التنافسية، يمكن أن تكون هذه العالقات أو الروابط بين األنشطة بنفس أهمية 

قد توفر مثل هذه الروابط أيًضا ميزة تنافسية مستدامة، ألن طبيعتها المعقدة الدقيقة و األنشطة نفسها. 
 تجعلها صعبة على المنافسين لتقليدها.

 :تقييم الفرص لتحقيق ميزة التكلفة النسبية -
، يتم إجراء تخفيضات في التكلفة على نطاق واسع )على سبيل المثال المنظماتفي العديد من 

ستراتيجي، إال تخفض تكاليفها بشكل  المنظماتوألن هذه  ،(في المائة من كل قسم 71 إجراء تخفيض بـ
المشكلة  فإن هذا الجهد عادة ما يفشل. في أكثر األحيان ال يؤدي تخفيض التكلفة الشاملة إلى حل

تلبية متطلبات الهدف أن تصبح أكثر كفاءة في األنشطة غير المهمة، ولكن  ليسالهدف ف ،األساسية
وللحصول على أقصى استفادة من برامج خفض التكاليف، يجب على المنظمة  .العمالء بشكل أفضل

عمليات خلق في المائة من  01، إذ أن 81:01تحديد أولويات عملياتها لخلق القيمة بموجب قاعدة 
في المائة من إجمالي التكاليف. ويمكن للمنظمات استخدام المقارنات مع أفضل  81القيمة غالبًا ما تمثل 

عادة تصميم العمليات التجارية لتقليل تكاليفها.  عادة تصميم المعايير وا  على سبيل المثال الممارسات، وا 
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توفير كبير في  وبالتاليلنفايات والمخلفات القضاء على عملية ا إلىتكلفة الجودة  يؤدي التركيز على
 التكاليف ورضا العمالء.

 الداخلي: التمايز تحليل -ب 
 والحفاظ الفائق التمايز من أجل خلق الفرص لتحديد القيمة سلسلة مدخل أيًضا المنظمات تستخدم

 هو كما .والخدمات للمنتجات المتصورة العميل قيمة على األساسي التركيز يكون الحالة هذه فيو . عليه
 الخاصة عملياتها تحديد المنظمات من الداخلي التمايز تحليل يتطلب الداخلية، التكاليف تحليل مع الحال
 :التالية اإلرشادات باستخدام التمايز تحليل إجراءيتم  ذلك بعد ،األولية التكلفة ومحركات القيمة بتكوين

 تحديد عمليات خلق القيمة للعمالء: -
اتباع استراتيجية تمييز متميزة، يجب أن تعزز عمليات المنظمة من عمالئها، بمعنى أن من أجل 

  تدرس بعناية عمليات خلق القيمة لعمالئها.

 تقييم استراتيجيات التمايز لتعزيز قيمة العمالء: -
يتمثل مفتاح التمايز الناجح في إطار مدخل سلسلة القيمة في تحديد عمليات خلق القيمة التي 

منتجات أو خدمات المنظمة عن تلك الخاصة بمنافسيها. وعند إجراء هذا التمييز، يتم التأكيد على  تميز
 قيمة العميل. وتشمل الطرق التي يمكن من خاللها تعزيز قيمة العميل عن طريق التمايز فيمايلي:

 ؛التي تتسم بجاذبية جمالية أو وظيفية ميزات المنتج -
  ؛والمعلومات، المالءمة، التنوع ستجابةاإلقنوات التسويق التي توفر المستويات المطلوبة من  -
ضرورة للعضاء القناة و ن النهائيين، ألمستخدميلمصممة خصيًصا لوالتي تكون  الخدمة والدعم -

 ؛الملحة
بشأن  مةالمنظالتي تقدم مزيًدا من الجاذبية لعروض  أو الصورة تحديد موضع العالمة التجارية -

  ؛ختيار الحرجةاإلمعايير 
بما في ذلك كل من سعر الشراء الصافي ووفورات التكلفة المتاحة للعميل من خالل ، السعر -

 استخدام المنتج والخدمة.

 تحديد أفضل استراتيجيات التمايز المستدامة: -
لكي تحقق المنظمة التمايز الفائق عليها اإلستفادة من أفضل مزيج من الموارد في خلق القيمة 
لعمالئها. ومن أجل تحديد أولويات عملياتها كمصادر للتمييز، يجب عليها تحديد سمات كل عملية تعزز 
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من  وتميز إستدامةقيمة العميل. وكلما كانت موارد المنظمة ومهاراتها أكثر تميًزا، كانت الميزة أكثر 
 .المنافسين

 العمودي: الربط تحليل -ج 
 التنافسية الميزة تأتي قد ، بلالمنظمة داخل باألنشطة القيمة خلق عمليات بين الروابط تنتهي ال
 أو القنوات أو المنظمة وتلك الخاصة بالموردين لدى القيمة خلق أنشطة بين الترابط من األعظم

 الذي التمايز وتحليل الداخلية للتكلفة بكثير أوسع تطبيًقا العمودي رتباطاإل تحليل يعتبرو  .ينالمستخدم
أو  الرأسي الربط تحليل يدرسو . تصنيعالبمرورا  المصبإلى  المنبعمن  القيمة خلق عمليات جميع يشمل

وتتمثل  ه.تدوير  إعادة أو/وغاية تصريف المنتج  إلى الخام المواد مصدر من الروابط جميع العمودي
يتطلب تفهم المنظمة لنظام تسليم  أهمية الروابط الرأسية في كون إكتساب الميزة التنافسية واستدامتها

 وموردي والزبائن الموردين لدى ذلك أن .فيه تشارك الذي القيمة سلسلة جزء فقط وليس القيمة بالكامل،
 ستخداماإل عمالء ألنو  التمايز،/  التكلفة وضعية فهم لتحديد مهمة ربح هوامش العمالء وعمالء الموردين
كما يمكن للربط  .بأكملها القيمة سلسلة امتداد على الربح هوامش جميع األمر نهاية في يدفعون النهائي

، ذلك أن هناك العديد من المشاكل الرأسي أن يكشف عن األنشطة األكثر واألقل أهمية للميزة التنافسية
 الرأسي الربط تحليل ويتضمن بالتوزيع أو المواد األولية وغيرها. الحرجة التي قد ال تتعلق بالتصنيع ولكن

 :التالية الخطوات
 القيمة: خلقتحديد سلسلة القيمة الخاصة بالصناعة وتعيين التكاليف واإليرادات واألصول لعمليات  -

 قبل من تجاهلها يتم ما فغالبا ملموسة، وغير معقدة تكون أن يمكن الرأسية الروابط ألن نظرا
 القيمة ذات األنشطة أو العمليات من العديد من البترول صناعة تتكون المثال سبيل على. المنظمات
 لديها المنظمات من قليل عدد هناكع. و والتوزي التسويق ،التكرير ،اإلنتاج ،التنقيب ذلك في بما المضافة،
 والعائد الربحية تعتبر ،المثال سبيل على. الدقيقة العالقات هذه وتحليل تحديد يمكنها معلومات أنظمة
 من يكون وقد. بالصناعة الخاصة القيمة سلسلة في التنافسية للميزة أساسية مقاييس األصول على

 واإليرادات التشغيل تكاليف ذلك في بما التدابير، بهذه صلة ذات معلومات على الحصول للغاية الصعب
 ضرورية المعلومات فهذه ذلك، ومع. بالصناعة الخاصة القيمة سلسلة امتداد على عملية لكل واألصول
 .قيمة سلسلة عملية لكل األصول على العائد معدل لحساب
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 تشخيص محركات التكلفة لكل عملية خلق القيمة: -
 التكاليف بتخصيص األحيان من كثير في التكاليف محاسبة أو التقليدية اإلدارة أنظمة تقوم

 الرأسي الربط لتحليل بالنسبةو . اإلنتاج حجم مثل التشغيل نشاط منللمخرجات  واحد مقياس باستخدام
 العمالة على القائمة التدابير تكون قدو . األساسية التكاليف فئات اللتقاط كاف   غير الوحيد المقياس يكون

 . اآللية لألنشطة مناسبة التشغيل ساعات تكون قدو  العمالة؛ كثيفة لألنشطة مناسبة المباشرة
 الفرص لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة:تقييم  -

تعتبر الميزة التنافسية نسبية بطبيعتها، ففي عالم مثالي تستطيع المنظمة قياس مركزها التنافسي 
من خالل معرفة سالسل القيمة لمنافسيها ومعدالت العائد لكل منها. ومع ذلك قد يكون ذلك صعبًا في 

رادات واألصول لعملياتها غير متوفرة بشكل عام. عادة ما تتواجد الواقع، فالتكلفة الداخلية للمنافسة واإلي
ستراتيجيات كل منها. و معلومات نوعية كافية حول عمليات خلق القيمة الرئيسية للمنظمة  من خالل فهم و ا 

استخدام التحليل  للمنظمةاألخرى في كل عملية من سلسلة قيمة الصناعة، يمكن  المنظماتكيفية تنافس 
 على العثور يساعدكما قد  حث عن منافذ تنافسية حتى لو كانت البيانات المالية غير متوفرة.النوعي للب

 .تنافسية ميزة وتحقيق عام بشكل أدائها تحسين على للمنظمات القيمة خلق أنشطة ألداء مبتكرة طرق
 المطلب الثالث: مؤشرات قياس الميزة التنافسية

 أوال: الربحية
سبة صافي الدخل إلى األصول أو أداء المنظمات عن طريق نتستعمل الربحية لقياس 

ستثمارات، ويمكن تعظيم الربحية عن طريق تحسين استثمارات المنظمة، واستخدام التقنيات الحديثة اإل
واستغالل الموارد بشكل أفضل. وتتعلق بالعوائد التي يحصل عليها المستثمرين والمساهمين في شكل 

األرباح ال ينبغي أن تتعلق بالفترة الحالية فقط بل ينبغي أن تستمر إلى فترات زمنية أرباح، إال أن هذه 
 يمكن وبذلك .مستقبلية، لذلك يجب أن تكون مبنية على سوق مستقرة لضمان الكفاءة في العمل التنافسي

تقبلية ، بإعتباره مؤشرا للتنبؤ بالربحية المس"TOBIN’S "بواسطة مؤشر توبن المنظمة تنافسية قياس
 .أصولها استبدال تكلفة للمنظمة/ الخاصة األموال رؤوس أو للدين السوقية القيمة يمثل والذي ستثمار،لإل

ولغرض قياس الربحية فإن هناك أربعة  1.تنافسية غير المنظمة فإن الواحد من أقل النسبة هذه كانت وإذا

:طرق مستخدمة، وهي كمايلي
2 

                                                           
.00.ص،4116السابق،المرجعوديع،-

1
  

2
 - William J. Kettinger, Grover Varun, «A Study in Sustainability and Measurement», MIS Quarterly, V. 18, 

Issue 1, 1994, p. 212. 
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رباح المتحققة للمنظمة بعد الضرائب على وهو عبارة عن حاصل قسمة صافي األ هامش الربح: -0
 رباح المتولدة أو الناجمة عن مبيعات المنظمة.ه النسبة إلى األالمبيعات، وتشير هذ

رباح بإضافة الفوائد على متوسط وهو عبارة عن حاصل قسمة صافي األ العائد على األصول: -4
عن حاصل قسمة إجمالي األصول أول وآخر المدة على إثنين. إجمالي األصول التي هي عبارة 

 ويهدف عائد األصول الى قياس مدى كفاءة التشغيل في المنظمة.
: ويحسب هذا العائد بقسمة صافي األرباح بعد أن يتم طرح حصص العائد على حقوق الملكية -5

قصد به إجمالي قيمة األرباح الموزعة على األسهم الممتازة على متوسط حقوق الملكية، الذي ي
 رأسمال األسهم العادية أول وآخر المدة مقسوما على إثنين.

ويعد هذا المقياس من المقاييس المهمة في تقييم كفاءة األداء، حيث أنه  :ستثمارالعائد على اإل -2
يعبر عن مقدار الربحية ويقيس األداء االستثماري، ويمكن من خالل هذا المقياس معرفة الربح 

 كنسبة من المبيعات، وكذلك معرفة معدل دوران رأس المال.
 ثانيا: الحصة السوقية

 هنا يعتمد حيث المنظمة، تنافسية المؤشرات التي تعكسمن أهم  السوقية الحصة تعتبر
 حساب خالل من األداء هذا تقويم ويمكن السوق، في المنافسين بأداء المنظمة أداء مقارنة على
 منويمكن النظر للحصة السوقية للمنظمة من وجهة نظر محلية أو دولية، إذ  السوق. حصة
 تنافسية تكون أن بدون الداخلية السوق من كبير جزء على وتستحوذ أرباحا تحقق أن ما نظمةلم الممكن
ومن  .الدولية التجارة اتجاه بعقبات محمية المحلية السوق تكون عندما هذا ويحدث الدولي، المستوى على

 قد الوطنية لمنظماتمساوئ اإلعتماد على حساب الحصة السوقية على المستوى المحلي  أن ا
 بسبب أو التجارة تحرير اتجاه بالمنافسة اإلحتفاظ على قادرة لن تكون ولكنها قصيرة األجل ربحية تحقق
 1.الدوليين منافسيها تكاليف مع المنظمة تكاليف مقارنة يجب لذلك السوق، تغير

تزداد ربحية المنظمات وبالتالي حصتها السوقية في حالة سوق المنافسة التامة ذات اإلنتاج 
فالحصة ا كانت تكاليفها الحدية أقل من تكاليف منافسيها، وبالتالي المتجانس في حالة التوازن إذ

أما إذا كانت المنظمات تعمل في نتاجية أو في تكلفة عوامل االنتاج. المزايا في اإلبتترجم  السوقية
فإن ضعف ربحية المنظمة يمكن أن يفسر ظل المنافسة غير التامة ذات اإلنتاج غير المتجانس 

                                                           
.04،ص.4116وديع،المرجعالسابق،-

1
  



 أثر تكنولوجيا المعلومات اللوجستية على تحقيق الميزة التنافسية                           الثالث  الفصل  
 

 
172 

ين، بافتراض تساوي األمور بأنها قد تكون أقل جاذبية من منتجات المنافس ،تقدمهابالمنتجات التي 
أدى ذلك إلى التخفيض من إذ كلما كانت المنتجات التي تقدمها المنظمة أقل جاذبية  األخرى،

  1.حصتها السوقية
في السوق، حيث أن هذا  حصص المنظماتيستخدم مقياس الحصة السوقية للتمييز بين و 

يعطي و  الرئيسيين. منافسيهامع  ةمقارن يب المنظمة من المبيعات في السوقس يستخدم لحساب نصالمقيا
مؤشرا عن وضع المنظمة في السوق، وعن حركة المستهلكين بين سلع المنظمة وسلع هذا المقياس 

المنظمة دارة إعلى أن هناك مشكلة يتعين على  المنافسين، وعليه فإن انخفاض الحصة السوقية يدل
  2باستخدام ثالث طرق:اعتمادا على هذا المؤشر ويمكن قياس الميزة التنافسية  حلها.
جمالية: وتحسب بقسمة مبيعات المنظمة الكلية على إجمالي المبيعات الكلية الحصة السوقية اإل -

 في السوق.
لى مبيعات للمنظمة بقسمة مبيعاتها الكلية عالحصة السوقية النسبية: وتحسب الحصة السوقية  -

أكبر المنافسين في السوق، حيث أن هذا يعطي مؤشرا على مدى الفرق بين المنظمة وأكبر 
 منافسيها بدقة.

وتحسب الحصة السوقية بقسمة المبيعات  :(Served Market Share) حصة السوق المخدوم -
  جمالية للسوق المخدوم، أي السوق الذي تقوم المنظمة بتركيز نشاطاتها عليه.اإل

 ثالثا: توظيف التكنولوجيا
في  -باعتبارها رافد من روافد المعرفة -يتعلق توظيف التكنولوجيا باستخدام مختلف الوسائل الفنية

. وتنتج هذه الوسائل عن مختلف تطبيقات المعرفة من اإلكتشافات لى مخرجاتتحويل المدخالت إ
تطوير العمليات اإلنتاجية واألساليب . وتساهم هذه التكنولوجيا في واإلختراعات العلمية المختلفة

وقد أصبح لهذه التكنولوجيات دورا بارزا في دعم  3المستخدمة فيها مما يؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة.
تعرض لتهديدات مباشرة نتيجة لتقادم التكنولوجيا التي تستخدمها تنافسية المنظمات، إذ أصبح بعضها ي

 ض جودة منتجاتها وارتفاع تكلفتها،ينعكس ذلك في انخفا بالمقارنة بما يستخدمه المنافسون، حيث
وتقوم بالتحديثات الالزمة عند التكنولوجيا أعلى مستويات المنظمات التي تقوم بتوظيف وبالمقابل فإن 

                                                           
المرجعنفسه.-

1
  

2
 - Philip Kotler, marketing Management, New Jersey: prentice hall international, the millennium edition, 

2000, p. 214. 
3
جامعة عمان للدراسات ماجدراضيالزعبي،"التخطيطاإلستراتيجيوبناءمنظماتمتميزةتكنولوجيا"،أطروحةدكتوراهغيرمنشورة،- 

.62،ص.4112،العليا
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 1لحين نجاح المنافسين في الحصول على ما تستخدمه من تكنولوجيا. مؤقتةيكون لديها فرص  الحاجة
ن كان بإمكان المنظما  اءمتها مع إستراتيجياتها.ت إطالة أمد هذه الميزة إذا تم مو وا 

 رابعا: النمو السريع في المبيعات
تعتبر المبيعات محور النشاط الرئيسي لمنظمات االعمال، وهي عبارة عن مخرجات النشاط التي 

السنوي في من خاللها يتم تحقيق األرباح وبالتالي تحقيق النمو واإلستمرارية في السوق. ويعد النمو 
المبيعات مؤشرا على نجاح أعمال المنظمة وعلى زيادة الحصة السوقية لها مما يدعم من موقفها التنافسي 

العديد من منظمات األعمال أثناء القيام بعملية التخطيط االستراتيجي لوضع هدف  وتسعىفي السوق. 
ويتم حساب هذا المؤشر بحاصل محدد لمقدار النمو في المبيعات المراد تحقيقه كأحد معايير النجاح. 

 2 الفرق بين مبيعات السنة الحالية ومبيعات السنة المرجعية على مبيعات السنة المرجعية. قسمة
 مسا: اإلنتاجية الكلية للعواملخا

باإلنتاجية الكلية نسبة المنتجات إلى عوامل اإلنتاج الكلية بعد إستغاللها بطريقة فعالة أثناء  يقصد
عملية التحويل، إال أن هذا المفهوم ال يبرز أهمية اإلنتاجية كمؤشر في حد ذاته سواء من خالل مقارنة 

ستغلة كمدخالت أو من خالل نوعية وجودة المنتجات العروضة النواتج المحصل عليها مع التكاليف الم
 أجنبية أو محلية مؤسسات بعدة  نموه أو للعوامل الكلية اإلنتاجية لذاتها، إنما تكمن أهميته بمقارنة 

الحجـم. ويتم اإلعتماد على هذا المؤشر بسبب  وفورات إلى أو التقنية إلى النمو إرجاع بالتالي ويمكن
ويعاب عليه عدم قدرته على تحديد تأثير كل عامل على حدا مما يؤدي إلى عجزه عن معالجة شموليته، 

  3أو تحسين فعالية أحد عوامل اإلنتاج دون غيره.
  سادسا: إرضاء الزبائن

يعد الزبائن القطاع المستهدف الذي يستهلك المنتجات التي تقدمها المنظمات، فكلما زادت معرفة 
ما تمكنت من معرفة الفرص التي من الممكن استغاللها والتهديدات التي يجب المنظمة بالزبائن كل

يات تمكنها من ستراتيجإمواجهتها، كما أن معرفة المنظمة برغبات وحاجات الزبائن يساعدها على وضع 
لى منتجات المنافسين وذلك من خالل تقديم منتجات بأقل إوبالتالي عدم تحولهم  ،كسب رضاهم ووالئهم

ستجابة السريعة للتغير في حاجات الزبائن، وتقديم منتجات بخصائص ومواصفات ممكن، واإلسعر 

                                                           
1
.012،ص.4112،اإلسكندرية:الدارالجامعية،األصول واألسس العلمية -اإلدارة اإلستراتيجيةمحمدأحمدعوض،- 

2
-األردنيةاألدويةإنتاجلشركاتالتنافسيةالميزةعلىالمنافسةواستراتيجياتاإلستراتيجيةالعواملأثرصالحالدينجميلعثمان،"مهدي- 

.54،ص.4116دراسةميدانيةمنمنظورالمديرين"،رسالةماجستير،جامعةاليرموك،
 .00-07، ص. ص. 0112، بغداد: مكتبة الذاكرة، والعملياتإدارة اإلنتاج عبد الكريم محسن، صباح مجيد النجار، - 3
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 األكثر المؤشرات فإن وعليه مع المنافسين والمقارنة بالزبائن العالقة خالل من التنافسية تتجسدو  1.متميزة
 2:تكون أن يمكن عنها تعبيرا
وهو من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الزبون ويقارنه مع األسعار التي يقدمها باقي : السعر -7

 السوق؛ فيالمنافسين 
والتي تعتبر من المؤشرات التي تدل على إستجابة المنظمات للطلب، وذلك بوضع : اآلجال -0

 ؛المنتجات بين يدي الزبائن بالوقت المتفق عليه
ابة المنظمات للتغيرات الطارئة في طلبات زبائنهم مقارنة والتي تعبر عن درجة إستج المرونة: -0

 بالمنافسين؛
 تجاههم إفعلأو تطوره، ردود  عددهم استقرار أي الزبائن والء خالل من وتقاس الزبائن مع العالقة -2

 .وغيرهاوكيفية إدارة النزاعات معهم  المنظمة سلوكات

 والميزة التنافسيةالمبحث الثالث: تكنولوجيا المعلومات اللوجستية 
تواجه المنظمات في إقتصاد المعرفة الكثير من التحديات بسبب التغيرات السريعة وعدم إستقرار 
بيئة األعمال، وبالتالي أصبح عليها مواجهة هذه التحديات من أجل تحقيق ميزة تنافسية والحفاظ عليها أو 

حددة للميزة، ويرجع ذلك إلى مساهمتها في تطويرها. وتعتبر تكنولوجيا المعلومات من أهم العوامل الم
تحسين أداء المنظمات من خالل تخفيض التكاليف وتحسين مستوى الخدمة، مما يؤدي إلى تحقيق الميزة 

 التنافسية على اعتبار أن هذين العنصرين يساهمان في ذلك.
المناسبين، وهذا ما كما توفر تكنولوجيا المعلومات أيضا المعلومة الصحيحة في الوقت والمكان 

يعرف بالتوزيع المادي للسلع الذي يتبع نفس المنطق  يتناسب مع النموذج المعروف للوجستيك أو ما
)إيصال السلعة المناسبة للمكان المناسب في الوقت المناسب(. وفي نفس السياق الذي يخلق فيه النظام 

إن نظم أو تكنولوجيا المعلومات تحول اللوجستي قيمة للزبون من خالل تحويل المواد إلى منتجات، ف
البيانات إلى معلومات من أجل تسهيل عملية إتخاذ القرار للمسيرين. ومن هنا يمكن إستنتاج أن 
المعلومات تستخدم كمورد التخاذ القرار وهذا ما يحسن من الكفاءة، الفعالية والمرونة اللوجستية، وهي 

تبار اإلستثمار في أحدث تكنولوجيا المعلومات هو الفارق عوامل تزيد من تنافسية المنظمة. ويمكن إع
الرئيسي بين منظمات الخدمات اللوجستية الرائدة والمتوسطة. ويعتبر تبني أو التنفيذ الناجح لتكنولوجيا 

                                                           
1
.003عوض،المرجعالسابق،ص.- 

2 - Robert J. Bennett Colin Smith, "Competitive conditions, competitive advantage and the location of SMEs", 

Journal of Small Business and Enterprise Development, 2002, Vol. 9 Issue 1, p. 75. 
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المعلومات شرط للنجاح اللوجستي، كما تم التوصل في الكثير من البحوث إلى أنها األداة األكثر أهمية 
    1يزة  التنافسية.في تحقيق الم

 المطلب األول: أثر تكنولوجيا المعلومات على الميزة التنافسية
 أوال: حقيقة الدعم البديهي للميزة التنافسية عن طريق تكنولوجيا المعلومات 

لذلك من المفترض أن  ،، الفعالية والمرونةكفاءةال لتحسين كبيرة فرصة المعلومات تكنولوجيا تتيح
مستقبال  التنافسي ستخداماإل أجل من المعلومات تكنولوجيا قوة تسخير في نجحت التي يكون للمنظمات

. المعلومات تكنولوجيال األكثر إستخداما هي عموما ربحية األكثر المنظمات واعدا. وهناك من يعتقد بأن
يزة وأن المنظمات تميل إلى إستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل مستمر بسبب قدرتها على توفير م

 2تنافسية كبيرة لها.
لقد حظيت العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والميزة التنافسية باهتمام الباحثين منذ ظهور 

أن اإلستثمار في تكنولوجيا المعلومات يساهم في  إلى الكثير من هذه البحوث توصلتالتكنولوجيا. وقد 
مساعدة المنظمات على إكتساب ميزة تنافسية، إال أن األصوات المشككة تتعالى دوما لنقد هذه الفكرة، 
على إعتبار أن تكنولوجيا المعلومات تعتبر ضرورة إستراتيجية أكثر من ميزة، وحتى إن إعتبرها آخرون 

ى بسبب كون تكنولوجيا المعلومات مورد يمكن تقليده بسهولة. وقد تعددت ميزة فهي ميزة قصيرة المد
  ميزة التنافسية ولكن ببعض الشروط.وجهات النظر حول إمكانية إستدامة ال

على الرغم من اإلنتشار المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والتطور السريع لها، مع سعي المنظمات 
ع التسابق نحو اإلستثمار فيها وطلب التكيف معها والتنفيذ السريع المنتجة لهذه التكنولوجيات إلى تشجي

خاصة وأن المنظمات المستثمرة لها غالبا ما  تجد صعوبة في شرح قيمتها لألعمال، لها، إال أنها غالبا ما
أن  تتوقع نتائج سريعة ومستمرة نظرا للكمية الهائلة من التكاليف التي تدفعها في هذه اإلستثمارات. والواقع

المنظمات عليها أن تستوعب أن مجرد شراء التكنولوجيات ال يحل مشاكلها أو يغير إستراتيجيتها، بل على 
العكس من ذلك عليها تكييف إستراتيجيتها مع هذه التكنولوجيات وتقديم موارد إضافية، من أجل دعم هذه 

                                                           
1
 - Susana Garrido Azevedo, João Ferreira and João Leitão, “The Role of Logistics Information and 

Communication Technologies in Promoting Competitive Advantages of the Firm”, The Icfai University 

Journal of Managerial Economics, Vol. 5, No. 3, 2008, p. 11. 
2
 - Qiang Wang et al., «Impacts of Information Technology on Competitive Advantages in Third-Party Logistics 

Firms», p. 756.  

www.researchgate.net/publication/242424500_Impacts_of_Information_Technology_on_Competitive_Adv

antages_in_Third_Party_Logistics_Firms visit date: 25/12/2017. 

http://www.researchgate.net/publication/242424500_Impacts_of_Information_Technology_on_Competitive_Advantages_in_Third_Party_Logistics_Firms
http://www.researchgate.net/publication/242424500_Impacts_of_Information_Technology_on_Competitive_Advantages_in_Third_Party_Logistics_Firms


 أثر تكنولوجيا المعلومات اللوجستية على تحقيق الميزة التنافسية                           الثالث  الفصل  
 

 
176 

المعلومات الناجمة عنها ال في  التكنولوجيات بطريقة فريدة وجعل قيمتها في طريقة التعامل معها وفي
  1هيكلها الضيق.

 للميزة: نظريات الميزة التنافسية كأساس الستكشاف قيمة تكنولوجيا المعلومات واعتبارها مصدرا ثانيا
أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، كان الباحثون يستعملون أساسا الرؤية القائمة على  ذمن

الموارد كنظرية إستراتيجية لتحليل العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والميزة التنافسية. وذلك باعتبار أن 
وباإلعتماد على إطار المنظمة.  عوامل الصناعة والتوجه الخارجي للسوق هي المحددات األساسية ألداء

ونموذج  Bain’s Structure-Conduct Performance (SCP) frameworkهيكل األداء لبينز  
القوى الخمس لبورتر، وهما من النظريات األكثر شهرة في النظرة المعتمدة على السوق، يعتقد أن التطبيق 

المنظمات، ويمكن أن تجلب الواسع لتكنولوجيا المعلومات سوف يؤدي إلى منافسة أكثر حدة بين 
تكنولوجيا المعلومات ميزة تنافسية للمنظمات من خالل تعزيز قدرتها على اإلستفادة من الفرص والدفاع 

أن تكنولوجيا المعلومات لن تجلب ميزة  من يعتقدن هناك ضد التهديدات وتغيير موقفها في السوق. ولك
أن تزيد من اإلنتاجية وتخلق قيمة كبيرة للمستهلكين،  تنافسية للمنظمات. وأن تكنولوجيا المعلومات يمكن

ستراتيجية ة فائقة لألعمال. وأن األهمية اإلولكن ال يوجد دليل على أن هذه الفوائد ستؤدي إلى ربحي
 لتكنولوجيا المعلومات في األعمال قد تتقلص حين تصبح تكنولوجيا المعلومات أكثر شيوعا.

العشرين تغير تركيز الدراسات على الميزة التنافسية من هيكل الصناعة ات من القرن يبعد الثمانين
ائم على الموارد، الذي يسترعي إلى هيكل المنظمة الداخلي، مع الموارد والقدرات. ويعرف بالعرض الق

 نتباه إلى البيئة الداخلية للمنظمة كمحرك للميزة التنافسية، ويؤكد على الموارد التي طورتها المنظماتاإل
-VRIN (valuable, rare, in-imitable and nonللتنافس في البيئة. وبتطبيق إطار 

substitutable) أو ال يمكن  لبارني يمكن تحديد ما إذا كان مورد ما مصدر للميزة التنافسية المستدامة
لموارد قيمة، ، يجب أن تكون االمستدامة. ووفق هذا اإلطار لتكون الموارد أساسا للميزة التنافسية تقليدها
، فإن تكنولوجيا المعلومات ال يمكن أن  VRINستبدال. ووفقا إلطارغير قابلة للتقليد وغير قابلة لإلنادرة، 

تحقق الميزة التنافسية المستدامة بشكل مباشر للمنظمات، وذلك بسبب عدم ندرتها وتكرارها، ولكن يمكن 
تيجية األعمال والعمليات التنظيمية والموارد الداخلية لتكنولوجيا المعلومات أن تتكامل بشكل وثيق مع استرا

، وبالتالي يصعب 2والتعقيد االجتماعي 1، الغموض السببي2والخارجية األخرى، التي تعتمد على المسار
                                                           

1 -  J.Y. Chi, L. Sun, "IT and Competitive Advantage: A Study from Micro Perspective", Modern 

Economy, N. 6, 2015, p. 404. 
2
دورالتاريخ:قدتكونالمنظمةفيالمكانالمناسبفيالوقتالمناسبللحصولعلىموردهاموتطويره.ويمكنأيضاتطويرالمسارأو- 

هوالمحركالرئيسياألولفيتطويرالبرمجياتEbay.comلمثال،كانموقعبعضالمواردعلىمدىفتراتأطولمنالزمن.علىسبيلا



 أثر تكنولوجيا المعلومات اللوجستية على تحقيق الميزة التنافسية                           الثالث  الفصل  
 

 
177 

تقليدها ونسخها من قبل المنافسين. لذلك على المنظمة توفير آليات لجعل تكنولوجيا المعلومات تؤثر على 
 .الميزة التنافسية

وفي ظل النظرية القائمة على الموارد، يمكن تحديد كيفية تأثير تكنولوجيا المعلومات على الميزة 
القدرات ويمكن توضيح ذلك و التنافسية باإلعتماد على بعض النظريات القائمة على نظرية الموارد 

 3فيمايلي:
  :(Process Theory) العمليات نظرية -0

ستثمار في تكنولوجيا المعلومات ال يمكنه تحسين أداء اإلتعتمد هذه النظرية على فرضية أن 
تحتاج المنظمات إلى تحويل اإلنفاق على تكنولوجيا  بشكل مباشر. ولتحسين هذا األداء المنظمة

المعلومات إلى معلومات مفيدة ومن المحتمل أن يتم إنتاج أصول تكنولوجيا المعلومات في البداية، ثم 
ائها. وقد تم تقسيم نظرية معلومات هذه لمساعدة المنظمات على تحسين أدتستخدم أصول تكنولوجيا ال

إلى ثالث عمليات فرعية هي عملية تحويل تكنولوجيا المعلومات، عملية استخدام تكنولوجيا  العمليات
 المعلومات والعملية التنافسية. 

للمنظمات أن تأخذ بعض تبدأ النظرية من خالل "عملية تحويل تكنولوجيا المعلومات" أين ينبغي 
صول تكنولوجيا أنشطة إدارة تكنولوجيا المعلومات، والتي تحول استثمارات تكنولوجيا المعلومات إلى أ

"عملية استخدام من خالل  يمكن للمنظمات استخدام أصول تكنولوجيا المعلومات المعلومات؛ ومن ثم
وجيا المعلومات، مثل تطوير منتجات أو خدمات للحصول على اآلثار المقابلة لتكنول تكنولوجيا المعلومات"

عادة هندسة عمليات األعمال، وتحسين عملية صنع ا تنظر  لقرار والتنسيق والمرونة؛ وأخيراجديدة، وا 
من خالل أثار تكنولوجيا المعلومات باإلعتماد على "العملية التنافسية" ئها المنظمة إلى إمكانية تحسن أدا
نظمة قد حصلت على بعض التأثيرات الجيدة لتكنولوجيا المعلومات، إال أنه للمنظمة. حتى لو كانت الم

آلخرين، فسوف تكون غير قادرة على الحصول على تحسين في اإذا لم تتمكن من الفوز على المنافسين 
 األداء.

 
 

                                                                                                                                                                                     
برمجياتالمزادوكافحتمنأجلالمنافسةمع Amazon.com القائمةعلىاإلنترنت،وأصبحناجحاللغايةفيهذاالمجال.بعدذلكوضعت

انيةإلىأنالمنظمةاألولىلهاتاريخفيتطبيقهذاالنظام.فيهذهالرؤية،وترجعالصعوبةالتيواجهتهاالمنظمةالث Ebay.comموقع
1
ضمنية-  وبالتاليفهيقدرة وهيأصولغيرمرئية، غيرمدونة، ولكنها منه مفروغا أمرا الموارد هذه ويمكناعتبار الغموضالسببي:

تييصعبرصدها،وبالتالياليعرفالمنافسونمايقلدونه.للمنظمة.ويمكنأنيتكونالموردمنالعديدمنالقراراتالصغيرةواإلجراءاتال
2
على-  وبالتاليسيكونمنالصعبجدا إلىذلك، وما الثقافاتوالعالقات، فيالشبكاتاإلجتماعية، يتشابكالمورد قد اإلجتماعي: التعقيد

المنافستفكيكهذهالهياكلاإلجتماعية.
3
 - Chi, Sun, Op. Cit., p.p. 405-406. 
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 :(Complementary Asset Theory)نظرية األصول التكميلية  -2

ستثمار أولي. وتشير نظرية إاألصول التكميلية هي األصول المطلوبة للحصول على قيمة من 
األصول التكميلية إلى أن تكنولوجيا المعلومات وحدها ال يمكن أن تساعد المنظمات على تحقيق مزايا 

خدام ، ولكن يمكن للمنظمات الحصول على مزايا من خالل استأو ال يمكن تقليدها تنافسية مستدامة
تكنولوجيا المعلومات لالستفادة من األصول التكميلية للمنظمة مثل نماذج األعمال الجديدة، وعمليات 

أو التدريب. وتبين البحوث ذات الصلة أن المنظمات  لوك اإلدارة، والثقافة التنظيميةاألعمال الجديدة، وس
ارات في األصول التكميلية تحصل على ستثممجال تكنولوجيا المعلومات مع اإل ستثماراتها فيإالتي تدعم 

ستثمارات التكميلية تحصل على اإل عوائد أعلى، في حين أن المنظمات التي تفشل في اإلعتماد على
ستثماراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقد تبين أن موارد تكنولوجيا إعوائد أقل أو معدومة على 

 ،ستراتيجيالتجارية )مثل الثقافة المرنة، التخطيط اإل والموارد المعلومات والدور التكميلي للموارد البشرية
ختالفات في األداء بين ات مع الموردين( يمكن أن يفسر اإلتكامل تكنولوجيا المعلومات والعالق

المنظمات. كما أن التآزر بين موارد تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وموارد األعمال يمكن أن يؤدي 
  األداء التنظيمي. إلى تحسين

 (IT Resource Theoryنظرية موارد تكنولوجيا المعلومات ) -0
وارد تكنولوجيا المعلومات"، على قتراح مفهوم "مإستنادا إلى الرؤية القائمة على الموارد، تم إ

 عتبار أن موارد تكنولوجيا المعلومات غير المتجانسة للمنظمات هي األساس لكسب الميزة التنافسية. وقدإ
تمت مناقشة أربعة موارد لتكنولوجيا المعلومات وهي متطلبات رأس المال، التكنولوجيا المملوكة، مهارة 
تكنولوجيا المعلومات التقنية ومهارات تكنولوجيا المعلومات اإلدارية، وخلصوا إلى أن مهارة إدارة تكنولوجيا 

من وجهة النظر  أو ال يمكن تقليدها مةالمعلومات هي الوحيدة التي يمكن أن توفر مزايا تنافسية مستدا
القائمة على الموارد، إال أنه من أجل الحصول على موارد تكنولوجيا المعلومات التنافسية، فإن ذلك 

ريخها، الغموض السببي يتطلب قدرا كبيرا من الوقت والجهد للتعلم والتراكم. وبسبب مسار المنظمة أو تا
يا المعلومات الخاصة بها، يصبح من الصعب تقليدها ونسخها. لذلك جتماعي لموارد تكنولوجإلاوالتعقيد 

 يمكن لموارد تكنولوجيا المعلومات التنافسية أن تكون مصدرا للميزة التنافسية.
 (IT Capability Theory)نظرية قدرات تكنولوجيا المعلومات  -2

مع تطور نظرية الكفاءات األساسية، نظرية القدرة الديناميكية ونظرية التعلم التنظيمي، يعتقد 
ميزة تنافسية  للمنظماتالمزيد والمزيد من العلماء أن موارد تكنولوجيا المعلومات ال يمكن أن توفر 

( هي نولوجيا المعلوماتى نشر موارد تكمستدامة في حد ذاتها، و "قدرات تكنولوجيا المعلومات" )القدرة عل
تعرف و على الحصول على ميزة تنافسية طويلة األجل.  المنظماتواحدة من العوامل الحاسمة لمساعدة 

القدرة على التحكم في التكاليف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وتقديم  قدرات تكنولوجيا المعلومات بأنها
 كما أن .تطبيقات تكنولوجيا المعلوماتتنفيذ خالل  على أهداف العمل منالتأثير النظم عند الحاجة، و 
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 للمنظمة.عابرة يمكن أن يحقق النجاح ال األعمالفرص ومات اللتقاط القدرة على استخدام تكنولوجيا المعل
مباشر، ولكنها يمكن أن تؤثر على  غيرلميزة التنافسية تكنولوجيا المعلومات في ا اتقدر ويعتبر دور 

سية لتشكيل سلسلة معقدة من األصول والقدرات، وفي نهاية المطاف تحقيق الميزة التناف المنظمةأنشطة 
ف آليات قدرات تكنولوجيا المعلومات اتكشكما تم اس للمنظمة. أو التي ال يمكن تقليدها التنافسية المستدامة

الكفاءات التي تؤثر على الميزة التنافسية من منظور مختلف مثل التعلم التنظيمي، إدارة المعرفة، 
  .المعلومات في مجال تآزرالاألساسية و 

 المطلب الثاني: مساهمة األنشطة اللوجستية وسالسل اإلمداد في تحقيق الميزة التنافسية
تحقق اإلدارة الفعالة لألنشطة اللوجستية الكثير من الفوائد للمنظمات، ولديها القدرة على مساعدتها 

إال أن المنظور اللوجستي الحديث يعتبر أن الحكم على  ،يزة القيمةفي تحقيق ميزة التكلفة، اإلنتاجية وم
كفاءة وفعالية المنظمة الواحدة دون إعتبار لسلسلة التوريد التي تعمل ضمنها غير كافي. ومن هذا 
المنطلق فإن الحصول على الميزة التنافسية يتطلب إعتماد نهج إدارة سلسلة التوريد والنظر إلى سلسلة 

  ككل.التوريد 
 أوال: أثر اللوجستيك على الميزة التنافسية للمنظمة

رضاء العمالء بشكل مستمر، وبالتالي فإن  تهدف األسواق عالية التنافسية إلى خفض التكلفة وا 
فعالية وكفاءة المنظمات في تقديم خدماتها أمر أساسي للبقاء والمنافسة في السوق. وعلى اعتبار أن 

سبة كبيرة من تكاليف المنظمة وتساهم بشكل كبير في إرضاء الزبون، فإن األنشطة اللوجستية تمثل ن
مية األنشطة وقد ازدادت أه المحافظة على تنافسيتها.دور فعال في  له طةتحسين فعالية هذه األنش
سواء داخل المنظمات أو بشكل  د العالمي بسبب الدور الذي تلعبهفي اإلقتصا اللوجستية بشكل كبير

وقد أدت العولمة والتحرير على حد سواء إلى دخول العديد من  خدمات لوجستية. كمزوديمنفصل 
وأصبح على المنظمات التي ضغوطًا كبيرة على األنظمة اللوجستية.  أوجد ، مماالمنافسين إلى السوق

أن تزيد من القيمة لعمالئها من خالل توفير األنشطة بشكل أكثر  تسعى للحصول على الميزة التنافسية
 1كفاءة من منافسيها.

إال أن هناك إختالفا في مادية لدعم الخدمات اللوجيستية واإلدارة، تحتاج المنظمات إلى موارد 
زون والمعدات الخاصة بالتخزين والمختحديدها وقياسها، فهناك من يعتبر موردا ماديا كل من المرافق 

البنى التحتية لتقنية المعلومات، مثل الخدمات اللوجستية ذات القيمة ويشار في مواضع إلى  .والنقل

                                                           
1
 - Zuraimi Abdul Aziz et al., «Logistics resources as a source of competitive advantage for logistics service 

providers», Journal of Scientific Research and Development, 2 (10), 2015, p. 105. 
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كموارد مادية تمكن  ا المعلوماتتكنولوجيا المعلومات اللوجستية واألصول المادية لتكنولوجي، المضافة
 للحفاظالوصول إلى هذه الموارد ويجب أن تكون المنظمة قادرة على  المرافق اللوجستية من ميزة تنافسية.

وبما أنه سيكون أحد الموارد  .التسليم وسرعة الموثوقية وتحسين اللوجستي النشاط على السيطرة على
، فمن المهم أن تكون الموارد للمنظمات إعتمادا على األنشطة اللوجستيةاألكثر قدرة على المنافسة بالنسبة 

بأداء أنشطة حركة  للمنظمةالمادية ذات قيمة بالنسبة لحركة البضائع من نقطة إلى أخرى ألنها تسمح 
إلى وفورات كبيرة مثل انخفاض المخزونات،  أيضا إلى أن الموارد المادية قد أدت ويشارالبضائع. 

 1.داء التسليمانخفاض في عمليات التخزين وتكاليف النقل وزيادة أ
تعتبر موارد الخبرة اإلدارية حاسمة لتحديد أداء المنظمات فيما يتعلق باإلضافة إلى الموارد المادية 

تتطلب المنظمة ما يكفي من الموظفين المهرة والموظفين  نشطة اللوجستية. على سبيل المثالبإدارة األ
أن نوعية الموارد البشرية مهمة لتبني التكنولوجيا. وتدعم هذه و ذوي الخبرة للقيام بهذه المهمة وتنفيذها. 

النتيجة الحجج السابقة التي مفادها أن نقص الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات ومعرفة الموظفين هي 
المهارات وتعتبر في تبني وتطبيق تكنولوجيا المعلومات.  إدارة األنشطة اللوجستيةعوائق محتملة أمام 

كما تم تسليط الضوء  القدرات. تطوير والمعرفة والخبرة اللوجستية موارد غير ملموسة تؤدي إلى اإلدارية
 ،التعليم ،الخبرة ،شمل المهاراتوتفي األدبيات اللوجستية على العديد من المكونات لموارد الخبرة اإلدارية. 

أشخاص  توظيفيعتبر  ضافة إلى ذلكباإلموارد المعرفة، توظيف الخبرة اإلدارية وتوفير التدريب والتعليم. 
وهناك من يعتقد . تساعد على اإلبتكار في الخدمة جديدة كموارد خبرة إدارية قدراتلديهم مهارات ومعرفة و 

ن لم  ،من طرف ثالث إلدارة الخدمات اللوجستيةواحدة من عوامل النجاح الرئيسية أن الخبرة اإلدارية  وا 
الحاجة إلى  ويعود السبب في ذلك إلى إدراكوجستية حتى اآلن. يكن قد تم تأسيسها في األدبيات الل

  2توظيف مهنيين ذوي خبرة إلدارة سالسل التوريد.
في مجال الخدمات اللوجستية، يشير مورد التكنولوجيا إلى التكنولوجيا المتقدمة، المعدات 

 المعلومات. باإلضافة إلى ذلكمعدات المعلومات، موارد ونظم المعلومات وتحسين تكنولوجيا  المتطورة،
إلى موارد  نترنت تحال أيضات أو التكنولوجيا الحديثة عبر األالتي تواكب عصر المعلوما المنظماتفإن 

نظام تتبع الشحن و نترنت ، خدمة األEDIموارد لمعدات المعلومات مثل  اعتباريمكن  كما .التكنولوجيا
الكثير من أو المنظمات اإلقتصادية بشكل عام جستية يعير مزودي الخدمات اللو و كموارد تكنولوجية. 

تيح الوصول إلى المعلومات واستخدامها من قبل مختلف األطراف في ت اهتمام بالموارد التكنولوجية ألنهاإل
                                                           

1
 - Ibid., p.p. 105 – 106. 

2
 - Ibid., p. 106. 
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ل على المعلومة، معالجتها ونقلها مع ما ، بسبب أهمية الحصو لتعزيز األداء اللوجستي اللوجستيكشبكة 
أنظمة المعلومات اللوجستية لتبني لذلك من أثر في صنع القرار الفعال. لذلك تسعى معظم المنظمات 

بحيث يمكنها دمج جميع المعلومات من أجل تمكين اإلدارة من مراقبة المخزون في جميع المواقع عبر 
وقد ثبت أن معظم المنظمات أو مزودي  العديد من البلدان.سلسلة التوريد مع وجود مخازن متعددة في 

ن، الشحالذين يتمتعون بمستوى عال  من الموارد التكنولوجية مثل تتبع وتقفي معلومات الخدمات اللوجستية 
شعارات استالم/إرسال الشحن يمكن اعتبارهم متمكنين تكنولوجيا. 1الروابط المعتمدة على شبكة اإلنترنت وا 

 

وضع تصور مفاهيمي للموارد نظمات أو مزودي الخدمات اللوجستية أيضا إلى تسعى الم
وتحسين فعاليتها في بتنظيمها يساعد على الكفاءة في عملية األعمال الخاصة  بشكلها وبنائالتنظيمية 

توفير قدرات الخدمات اللوجستية. وسيتطور من خالل السياسة / اإلجراءات وتطوير النظام والروتين / 
أو المنظمات من خالل الممارسات للتأكيد على توجه العمالء بحيث يتمكن مزودو الخدمات اللوجستية 

ف في الروتين والممارسات، مما قد يعزز ستراتيجيات واألهدااإلمن تطوير وتحقيق أنشطتها اللوجستية 
ستراتيجي، أو استراتيجية التشغيل أو من الميزة التنافسية. باإلضافة إلى ذلك، يدرس أيًضا التخطيط اإل

كموارد تنظيمية قد يكون لها تأثير إيجابي على اإلستراتيجية وأهداف  المنظمةالسمعة أو مورد صورة 
 2برنامج مزودي الخدمات اللوجستية.اللوجستية للمنظمات أو برنامج ال

 على الميزة التنافسية للمنظمة سالسل اإلمداد: أثر ثانيا
تم اإلعتراف بأهمية العالقات التعاونية بين المنظمة والموردين والعمالء في األدبيات  لقد

اللوجستية. وتشير الموارد العالئقية إلى العالقات الوثيقة مع الشركاء التجاريين، الشراكة والتعاون بينهم، 
عمالء وجود شراكة تبادل المعلومات والثقة وتوجه العالقة وشبكات العالقات. وتتطلب إحتياجات ال

للحصول على فهم شامل لسلسلة القيمة الكاملة للمشتري من خالل إنشاء شبكات عالقات. ولتوقع 
لقيام بذلك، ولاألطراف.  معمتعاونة  المنظماتإحتياجات العمالء وتقديم حلول للمشاكل، يجب أن تكون 

فكار المشتركة والمعلومات والتفاهم يسمح للموردين والمستخدمين باإلتصال الفعال والمستمر من خالل األ
وينبغي وضع تصور للموارد العالئقية باعتبارها قدرة للمنظمات أو  المتبادل والعمل معًا كفريق واحد.

لمزودي الخدمات اللوجستية على بناء عالقات وثيقة مع العمالء والموردين من خالل التعاون والتواصل 

                                                           
1
 - Ibid., p. 106. 

2
 - Ibid., p. 107. 
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وفهم احتياجات العمالء، مما يؤدي إلى تمكين مزودي الخدمات  للتنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة
 1اللوجستية أو المنظمات من تحسين األداء وتحقيق ميزة تنافسية قوية.

 المطلب الثالث: المزايا التنافسية المحققة عند تبني تكنولوجيا المعلومات اللوجستية
 المستقبلية كاللوجستي أنظمة في رئيسيا عنصرا المعلومات تكنولوجيا اعتبار من الرغم على

ويرجع ذلك إلى يتحفظون من إستخدامها.  كانواراء وتنامي أهميتها في هذا المجال، إال أن العديد من المد
توقع خطر الضرر التنظيمي أثناء التنفيذ، عدم وجود فعالية مثبتة )عند بداية ظهورها(، ارتفاع تكلفة 

لألجهزة والبرمجيات. وقد أدت هذه األسباب وغيرها إلى انخفاض معدل التكنولوجيا والتقادم المتوقع 
وقد  اإلستخدام والتردد في بعض األحيان، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى فجوة في المعلومات.

أظهرت العديد من البحوث التي أجريت على هذا الموضوع منذ البداية، وبالرغم من التحفظات، أن 
  2.ات لديها قدرة كبيرة على تحقيق مزايا تنافسية للمنظماتتكنولوجيا المعلوم

المرتبطة باللوجستيك على الميزة التنافسية باإلعتماد ويمكن تفسير تأثير تكنولوجيا المعلومات 
على بعض الدراسات التي تناولت هذا األثر على بعض المنظمات المتخصصة باللوجستيك على سبيل 

المنظمات اللوجستية ، حيث تبين من خاللها أن (Qiang Wang et. al)المثال دراسة كيونغ وانغ 
يمكنها تحقيق ميزة التكلفة إذا كانت قادرة على تحقيق مستويات لتكنولوجيا المعلومات أعلى من منافسيها، 

، وأن ال تستثمر في وبالتالي على المنظمات أن تدرك األهمية اإلستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات
تنوع وبالنسبة لميزة   جيا منخفضة المستوى ألن تكاليفها ستكون أكثر من الميزة التي ستحققها.تكنولو 

تنوع الخدمة الخاص بالعمالء،  زاد ذات المستوى المرتفع نه كلما زادت تكنولوجيا المعلوماتالخدمة فإ
ويمكن أن تساعد  ا.خاصة إذا تم دمجها مع العمليات الداخلية للمنظمة ونسقت التكنولوجيا مع شركائه

. ويرتبط مستوى الطلب ودقة العمالء عالقات ، ،الموثوقية ،التسليم سرعة تحسينتكنولوجيا المعلومات في 
   3التحسن بتركيز التكنولوجيا وارتفاع مستواها.

 ال شك أن تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك تحقق نتائج إيجابية للمنظمات التي تتبناها،
، لكن أن تحقق ميزة تنافسية فذلك يتطلب أن تكون كفاءتها، والمرونة الفعالية ،لكفاءةمن خالل تحقيقها ل

ن تحقق فإنه ال يدوم.  4فعاليتها ومرونتها أفضل من المنافسين وهو أم يصعب تحقيقه وا 
                                                           

1
 - Ibid., p. 106. 

2
 - Qiang Wang et al, Op. Cit., p. 757. 

3
 - Ibid., p. p. 759-760. 

4 - Benjamin Thomas Hazen, Terry Byrd, «Toward Creating Competitive Advantage With Logistics Information 

Technology», International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, V. 42, N. 1, January 

2012, p. 30. 
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 يجب تنافسية ميزة على للحصول تسعى التي المنظمات أنمن خالل ما سبق يمكن اإلشارة إلى 
 تتخذ أن يجب ذلك من بدالتكنولوجيا معلومات مرتبطة باللوجستيك، و  اعتماد مجرد من أكثر تفعل أن

 قدر أقصى تحقيق أجل من للتطبيق القابلة األعمال عمليات جميع في التكنولوجيا لدمج الالزمة الخطوات
  1.التبني من قالمتحق األداء من
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 - Ibid. 
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 الفصل: خالصة
للميزة التنافسية من خالل مفهومها،  في هذا الفصل تسليط الضوء على اإلطار النظريتم 

التطرق إلى نظرية الموارد والقدرات كمصدر للميزة  تم تطورها، أبعادها، مؤشراتها ومصادرها. كما
بينما تم يلها، باإلضافة إلى كيفية إستخدام سلسلة القيمة كأداة لتحليل مصادر الميزة التنافسية. وتحل

 تخصيص ما تبقى من الفصل لدراسة األثار المختلفة بين متغيرات الدراسة الثالثة.
وتبين من خالل الطرح النظري أن الباحثين إختلفوا في الحكم على دور تكنولوجيا المعلومات في 

ألعمال إال الميزة التنافسية إذ أن هناك من يعتبرها ضرورة إستراتيجية، أي أن وجودها ضروري للقيام با
أنها ال تحقق أي ميزة بسسب توفرها بنفس القدر لجميع األطراف، وبالتالي أصبح التركيز على معارف 
األفراد المتراكمة لديهم أكثر من المعلومات التي تقدمها التكنولوجيا. بينما يرى آخرون أنها تقدم ميزة 

لحديثة بكثرة، إال أن هذه الميزة سرعان ما يتم تنافسية خاصة في البيئة التي ال تتوفر فيها التكنولوجيات ا
تقليدها بتبني تكنولوجيات مماثلة. ويمكن تحسين هذا الوضع عن طريق تحقيق المواءمة بينها وبين 
إستراتيجية المنظمة، باإلضافة إلى التركيز أكثر على المورد البشري باعتباره وعاء للمعرفة التي تقدمها 

 ءته عن طريق التدريب وغيره من األساليب.التكنولوجيات، وتحسين كفا
ية واللوجستيك، فإن أهداف هذا األخير بطبيعتها تتضمن سأما من حيث العالقة بين الميزة التناف

الكثير من الخصائص التي تعتبر في معظم األحيان مؤشرات للميزة، خاصة ماتعلق منها باإلستجابة 
شطة، تقليل دورة األمر وتحسين خدمة العمالء وزيادة لمتطلبات العمالء، تخفيض تكاليف مختلف األن

    رضاهم عن طريق تقديم المنتجات والخدمات في الوقت والمكان المالئم.  
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يعتبر القطاع الصيدالني من القطاعات الهامة، نظرا لطبيعة منتجاته المتميزة التي تخص صحة 
قتصاديات العامة والخاصة من جهة إلفراد في أي مجتمع من جهة وكبر حجم عائداته ومساهمتها في ااأل

، فقد شهد تطورات وتغيرات الصناعي القطاع من هام جزء هوباعتبار ونظرا ألهمية هذا القطاع أخرى. 
المتعلقة بالبحث كبيرة من حيث كبر حجمه، توسع سوقه وتنوع منتجاته وكذا إرتفاع تكاليفه خاصة تلك 

والتطوير. وبسبب إزدياد وتنوع الطلب على المنتجات الصيدالنية الذي رافق التطور في جميع مجاالت 
فحولتها من حياة بسيطة إلى حياة أكثر تعقيدا، مما أثر بالتساوي على الحالة الصحية لألفراد  الحياة

. لتلبية الطلب المتزايد عليها سة بينهاالصيدالنية وتوسعت وازدادت المناف الصناعاتكذلك، نمت سوق 
قامة  وباعتبار تميز هذه الصناعة بارتفاع تكاليفها، فقد أصبح تكتلها في مجمعات صيدالنية كبيرة وا 

من وطأت هذه التكاليف، إال أن  األقل حجما تحالفات إقتصادية هو الحل الذي يخفف على المنظمات
التي لم يعد للمنظمات الصغرى حتكر السوق الصيدالنية هذه التكتالت ما فتأت أن أصبحت تسيطر وت

 فيها مكان، إال بمساهمات طفيفة خاصة إذا كانت هذه المنظمات تابعة لدول نامية.
 النامية البلدان أسواق أحد فهي سوق واعدة وتعد من الجزائرية الصيدالنية السوق يخص فيماأما 
وقد كانت من أكبر المستوردين للمنتجات الصيدالنية من األسواق الخارجية، إال أن سياسة  فيها، المرغوب

الدولة الرامية إلى تشجيع المنتجات المحلية فتحت المجال أمام المستثمرين المحليين )العموميين 
نسبة والخواص( واألجانب على شكل موزعين أو مشاركين في مشاريع وطنية للتقليص من اإلستيراد بال

للمنتجات المتوفرة محليا. وقد أدت هذه السياسة إلى ظهور العديد من المنظمات الخاصة إلى جانب 
تطور وتوسع مجمع صيدال كمنظمة عمومية مدعومة من الدولة في هذا المجال. وسيتم من خالل هذا 

اقع مجمع صيدال إلى واقع الصناعة الصيدالنية في الجزائر والعالم مع التركيز على و الفصل التطرق 
أمال في اإلستفادة من الواقع وتحسينه إن أمكن باستخدام ما تم التوصل إليه في  وواقع متغيرات البحث به

 الجوانب النظرية، مع العلم أن ذلك سائد في معظم المنظمات المتطورة.
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 ووطنيا عالميااإلطار النظري للصناعة الدوائية المبحث األول: 
من خالل  ، خصائصها وأنواعهاالدوائية نشأة وتطور الصناعةسيتم في هذا المبحث التطرق إلى 

المطلب األول، ثم سيخصص ما تبقى من المبحث لتقديم معلومات عامة حول السوق الدوائية العالمية 
 والوطنية مدعومة بأحدث اإلحصائيات المتوفرة. 

 وخصائصها نشأة وتطور صناعة الدواءالمطلب األول: 
م، ثم بدأت تظهر 152افتتحت أول صيدلية معروفة من قبل الصيادلة العرب في بغداد في عام 

وبحلول القرن التاسع عشر، تطورت العديد من الصيدليات في أوروبا  روبا في القرون الوسطى.و في أ
األدوية  نظماتمصيدالنية أكبر. وقد تأسست معظم  منظماتوأمريكا الشمالية في نهاية المطاف إلى 

وتوالت بعد ذلك التطورات في الصناعة  1الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
ومساهمة األدوية في  الدوائية ويرجع ذلك إلى أهميتها في حياة األفراد وتطور األمراض التي يتعرضون لها

 . التخفيف من معاناتهم
 الصيدالنيةأوال: مراحل تطور الصناعة 

 2:مراحل يمكن إيجاز بعضها فيمايلي مرت الصناعة الصيدالنية بمفهومها الحديث على عدة
خالل هذه المرحلة بدأ  )بداية الحرب العالمية الثانية(: م0000-0001ولى من المرحلة األ  -7

األثر العميق والتي كان لها عن طريق إستخراج المواد الفعالة من مصادرها، نتاج األدوية إالصيادلة في 
على فعالية العالج بهذه األدوية. وكانت اإلنطالقة الجدية للصناعة الصيدالنية الحديثة في نهاية القرن 

وكان أول دواء من هذا النوع هو  (Synthetic drugs)3األدوية اإلصطناعية  التاسع عشر بتطوير
كانت  7621. وحتى سنة 7861ة والثاني هو األسبرين المسوق سن 7885البراسيتامول الذي سوق سنة 

الصناعة الفردية للدواء هي الطابع الذي يميز هذا المجال. أين كان الصيادلة يستخدمون األعشاب 
كتشافات في هذا المجال بمحض الصدفة بداعات واإلعلى التجربة، إذ كانت اإلوالمواد الكميائية اعتمادا 

بداعات هامة كاألنسولين والمضادات الحيوية، كما إترة أحيانا، والحاجة أحيانا أخرى، وظهرت في هذه الف
بالواليات المتحدة األمريكية بعد  7627وأنشئ أول مصنع إلنتاجه سنة  7608تم اكتشاف البنيسيلين سنة 

                                                           
1
 - Viral shah, “Evolution of Pharmaceutical Industry: A global Indian & Gujarat perspective”, Journal of 

pharmaceutical science and bioscientific research, volume 2, Issue 5, 2012, p. 219. 
2
دراسة حالة مجمع صيدال"، أطروحة دكتوراه غير منشورة،  –صليحة بوصوردي، "اإلبداع كمدخل لتسيير التغيير في المؤسسات اإلقتصادية -

.018 – 011، ص. ص. 0175-0172، جامعة الحاج لخضر باتنة
وهياألدويةالتيتمتركيبهاكميائيامنموادغيرموجودةفيالطبيعةلمحاكاتهذهاألخيرةوتكونلهاأثارجانبية.-
3
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اكتشاف المضادات الحيوية، نتيجة لتطور الصناعة الكميائية واعتبرت بمثابة اإلنطالقة نحو تبني 
 .المنظماتع الدواء. وارساء مخابر بحث وتطوير على مستوى استراتيجية واضحة لتصني

لى إل هذه الفترة كانت الحاجة ماسة خال :0001لى إانية من الحرب العالمية الثانية المرحلة الث -0
حتياجات من هذه المادة الحيوية، أين دخلت الصناعة مرحلتها نتاج الصيدالني لسد اإلتغطية كافية من اإل
الطاقات واألموال لهذا الغرض وكانت أولى بدايات اإلهتمام المباشر بنشاطات  الثانية، حيث جندت

 البحث والتطوير.
في هذه المرحلة أخذت الصناعة الصيدالنية مسارا آخر،  :0001لى إ 0001المرحلة الثالثة من  -0

الفروع، ضم العديد من تكبرى  ة للدواء والتوجه نحو مجمعاتالمصنع المنظماتحيث تم تقليص عدد 
سلوب اإلدارة أره استثمار طويل األجل، وانتهاج والتي أخذت على عاتقها مسؤولية البحث والتطوير باعتبا

 بالمشاريع.
هتمام أكثر بالمراقبة والتجارب العيادية حيث في هذه المرحلة زاد اإل: 0001المرحلة الرابعة بعد  -0

الصيدالنية  بالمنظماترفاهية أفضل، مما أدى  أصبح المستهلك أكثر وعيا باحتياجاته ورغباته بحثا عن
وقد زاد من هذه  .للبحث أكثر من أجل تطوير وابتكار منتجات جديدة ومرنة وتوسيع تشكيلة منتجاتها

التي ساهمت بشكل في بداية التسعينيات من القرن العشرين، و التطورات ظهور ثورة التكنولوجيا الحيوية 
الصيدالنية عن طريق عمليات اإلندماج، اإلستحواذ والتنازل التي  كبير في تغيير تركيبة المنظمات

، وقد ترافق ذلك اعتمدتها العديد من المنظمات في غزوها لألسواق وتطوير قدراتها في البحث والتطوير
مع ظهور بعض المنظمات الصغيرة التي تخصصت في أجزاء معينة من اإلنتاج أو في إنتاج األدوية 

 فاع تكاليف البحث والتطوير.الجنيسة بسبب إرت
 خصائص صناعة الدواءثانيا: 

تعتبر المنتجات الدوائية كباقي المنتجات من حيث المراحل التي تمر بها من بداية المادة األولية 
ن كان المنتجين يتعرضون لضغوط ورقابة أكبر بسبب طبيعة  إلى غاية وصولها إلى المنتج النهائي، وا 

المباشرة بحياة اإلنسان، إال أنه عند وصولها إلى المستهلك النهائي تختلف طريقة المنتج وعالقته 
إستخدامها واستهالكها عن باقي المنتجات إلى حد كبير، ليس بسبب عدم خضوع الطلب عليها للرغبة أو 

ومن  ء.القدرة الشرائية كباقي المنتجات فحسب بل بسبب إرتباطها بتخفيف آالمهم وزيادة آمالهم في الشفا
  1خالل هذه األسباب وغيرها يمكن التطرق إلى خصائص المنتجات الدوائية فيمايلي:

                                                           
1
،4112-4113،باتنة،جامعة الحاج لخضردراسةحالةمجمعصيداللصناعةالدواءفيالجزائر"،-ساميةلحول،"التسويقوالمزاياالتنافسية-

.422ص.
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 الغذاء؛ مثل لإلنسان بالنسبة الحياة أساسيات أحد منالمنتجات الدوائية  يعتبر -
من  وفه ،عليه الطلب في التحكم على اإلنسانمنتج ذو طبيعة خاصة بسبب عدم قدرة  الدواء عتبري -

تباع وتشترى برغبة من المستهلك ولكن الطبيب هو الذي يحدد نوع الدواء، ولذلك فال إرادة  ال التي السلع
 لإلنسان فيه وال يوجد مرونة لقوانين العرض والطلب به؛

 يكون قديعتبر الدواء ذو طبيعة خطيرة بسبب إعتماده على التركيبات الكميائية في تكوينه، لذلك فإنه  -
 طبية؛ وصفة دونه استعمال عند خاصة سام
 الضوء عن بعيدا حفظها يجب لذلك الضوء، مع تتفاعل كيميائية مواد فهناك بالضوء، األدوية تتأثر -

 ؛والبرودة الحرارة بدرجة، كما قد يتأثر بعضها ووظيفتها شكلها يتغير ال حتى
هامش مع  للمساومة قابل وغيرأو الجهات المعنية  الدولة طرف من يتحدد حيث الدواء، سعر ثبات -

 إضافي بسيط يحدده البائع؛
 تباع األدوية في أماكن خاصة كالصيدليات والمستشفيات؛  -
 .والجودة المراقبة في خاصة لقوانين تخضع التي السلع من الدواء يعتبر -

 أخرى، صناعة أي عن تميزها عامة وخصائص السمات ببعض عموما الدواء صناعة تتميز كما
  1أهمها: ومن األخيرين، العقدين في خاصة الخصائص هذه تغيرت وقد
 داخل أو البحثية المؤسسة في سواء والتكنولوجيا العلمي البحث على القائمة الصناعات أحد أنها -

 نفسها؛ األدوية منظمات في والتطوير بالبحوث الخاصة المعامل
 لىإ دوائي منتوج أي يظهر فال الدواء، صناعة في األنشطة أهم من والتطوير البحوث أنشطة تعتبر -

 استحداثه؛ أجل من الباحثين العلماء جهود خالل من إال الوجود
 المتراكمة؛ والخبرات الراقية والمهارات التخصص على الصناعة هذه اعتماد -
 أخرى؛ أمراض على القضاء أو جديدة أمراض ظهور الصناعة هذه في المستمر التطورعن  ينتج -
 الصناعة هذه في الريادة تصبح بحيث العلمي، الدعم على عموما الصناعة هذه مستقبل يتوقف -

 والتكنولوجيا؛ العلم مجال في للريادة حتمية كنتيجة
 عدة إلى العملية هذه فتخضع الدواء، صناعة مجال في والتطوير البحوث بأنشطة القيام تكلفة ارتفاع -

 ولذلك فعاليته إلثبات التجارب حيوانات على أوال الدواء تجربة يتم حيث ختبار،إلوا رقابةمن ال مراحل
 طويال؛ وقتا دوائي منتوج ظهور يستغرق

                                                           
1
.421-422المرجعنفسه،ص.ص.- 
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 الجانبية لآلثار نظرا الدواء تصنيع مراحل كافة في تتحكم ومحلية دولية وأنظمة قوانين عدة وجود -
التي قد تترتب في حالة عدم تطبيق أحد هذه القرارات واألنظمة، وتحدد هذه القرارات كافة مراحل  السلبية

 اإلنتاج والتصنيع ثم التسويق وكذلك تطوير المنتوج؛
 للبقاء العالمية الدواء صناعة سوق في تتحكم التي الكبرى الدواء تصنيع منظمات بين المنافسة شدة -

 المنافسين طرف من تمت التي كتشافاتباإل التنبؤ على القدرة عدم لىإ باإلضافة القمة، في دائما
 اآلخرين؛

أجل  من والتطوير البحوث أنشطة زيادة على والعمل الدواء تصنيع تكلفة تقليل إلى ككل العالم اتجاه -
خفض هذه التكلفة واحتواء اإلرتفاع المتزايد في أسعار الدواء ألن إرتفاع هذه األسعار تؤدي إلى إرتفاع 

 تكلفة الرعاية الصحية.
 تصنيف المنتجات الدوائية :ثالثا

 يمكن تصنيف المنتجات الدوائية إلى عدة تصنيفات أهمها:
 تصنيف األدوية على أساس إستخدامها   -0

 1ثالثة أنواع رئيسية:وتصنف إلى 
 المنتجات الدوائية اإلستهالكية الخاصة:  -

وتتمثل في األدوية المتخصصة التي يقوم طبيب مختص بوصفها لمعالجة أمراض معقدة أو 
 عادية، وال تعطى إال بوصفة طبية.

 المنتجات الدوائية اإلستهالكية اإلعتيادية:  -
وال تحتاج إلى وصفات طبية كالفيتامينات، وهي تلك األدوية التي تباع عادة في الصيدليات 

 ....ومضادات الحموضة ت الحيوية البسيطة، أدوية الصداعالمضادا
 المنتجات الدوائية المستخدمة في صناعة األدوية:  -

منتجات نصف المصنعة التي تدخل في صناعة أدوية أخرى أو منتجات مصنعة يتم الوتتمثل في 
ارية أخرى، لذلك فهي تعتبر بشكل عام مواد خام تستخدم في إعادة تغليفها وبيعها بأسماء تج

 تصنيع أدوية أخرى.
 تصنيف األدوية على أساس مصدرها -0

 1يمكن تصنيف األدوية حسب المصدر المستخدم في إنتاجها إلى:

                                                           
1
.010،ص.4113،عمان:دارالمناهجللنشروالتوزيع،التسويق الدوائي مدخل استراتيجي تحليليرشادالساعد،محمودالصميدعي،- 
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وهي تلك األدوية المستخرجة من أصل نباتي، حيواني أو معدني، حيث أدوية من مصدر طبيعي: - أ
يستخدم في النوع األول أي جزء من النبات كالجذور، البذور أو األوراق. أما في النوع الثاني فيتم 
إستخراج األدوية من أجسام الحيوانات كالهرمونات، حيث لعبت الهندسة الوراثية دورا في تطوير هذا 

يعتمد النوع الثالث على مختلف المعادن الموجودة في الطبيعة وقد تستخرج أيضا من  النوع. بينما
بعض األغذية. وتعتبر هذه األدوية أسلم من باقي األنواع بسبب عدم وجود أثار جانبية لها أو قلتها. 
ويمكن إضافة مصدر آخر وهو الكائنات الدقيقة التي يمكن إستخدامها كمضادات حيوية. ويمكن 

خدام هذه األدوية على شكلها الطبيعي )ويسمى العالج الطبيعي( أو يتم إستخدامها كمادة أولية إست
تجرى عليها معالجات للتغيير من تركيبتها، وهذا ما يجعلها تتسم بخصائص بعض األدوية ذات 
األصل الكميائي، وهناك من يصنف األدوية من هذا النوع في تصنيف منفصل كأدوية نصف 

  كميائية. 
وهي األدوية التي يتم تصنيعها وتطويرها باستخدام مواد خام كميائية األدوية المصنعة كميائيا:  - ب

األصل. وتعتبر من أكثر أشكال األدوية المنتشرة منذ الخمسينات من القرن العشرين، وقد شهدت تطورا 
  .ملحوظا منذ بداية القرن الواحد والعشرين بسبب تطور اإلبتكارات في هذا المجال

وعلى الرغم من التطور الذي شهدته الصناعة الدوائية الحديثة إال أن هناك أصواتا تدعو إلى 
 أهمية الرجوع إلى األدوية الطبيعية في بعض األحيان.

وتصنف األدوية أيضا حسب حقوق التصنيع إلى أدوية خاضعة لبراءة اإلختراع يتم إنتاجها فقط 
، وأدوية أخرى يمكن ألي مؤسسة يكون الدواء مسجل باسمها ا والتيمن خالل المؤسسة المخترعة له

تصنيعها وبيعها دون الحصول على موافقة من المؤسسة األصلية بسبب إنتهاء مدة إحتكارها، ونوع آخر 
تمنح بموجبه المؤسسة المالكة لبراءة اإلختراع ترخيصا لمؤسسات أخرى من أجل إنتاج هذه األدوية. 

طبية واألخرى تجارية، حيث تعتمد التسمية األولى على  واحدة تسميتان ألدويةل أن إلى اإلشارة وتجدر
 متماثلة، األسماء هذه وكل أسماء عدة له مثال دواء واحد نجد المكونة للدواء، كأن المركبات الكيميائية

 أجلعمل من للصحة، أما التسمية التجارية فتست العالمية المنظمة لدى عالميا موحد طبي اسم ولها
 2الحماية القانونية.

                                                                                                                                                                                     
1
،4113الجامعةالجديدة،،مصر:داردراسة مقارنة –حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية نصرأبوالفتوحفريدحسن،-

 .20ص.
2
،عبدالحكيمعبدهللاالنسور،األداءالتنافسيلشركاتصناعةاألدويةاألردنيةفيظلاإلنفتاحاإلقتصادي،أطروحةدكتوراهغيرمنشورة-

.41،ص.4111،سوريا،جامعة تشرين
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لرغبة المشتري  تتميز السوق الدوائية عن غيرها من األسواق في أن عملية الشراء ال تخضع
سلعة أخرى، خاصة فيما يتعلق باألدوية التي تصرف بوصفة طبية، بل يتحكم فيها  النهائي كما في أي

طرف آخر وهو الطبيب، والذي تكون له قوة تأثيرية على شراء دواء دون آخر. باإلضافة إلى عامل آخر 
وهو درجة ونوع المرض وتأثيره على المريض، وهي عوامل قاهرة تتحكم في طلب المريض على الدواء 

  1ال تخضع للرغبة في معظم األحيان. والتي
 المطلب الثاني: السوق العالمية للدواء

 األسواق العالمية للدواء واقعأوال : 
المبيعات  من حيثمليار دوالر  627، بنحو 0172قيمة سوق األدوية العالمية في عام قدرت 

مليار دوالر أمريكي بزيادة  670)التي قدرت بـ  0175٪ عن عام 0مليار يورو(، بزيادة  880)حوالي 
، وبالتالي فإن هذا السوق في 7661مليار دوالر في عام  011( مقارنة مع أقل من  0172% عن 71

 0175المية خالل الفترة ويوضح الجدول التالي التطورات التي شهدتها أهم األسواق الع  2تطور مستمر.
-0172. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
، 0118-0111، جامعة سانت كليمونتسفي اإلدارة الصحية،  منشورة القطيفان، "التسويق الصيدالني"، أطروحة دكتوراة غير محمد شادي - 

 .08ص.
2
 - les entreprises de médicament en France – Leem, Bilan Economique, Edition 2016 et 2017, p. 34. 

http://www.leem.org/bilan-economique-des-entreprises-du-medicament-edition-2016-2017  , date de visite: 
25/12/2017. 

http://www.leem.org/bilan-economique-des-entreprises-du-medicament-edition-2016
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 0100 – 0100تطور الحصة السوقية ألهم أسواق الدواء العالمية خالل الفترة : 10جدول رقم  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  - les entreprises de médicament en France – Leem, Bilan Economique, Edition 2016 et 2017, 

p.p. 34-35. http://www.leem.org/bilan-economique-des-entreprises-du-medicament-edition-2016-

2017, date de visit: 25/12/2017. 

% 21الدواء في العالم إذ استحوذت على السوق األمريكية من أهم أسواق يتضح من الشكل أن 
. وال يزال السوق األمريكي متقدما بفارق كبير 0175% منه في سنة 22كانت تستحوذ على  منه بعد ما

سبانيا(، والتي لديها حصة  عن األسواق األوروبية الرئيسية )ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة وا 
. وكذلك عن اليابان التي حققت 0175% عن عام 1.2 داربمقبـ انخفضت٪ بعد أن 75.2سوقية 
، وعن بعض البلدان 0175% عن عام 1.2% من الحصة السوقية العالمية مسجلة زيادة بـ 8.2

% من الحصة السوقية العالمية  71.0% مقارنة مع 71.7الصاعدة كالصين والبرازيل واللتين حققتا معا 
 . 0175في عام 
 العالمية األسواقالصناعة الدوائية في أهم ربحية تطور ثانيا: 

 كنسب 0172و 0175على الصعيد العالمي، إختلف صافي الربح )بعد الضرائب( في عام 
 1مئوية من مبيعات المنظمات في القطاع حسب المنطقة كمايلي:

 0175في  ٪72حوالي قدر ب ربح صافي معدلبالنسبة للمجموعات األميرکية: فقد سجلت متوسط  -
 ؛0172في  %78و

                                                           
1
 - Ibid., p. 15. 

 النسبة من السوق العالمية الدول
0175 0172 

 % 47,3 46,3 الواليات المتحدة األمريكية
 % 8,4 8 اليابان
 % 7,7 8.2 الصين
 % 4,5 4,6 ألمانيا
 % 3,4 3,5 فرنسا
 % O,3 3 إيطاليا
 % 2,4 7.6 البرازيل
 % 2,3 0.1 بريطانيا
 % 2,2 0.0 إسبانيا
 % O,2 0 كندا

http://www.leem.org/bilan-economique-des-entreprises-du-medicament-edition-2016
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بالنسبة للمجموعات البريطانية: يوجد لدى مجموعتي المملکة المتحدة غالكسوسميثكلين  -
GlaxoSmithKline  و أسترازينيكاAstraZeneca  ثم  0175في  ٪08بنسبة  ربح صافيمتوسط

 ؛0172في  %6إنخفض إلى 
فقد سجل كال الفريقين أرباح  Rocheوروش  Novartisبالنسبة للمجموعات السويسرية نوفارتيس   -

فقد حافظت  0172أما في  0175في  على الترتيب المبيعات٪  من 02٪ و72صافية بقيمة 
 ؛%76نوفارتيس على نفس نسبة األرباح وانخفضت أرباح روش إلى 

وتحسنت هذه النسبة  0175في  ٪6حوالي  هاربح صافيبالنسبة للمجموعات األلمانية: بلغ متوسط  -
 ؛0172بنقطة واحدة في 

٪ من المبيعات في 71بالنسبة للمجموعات اليابانية: حققت الشرکات اليابانية أرباحا صافية تقارب   -
 ؛%6إلى  0172وانخفضت في  0175في  المتوسط

 ٪01 قدرت بـإلى المبيعات ربح نسبة صافي  Sanofiبالنسبة للمجموعة الفرنسية: سجلت سانوفي   -
 .0172في  %72وانخفضت هذه النسبة إلى  0175في 

ويعادل مستوى ربحية الصناعات الدوائية في المتوسط أرباح الصناعات اإلبتكارية ذات التقنية 
وتعتمد المنظمات العالمية للصناعات الدوائية على الرفع من ربحيتها كعامل جذب لإلستثمارات،  العالية.

جال إلى قدر كبير من رأس المال لتمويل اإلبتكار العالجي، وهذا ما فتح المجال أمام نظرا لحاجة هذا الم
  1منافسة شديدة بين المستثمرين.

 واقع صناعة الدواء في الجزائر : المطلب الثالث
 معلومات عامة حول السوق الجزائرية للدواءأوال: 

فريقيا من حيث مستويات الطلب على الدواء بعد كل من جنوب إتحتل الجزائر المرتبة الثالثة 
ويرشح أن  مليار دوالر سنويا. 011لى إجمالي يصل إفريقيا وجمهورية مصر العربية، وبمستوى طلب إ

خرى ألسباب عدة أهمها: النمو السكاني، ارتفاع مستوى المعيشة، ألى إيرتفع هذا المستوى من سنة 
ن الدواء سنة األخيرة بلغ استهالك الفرد الجزائري م الصحية. وكمثال عن هذهرتفاع مستوى التغطية إ

  2دوالر. 72عتبة  7660في حين لم يتعد استهالكه سنة دوالر،  725قيمة  0112

                                                           
1
 - Ibid. 

.603السابق،ص.بوصوردي،المرجع-
2
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اعة الدواء قامت مديرية التسويق واإلعالم الطبي التابعة لمجمع صيدال لصن في السياق نفسه،
سة استشرافية التجاهات الطلب المحتملة على المنتجات الدوائية خالل جراء درا، بإ0110بالجزائر سنة 

 لى النتائج التالية:إ. وتوصلت 0175و  0115الفترة الممتدة مابين 
 0100-0110: اتجاه الطلب على المنتجات الدوائية خالل الفترة 10 جدول رقم

 0100 0100 0100 0100 0100 0101 0110 0110 0110 0110 0110 السنة 
 الطلب 
)مليون 
 وحدة(

001 001 001 0101 0101 0101 0011 0001 0001 0001 0001 

Source : Groupe Saidal , direction marketing et de l’information medical, « Etude sur les prévision de 

demande » , (Mai 2003). 

 0110طبي لمجمع صيدال توقعت سنة والتسويق ال يالحظ من الجدول أعاله، أن مديرية اإلعالم
الى  0115مليون وحدة سنة  601مليون وحدة سنويا، لينتقل من  01حدوث ارتفاع في الطلب يقدر بـ 

. وهو ما أكده الواقع الدوائي في الجزائر خالل هده الفترة حيث ارتفعت قيم 0175وحدة سنة  7071
رادت الجزائر من الدواء الموجه أساسا لتغطية امة و دوية وحدث ارتفاع كبير في قياإلنتاج المحلي من األ

 10 رقمالطلب المتزايد. مثلما يوضحه الجدول 
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 0100 -0111: تطور سوق الدواء بالجزائر خالل الفترة 10 جدول رقم
اإلنتاج المحلي  السنة

 بالدوالر
قيمة السوق  االستيراد بالدوالر

الجزائرية للدواء 
 بالدوالر

اإلنتاج حصة 
المحلي من 

إجمالي 
 السوق)%(

حصة االستراد 
من اجمالي 

 السوق)%(

0111 000000011 000100001 000000001 01 01 
0110 00100011 000000000 000000000 00 00 
0110 010000011 000010001 000001001 00 00 
0110 011000011 000000000 000000000 00 00 
0110 000111111 000000001 0010000001 01 01 
0110 000011111 0100000001 0010100001 00 00 
0110 000111111 0000000000 0001000000 00 00 
0110 000000111 0000000000 0100000000 00 00 
0110 000011011 0000000000 0000000000 00 00 
0110 000000011 0000000000 0010000000 00 00 
0101 011111111 0000010000 0000010000 00 00 
0100 0101111111 0001111111 0011111111 00 00 
0100 0001111111 0011111111 0001111111 00 00 

Source: Mohamed Wadie Zerhouni et L. Asma El Alami, vers un marché maghrébin du 

médicament : Algerie, Libye, Mauritanie, Tunisie, marc (France : IPEMED, février 2015), P.27. 

أضعاف  تةيوضح الجدول أعاله، وجود ارتفاع في حجم متطلبات السوق الدوائي الجزائري بس
طلبات اإلنتاج المحلي من الدواء في ، حيث ارتفعت مت0170و 0111خالل الفترة الممتدة بين سنتي 

الجزائر بعشر أضعاف خالل هذه الفترة، في حين ارتفع حجم االستيراد من الدواء بالسوق الجزائري بأزيد 
 من خمس أضعاف خالل نفس الفترة. وهو ما يؤكد ارتفاع كبير للطلب على الدواء خالل الفترة السابقة.

رتفاع كبير في حجم محلي مقارنة بالمستورد )مع وجود إج الرتفاع الكبير لإلنتاوقد يرجع سبب اإل
لى سياسات الدولة، التي أصبحت أكثر حرصا على تشجيع الصناعة الدوائية بالجزائر والتي إهذا األخير( 

 تطغى عليها األدوية الجنيسة.
تهالك سنتاج، التعليب واالستراد( من اإلويوضح الجدول الموالي تطور حصة الدواء الجنيس )اإل

 العام لألدوية في الجزائر.
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 0100-0110: تطور حصة الدواء الجنيس بالسوق الجزائري للدواء خالل الفترة 10 جدول رقم
 0110 0110 0110 0110 0100 

 00 00.0 00.00 00.01 00.00 حصة األدوية الجنيسة
 00 00.0 00.10 00.0 00.10 حصة األدوية األصلية

Source : Mohamed Wadie Zerhouni et L. Asma El Alami, vers un marché maghrébin du 

médicament : Algerie, Libye, Mauritanie, Tunisie, marc (France : IPEMED, février 2015), P.28. 

ستهالك، حيث لى الحجم الكلي لإلإيبين الجدول أعاله، تطور حصة األدوية الجنيسة نسبة 
 مقارنة% 71.5زيادة بنسبة  0116حيث حققت سنة ، 0116و 0112تفاعا مستمرا بين سنتي شهدت ار 

% من اإلستهالك الكلي 05، حيث بلغت 0177في سنة وتراجعت بعد ذلك بشكل كبير . 0112سنة ب
نخفض كثيرا خالل هذه إ%. وهو ما يعني أن قيمة اإلنتاج الجزائري قد 70.5، أي بانخفاض قدره للدواء
 الفترة.

 0116و 0112نتاج األدوية الجنيسة بالجزائر خالل الفترة الممتدة مابين إرتفاع حجم إوانعكس 
على حجم  بشكل سلبينخفاضها إ أثرفي المقابل و يجابا على ارتفاع صادرات الجزائر خالل هذه الفترة. إ

 ل الموالي:على النحو المبين في الجدو  0177و 0171ل الفترة الممتدة بين الصادرات خال
 0101-0111: تطور صادرات الجزائر خالل الفترة 10جدول رقم 
 الصادرات بالدوالر السنوات
0111 086276 
0110 225207 
0110 520261 
0110 126851 
0110 618122 
0110  
0110 2106201 
0110 0672270 
0110 7122627 
0110 0205810 
0101 7017176 

Source : Mohamed Wadie Zerhouni et L. Asma El Alami, vers un marché maghrébin du 

médicament: Algerie, Libye, Mauritanie, Tunisie, marc (France : IPEMED, février 2015), P.2 9. 

اف خالل وجود ارتفاع في قيمة صادرات الجزائر من الدواء بتسعة أضع 15 يتضح من الجدول
نتاج الدواء الجنيس خالل هذه إحجم في رتفاع إلويرجع هذا  ،0116و  0111 الممتدة بين سنتيالفترة 
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، 0171وسا خالل سنة الفترة. كما يوضح نفس الجدول أن حجم صادرات الجزائر شهد انخفاضا محس
 لى انخفاض حصة الدواء الجنيس خالل هذه الفترة. وهو ما يرجع إ
 الدواء الجزائري التطورات الحديثة لسوق ثانيا: 

 271أي ما يعادل  0172مليار يورو في نهاية عام  0.0يقدر السوق الجزائري للدواء بحوالي
مليار دينار.  785٪ تعود إلى اإلنتاج الوطني، وتبلغ قيمتها حوالي 25مليار دينار، مع حصة تقارب 

 581تقديرا للسوق الوطني يبلغ  0176وبالنسبة للسنوات القادمة، فإن أفضل التوقعات تعطي بحلول عام 
وأن توريد األدوية في الجزائر يتم  .%71إلى  8مليار دينار، استنادا إلى معدل نمو متوقع يبلغ حوالي 

وقد زادت حصة السوق من  صيدلية. 6211موزع بالجملة و 751مشغل خاص و 072حاليا من خالل 
خمس الماضية، في حين انخفضت حصة إنتاج األدوية المحلية خمسة أضعاف على مدى السنوات ال

٪ خالل نفس 72.5( من قبل المشغلين الخواص بنسبة (en vrac)الواردات )السلع تامة الصنع والسائبة 
 52مليار دينار جزائري مقابل  711، بلغت الميزانية المخصصة لهذا القطاع 0171الفترة. وفي عام 

 0170.1مليار دينار في عام 
مشروعا استثماريا جديدا في  721الماضية، سجلت الجزائر أكثر من وفي السنوات الثالث 

سنويا، وفقا لمدير  يتم إنشاؤهاالمجال الصيدالني بمتوسط يتراوح بين ثالث وأربع وحدات صناعية 
صالح المستشفيات الذي أيد أن السلطات العامة تحاول السيطرة  الصيدلة في وزارة الصحة والسكان وا 

. وفي هذا اإلطار ارتفعت لدواء وخاصة من خالل تشجيع صناعة األدوية المحليةعلى اإلنفاق على ا
مليار دوالر،  0إلى  0172٪ في عام 0.2فاتورة الواردات للمستحضرات الصيدالنية ارتفاعا طفيفا بنسبة 

 2٪.70.0طن بنسبة  00272.0في حين انخفضت الكميات المستوردة إلى 

                                                           
1 HuffPost Algérie, «Pharmacie: le marché algérien estimé à 3,3 milliards d'euros à fin 2016», Publication: 

16/05/2017, http://www.huffpostmaghreb.com/2017/05/16/pharmacie-marche_n_16633648.html, date de 

visite: 21/01/2018. 
2
-Ibid. 

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/05/16/pharmacie-marche_n_16633648.html
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اإلتحاد  حسب التي ينبغي اإلهتمام بها ني من المتغيرات المهمةويعد الجزء الخاص باإلنتاج الوط
 l’Unop (Union National des Opérateurs de la الوطني للمتعاملين في الصيدلة

Pharmacie)1:أن هناك سيناريوهين محتملين هما ، الذي يرى  
تشائم ستظل فيه الزيادة في حصة السوق من اإلنتاج الوطني تعرقلها التأخيرات مسيناريو   -7

البيروقراطية وعدم كفاية الموارد التي وضعت في ضوء أهمية الموضوع، وفي هذا السياق فإن تطوير 
 المحلية. للمنظماتصناعة المستحضرات الصيدالنية سوف يكون مدفوعا أساسا بالديناميات اإلستباقية 

 في المائة من اإلنتاج المحلي. 51إلى معدل تغطية قدرها  0176شأن ذلك أن يفضي في عام ومن 
في المائة من اإلحتياجات باإلعتماد  11سيناريو ثان أكثر طموح يهدف إلى تحقيق تغطية تصل إلى  -0

ير لسنوات، سيولة أكبر بكث l’Unopعلى اإلنتاج الوطني. ويفترض هذا السيناريو، والذي دافعت عنه 
يسمح بتطوير  جمودانظام أسعار أقل  ،(remboursement)من نظام التسجيل مع تزامن في اإلسترداد 

 ،ملموسة أو محددة لتشجيع الصادرات، دورات تدريبية تلبي احتياجات المصنعين واستراتيجية المنظمات
 وبالتالي فهذا السيناريو يتطلب إستراتيجية وطنية أكثر تعقيدا مما تم لحد اآلن. 

وينبغي على السلطات الجزائرية إتخاذ التدابير الالزمة من أجل تحقيق هذا السيناريو اإليجابي، 
ا وفي ظل الظروف التي تمر به ولعل إنشاء الوكالة الوطنية لألدوية يعد خطوة أولى في هذا اإلتجاه.

 الجزائر فإن تطوير اإلنتاج الوطني يعتبر الحل األنسب لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الصيدالنية.
مشروعا لإلنتاج في قطاع المستحضرات الصيدالنية مع مستويات  757ووفقا لوزارة الصحة، يجري تنفيذ 

 2متفاوتة من التقدم.
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 

Libèrté, “Le développement de l’industrie pharmaceutique handicapé par la bureaucratie”, 01-02-2016, 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-developpement-de-lindustrie-pharmaceutique-handicape-

par-la-bureaucratie-241296, date de visite: 21/01/2018. 
2
-Ibid. 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-developpement-de-lindustrie-pharmaceutique-handicape-par-la-bureaucratie-241296
https://www.liberte-algerie.com/actualite/le-developpement-de-lindustrie-pharmaceutique-handicape-par-la-bureaucratie-241296
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 ظل متغيرات الدراسةالتقديم بمجمع صيدال في المبحث الثاني: 
على اعتبار أن مجمع صيدال يعتبر من أهم منظمات صناعة الدواء في الجزائر، فقد تم إختياره 
مكانية تحقيقها  كدراسة حالة للوقوف على واقع التنافسية في أحد القطاعات المهمة في البيئة الجزائرية، وا 

 يتم التطرق إلى واقع هذه المتغيرات بالمجمع. ، لذلك سدعمه بتكنولوجيا المعلوماتباستخدام اللوجستيك و 
 نظرة عامة حول مجمع صيدال :األولالمطلب 
 الدواءالتعريف بمجمع صيدال لصناعة أوال: 

 الجزائرية المنظمة هالكبرى في الجزائر، عدا عن كون المنظماتيعد مجمع صيدال أحد 
 اهومع تطور البيئة التي يعيش فيالعمومية الوحيدة المسؤولة عن إنتاج منتجات صيدالنية، لكن 

 عرف تطورات كبرى سواءا من حيث الحجم أو ،خاصة وأخرى أجنبية منظماتالمنافسة مع  هودخول
 1.. ...يات اإلنتاج، التوزيع، البيعلفي عم هامن حيث التكنولوجيا والمسارات التي يعتمد

بمراحل مختلفة بدءا من إنشاء وقد تأسس مجمع صيدال بعد مرور المؤسسة الصيدالنية الجزائرية 
( بوحدة الدار البيضاء Paper( بوحدة قسنطينة ومخبر بابر )Meller Zayrendمالر زيرند )  مخبر

 11/12. بعدها تأسست الصيدلية الجزائرية المركزية بمرسوم رقم 7611-7620خالل الفترة الممتدة بين 
ت إسم المؤسسة الوطنية لإلنتاج الصيدالني ، ثم أعيدت هيكلة هذه األخيرة تح7611أوت  00بتاريخ 

 7680بشهر أفريل  80/772. ووفقا للمرسوم 7680مارس  02بتاريخ  80/72بموجب المرسوم رقم 
الجزائرية، وقد استفاد في هذا اإلطار من نقل  أنشئ مجمع صيدال عقب إعادة هيكلة الصيدلية المركزية

مركب المضادات الحيوية  1988 كما حّول إليها في قسنطينة، مصانع الحراش والدار البيضاء وجسر
 7686وفي سنة  .نتهاء من قبل الشركة الوطنية للصناعات الكيميائيةإلوشك ا للمدية الذي كان على

صيدال برنامجا إصالحيا تحول على إثرها إلى مؤسسة إقتصادية عمومية تتمتع بإستقاللية التسيير  تبنى
 7660يتصدر المراكز األولى في إنتاج وتوزيع األدوية. وفي سنة  في شكل مؤسسة ذات أسهم، وأصبح

وتم السماح له بالمشاركة في جميع العمليات الصناعية  للمنظمةتم إجراء تغييرات على القانون األساسي 
اإلجتماعية وذلك عن طريق إنشاء فروع جديدة له. وفي سنة  ارية التي من شأنها تحقيق أهدافهوالتج

أول وحدة تجارية لصيدال وهي المركز التجاري ''الجزائر وسط'' من أجل تسويق وتوزيع أنشئت  7662
  2كافة منتجاته من موقع واحد.

                                                           
1
بناءاعلىوثائقوتقاريرمديريةاإلعالمواإلتصاللمجمعصيداللصناعةاألدوية.-

 


المرجعنفسه.-
2
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عرف يصيدال  بدأ 7661للنسيج الصناعي في سنة  ومع إنطالق مرحلة اإلصالحات العميقة
اته التي أدت إلى حيث تم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة لنشاط ،تحوالت كبيرة من حيث الحجم واألهداف

نشأ المجمع  7668فيفري  10ة للكمياء والصيدلة. وبتاريخ إلى ملكية الشركة القابض تحويل كل رأسماله
الصناعي صيدال بعد اإلصالحات الهيكلية للمؤسسات العمومية اإلقتصادية صيدال التي نشأت بدورها 

بالجزائر العاصمة(، وضم ثالث فروع عن المؤسسة الوطنية لإلنتاج الصيدالني )مقره الدار البيضاء 
والبيوتيك  (Antibiotical)، األنتيبوتيكال(Pharmal)إنتاجية عبر التراب الوطني وهي فارمال 

(Biotic).1 
دخل مجمع صيدال بورصة الجزائر للقيم المنقولة من خالل وضع عدد  7666فيفري  75وفي 

من رأسمال اإلجتماعي للمجمع  %01العمومي بـمن األسهم تحت تصرف الجمهور. وحددت قيمة العرض 
دينار جزائري  051مليون دينار جزائري موزعة على مليوني سهم بقيمة إسمية تقدر بـ  511بما يعادل 

دينار خالل  811ملكا للدولة. ولقد تم تحديد سعر إصدار السهم بـ  همن رأسمال %81للسهم الواحد وبقي 
. كما تم في ذات السنة إنشاء مركز للبحث والتطوير 7666مارس  75فيفري إلى  75فترة اإلكتتاب من 

تم إنشاء المركز التجاري لتوزيع  0111والمركز التجاري لتوزيع األدوية للشرق بوالية باتنة. وفي سنة 
فتتح رسميا في  0115األدوية بالغرب بوالية وهران. وفي سنة  تم إنشاء مصنع األنسولين بقسنطينة وا 

( إلى Somedialزادت حصة مجمع صيدال في رأسمال شركة صوميديال ) 0116سنة . وفي 0112
في  %21ووصلت إلى  0171( سنة Iberalمن أسهم شركة إبرال ) %01. واشترى المجمع 56%

. 0171سنة  %22.57إلى  08.15( من Taphco. وزاد من حصته في رأسمال شركة طافكو )0177
فروعه )فارمال،  يل هيكله التنظيمي عن طريق إمتصاصقام مجمع صيدال بتعد 0172وفي سنة 

انتيبيوتيكال وبيوتيك( وتحويل الوحدات اإلنتاجية التي كانت تابعة لهذه الفروع إلى مصانع مستقلة بذاتها. 
نحو و ولعل هذا التغيير الذي إنتهجه المجمع يوضح سياسته واستراتيجيته نحو التحسين المستمر 

  2الالمركزية في التسيير.
 صيدال لمجمع األهداف اإلستراتيجيةثانيا: 

 3يتم نشر أنشطة صيدال من أجل تحقيق ستة أهداف إستراتيجية:
 ؛تعزيز مكانته الرائدة في السوق الوطنية -

                                                           
المرجعنفسه.-

1
  

المرجعنفسه.-
2
  

3
 -  http://www.saidalgroup.dz/ar/nos-publications/rapport-du-conseil-d-aministration/itemlist/category/300-

2016. Date de visite: 15/01/2018. 

http://www.saidalgroup.dz/ar/nos-publications/rapport-du-conseil-d-aministration/itemlist/category/300-2016
http://www.saidalgroup.dz/ar/nos-publications/rapport-du-conseil-d-aministration/itemlist/category/300-2016
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 تحسين ربحيته من أجل ضمان ديمومته والوفاء بالتزاماته تجاه المساهمين؛ -
 الموارد البشرية؛ وتطوير الكفاءاتضمان إستقرار  -
 تطوير الشراكة من أجل إكتساب تكنولوجيات جديدة وتوسيع تشكيلة منتجاته نحو األدوية المبتكرة؛ -
 مواكبة السياسة الوطنية للدواء والمشاركة الفعالة في الحد من فاتورة إستيراد األدوية وضبط السوق؛ -
 خلق ثقافة مؤسساتية مشتركة بين العمال. -

المجمع على إنجاز برامج توسعية عن طريق تطوير ومن أجل تحقيق أهدافه التنموية يعمل 
العديد من الشراكات مع مخابر دولية كبرى. وقد أكتست هذه الشراكات العديد من األشكال مثل الشراكة 
الصناعية، منح إمتياز الرخصة أو إنشاء شركات مشتركة. وتقوم هذه الشراكات على نقل التكنولوجيا، 

 1الشركاء. وتتمثل الشراكات القائمة فيمايلي:، الثقة والتكامل بين ةالمعرف
، تم من خاللها إنشاء فايزر صيدال للصناعة، وهي 7661عقدت هذه الشراكة في عام فايزر:  -صيدال

 0110لمخبر فايزر، حيث دخل مصنعها اإلنتاج عام  %11لصيدال و %01شركة مختلطة بينهما بنسبة 
 بواد السمار بالجزائر العاصمة.

حيث تم من خاللها إنشاء وينثروب فارما صيدال،  7662وعقدت هذه الشراكة عام  :نوفيصا -صيدال
لصانوفي. وقد دخل المصنع في اإلنتاج عام  %11لصيدال و %01وهي شركة مختلطة بينهما بنسبة 

 بواد السمار بالعاصمة. 0117
خاللها إنشاء شركة  تم من 7662عقدت هذه الشراكة عام جي بي أم:  –سبيماكو  –أكديما  –صيدال 

، مخبر أكديما بنسبة %22.57الدواء العربية التاسيلي )تافكو(، وهي شركة مختلطة بين صيدال بنسبة 
. وقد تم إنجاز واستالم مصنع تافكو عام %2.52وجي بي أم بنسبة  %07.61، سبيماكو 08.68%
 ومقره العاصمة. 0175
تم من خاللها إنشاء شركة  0170الشراكة عام  : وعقدت هذهشركة شمال إفريقيا القابضة –صيدال 

والصندوق الوطني لإلستثمار  %26، شركة شمال إفريقيا القابضة بنسبة %26مختلطة بين صيدال بنسبة 

 للسرطان.، وهي وحدة متخصصة بإنتاج األدوية المضادة %0بنسبة 
األنسولين التابعة  إلنتاج كل أشكال 0170: عقدت هذه الشراكة في عام نوفو نورديسك –صيدال 

 لمجموعة نوفو نورديسك على شكل قارورات وخراطيش.

                                                           
1
 - http://www.saidalgroup.dz/ar/nos-publications/rapport-du-conseil-d-aministration/itemlist/category/300-

2016. Date de visite 15/01/2018. 
 

http://www.saidalgroup.dz/ar/nos-publications/rapport-du-conseil-d-aministration/itemlist/category/300-2016
http://www.saidalgroup.dz/ar/nos-publications/rapport-du-conseil-d-aministration/itemlist/category/300-2016
http://www.saidalgroup.dz/ar/nos-publications/rapport-du-conseil-d-aministration/itemlist/category/300-2016
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جولفار وهي شراكة قيد اإلنجاز تم فيها دمج جولفار في رأسمال إييبرال  –باإلضافة إلى شراكة صيدال 
   )فرع صيدال( الذي يملك وحدة إنتاج منجزة جزئيا.

 1:تتمثل فيمايليباإلضافة إلى أهداف أخرى 
 ؛أدوية منافسة من حيث الجودة والسعرتقديم  -
  ؛بناء عالقات تجارية مع مختلف األطراف من زبائن، موردين وشركاء -
 ؛يفسة السوق الخارجي وخاصة اإلفريقمنا -
 تحضير ميدان التطبيق العملي لبرامج اإلنتاج األكثر مالئمة لسياسة التخزين؛ -
 العلمي ستفادة من البحثوالتركيز على اإللمخابر األجنبية وا المنظماتتوسيع إطار الشراكة مع  -

 ؛بالتعاون مع كليات الصيدلة ومراكز البحوث األجنبية
 ضمان توزيع أكبر قدر ممكن من المنتجات؛ -
 جيةاإلنتا رفع اإلنتاج والعمل في ميدان التسويق واإلعالن الطبي وفي الميدان التجاري بهدف دفع -

 ؛وتحسين النوعية
 يرة الطلب؛تحسين طاقة اإلنتاج ومسا -
 ؛العمل على تحقيق األمن الدوائي محليا -
 البحث والتطوير لسياسات اإلنتاج وطرق التسيير؛ -
 .اإلنتاجية المجهودات في ميدان التسويق واإلعالن الطبي وفي الميدان التجاري بهدف دفع فتكثي -

 مهام مجمع صيدالثالثا: 
 2تتمثل مهام المجمع فيمايلي:

 )كيماوية وطبيعية( إلى منتجات صيدالنية )مضادات حيوية، أدوية(؛تحويل المادة األولية  -
 صيانة آالت اإلنتاج والعتاد وكل ممتلكات المجمع؛ -
 تخزين المنتجات الصيدالنية في أحسن الظروف؛ -
 التكوين المستمر للعمال والمستخدمين من أجل رفع تأهيلهم العلمي؛ -
تحسين القدرة التنافسية   على توازنه المالي وضمانستدامة في الحفاظ مالي واإلضمان استقالله ال -

 ؛لمنتجاته، من أجل تحقيق أهداف نموه وتطوير موارده البشرية
 .باعتبارها المساهم الرئيسي هداف الموكلة إليه من قبل الدولةتحقيق األ -

                                                           
1
المرجعنفسه.- 

المرجعنفسه.-
2
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  لمجمع صيدال الهيكل التنظيميرابعا: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باإلعتماد على وثائق مديرية المستخدمين بمجمع صيدال لصناعة األدويةالمصدر: 

 الرئيسالمديرالعام

 مديريةالتكوين

 مديريةالشؤونالقانونية

 مديريةالتدقيقالداخلي

 مديريةالبرمجة

 مديريةالبحثوالتطوير

 مديريةضمانالجودة

 مديريةالشؤونالصيدالنية

 مديريةاالستراتيجيةوالتنظيم

 مديريةأنظمةالمعلومات

 مديريةالماليةوالمحاسبة

 مديريةالتطويرالصناعي

 مديريةالمستخدمين

 مركزالتكافؤالحيوي

 مديريةالمشتريات

 مديريةالممتلكاتوالوسائلالعامة

 مديريةاالعالمواالتصال

 مديريةالتسويقوالمبيعات

 الوحدةالتجاريةالمركزية

 الوحدةالتجاريةللشرق

 الوحدةالتجاريةللغرب

 مصنعإبرال

 مصنعصوميديال

 مديريةالعمليات

 مصنعانتيبيوتيكالالمدية

 مصنععنابة

 مصنعقسنطينة

 مصنعالحراش

 مصنعجسرقسنطينة

 مصنعشرشال

 مصنعالدارالبيضاء



  واقع الصناعة الصيدالنية في الجزائر بالتركيز على حالة مجمع صيدال                                 الرابع  الفصل
 

 
205 

 1ويمكن توضيح مهام المدير، المصانع ومختلف المصالح الوظيفية بالمجمع فيمايلي:
 الرئيس المدير العام: -0

المديرين المركزيين، لى توجيه القرارات إيقوم ب ، إذارة مجمع صيدالدإ عنول يعتبر المسؤول األ
برام العقود في مجال الشراكة مع سم استراتيجياتها وتمثيلها من األطراف الخارجية، كما يتكفل بإيتكفل بر 

 جنبية.لوطنية واألالمخابر والشركات ا
 :دويةالوظيفية لمجمع صيدال لصناعة األ المصالح -0

مركز البحث والتطوير والمراكز لى إضافة يتكون المجمع من مجموعة من المديريات الوظيفية إ
 فيمايلي:هذه المصالح تتمثل و دارة العامة من خالل خط هرمي التجارية لتوزيع األدوية، وهي مرتبطة باإل

ساسا وتتمثل مهامها أتقوم بالمراجعة الداخلية لحسابات مجمع صيدال، مديرية التدقيق الداخلي:  -أ 
 في مراقبة التسيير وفحص الحسابات.

فاتر شروط المشاريع الجديدة، باإلضافة إلى وضع الخطط عداد دوتتكفل بإ مديرية البرمجة:  -ب 
 نتاجية.لتأهيل الوحدات اإل

على عمل ي كما ،دوية الجنيسةتطوير األ ساسية فياأل تكمن مهمتهمركز البحث والتطوير:   -ج 
الدراسات التقنية، وكذا دوية الواجب تطويرها بناءا على جملة من المشاركة في اقتراح قائمة األ

 .المساهمة في تقديم التوعية العلمية لألدوية المطورة، والمشاركة في دراسات التكافؤ الحيوي
ال بين صيدال تصانتهاج استراتيجية لربط قنوات اإللى تحليل و إيهدف مركز البحث والتطوير و 

لى تقديم المساعدة الفنية ة إيدالني لضمان تنافسية عالية، باإلضافبحاث في المجال الصوعالم األ
طارات الفنية لصيدال، وكذا تجنيد مختلف الجهود ف المصانع والمساهمة في تكوين اإللمختل
ستراتيجية بالمهام اإلبحاث في العلوم الصيدالنية المرتبطة ين اليقظة التكنولوجية وتطوير األلتأم

 لصيدال.
وجيه مركز البحث والتطوير بخصوص هي مديرية تقنية تعمل على تمديرية ضمان الجودة:  -د 

لى إتعمل على وضع وتنفيذ خطط لتحسين النوعية للوصول و تشكيلة المنتجات المطابقة لألصل، 
دوية، حيث تبنت صيدال نظام الجودة الشاملة مما ات في صناعة األجودة المنتجات والنشاط

 Bonnes pratiques de fabricationوشهادة  ISO9001مكنها من الحصول على شهادة 
(BPF). 

                                                           

وثائق مديرية المستخدمين بمجمع صيدال لصناعة األدوية. -
1
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تعتبر نقطة الوصل بين صيدال ووزارة الصحة، تتولى مهمة  مديرية الشؤون الصيدالنية:  -ه 
تملك فريق مختص في التسويق الطبي و اإلعالم الطبي وهي مكلفة بمراجعة ملفات صنع الدواء، 

التكوين وشبكة من المندوبين الطبيين تغطي معظم التراب الوطني، مع تقديم مختلف دعائم 
تعمل على التأكد من مدى المطابقة بين ما تم إنجازه وبين ملفات الدواء،  .والمعلومات الطبية

يعتبر إنشاء هذه المديرية كرد فعل للمنافسة التجارية و  .وكذا دراسة الملفات التقنية والصيدالنية
 هتمام بالتسويق الصيدالني.الشديدة التي أبرزت ضرورة اإل

تقوم بإعداد الخطط والسياسات في مجال اإلعالم اآللي والقيام بإعداد معلومات: مديرية أنظمة ال -و 
البرمجيات، كما تسهر على برمجة الوثائق وصيانة الهيكل القاعدي للمعالجة واإلتصال وربط 
مختلف الوحدات التنظيمية بشبكة اإلتصال اإلنترنت واإلنترانت، لتسهيل وصول المعلومة، والعمل 

عدادها وفقا للهيكل التنظيمي الجديد.على توحيد ا  لبرامج وا 
تهتم بوضع اإلستراتيجيات المالية ومتابعة العمليات التمويلية التي مديرية المالية والمحاسبة:  -ز 

تنفذها صيدال، إضافة إلى تحليل ومراجعة الحسابات والتحليل المالي، كما تساهم في تسيير 
عداد اإلستر  اتيجية المالية وجدول الموازنة التقديرية وجدول النتائج الموازنة ومتابعة البورصة وا 

 والحسابات.
تهتم بجميع األنشطة المرتبطة بالتطوير الصناعي والسهر على مديرية التطوير الصناعي:  -ح 

تطوير أساليب اإلنتاج باعتماد التكنولوجيات الحديثة، كما تعمل على دعم النشاط وترقية 
خالل إبرام عقود الشراكة وذلك لتعزيز مكانة صيدال في  المنتجات والبحث عن الخبرات من

 األسواق العالمية.
تتمثل مهمتها في إعداد وتنفيذ سياسة صيدال فيما يخص إدارة شؤون  مديرية المستخدمين: -ط 

 الموظفين بهدف تزويد صيدال بأفراد ذوي كفاءات عالية.
مطابقة وفقا ألعلى معايير ب القصد إثبات تجار هذا المركز أنشئ مركز التكافؤ الحيوي:  -ي 

جعل منتجات صيدال  مماحترافية والنزاهة والموضوعية بأن الدواء الجنيس مطابق لألصل، اإل
 محط ثقة على المستوى المحلي والدولي.

تعمل على إدارة عملية الشراء من خالل توفير مستلزمات العمليات  مديرية المشتريات: -ك 
 بالشكل المناسب وفقا للنظام واإلجراءات المعتمدة. جمعالماإلنتاجية، وكذا مختلف احتياجات 
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عداد تقديرات و  مديرية الممتلكات والوسائل العامة: -ل  تقوم بتسيير الوسائل المالية والمادية وا 
الميزانية لصيدال، كما تعمل على تطبيق الميزانيات الممنوحة للمصالح الخارجية وضمان 

 يانة العتاد والممتلكات.متابعتها وتقييمها، وكذا ضمان تسيير وص
تعمل على تطوير التقنيات الجديدة لإلعالم واالتصال، إعداد مجلة مديرية اإلعالم واالتصال:  -م 

 صيدال والنشرة الداخلية التي تهتم بكل نشاطات صيدال.
تسهر على تحديد وتنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي صيدال لتكوينهم مديرية التكوين:  -ن 

 مستواهم.وتحسين 
ن المساعدة القانونية تقوم بكل دراسة قانونية تهم صيدال وتضم مديرية الشؤون القانونية: -س 

طار تنفيذ برامج تي تدخل في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الإلى إضافة لهياكلها، إ
 لشراكة.لى دراسة عقود اعات التي تكون صيدال طرفا فيها، إضافة إالعمل، ودراسة ومتابعة النزا

اسات المرتبطة بتحديد األهداف عداد الدر إ: يكمن دورها في ستراتيجية والتنظيممديرية اإل -ع 
ستراتيجية لصيدال والسهر على تتبعها وتنفيذها، وتأمين دخول صيدال في السوق المحلي اإل

أو  نتاجيةتكز أساسا على اتفاقية الشراكة بإحداث وحدات إستراتيجية تر خالل وضع إوالدولي من 
 بالحصول على رخص إنتاج.

ديم تحسينات على منتجات تعمل على دراسة السوق قصد تقمديرية التسويق والمبيعات:  -ف 
عداد مخطط تسويقي جيد يهدف إ لى التعريف بمنتجات صيدال وتطوير صورتها صيدال، وا 

تتكفل لها. كما طباء بمنتجات صيدال والترويج السوقية، وكذا إعالم الصيادلة واأل وحصتها
دوية والمواد الصيدالنية المنتجة من طرف مجمع صيدال أو شركائه عبر كامل بتسويق وتوزيع األ

تتكون من . و مكانات بشرية شابة وماهرةا  التراب الوطني، حيث تتضمن وسائل لوجستية ضخمة و 
 مجموعة من الوحدات التجارية الموزعة كما يلي:

 ى توزيع األدوية عبر منطقة الوسط؛العاصمة(: تعمل علالوحدة التجارية المركزية )الجزائر  -
 الوحدة التجارية للشرق )والية باتنة(: تعمل على تسويق منتجات صيدال وضمان تغطية -

 احتياجات واليات الشرق الجزائري؛
لى تلبية احتياجات واليات الغرب باألدوية إالوحدة التجارية للغرب )والية وهران(: تهدف  -

 دالنية.والمنتجات الصي
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نتاجية لصيدال، لها عالقة بين لى التنسيق بين مختلف المصانع اإل: تسهر عمديرية العمليات -
مديرية المشتريات ومديرية التسويق والمبيعات، على اعتبار أنها تتكفل بكل السلسلة اللوجستية 

 ة لصيدال.نتاجيالتوزيع بالنسبة لكل المصانع اإل ولية، اإلنتاج وكذاقبال المواد األمن است
 مصانع اإلنتاج لمجمع صيدال لصناعة األدوية  -0

، ومصنعان فرعيان عن %711وحدات إنتاجية مملوكة بنسبة مجمع صيدال ثمانية  يتضمن
مليون وحدة بيع، تتمثل  011(، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى Smoedial et Iberalطريق الشراكة )

 في:
 :(Antibiotical) مصنع أنتوبيوتيكال المدية -أ 

وغير   Pénicilliniquesيقع مقره بالمدية متخصص في إنتاج المضادات الحيوية )البنسيلينية
 ، أقراص Pommade، مراهمInjectable، قارورات للحقنGéluleالبنسيلينية( من كبسوالت 

ComprméومشروبSiropإضافة إلى إنتاج مواد أولية بالتجزئة ، Envrac  وكذا إنتاج مواد
يعتبر مركب المدية مركب متكامل له قدرات هائلة لصناعة المواد األولية ومواد التعبئة و  التعبئة.

والمنتجات تامة الصنع، ويضم مخابر للتحاليل حديثة وكفاءات ومهارات عالية وخبرة كبيرة في 
 % من اإلنتاج،08يعتبر من أهم مصانع صيدال حيث يساهم بنسبة  .إنتاج المضادات الحيوية

كما يواكب التقنيات الحديثة المستعملة في الصناعة الصيدالنية خاصة في مجال المضادات 
عتماده على البحث والتطوير كأداة  الحيوية، مجهز بجميع التجهيزات الالزمة لصناعة األدوية وا 

 فعالة لتطوير منتجاته وتحقيق أكبر عائد من األرباح.
 ة:ويضم مصنع أنتيبيوتيكال الوحدات التالي

وحدة إنتاج المادة الفعالة البنسيلينية وغير البنسيلينية: ويتم بواسطة عمليتي التخمير ونصف التحليل،  -
 طن من المواد األولية. 151بطاقة إنتاج تبلغ  0م7011تصل سعة التخمير إلى 

 وحدة إنتاج مواد التخصصات الصيدالنية: تحتوي على بنايتين منفصلتين، األولى إلنتاج األدوية -
مليون وحدة بيع  21البنسيلينية والثانية مختصة في األدوية غير البنسيلينية، بطاقة إنتاج تصل إلى 

% من األشكال 01% من الحقن، 51في السنة، تتوزع على مختلف األشكال الصيدالنية كمايلي: 
 % من المراهم.75% من األشربة، 5الجافة )أقراص، كبسوالت، مسحوق للشراب(، 

% من 711تغطي المطبعة مليون وصفة سنويا، حيث  721مليون علبة و  81رة تفوق مطبعة: بقد -
 % من إحتياجات الوحدات اإلنتاجية األخرى لصيدال.01وهذا المصنع  إحتياجات
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 مصنع الحراش:  -ب 
يحتوي على أربعة ورشات إلنتاج المشروب، المحاليل، المراهم واألقراص  7617تأسس سنة 

 مليون وحدة بيع سنويا. 01هذه الورشات حيث تبلغ طاقة إنتاج 
 سر قسنطينة )الجزائر العاصمة(:جمصنع  -ج 

واألمبوالت  Suppositoiresيتألف من قسمين مختلفين، األول لتصنيع أشكال الدواء )التحاميل 
Ampoules واألقراصComprimés والثاني ذو تكنولوجيا عالية وجد حديثة متخصصة في إنتاج ،)

مليون وحدة  01تفوق طاقته اإلنتاجية  ت، يحتوي المصنع على مخبر لمراقبة الجودة.األكياس والزجاجا
بيع، وهو الوحيد على المستوى الوطني المختص في إنتاج المحاليل المكثفة بتكنولوجيا جد حديثة، يتوفر 

 على خمسة ورشات مختصة في صناعة األنواع الجالونيسية وهي:
والملبسات، ورشة األمبوالت، ورشة المحاليل المكثفة على شكل ورشة التحميالت، ورشة األقراص  -

 أكياس وورشة المحاليل المكثفة على شكل قارورات.
كما يضم المصنع مخبر لمراقبة الجودة مكلف بالتحاليل الفزيوكميائية والميكروبيولوجية، إلى جانب  -

 التسيير التقني والوثائقي.
 مصنع شرشال:  -د 

شرشال، يقوم بإنتاج كل من الشراب واألدوية الجافة )أقراص، كيس يقع بالمنطقة الصناعية ب
مسحوق وكبسوالت( وكذا محلول مكثف لغسيل الكلى، يتكون المصنع من ثالثة ورشات إنتاج وهي: ورشة 
األشربة، ورشة األقراص والكبسوالت واألكياس وورشة المحاليل المكثفة، كما يحتوي على مخبر لمراقبة 

 لتحاليل الفزيوكميائية والميكروبيولوجية.الجودة مكلف با
 مصنع الدار البيضاء: -ه 

يقع في المنطقة الصناعية بالجزائر العاصمة، من أقدم المصانع التابعة لفارمال سابقا، لها دور 
رئيسي في تنفيذ العديد من عقود الشراكة الموقعة بين مجمع صيدال واألطراف األجنبية إلنتاج األدوية 

، ينتج هذا المصنع مجموعة متنوعة من Les accords de Faconnageتصنيعبصيغة عقود ال
األدوية من مختلف األشكال: األقراص، المشروب، كبسوالت، مراهم، مراهم، أمالح ومحاليل للشرب 

 مليون وحدة بيع لكل األشكال. 21وغيرها، وتفوق قدرته اإلنتاجية 
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 مصنع قسنطينة:  -و 
يقع في شرق الجزائر بوالية قسنطينة، يحتوي على ورشتين متخصصتين في إنتاج الشراب 

مليون وحدة بيع، كما يحتوي على مصنع آخر لصناعة األنسولين  5والمحاليل بقدرة إنتاجية تصل إلى 
متخصص في إنتاج األنسولين لإلستعمال البشري في ثالثة أصناف: األنسولين السريع، األنسولين 

على  Rapid, lente (Basal), Intermédiaire (Comb25)واألنسولين القاعدي  05ركب مزيج الم
 0.5والمصنع مجهز بأجهزة متطورة وعمال مؤهلين، تصل قدرته اإلنتاجية إلى  شكل قارورات حقن.

 مليون وحدة بيع.
 مصنع عنابة:  -ز 

أقراص وكبسوالت، بقدرة يقع في والية عنابة، متخصص في إنتاج أشكال الجرعات الجافة من 
 مليون وحدة بيع. 1إنتاجية تتجاوز 

 :Somedialمصنع صوميديال -ح 
% 56يقع في المنطقة الصناعية واد السمار بالعاصمة، وهو نتيجة للشراكة بين مجمع صيدال 

 تتكون صوميديال من ثالثة أقسام:و  %.Finalep 5.55% و02.25والمجموعة الدوائية األوروبية 
 المنتجات الهرمونية؛قسم إلنتاج  -
 (؛Sirops والمشروب Solutions Buvablesقسم إلنتاج السوائل )محاليل الفم  -
 قسم إلنتاج أشكال الجرعات الصلبة )كبسوالت وأقراص(. -

 :Iberalمصنع إبرال -ط 
 هي شركة مساهمة بين القطاعين العام والخاص:

 %؛21مجمع صيدال  -
 %.21ة فالش الجزائر، وهو متخصص في المواد الغذائي -

تنفيذ وتشغيل مشروع صناعي إلنتاج المنتجات الدوائية المستخدمة في  فيمهمته الرئيسية تتمثل 
 الطب البشري والذي يعمل على تحقيق األهداف التالية:

 (؛ Formes Séchesواألدوية الجافة Injectablesإنتاج األدوية الجنيسة )الحقن -
 (؛Formes Solidesتعبئة وتغليف األدوية )بأشكال صلبة  -
 توفير التعبئة والتغليف ومراقبة الجودة حسب طلب المنتجين المحليين.  -
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 : واقع متغيرات الدراسة في مجمع صيدالالثانيالمطلب 
قبل التطرق للدراسة اإلحصائية إلثبات أو نفي وجود عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة ال بد 

على واقع كل متغير في المجمع قصد اإلستفادة منه في تحليل النتائج الحقا. وقد تم إستيقاء من اإلطالع 
هذه المعلومات من خالل البيانات التي يقدمها المجمع في تقاريره اإلدارية، باإلضافة إلى بعض 

 المجمع.التي أجريت مع بعض الموظفين في ( 10)الملحق رقم المعلومات من المالحظة والمقابلة 
 أوال: واقع اللوجستيك في مجمع صيدال

للتعرف على واقع اللوجستيك بالمجمع تم اإلعتماد على اإلحصائيات التي يوفرها المجمع بشأن 
بعض األنشطة اللوجستية المهمة، باإلضافة إلى اإلشارة لألسباب وراء التغيرات التي تطرأ فيها وما لذلك 

ككل. باإلضافة إلى التطرق لسلسلة إمداد المجمع والجهود المبذولة  على أدائها وأداء المجمعمن أثار 
  لتطويرها.
 التموين )المشتريات(  -0

مصادر داخلية وخارجية، وقد قدرت  علىبمختلف المواد األولية  هإمداد فييعتمد مجمع صيدال 
مليار دينار جزائري، حيث مثلت نسبة الواردات  2.078.780بـ  0172المشتريات الكلية للمجمع  سنة 

مليار دينار جزائري.  0.112.158البالغة  0175% مقارنة بمشتريات 52زيادة قدرت بـ ب%، 87منها 
 يعة المواد خالل خمس سنوات.والجدول التالي يوضح تطور مشتريات المجمع حسب طب

 0100-0100: مشتريات المجمع من مختلف المواد خالل الفترة 10 جدول رقم
 دينار جزائري 710الوحدة 

مواد التعبئة  المواد األولية التموين
 والتغليف

قطع 
 الغيار

مواد 
 أخرى

نسبة  اإلجمالي
 الواردات

0100 7605052 7010122 076262 - 0528170 81% 
0100 7226026 7021512 071021 - 0711060 80.5% 
0100 - - - - 0061111 12.2% 
0100 7556007 7110171 721061 22101 0112105 12% 
0100 0212526 7211811 706200 002062 2078780 87% 

Source: les rapports du conseil d’administration de Saidal 2012-2013-2014-2015-2016 

خالل هذا الجدول أن المجمع يعتمد في مشترياته على الواردات بنسبة كبيرة، وتتمثل يالحظ من 
البلدان التي يعتمد عليها في ذلك في كل من ألمانيا، فرنسا، سويسرا، الهند، إيطاليا، بلجيكا والصين.... 

، 0172ة من سنة إلى أخرى قبل سن وكذلك إجمالي المشتريات كما يالحظ أيضا تناقص قيمة الواردات
ويرجع ذلك لكون المجمع قبل هذا التاريخ كان يعتمد على ال مركزية القرار في تحديد المشتريات الالزمة 
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وفي اإلتفاق بشأن الشراء من موردين محددين، مما أدى إلى ضعف موقفهم أمام الموردين وعدم قدرتهم 
عتماد على التكامل في التخطيط فقد بدأ اإل 0172على التفاوض على أسعار أقل. أما إبتداءا من سنة 

لإلنتاج وتحديد متطلبات الشراء بناًء على خطة اإلنتاج اإلجمالية التي تم إعدادها مما حسن من موقف 
مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الشراء. وقد ساهم التطبيق البرمجي  سعر المجمع التفاوضي في تحديد أقل

هذه الخطوة، بسبب اإلعتماد على تخطيط اإلحتياجات. أما ياق على تحسين فعالية المطبق في هذا الس
فتعود لكون المجمع في تطور مستمر في اإلنتاج والمبيعات  0172الزيادة التدريجية في المشتريات بعد 

 بسبب الوفورات المحققة في الخطوة األولى وهي التوريد.
  التخزين: -0

 جميع على تحتوييستخدم مجمع صيدال مخازن مناسبة لتخزين منتجاته الصيدالنية، حيث 
. ويتم تقسيم مساحات التخزين حسب التشكيالت المتنوعة المنتجات جودة على للحفاظ الضرورية الشروط

الجيد  . كما يهتم مجمع صيدال بالتخزينحسب طبيعة المنتج مما يسمح بمراقبة حالتهأو  دون الخلط بينها
وذلك  لمنتجاته سواء في مواقع اإلنتاج أو في مواقع التوزيع وحتى في المخازن الخاصة بالمواد األولية.

من خالل مراقبة كيفية التخزين واحترام شروطه، خاصة إذا تعلق األمر باألدوية التي تتطلب كفاءة 
. لتامة وكذلك المواد األوليةتخزينية عالية. ويخصص مجمع صيدال مساحات معتبرة لتخزين المنتجات ا

 كما يلي: وتسير عملية التخزين بطريقة اإلستالم، التحضير واإلرسال وذلك
حيث تستلم وحدات اإلنتاج  تحتوي كل وحدة إنتاج أو مركز توزيع على قسم لإلستالم،قسم اإلستالم: -أ 

تلف فروع اإلنتاج لصيدال المواد األولية المخصصة لإلنتاج أما وحدات التوزيع فتستلم المنتجات من مخ
 ديرية التقنية. مأين تتم عملية مطابقة األدوية لألوصاف الدولية من طرف ال

ويتم في هذا القسم تحضير األدوية على شكل حزم، حيث تخصص وحدات اإلنتاج  قسم التحضير:-ب 
توزيع. بينما تشكل الكميات لكل وحدة توزيع حسب النسب المتفق عليها بناًء على قدرات وزبائن كل وحدة 

  هذه األخيرة الحزم إستجابة للطلبات المباشرة للزبائن.
يتم نقلها إلى قسم اإلرسال ليتم شحنها على وسائل النقل المتاحة  بعد تحضير الطلبات قسم اإلرسال:-ج 

رسالها وتسليمها للزبائن.  وا 
ال للمخزون ومعرفة مدى وتسمح هذه الطريقة )طريقة اإلستالم، التحضير واإلرسال( بالتسيير الفع

 تدفق المنتجات أثناء دخولها وخروجها من مختلف الوحدات. 
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 التعبئة والتغليف: -0
تختلف العناصر المستخدمة في التغليف باختالف الشكل الصيدالني لألدوية، وتتمثل أهم 

 : فيمايلي العناصر المستخدمة في مجمع صيدال
حقن، أولي على شكل قارورات مخصصة لمنتجات الويستخدم هذا النوع بكثرة كتغليف الزجاج:  -أ 

 لبودرة الشرب أو للقطرات...؛
الورق المقوى: ويستخدم بشكل عام كتغليف ثانوي وهو من أهم المواد المستعملة للتغليف ألنها  -ب 

 ؛تغطي مجمل عناصر التغليف األولي. وتختلف أحجامه وألوانه باختالف المنتجات الدوائية
وتستخدم المواد البالستيكية كتغليف أولي ويكون مضاد للحرارة والرطوبة  المواد البالستيكية: -ج 

 ؛وغيرها
األلمنيوم: ويعتبر من المكونات األساسية للتغليف األولي، إذ يعتبر مكون قاعدي لتعبئة  -د 

 األقراص، الكبسوالت وبعض أنابيب المراهم وغيرها؛
ويلجأ المجمع إلى التعبئة العامة من أجل تسهيل نقل وتخزين المواد الصيدالنية باستخدام المواد 

 المالئمة على شكل علب كبيرة. 
وتتضمن مواد تعليب األدوية معلومات عن محتوى األدوية وكيفية إستخدامها وهو ما يسمى 

لثانوي وتفصل في البيان المرفق داخل وتوضع بعض هذه المعلومات على علب التغليف ا بسياسة التبيين.
اإلسم التجاي للمنتج، محتواه أو عدد وحداته العالجية،  هذه العلب. وتتمثل أهم هذه المعلومات في

سم وعنوان المنتج....  مكوناته، دواعي اإلستعمال، كيفية اإلستعمال، مدة الصالحية، رقم التسجيل وا 
لة على المعلومات الخاصة بالدواء والتي تعتبر مهمة وتسمح هذه المعلومات بالتعرف بوضوح وسهو 

   ومفيدة جدا للمستخدم.
إن اختيار عناصر التعبئة ال يكون بمحض الصدفة، بل يقوم على دراسات محاسبية وكميائية 

ؤدي إلى تسمم المستهلك. لذلك تخضع هذه يقد  ، الذيلتفادي أي تفاعل بين المحتوى ومواد التغليف
 بصالحية المنتج الصيدالني.لإلحتفاظ  صارمةة العملية لمراقب

في مجال مواد التغليف يلجأ مجمع صيدال الستخدام المنتجات الوطنية، على عكس معظم 
سبانيا.... وتتميز  المؤسسات الوطنية األخرى التي تلجأ إلى اإلستيراد من بعض الدول كفرنسا، تونس وا 

  نسبيا بالمقارنة مع المواد المستوردة.    المنخفضةهذه المواد بجودتها المتوسطة وأسعارها 
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مقبولة مع وجود بعض  والتغليف التعبئةأن جودة  صيدال اتمنتجوقد تبين من خالل مستخدمي 
 المالحظات المتعلقة بقارورات الزجاج التي تتعرض لسهولة الكسر وصعوبة غلق السدادة بطريقة محكمة.

ات الصيدالنية في الحفاظ على المنتج من التلف وسهولة نقله وتخزينه ونظرا ألهمية تعبئة وتغليف المنتج
على المجمع العمل على تحسين جودته لتلبية رغبات المستهلكين والحفاظ على مكانته في السوق خاصة 

 وأن المنتجات المنافسة تتميز بنوعية تغليف أفضل.
  النقل: -0

صيدال على وسائل النقل الخاصة به عندما أثناء عملية التموين بالمواد األولية يعتمد مجمع 
يتعلق األمر بنقل المواد داخل حدود الوطن، بينما يهتم الموردين األجانب بالنقل خارج حدود الوطن. أما 

لنقل  خدمة النقل بين وحدات اإلنتاج ومراكز التوزيع فيتم فيها اإلعتماد على الوسائل الخاصة للمجمع
المجمع، إال أنها تبقى محدودة في  وعلى الرغم من توفر هذه الوسائلمختلف المنتجات الصيدالنية. 

بالنسبة و بالنظر إلى كثرة المنتجات الموزعة، لذلك يتم اللجوء إلى أطراف أخرى إلستئجار شاحنات للنقل. 
 .الزبائن أنفسهم )تجار الجملة(للنقل خارج وحدات التوزيع نحو الزبائن يتكفل به 

  التوزيع: -0
 الزبائنصيدال من خالل سياسة التوزيع الخاصة به للوصول إلى عدد أكبر من مجمع سعى ي

دارة عدة  .وزيادة التغطية السوقية لتلبية احتياجات المستهلكين نشاء وا  وتتمثل هذه السياسة في اختيار وا 
بهدف إتاحتها في المكان والزمان المالئم لعمالئه. ويعتمد  قنوات توزيع لضمان أفضل توزيع لمنتجاته
المنطقة الشرقية ممثلة بمركز توزيع باتنة، المنطقة الغربية المجمع في ذلك على ثالث مراكز توزيع )

وتعتمد هذه المراكز  .ممثلة بمركز توزيع وهران والمنطقة الوسطى ممثلة بمركز توزيع الجزائر العاصمة(
ويمكن  ، حيث تعتبر مراكز وسيطة بين وحدات اإلنتاج والعمالء.داء هذه المهمةأل ريتوجه تجاعلى 

 1للعمالء أن يمثلوا مؤسسات عامة أو خاصة. ومن أمثلتها، تجار الجملة، العيادات، مؤسسة ديغروماد
(Digromed)د ، القطاع الصحي (Endimed) 2، المراكز اإلستشفائية الجامعية، مؤسسة إنديما

  3منها: يعتمد مجمع صيدال على عدة قنوات لتوزيع منتجاتهو  أخرى. وقطاعات
 
 

                                                           
وهيمؤسسةتهتمبالتوزيعبالجملةأوشبهالجملةللمنتجاتالمستوردةوالمنتجةمحليا.
1
  

وهيمؤسسةتهتمبالتوزيعبالتجزئة.-
2
  

3
  وثائقداخليةمنصيدال.-
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 قنوات توزيع داخلية:  -أ 

وهي قنوات قصيرة جدا، حيث يتم من خاللها توزيع المنتجات الصيدالنية للوحدات اإلنتاجية 
هذه للمجمع على وحدات التوزيع التابعة لها )وحدة التوزيع وسط، شرق وغرب(. ويتم فوترة مشتريات 

 الوحدات مع دفع ثمنها كباقي الزبائن.

 وتتضمن ثالث أنواع مختلفة هي:قنوات توزيع خارجية:  -ب 
مثل  وتهدف إلى التوزيع المباشر للمنتجات الصيدالنية دون اللجوء إلى وسطاء قنوات قصيرة جدا: -

ع ووزارة توزيع الوحدة التجارية وسط للمنتجات الصيدالنية لكل من مؤسسة سونطراك، وزارة الدفا
 الداخلية.

لتوزيع  وحدات اإلنتاج لصيدال وكذلك مركز التوزيع وسط هذه القنوات وتستخدم قنوات قصيرة: -
 PCH (la pharmacie centrale desالمنتجات الصيدالنية للصيدلية المركزية للمستشفيات 

hôpitaux) .والتي تقوم بدورها بالتوزيع للقطاعات الصحية ، 
 18 كما هو موضح في الشكل رقم ويعتمد هذا النوع على وجود العديد من الوسطاء قنوات طويلة: -

 : قناة توزيع خارجية طويلة لمجمع صيدال10 شكل رقم

 











 : وثائق داخلية من صيدالالمصدر

يتضح من الشكل أن أن هذه القناة هي من أطول قنوات المجمع في التوزيع وأعقدها وأكثرها 
أهمية أيضا بسبب إرتباطها المباشر بالمرضى، لذلك على المجمع اإلهتمام بهذه القناة من أجل تلبية 

ت المنافسين متطلبات المستهلكين بفعالية من أجل الحفاظ على زبائنه الذين يكونون عرضة لتقديم منتجا
 أكثر من القنوات األخرى. 

 

تجار جملة 

 عموميين

وحدات التوزيع 

 )شرق، غرب

 ووسط(

وحدات 

اإلنتاج 

 لصيدال
 الصيدليات المرضى

تجار جملة 

 خواص

تجار تجزئة 

 خواص

تجار تجزئة 

 عموميين
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 سلسلة إمداد مجمع صيدال: -0
في إطار سعي مجمع صيدال للنجاح في تبني فلسفة سالسل اإلمداد، حقق العديد من المؤشرات 
التي تساهم في ذلك مثل المحافظة على عالقات طويلة المدى مع كل من زبائنه ومورديه األساسيين، 

نظمات المنافسة، اإلعتماد على أطراف ثالثة للقيام ببعض األنشطة إبرام شراكات مع بعض الم
على الرغم من عدم إدراك مسؤولي المجمع لحقيقة أن هذه المفاهيم وغيرها تعبر عن ،اللوجستية...

  مؤشرات لنجاح تبني هذه الفلسفة.
تبنى مجمع صيدال برنامج توسعي طموح يقوم على تطوير الشراكة تماشيا مع إحتياجاته كما 

حتياجات السوق وتحقيقا ألهداف الشركاء.  وفي هذا اإلطار يمثل مجمع صيدال مساهمة أقلية في ثالث وا 
 منظمات ويمتلك حصة المساهم األكبر في منظمة واحدة. كما أنه حاضر كأغلبية في ثالث منظمات في

تجري مناقشات مع شركاء آخرين لتنفيذ شركتين جديدتين تغطي مختلف الفصول و  ،طور اإلنجاز
 المنتجات تطوير مجال في بها يستهان ال خبرة على الحصول وهذا ما مكن المجمع من العالجية.
 داخل البشري العنصر تدعم التي الحديثة التسييرية األساليب وكذا التكنولوجيا واستخدام والعمليات
 ثقة على والحصول التعقيد فائقة منتجات تطوير من المؤهلة البشرية موارده بواسطة تمكنحيث  المجمع،

وبسبب طبيعة الشراكة المميزة بين صيدال وهذه المخابر عن أي منظمة وطنية أو أجنبية  معه. المتعاملين
   1أخرى، فإن ذلك قد يحقق لها ميزة تنافسية مقارنة معهم.

المجمع من جهة أخرى بالحفاظ على زبائنه ببناء عالقات طويلة معهم، حيث يحافظ على ويهتم 
أولوية هؤالء في الحصول على المنتوجات قبل غيرهم، باإلضافة إلى زيادة حصتهم من األدوية عند بيع 

 كميات أكبر أو عن طريق بيعهم منتجات باألجل وغيرها من أجل المحافظة على والئهم.
هود المجمع لتحسين وضعيته في السوق، يعمل بشكل سنوي على إجراء سبر لألراء وفي إطار ج

حول منتجاته من وجهة نظر زبائنه الدائمين من الصيادلة واألطباء وتجار التجزئة عن طريق مندوبي 
 المبيعات بالمجمع والذين ينقلون هذه الرؤى لإلدارة العليا في نوع من التنسيق الذي يهدف إلى التحسين

 المستمر.
 
 
 

                                                           
1
 - http://www.saidalgroup.dz/fr/partenariat, date de visite: 25/12/2017. 

http://www.saidalgroup.dz/fr/partenariat
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 ثانيا: واقع تكنولوجيا المعلومات في مجمع صيدال
من أجل تحسين سير تم إدراج العديد من المشاريع التكنولوجية  0172-0170السنوات خالل 

العمل في المجمع وتطوير التواصل بين مختلف وحداته وفروعه وبين مصالح كل وحدة. وتتمثل أهم هذه 
  1المشاريع فيمايلي:

 GPEC  (gestion prévisionnelle desمشروع اإلدارة المتقدمة للوظائف والمهارات  -أ 
emplois et compétences) 

 للوظائف والمهارات قاعدة بياناتمن أجل إعداد  0177على هذا المشروع في سنة  العمل دأب
حسب التنظيم الجديد المعتمد في المجمع والذي يقتضي تحديد مواطن الضعف في مختلف المجاالت 

من أجل  في إطار تحسين إدارة الموارد البشريةقد جاء المشروع والبحث عن أفضل الطرق لتحسينها. و 
رق الفردية تحديد الفجوات في المهارات ووضع خطط التدريب بما يتماشى مع احتياجات الهياكل والفوا

قاعدة هذه العملية تزويد  وقد بلغت المحددة، من خالل عمليات التقييم الذاتي والتحقق المركزي.
  .0170سنة  التسميات الجديدة للوظائف والمهارات مراحلها األخيرةب

مهارات"  –موظفين  –"وظائف  0172في شهر ماي تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية بعد أن 
جديد إلدارة الموارد البشرية التشغيلية على مستوى الموقع الرئيسي )اإلدارة العامة ومصنع وتثبيت نظام 

خالل سنة  لوظائف والكفاءاتلمختلف ا المتقدمةنظام أوتوماتيكي لإلدارة تم وضع  الدار البيضاء(.
اللمسات اإلدارة اآللية لألجور على مستوى المجمع. ويجري وضع على نظام هذا اليعمل حيث  ، 0175

كجزء من التنفيذ المستمر لنظام المعلومات  األخيرة على تكامل مقياس جديد إلدارة الوظائف والمهارات.
في  SCRABBLE RH-Paie-GPECاإلدارة اآللية لنظام إدارة الموارد البشرية  ةعمليالجديد، تم تنفيذ 

 .0172سنة 
دعم القرار لمراقبة المبيعات، (: تصميم، تطوير ووضع نظام monitoringمشروع المراقبة ) -ب 

 اإلنتاج والمخزونات
وقد تم إنجاز النظام في مجمله. ويعتمد تطويره واستغالله عبر البوابة اإللكترونية على تنفيذ 

 وتفعيل جميع وصالت اإلتصاالت الخاصة بالشبكة. للمجمعالشبكة الداخلية 
من المواد األولية/مواد التغليف الحاجيات قواعد بيانات تم إنهاء تصميم  0170سنة  لخالو 
MP/AC (matière premiere/article de conditionnement) المنتجات التامة ،PF (produit 

                                                           
1
 - les rapports du conseil d’administration de Saidal 2012-2013-2014-2015-2016. 
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fini) تم تشغيل نظام المراقبة )الذي يعتمد على وقد في طور البناء. فهي الموردين  ، أما قواعدوالعمالء
إنهاء التعديالت المتعلقة بالتنظيم الجديد )مستوى بعد  0172( خالل الثالثي الثالث لسنة القواعدهذه 

تطورت عملية تكييف النظام مع التنظيم الجديد للمجمع بشكل جيد على الرغم  0175في سنة و  التوحيد(.
وقد استمر  من بعض األعطال الفنية التي تم التكفل بها ومواصلة العمل على تدوين ردود األفعال.

 .0172خالل سنة  المواد األولية و/أو أغراض التغليفتحديث برنامج إدارة مخزونات 
 :(système de gestion intégrée)متكامل الدارة اإلنظام  -ج 

األساسية إلنشاء  LAN / WAN، ويتكون من إعداد شبكة 0170إنطلق هذا المشروع في مارس 
 le système)، نظام المراقبة (messagerie)، الرسائل ERPنظام المعلومات )نظام اإلدارة المتكامل، 

monitoring) نظام ،GPEC  .)...وقد تم اإلنتهاء من أعمال وبوابة صيدال على شبكة األنترنت
، إال أن توفير التكامل الحقيقي بين هذه الألنظمة لم يتحقق فعليا حسب بعض 0172المشروع خالل 

 الموظفين.
 (:automatisation de la force de venteمشروع أتمتة قوة المبيعات ) -د 

تتكون أتمتة قوة المبيعات من تزويد المندوب الطبي بنظام إدارة يعتمد على أتمتة قوة المبيعات 
دارة عالقات العمالء   .CRM وا 

 :على منصة جديدة SAIDALgroupe.dzإعادة تصميم موقع  -ه 
وقد تم ، 0170أصبح الموقع اإللكتروني لمجمع صيدال متوفر في صورته الجديدة منذ ماي 

تحديثه ليكون أكثر جاذبية وفائدة للمواطنين واألطراف األخرى بشكل عام كموظفي الصحة، الزبائن، 
 الموردين والعمال....

من خالل الربط بين جميع مواقع  واألمن تحقيق البنية التحتية للشبكةتم البنية التحتية واألمن: -و 
Saidal 0170خالل سنة  مع أمن الموقع والبريد اإللكتروني المحترف. 

 WAN األنترانت شبكة إدارة -ز 
 تم ،)بعد إمتصاص فروعها( 0172في  صيدال مجمع مواقع مجموعة ربط من اإلنتهاء بعد

 حل مع المركزية اإلتصال روابط تسيير مركزية إطالق) األنترانت شبكة أرضية تحسين أعمال  إطالق
كما تم في نفس اإلطار إنشاء  (.صيدال مجمع وخوادم حواسيب لجميع ESET END للفيروسات مضاد

 العديد من التطبيقات أهمها:
 تصميم وتطوير تطبيق لمحاكاة برامج اإلنتاج واإلمداد أو المشتريات مع حساب اإلحتياجات؛ -



  واقع الصناعة الصيدالنية في الجزائر بالتركيز على حالة مجمع صيدال                                 الرابع  الفصل
 

 
219 

 ؛ها عبر الحدود الوطنيةتصميم وتطوير تطبيق ألتمتة عمليات إدارة الطلبيات أو األوامر وعبور  -
 للمحاسبة والتسيير مع نقاط مراقبة؛إنشاء برامج جديدة  -
تنسيق برنامج إدارة المخزونات والمواد األولية مع دمج تطبيق من أجل إنشاء برامج لإلنتاج  -

 والتموين.
تنفيذ الواجهات بين البرمجيات المحاسبية، برمجيات المخزونات والمبيعات للوحدات التجارية  -

  (PF/MP/AC/ALCQ)ية، أغراض التغليف... ووضع مخزونات المنتجات التامة، المواد األول
 ختبار بالنسبة لمواقع اإلنتاج.موضع اإل

وقد ساهمت هذه التطبيقات بشكل كبير في ضبط اإلحتياجات السنوية وحتى الشهرية من المواد 
األولية وذلك بالتنسيق مع إحتياجات وحدات التوزيع من األدوية. وقد أكد القائمون على هذه التطبيقات 

ا أثبتت جدواها وساهمت بشكل كبير في تخفيض التكاليف، بسبب تقديراتها الدقيقة التي عملت عملت أنه
على تخفيض التوريدات العشوائية التي كانت تؤثر على التكاليف وعلى جودة المنتجات، إذ أن التوريد 

لزائدة عن الحاجة في بكميات زائدة عن الحاجة أدى في العديد من المرات إلى بقاء المواد األولية ا
 المخازن لفترات طويلة مما أدى إلى تلفها.

كما ساهمت هذه التطبيقات خاصة المتعلقة بالتوريد في تخفيض تكلفة الشراء، بسبب اإلعتماد 
على المركزية التي أدت إلى تقوية موقف المجمع أمام الموردين، وعند العبور من الحدود، على الرغم من 

النقل بعد عبور المواد من الحدود، حيث  فيما يخص التي يراها بعض الموظفين وجود بعض التحفظات
يفضلون الالمركزية في هذه النقطة من أجل تقليل تكاليف النقل. وبشكل عام يرى القائمون على هذه 
التطبيقات أنها حققت الكثير من الوفورات في التكاليف والوقت، مما يساهم في تحقيق ميزة للمجمع من 

غير راضين عن عدم التبني  أنهم وعلى الرغم من رضا هؤالء على أداء التطبيقات إالهة نظرهم. وج
الرسمي لإلدارة العليا لهذه التطبيقات بالرفع من أجور القائمين عليها على الرغم من النتائج المحققة. ويرى 

على المجمع مما قد يؤثر بعض الموظفين أن هذه السياسة أدت إلى تخلي العديد من الموظفين األكفاء 
مستقبال على وضعية التطبيقات والمجمع ككل في حال تخلي باقي الموظفين عليها، خاصة وأن الدمج 
بين التكنولوجيات والكفاءات البشرية يعتبر مصدرا هاما لتحقيق ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها. وبسبب 

ير العام لعدة مرات خالل فترات وجيزة بقيت هذه سياسة اإلدارة العليا في المجمع، وكذلك إستبدال المد
حتى للموظفين العاملين في المجمع بسبب عدم إستكمال إجراءات التطبيقات غير واضحة رسميا 
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كما هو موضح في الملحق  التطبيق الرئيسي منها على الجزء المنجز منالباحثة التطبيقات والتي حصلت 
      .0رقم 

 التنافسية في مجمع صيدالثالثا: واقع الميزة 
كبيرة، حيث  فعالية ذات تكونالتي  ةالجنيس األدوية إنتاج علىيعتمد مجمع صيدال في تنافسيته 

المحلية، معتمدا في ذلك على إنتاج منتجات  والمنظمات الدولية المخابر من غيرهاتمكنها من منافسة 
 المستوى على األدوية صناعة في بالتفوق لها يسمح مما ،متطورة قاربت براءة إختراعها من اإلنتهاء

تحقيق ميزة تنافسية مقارنة بالمنافسين ويمكن قياس ذلك  وللبقاء في السوق يسعى المجمع إلى 1 .العالمي
من خالل العديد من المؤشرات كالربحية، المبيعات، اإلنتاج، الحصة السوقية، خدمة الزبون وسرعة 

طور بعض المؤشرات التي يمكن قياسها، أما المؤشرات التي ال اإلستجابة.... وفيمايلي سيتم عرض ت
  يمكن قياسها فقد تم إدراجها في اإلستبيان ليدلي المستجوبين بآرائهم بخصوصها.

 الربحية: -0
 في ستمرارواإل والبقاء عالية ربحية له يحقق الذي بالقدرلزيادة نموه يسعى مجمع صيدال 

 منتجات إنتاج على فيها يعتمد ومحددة واضحة سياسة خالل من إال يتحقق ال وهذا أطول، مدة المنافسة
 تنافس واضحة مزايا ذات المنتجات هذه تكون أي والسوق، المستهلك طرف من قابلية ذات تكون متطورة

ربحية تغير األرباح الصافية للمجمع وتأثيرها بالمقابل ويمكن توضيح  2.الصناعة نفس في المنظمات بها
   .11خالل خمس سنوات من خالل الجدول رقم  3المجمع

 0100-0100ربحية مجمع صيدال خالل الفترة األرباح الصافية و : تطور 10 جدول رقم
 

 2102 2102 2102 2102 2102 الربحية  

الربح  قيمة

 الصافي

0963000 4631999 0277734 0025101 0309064 

التغير بالنسبة 

 (%)المئوية 

5- 53.50 -44.42 -22.60 31.94 

 ربحية المجمع

% 

03.45 45.09 03.09 00.23 02.76 

Source: les rapports du conseil d’administration de Saidal, 2012-2016. 

 

                                                           
1
 صيدال مجمع :حالة للمؤسسةالصناعيةدراسة التنافسية القوة تحقيق في للمساهمة كأداة التكنولوجي عيسىخليفي،سميرةفرحات،"اإلبداع-

 .039، ص. 4000، 4العدد االقتصادية،  والسياسات للعولمة الجزائرية المجلة"،الجزائر – األدوية لصناعة
 المرجع نفسه. -2

لربحية بناءا على المعلومات المتوفرة تم حساب ربحية المجمع  باإلعتماد على مؤشر هامش الربح، وبالتالي يمكن حسابها وفق العالقة التالية: ا-  3
)هامش الربح( تساوي صافي الربح على المبيعات.
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ربحية مجمع صيدال كانت متذبذبة خالل السنوات الخمس أن  11 يالحظ من الجدول رقم
 0170سنة   %0بـ  ث انخفضحي، ويرجع ذلك إلى التذبذب الذي حدث في صافي ربحه المدروسة
 ويعود سبب اإلنخفاض إلى إعتماد المجمع على مخصصات إلستهالك مخزونات . 0177مقارنة بـ 
. باإلضافة إلى الزيادة في مخصص مليون دينار من قبل شركة بيوتيك 802منتجات بقيمة بعض ال

وفي سنة  المتعلق بتنفيذ نظام المكافآت الجديد. 0170/17اإلتفاق الجماعي رقم التقاعد بعد تطبيق 
ويرجع ذلك إلى التغير الكبير  % 05.07بنسبة زيادة قدرت بـ  صافي ربح إستثنائيحقق المجمع  0170

مليون دينار.  180قت قيمتها نتجات طور اإلنجاز والتي فامفي كمية مخزونات المنتجات النهائية وال
% بسبب توقف اإلنتاج الراجع 22.20بنسبة كبيرة قدرت بـ  0172مرة أخرى سنة  ربحه نخفضوعاد لي

تنفيذ سياسة تجارية تتكيف مع الممارسات التجارية ألعمال التجديد واستبعاد بعض المنتجات، التأخير في 
على هذه النتيجة  وقد تم الحفاظالتي ينفذها المنافسين لتطوير حصصهم في السوق على حساب صيدال. 

مليون دينار( والعقالنية في إدارة  -506عند مستوى مقبول بفضل اإلقتصاد في المواد المستهلكة )
مقارنة مع  %00.21حقق المجمع انخفاض بـ  0175وفي سنة  مليون دينار(. -202الموظفين )

أما بالنسبة  زون.% في اإلستهالك وانخفاض في دوران المخ72.50، ويرجع ذلك إلى زيادة بـ 0172
ويرجع ذلك  0175% مقارنة بـ 07.62قدر بـ  الربح الصافيفقد حقق المجمع ارتفاع في  0172لسنة 

وزيادة القدرة على التخلص من اإلنخفاض في  إلى تحسن في المبيعات، ارتفاع كبير في دوران المخزون
 1.قيمة التموين وتعويضها بأرباح

د التحكم الجيد في التطبيق يعوكل  في الربحية لألسباب نفسها،وقد رجعت التغيرات التي حدثت  
المتطلبات من التكنولوجي المتعلق بإدارة اإلمداد وتحديد اإلحتياجات من المواد األولية بناءا على تخطيط 

  .وذلك حسب ما يقره موظفي المجمع 0172سببا مباشرا في الزيادات األخيرة خاصة المبيعات، 
 اإلنتاجية: -0

الرغم من أن مؤشر اإلنتاجية تظهر أهميته أكثر عند المقارنة بين المنظمات المتنافسة، إال على 
أن عدم توفر المعلومات حول إنتاجية المنافسين حالت دون اإلستفادة من هذه الميزة، وهذا ال يمنع أن يتم 

المجمع وكيف ساهمت  إستخدام التطورات التي حدثت في إنتاجية المجمع لتبرير التغيرات التي حدثت في
، إال أنه 18 في تطويره، على الرغم من أن األرقام تظهر حدوث تذبذبات واضحة كما يوضح الجدول رقم

 سيتم توضيح أسبابها من خالل ما جرى في المجمع. 

                                                           
1
 - Ibid. 
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 0100-0100 خالل الفترة نتاج مجمع صيدالتطور اإل : 10 جدول رقم
 السنوات

 اإلنتاج

4004 4005 4002 4003 4006 

 008322 011821 000121 021232 022232 الكمية)مليون وحدة( 

 8282202 1208182 1212220 01308338 01222112 القيمة )مليار دينار(
Source: les rapports du conseil d’administration de Saidal, 2012-2016. 

حققت إرتفاع عدم إنتظام وتذبذب حيث  0172-0170شهدت إنتاجية المجمع خالل الفترة 
، إال أن هذا التحسن الطفيف لم يكن بمستوى التوقعات المحتملة، 0170مقارنة بـ  0170طفيف في 

ويعود السبب في ذلك إلى البطء في قرارات التسجيل، تقادم المعدات المسبب لتوقف متكرر في اإلنتاج 
كل إنخفضت  0172وفي سنة  .وتبني معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بمراقبة الجودة في جميع المراحل

 بعض إغالق ويعود ذلك أساسا إلى 0170مقارنة بـ  %07بنسبة وقيمته  %75بنسبة كمية اإلنتاج من 
، سحب بعض المنتجات من عملية اإلنتاج مواقع وتحديث تأهيل إعادة برنامج تنفيذ بسبب الوحدات

 تشغيل شركات لصالح المنتجات لبعض السوقية الحصة فقدانمعايير الجودة و  إرتفاعاإلنتاج بسبب 
  1.قانونية غير أو أخالقية غير تجارية ممارسات تطوير عن أساسا ناجمة جديدة

مقارنة بما  %7.81فقد حققت إنخفاض طفيف من حيث الكمية المنتجة بنسبة  0175أما سنة 
حقق سابقا كما كانت قيمة اإلنتاج مستقرة إلى حد ما، وهذا راجع إلى عدم كفاية قدرات اإلنتاج لبعض 
المنتجات وتقادم المعدات، التأخر في التموين ببعض المواد األولية، سحب بعض المنتجات التامة في 

منتجات الراكدة لتفادي بقائها في اإليقاف الطوعي لعملية إنتاج بعض الإطار تعزيز مراقبة الجودة، 
وفي سنة  إستيراد الهرمونات لفرع صوميديال إضافة إلى مشاكل الصيانة.المخازن والتأخر في تلقي برامج 

من حيث  %71.05من حيث الكمية و %6.62 إزداد تحسن إنتاجية مجمع صيدال بنسبة 0172
، إستخدام ورديتين إلى ثالث ورديات للمواد األولية. ويعود هذا التحسن في األداء إلى توافر أفضل القيمة

 2في وحدات اإلنتاج وجهد جميع الموظفين وكبار المسؤولين في المجمع.
وهذا يعني أن التذبذب الذي حدث كان له أسباب مؤقتة، إذ يتوقع بعض مسؤولي المجمع أن  

راؤها وأن التطور الذي حدث في تتطور إنتاجية المجمع أكثر بعد كل التحديثات والتطورات التي تم إج
 ما هو إال بداية مرحلة جديدة من اإلزدهار.  0172

 المبيعات: -2

يعتبر حجم المبيعات من أهم المؤشرات المستخدمة لقياس مدى تحقيق المنظمات لميزة تنافسية، 
لذلك يسعى مجمع صيدال كغيره من المنظمات إلى تطوير مبيعاته على الرغم من بعض المشاكل التي 

                                                           
1
 - Ibid. 

2
 - Ibid. 
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تطور مبيعات المجمع خالل  16 حالت دون ذلك في بعض السنوات المدروسة. ويوضح الجدول رقم
 من حيث الكمية والقيمة. 0172-0170فترة ال

 0100-0100 خالل الفترة مبيعات مجمع صيدالتطور : 10 جدول رقم
 السنوات

 المبيعات 

4004 4005 4002 4003 4006 

 013201 012121 012222 008228 - الكمية)مليون وحدة( 

 01222200 8812122 8318122 00220123 02182122 القيمة )مليار دينار(
Source: les rapports du conseil d’administration de Saidal 

أن مبيعات مجمع صيدال شهدت إنخفاضا من حيث الكمية  16 يتبين من خالل الجدول رقم
 0170ثم بدأت بالتزايد. وعلى الرغم من أن مبيعات  0172والقيمة إلى أن بلغت أدنى قيمة لها في 

من األهداف المسطرة لنفس السنة. ويعود  %86تعتبر كبيرة مقارنة بباقي السنوات إال أنها ال تمثل سوى 
عالية، المواد األولية الداخلة في إنتاج بعض المنتجات ذات القيمة المضافة الذلك إلى حدوث إنقطاع في 

وتوقف إنتاج منتجات أخرى بسبب مشاكل في تطابقها مع المنتجات األصلية. باإلضافة إلى توقف إنتاج 
 المنتجات لبعض التسجيل قرارات تجديديوم و 01دية بسبب اإلضراب الذي دام فرع أنتيبيوتيك بالم

بسبب تغيير التنظيم  0172و 0170بعد ذلك شهد المجمع تراجع في المبيعات خالل سنتي  .صةالمرخ
 1إلى نظام أكثر مركزية، وكانت هذه الفترة فترة تحول.

بدأت نتائج التنظيم الجديد في الظهور وبرز ذلك من خالل زيادة في مبيعات  0175مع بداية 
من حيث القيمة. وكان من المقرر أن يحقق المجمع  %7.66من حيث الكمية و %7.01المجمع بنسبة 

كعدم كفاية قدرات بعض األشكال الصيدالنية، لوال مصادفته لبعض المشاكل  0175نتائج أفضل في سنة 
، سحب منتجات من العملية السكريو  القلب بأمراض المتعلقة المنتجات مبيعات اإلنخفاض الحاد في

في وحدة اإلنتاج بقسنطينة لفترة  (sirop)جودة وتوقف إنتاج شراب اإلنتاجية في إطار تعزيز مراقبة ال
 0.21إزداد إرتفاع المبيعات أكثر بنسبة  0172في عام  بسبب ترقية محطة معالجة المياه. خمسة أشهر

 %61. وحقق مستويات فاقت 0175من حيث كميتها مقارنة مع  %0.27من حيث قيمة المبيعات و %
السبب في ذلك إلى تشغيل ورديتين و/أو ثالث في اليوم على مستوى مصنع ، ويعود مما كان متوقع

 والتدابير التجارية الممنوحة. 0172الحراش وجسر قسنطينة، إمضاء إتفاقيات مع العمالء في بداية 
ويعود المستوى األكبر من التطور لفرع صوميديال بسبب دعم المجمع لترويج وتوزيع منتجات صوميديال 

 2د خدمة ألطراف ثالثة.من خالل عق
                                                           

1
 - Ibid. 

2
 -Ibid. 
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 خالصة الفصل:
لقد تم التطرق في هذا الفصل ألهمية صناعة األدوية لألفراد، المنظمات والدول سواء على 
الجانب اإلنساني أو اإلقتصادي، إذ دفعت هذه األهمية جميع األطراف لإلهتمام بها. وظهرت نتائج هذا 

جال، إذ أصبحت صناعة األدوية من أكبر المشاريع في اإلهتمام في التطورات الكبيرة التي طالت هذا الم
العالم. وقد اهتمت الجزائر كغيرها من الدول بتطوير هذا المجال عن طريق تشجيع اإلستثمار المحلي 
واألجنبي في ضوء تطور الطلب على الدواء، سعيا منها لتغطية الطلب محليا وحتى التصدير لبعض 

فس السياق وباعتبار مجمع صيدال منظمة عمومية، سعت الدولة الجزائرية الدول اإلفريقية والعربية. وفي ن
ثمارات . وقد ظهر ذلك في التطورات واإلستلتطبيق سياساتها الجديدة في صيدال أكثر من غيرها

قها المجمع والتي تعتبر مهمة وقد ساهمت في تطوير المجمع، إال أن المنافسة والشراكات الجديدة التي حق
عي بذل المزيد من الجهود لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم خاصة على المستوى اليوم تستد

  التكنولوجي. 
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بعد التعرف على اللوجستيك وأهميته وتطوراته والتكنولوجيات التي تدعمه، وأثر كل ذلك في 
ظمات، كان ال بد تحقيق ميزة تنافسية من الناحية النظرية وباإلعتماد على التجارب السابقة لبعض المن

من محاولة معرفة واقع هذه المتغيرات في أحد المنظمات الجزائرية، وقد وقع اإلختيار على مجمع صيدال 
باعتباره من أهم المنظمات في الجزائر في مجال نشاطه. وسيتم من خالل هذا الفصل دراسة حالة 

يق كل من اإلستبيان والمقابلة بطريقة إحصائية بناءا على البيانات التي تم جمعها عن طر المجمع 
كأدوات لتحليل البيانات. ليتم في األخير رفض  AMOSوبرنامج  SPSSوباإلعتماد على كل من برنامج 

  أو إثبات فرضيات الدراسة في ضوء النتائج المتحصل عليها ومناقشتها بناءا على واقع صيدال.
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 تحليل وتفسير النتائج ،لدراسةل: اإلجراءات المنهجية األولالمبحث 
هدفت الدراسة إلى توضيح مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في األنشطة اللوجستية وأثرها في 

منهجية التي تعتبر اإلجراءات التحقيق ميزة تنافسية لمجمع صيدال، وسيتم التعرض في هذا المبحث إلى 
إنجاز الجزء التطبيقي من الدراسة، وعن طريقها يتم الحصول على المعلومات محورا رئيسيا يتم من خالله 

الالزمة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل إلى نتائج يتم تفسيرها في ما بعد على ضوء الدراسات المتعلقة 
نة بالموضوع. ويتناول هذا المبحث المنهج المستخدم في هذه الدراسة ومصادر جمع البيانات، مجتمع وعي

 الدراسة، وأدوات التحليل اإلحصائي، وكذلك فحص لصدق أداة الدراسة وثباتها.
 المطلب األول: المنهج المستخدم، مجتمع وعينة الدراسة.

 سيتم في هذا المطلب تحديد المنهج المتبع، وكذلك عينة الدراسة المختارة.
 أوال: منهج الدراسة ومصادر جمع البيانات.

 منهج الدراسة: -1

بناء على طبيعة الموضوع واألهداف التي تسعى الباحثة إلى تحقيقها من خالل الدراسة، فقد تم  
هذه العملية بمالحظة  تبدأقد ، و من المجمعالكافية  المعلومات، وذلك بجمع دراسة الحالةاستخدام منهج 

عدة مقابالت مع تم إجراء الجزئيات من مجمع صيدال بمختلف فروعه على مستوى التراب الوطني، ثم 
محاولة في  بعض الموظفين، ليتم بعدها إجراء إستبيان في ضوء واقع المجمع المتعلق بمتغيرات البحث

والميزة  معرفة العالقة السببية بين تكامل األنشطة اللوجستية وتبني إدارة سالسل اإلمداد )متغير مستقل(ل
لذي يتمثل في مختلف تكنولوجيات المعلومات التنافسية )متغير تابع( وذلك باستعمال متغير معدل، وا

 المرتبطة باللوجستيك وسيتم توضيح ذلك الحقا.
 مصادر جمع البيانات: -2

اإلستبيان و كالمالحظة، المقابلة كما سبقت اإلشارة فقد تم اإلعتماد على العديد من المصادر 
في موقعه اإللكتروني وأخباره المنشورة اإلضافة إلى وثائق المجمع الداخلية في مختلف المصالح وتلك ب

  مسؤولوه بشكل عام في المجالت، الجرائد والمنتديات....المختلفة في منشوراته الخاصة والتي يدلي بها 

 ثانيا: مجتمع وعينة الدراسة
من العوامل األساسية التي يجب على أي باحث تحديدها قبل البدء في دراسته هو حصر مجتمع 

إطارات مجمع صيدال بمختلف فروعه على مستوى التراب الوطني )إطار سامي، البحث والذي يتمثل في 
قامت راسة ولقيود الوقت والتكلفة، إطار، ونظرا لضخامة مجتمع الد 1111إطار(، والذي قدر عددهم 



  دعم تكنولوجيا المعلومات لإلدارة اللوجستية لمجمع صيدال وأثرها في تحقيق ميزة تنافسية        الخامس  الفصل
 

 
228 

معادلة        حسب المطلوبة العينة حجم حساب إطار، وتم 291تقدر بـ  عشوائية الباحثة باختيار عينة
Steven Thompson  :1والتي تتمثل في ما يلي  

 

 

 

 

 :نأحيث 

N حجم المجتمع : 
Z( 1991( وتساوي )1990: الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة  ) 

q( 1910:  نسبة الخطأ وتساوي ) 
P: ( 1901نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي ) 

ستبيان لعدم ا 01استبيان، وبعدها تم استبعاد  281استبيان، واسترجع منها  001ولقد تم توزيع 
الها لشروط ملئها حصائي إما لعدم جدية المبحوث في اإلجابة عليها أو عدم استكمقابليتها للتحليل اإل
، والجدول %89928استبيان بنسبة  201ستبيانات الصالحة للدراسة والقابلة للتحليل ليصبح مجموع اإل

 الموالي يوضح ذلك كما يلي: 

 تبعدة والقابلة للتحليل اإلحصائيستبيانات الموزعة، المسترجعة والمس: اإل11 جدول رقم

عدد االستبيانات  حجم العينة المطلوبة حجم المجتمع
 الموزعة

ستبيانات عدد اإل
 المستردة

ستبيانات عدد اإل
 الصالحة للتحليل

1111 291 001 281 201 
 إعداد الباحثة. : منالمصدر

 
 
 
 

                                                           
1
 Krejcie & Morgan," Determining Sample Size for Research Activities",  Educational and 

Psychological Measurement , 30, 1970 , p. 610. 
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 وأدوات التحليل اإلحصائي أدوات جمع البياناتالمطلب الثاني: 
 والمقابلة ستبيانوالمتمثلة في اإل القياس واتالتعرف على مختلف مكونات أدتم في هذا المطلب 
الزمة للوصول إلى تحقيق ، ثم تحديد مختلف أدوات التحليل اإلحصائي المابتحديد مختلف مراحل بنائه

 األهداف.
 جمع البياناتأوال: أداة 

تم اإلعتماد على المقابلة لجمع بعض المعلومات حول سياسات المجمع العامة ووجهات النظر 
حول مختلف متغيرات الدراسة، حيث تم طرح هذه األسئلة والتي كانت من النوع المفتوح على بعض 

بالدار البيضاء  رؤساء المصالح في المجمع في عدة وحدات إنتاج ومراكز توزيع )مثل اإلدارة العليا
ومصنع الدار البيضاء، وحدة إنتاج جسر قسنطينة وزميرلي بالعاصمة ووحدة التوزيع بباتنة( والملحق رقم 

تم بناء اإلستبيان،  يتضمن نموذج المقابلة. وبناءا على المعلومات األول المتحصل عليها من المقابلة 12
   نتائج اإلستبيان.كما تم إستخدام نتائج المقابلة أيضا في تحليل بعض 

تم  فقدباعتباره من أكثر األدوات المناسبة لجمع البيانات المتعلقة بالدراسة، و ستبيان إلبالنسبة ل
إعداده بطرح أسئلة مغلقة وأسئلة لها إجابات محددة وهذا لتفادي ملل المستجوبين، وكذلك لتسهيل عملية 

محتوى وهدف الدراسة، كما يساعد في تحقيق اإلجابة وتفادي أي غموض في فهم األسئلة والهروب عن 
  ستبيان فقد تكون من قسمين:أما تصميم اإل .ستجابة من طرف اإلطاراتإأكبر 
ويحتوي على معلومات متعلقة بالخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة من الجنس،  القسم األول: -7

 السن، الخبرة المهنية، المستوى التعليمي والمستوى الوظيفي.

ويبين مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في األنشطة اللوجستية وأثرها في تحقيق  الثاني: القسم -0
عبارة تعكس المحاور الرئيسية  88الميزة التنافسية لمجمع صيدال، ويحتوي هذا القسم على 

 للدراسة والمتمثلة في: 

دارة سالسل اإلمداد - أ  البعد األول: تكامل األنشطة اللوجستية وا 

 عبارة من خالل ثالث مؤشرات:  21قياسه بـ والذي تم 
 عبارات. 11فعالية األنشطة اللوجستية: ويتكون من  -

 عبارات. 1عتماد على تكامل األنشطة اللوجستية: ويتكون من مدى اإل -

 عبارات.  11اإلمداد: ويتكون من سلسلة تبني فلسفة  -
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  المرتبطة باللوجستيك البعد الثاني: تكنولوجيا المعلومات - ب

 عبارة من خالل أربعة أنواع من التكنولوجيات:  71والذي تم قياسه بـ 
 عبارة. 17تكنولوجيا إدارة المعامالت: ويحتوي على  -

 عبارة. 10تصاالت: ويحتوي على تكنولوجيا اإل -

 عبارات. 11تكنولوجيا إدارة العالقات: ويحتوي على  -

 عبارات. 11ستراتيجي نادر: ويحتوي على إتكنولوجيا المعلومات كمورد  -

 البعد الثالث: الميزة التنافسية  -ج
 عبارة من خالل نوعين: 10والذي تم قياسه بـ 

 عبارات. 8ميزة تنافسية يمكن تقليدها: ويتكون من  -

 عبارات. 1ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها: ويتكون من  -

ستبيان على السلم الترتيبي الذي يحدد اإلجابات المحتملة لكل عتماد في إعداد اإلولقد تم اإل
قابل تالمتدرج ذو الخمس درجات لقياس العبارات حيث  (Likert)عبارة، وذلك باستخدام مقياس ليكرت 

ختيارات التالية: موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة كل عبارة قائمة تحمل اإل
 على التوالي. 1، 2، 0، 7، 0وزان والمتناسبة مع األ

وقد تم إستخدام مقياس ليكرت الخماسي كما توضح ذلك في أداة الدراسة لإلجابة على فقرات 
، ومن ثم تم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على 7=1-0اإلستبيان، ثم تم إحتساب المدى بـ

أقل قيمة في المقياس )الواحد الصحيح( ذلك ، بعذ ذلك تم إضافة القيمة إلى 1981=0/7طول الخلية أي 
 هكذا أصبح طول الخاليا كمايلي:و لهذه الخلية،  األدنىلتحديد الحد 
 وذلك نحو كل عبارات اإلستبيان. ضعيف جدايمثل  1981إلى  1من -

 وذلك نحو كل عبارات اإلستبيان. ضعيف يمثل 2911إلى  1981من -
 وذلك نحو كل عبارات اإلستبيان. متوسطيمثل  0971إلى  2911من -
 وذلك نحو كل عبارات اإلستبيان. جيديمثل  7921إلى  0971من -
 وذلك نحو كل عبارات اإلستبيان. جيد جدايمثل  0إلى  7921من -

 ثانيا: أدوات التحليل اإلحصائي
البرامجيات  حزمة في الموجودة اإلحصائية األساليب من مجموعة استعمال إلى تم اللجوء

  هذين  استعمال في السبب ويرجع البيانات، لتحليل  AMOS. v.23 ; SPSS.v.20اإلحصائية 
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فضاًل  ودقيقة، موضوعية استنتاجات إلى التوصل في تساعد أن يمكن التي نتائجهما دقة إلى البرنامجين
المتغير  اختبار في تستخدم التي المتقدمة حصائيةإلا البرمجيات من يعد AMOSبرنامج  أن عن

 عتماد على األساليب اإلحصائية التالية:وتم اإل التفاعلي،
(، للتأكد من  Kurtosis & Skewnessاختبار التوزيع الطبيعي من خالل استخدام مؤشرات )  -1

  ؛AMOS 23التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة، باإلعتماد على برنامج 

اختبار التحليل العاملي التوكيدي من خالل التشبعات العاملية، للتأكد من الصدق البنائي،  -2
 ؛AMOS 23باإلعتماد على برنامج 

 ؛SPSS.20، باإلعتماد على برنامج Alpha Cronbachاختبار الثبات من خالل  -0

ى برنامج التكرارات والنسب المئوية لوصف البيانات الشخصية لعينة الدراسة، باإلعتماد عل -7
SPSS.20؛ 

المتوسط الحسابي لمعرفة مدى استجابة مفردات العينة للعبارات، باإلعتماد على برنامج  -0
SPSS.20؛ 

نحراف المعياري لمعرفة مدى تشتت إجابات أفراد العينة عن متوسطاتها الحسابية، باإلعتماد اإل -1
 ؛SPSS.20على برنامج 

(، باإلعتماد على  Regression Weightاختبار الفرضيات باستخدام طريقة أوزان اإلنحدار )  -1
 .AMOS.23برنامج 

 ستبيان( وثباتهاطلب الثالث: صدق أداة القياس )اإلالم
، كما يقصد بالصدق شمول 1لقياسه قيس ما أعديستبيان يعني التأكد من أنه سوف إن صدق اإل

التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ستبيان لكل العناصر إلا
 2ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها.

 أوال: الصدق الظاهري
ستبيان على مجموعة من األساتذة من أصحاب الخبرة والتخصص، حيث تم لقد تم عرض اإل 

جراء بعض التعد ستبيان شكله النهائي لتوزيعه على إطارات ليأخذ اإليالت على بعض العبارات، تغيير وا 
 مجمع صيدال بمختلف فروعه على مستوى التراب الوطني.

 ثانيا: الصدق البنائي
 Confirmatory Factorالتوكيديستعمال التحليل العاملي لقياس الصدق البنائي تم ا

Analysis حصائي ستعانة بالبرنامج اإلوذلك عن طريق اإلAmos.23  وقبل ذلك يتم عرض ترميز ،
 متغيرات وأبعاد الدراسة كما هو موضح في الجدول التالي: 

                                                           
 .206، ص.7665الرياض، مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، . صالح حمد العساف،  1
716، ص..0117عمان، دار الفكر،  وأدواته، وأساليبه، البحث العلمي، مفهومه،. عبيدات ذوقان وآخرون،  2
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 : الرموز الخاصة بمتغيرات وأبعاد الدراسة11جدول رقم 
 الرمز البعد المحور

 
دارة  تكامل األنشطة اللوجستية وا 

 سالسل اإلمداد
LOG 

 LA فعالية األنشطة اللوجستية
عتماد على تكامل مدى اإل

 األنشطة اللوجستية
ILM 

 SCM سالسل اإلمداد
تكنولوجيا المعلومات المرتبطة 

 باللوجستيك

LIT 
تكنولوجيا المعلومات كمورد 

 SIT استراتيجي نادر

 TMT تكنولوجيا إدارة المعامالت
 CT تصاالتتكنولوجيا اإل 

 RMT تكنولوجيا إدارة العالقات 
تكنولوجيا المعلومات كمورد 

 نادر استراتيجي
SIT 

 الميزة التنافسية

CA 
 ICA ميزة تنافسية يمكن تقليدها

 NICA ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها
 من إعداد الباحثة المصدر:

دارة سالسل اإلمداد: - أ  التحليل العاملي التوكيدي لمحور تكامل األنشطة اللوجستية وا 

المحور ومدى انتمائها إلى مختلف من أجل معرفة صدق البناء )المفهوم( لكل فقرة من فقرات 
 عتماد على التحليل العاملي التوكيدي للمحور األول، كما هو موضح في الشكل التالي:تم اإل امؤشراته

دارة سالسل اإلمداد19الشكل رقم   : نموذج تكامل األنشطة اللوجستية وا 

 
 AMOS.23: من إعداد الباحثة اعتمادا على نتائج المصدر
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دارة سالسل اإلمداد في الشكل أعاله فإن النتائج  اعتمادا على نموذج تكامل األنشطة اللوجستية وا 
 الخاصة بالتحليل العاملي التوكيدي يمكن توضيحها في الجدول التالي: 

دارة سالسل اإلمداد12الجدول رقم   : نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمحور تكامل األنشطة اللوجستية وا 

Path   Estimate 

LA1 <--- LA ,840 

LA2 <--- LA .089 

LA3 <--- LA ,978 

LA4 <--- LA ,550 

LA5 <--- LA ,280 

LA6 <--- LA ,305 

LA7 <--- LA ,650 

LA8 <--- LA ,210 

LA9 <--- LA ,684 

LA10 <--- LA ,909 

ILM1 <--- ILM ,791 

ILM2 <--- ILM ,812 

ILM3 <--- ILM ,753 

ILM4 <--- ILM ,715 

ILM5 <--- ILM ,588 

ILM6 <--- ILM ,509 

SCM1 <--- SCM ,774 

SCM2 <--- SCM ,150 

SCM3 <--- SCM ,709 

SCM4 <--- SCM ,792 

SCM5 <--- SCM ,220 

SCM6 <--- SCM ,565 

SCM7 <--- SCM ,632 

SCM8 <--- SCM ,536 

SCM9 <--- SCM ,752 

SCM10 <--- SCM ,250 

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات   المصدر:

والتي تخص  1901لتحليل العاملي التوكيدي أقل من ليتضح من الجدول أعاله إلى أن هناك قيم 
، SCM2بالنسبة لفعالية األنشطة اللوجستية، والعبارات  LA2  ،LA5 ،LA6 ،LA8العبارات التالية: 

SCM5 ،SCM10  بالنسبة إلدارة سالسل اإلمداد، وهذه العبارات يتم حذفها ألنها ال تتوافق مع ما أشار
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 1901،1إلى أن القاعدة العامة لقبول قيم التحليل العاملي هي أن تكون أكبر أو تساوي  HAIRإليه 
العاملي وحسب الجدول أعاله فإن قيم العبارات المتبقية جميعها أكبر من الحد األدنى لقيم التحليل 

 وهي صالحة إلجراء التحليالت اإلحصائية الالحقة.  19918و  19019التوكيدي والتي تتراوح ما بين 
 ويمكن توضيح تقديرات نموذج المحور األول من خالل الجدول التالي:

دارة سالسل اإلمداد10الجدول رقم   : تقديرات نموذج محور تكامل األنشطة اللوجستية وا 

   Estimate S.E. C.R. P 

LA   ,908 ,112 8,128 *** 

ILM   ,830 ,128 6,478 *** 

SCM   ,754 ,107 7,026 *** 

a1   ,379 ,038 9,854 *** 

a3   ,050 ,015 3,358 *** 

a4   ,625 ,057 11,005 *** 

a7   ,424 ,039 10,878 *** 

a9   ,812 ,075 10,827 *** 

a10   ,204 ,021 9,499 *** 

m1   ,497 ,079 6,298 *** 

m2   ,581 ,094 6,208 *** 

m3   ,417 ,044 9,437 *** 

m4   ,587 ,071 8,311 *** 

m5   ,372 ,035 10,561 *** 

m6   ,459 ,046 10,027 *** 

s1   ,503 ,054 9,360 *** 

s3   ,708 ,072 9,843 *** 

s4   ,336 ,035 9,503 *** 

s6   ,725 ,069 10,498 *** 

s7   ,559 ,055 10,150 *** 

s8   ,577 ,053 10,797 *** 

s9   ,341 ,036 9,492 *** 

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات المصدر:  

وتجدر اإلشارة من خالل نتائج الجدول أعاله إلى أن جميع تقديرات نموذج المحور األول هي 
وهذا تأكيد على  ،1991هي قيم أكبر من  C.Rوكذلك قيم  p<0.001تقديرات معنوية تحت مستوى 

 ت اإلحصائية الالحقة.صالحية العبارات للتحليال
                                                           

1 - J.F. Hair Jr. et. al, Multivariate data Analysis: A global perspective, 7 
th 

edition, New Jersey: 

Prentic Hall, 2010. 
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  التحليل العاملي التوكيدي لمحور تطبيق تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك: - ب

مختلف نتمائها إلى إمن أجل معرفة صدق البناء )المفهوم( لكل فقرة من فقرات هذا المحور ومدى 
 عتماد على التحليل العاملي التوكيدي للمحور الثاني، كما هو موضح في الشكل التالي:مؤشراته تم اإل

 : نموذج تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك11الشكل رقم 

 
 AMOS.23عتمادا على نتائج إمن إعداد الباحثة  المصدر:

عتمادا على نموذج تطبيق مختلف تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك في الشكل أعاله إ
 فإن النتائج الخاصة بالتحليل العاملي التوكيدي يمكن توضيحها في الجدول التالي: 
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 باللوجستيك: نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمحور تطبيق تكنولوجيا المعلومات المرتبطة 17الجدول رقم 

Path   Estimate 

CT1 <--- CT ,840 

CT2 <--- CT ,301 

CT3 <--- CT ,884 

CT4 <--- CT ,120 

CT5 <--- CT ,831 

CT6 <--- CT ,242 

CT7 <--- CT ,310 

CT8 <--- CT ,134 

CT9 <--- CT ,624 

CT10 <--- CT ,853 

CT11 <--- CT ,558 

CT12 <--- CT ,769 

CT13 <--- CT ,813 

RMT1 <--- RMT ,508 

RMT2 <--- RMT ,821 

RMT3 <--- RMT ,231 

RMT4 <--- RMT ,094 

RMT5 <--- RMT ,631 

RMT6 <--- RMT ,163 

RMT7 <--- RMT ,634 

RMT8 <--- RMT ,175 

RMT9 <--- RMT ,695 

RMT10 <--- RMT ,011 

TMT1 <--- TMT ,771 

TMT2 <--- TMT ,264 

TMT3 <--- TMT ,572 

TMT4 <--- TMT ,871 

TMT5 <--- TMT ,325 

TMT6 <--- TMT ,060 

TMT7 <--- TMT ,041 

TMT8 <--- TMT ,295 

TMT9 <--- TMT ,152 

TMT10 <--- TMT ,665 

TMT11 <--- TMT ,760 

TMT12 <--- TMT ,568 

TMT13 <--- TMT ,863 

TMT14 <--- TMT ,695 

SIT1 <--- SIT ,483 

SIT2 <--- SIT ,612 

SIT3 <--- SIT ,757 
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SIT4 <--- SIT ,796 

SIT5 <--- SIT ,916 

SIT6 <--- SIT ,623 

SIT7 <--- SIT ,238 

SIT8 <--- SIT ,890 

SIT9 <--- SIT ,059 

SIT10 <--- SIT ,045 

 AMOS.23عتمادا على مخرجات إمن إعداد الباحثة   المصدر:

والتي تخص  0.30لتحليل العاملي التوكيدي أقل من لأن هناك قيم يتضح من الجدول أعاله 
تصاالت، والعبارات بالنسبة لتكنولوجيا اإل CT2  ،CT4 ،CT6 ،CT7 ،CT8العبارات التالية: 

RMT3 ،RMT4 ،RMT6 ،RMT8  بالنسبة لتكنولوجيا إدارة العالقات، وأيضا العباراتTMT2 ،
TMT5 ،TMT6 ،TMT7 ،TMT8 ،TMT9  بالنسبة لتكنولوجيا إدارة المعامالت، وفي األخير العبارات

، وهذه  SIT1 ،SIT7 ،SIT9 ،SIT10المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات كمورد استراتيجي نادر وهي: 
إلى أن القاعدة العامة لقبول قيم التحليل  HAIRالعبارات يتم حذفها ألنها ال تتوافق مع ما أشار إليه 

، وحسب الجدول أعاله فإن قيم العبارات المتبقية جميعها 1901العاملي هي أن تكون أكبر أو يساوي 
وهي صالحة  19911و  19011أكبر من الحد األدنى لقيم التحليل العاملي التوكيدي والتي تتراوح ما بين 

ويمكن توضيح تقديرات نموذج المحور الثاني من خالل الجدول حقة. ء التحليالت اإلحصائية الالإلجرا
 التالي:

 : تقديرات نموذج محور تطبيق تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك10الجدول رقم 

   Estimate S.E. C.R. P 

CT   1,366 ,169 8,101 *** 

RMT   ,313 ,045 6,963 *** 

TMT   ,285 ,059 4,820 *** 

SIT   ,185 ,047 3,919 *** 

t1   ,601 ,059 10,255 *** 

t3   ,585 ,054 10,848 *** 

t4   ,446 ,048 9,289 *** 

t6   ,721 ,065 11,155 *** 

t10   ,570 ,055 10,442 *** 

t11   ,682 ,067 10,131 *** 

t12   ,675 ,063 10,698 *** 

t13   ,490 ,053 9,289 *** 

t14   ,559 ,054 10,314 *** 

c1   ,571 ,059 9,600 *** 

c3   ,372 ,043 8,701 *** 
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c5   ,755 ,076 9,928 *** 

c9   ,846 ,078 10,811 *** 

c10   ,456 ,048 9,577 *** 

c11   1,235 ,114 10,877 *** 

c12   ,609 ,059 10,370 *** 

c13   ,650 ,065 10,044 *** 

r1   ,905 ,094 9,675 *** 

r2   ,151 ,026 5,889 *** 

r5   ,257 ,030 8,597 *** 

r7   ,589 ,063 9,314 *** 

r9   ,214 ,025 8,619 *** 

r10   ,794 ,076 10,497 *** 

i1   ,610 ,056 10,893 *** 

i2   1,024 ,096 10,690 *** 

i3   ,428 ,042 10,150 *** 

i4   ,348 ,035 10,001 *** 

i5   ,241 ,033 7,209 *** 

i6   ,461 ,044 10,589 *** 

i8   ,342 ,041 8,270 *** 

i10   1,198 ,107 11,157 *** 

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات  المصدر: 

وتجدر اإلشارة من خالل نتائج الجدول أعاله إلى أن جميع تقديرات نموذج المحور الثاني هي 
 .1991هي قيم أكبر من  C.Rوكذلك قيم   p<0.001تقديرات معنوية تحت مستوى 

  الميزة التنافسية: حقيقالتحليل العاملي التوكيدي لمحور ت - 0
ومدى انتمائها إلى من أجل معرفة صدق البناء )المفهوم( لكل فقرة من فقرات هذا المحور 

 و موضح في الشكل التالي:عتماد على التحليل العاملي التوكيدي للمحور الثالث، كما هنوعيها، تم اإل
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 : نموذج الميزة التنافسية11الشكل رقم 

 
 AMOS.23عتمادا على نتائج إمن إعداد الباحثة المصدر: 

عتمادا على نموذج الميزة التنافسية في الشكل أعاله فإن النتائج الخاصة بالتحليل العاملي إ
 يمكن توضيحها في الجدول التالي:التوكيدي 

 : نتائج التحليل العاملي التوكيدي لمحور الميزة التنافسية11الجدول رقم 

Path   Estimate 

ICA1 <--- ICA ,328 

ICA2 <--- ICA ,833 

ICA3 <--- ICA ,794 

ICA4 <--- ICA ,272 

ICA5 <--- ICA ,649 

ICA6 <--- ICA ,799 

ICA7 <--- ICA ,826 

ICA8 <--- ICA ,681 

NICA1 <--- NICA ,762 

NICA2 <--- NICA ,783 

NICA3 <--- NICA ,841 

NICA4 <--- NICA ,795 

NICA5 <--- NICA ,502 

NICA6 <--- NICA ,727 

NICA7 <--- NICA ,640 

 AMOS.23عتمادا على مخرجات إمن إعداد الباحثة المصدر:  
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والتي تخص  1901لتحليل العاملي التوكيدي أقل من لأن هناك قيم يتضح من الجدول أعاله 
بالنسبة للميزة التنافسية التي يمكن تقليدها، وهذه العبارات يتم حذفها  ICA1  ،ICA4العبارات التالية: 

إلى أن القاعدة العامة لقبول قيم التحليل العاملي هي أن تكون  HAIRألنها ال تتوافق مع ما أشار إليه 
لقيم ، وحسب الجدول أعاله فإن قيم العبارات المتبقية جميعها أكبر من الحد األدنى 1901أكبر أو يساوي 

وهي صالحة إلجراء التحليالت  19871و  19012التحليل العاملي التوكيدي والتي تتراوح ما بين 
 اإلحصائية الالحقة.

 ر الثالث من خالل الجدول التالي:ويمكن توضيح تقديرات نموذج المحو 

 : تقديرات نموذج محور الميزة التنافسية11الجدول رقم 

   Estimate S.E. C.R. P 

ICA   ,871 ,110 7,889 *** 

NICA   ,835 ,121 6,889 *** 

e2   ,383 ,044 8,764 *** 

e3   ,489 ,052 9,374 *** 

e4   1,924 ,174 11,074 *** 

e5   ,646 ,062 10,414 *** 

e6   ,499 ,054 9,274 *** 

e7   ,407 ,046 8,849 *** 

e8   ,696 ,069 10,151 *** 

n1   ,604 ,063 9,655 *** 

n2   ,523 ,055 9,481 *** 

n3   ,378 ,044 8,542 *** 

n4   ,398 ,043 9,323 *** 

n5   ,762 ,071 10,806 *** 

n6   ,555 ,056 9,960 *** 

n7   ,717 ,069 10,406 *** 

 AMOS.23عتمادا على مخرجات إمن إعداد الباحثة   المصدر:

وتجدر اإلشارة من خالل نتائج الجدول أعاله إلى أن جميع تقديرات نموذج المحور الثالث هي 
 .1991هي قيم أكبر من  C.Rوكذلك قيم  p<0.001تقديرات معنوية تحت مستوى 
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 ثالثا: ثبات أداة القياس
التأكد من موثوقية ختبارات اإلحصائية المناسبة لتحليل فرضيات الدراسة، البد من قبل القيام باإل

أداة القياس المستخدمة، حيث تعكس الموثوقية هنا درجة ثبات أداة القياس، وتتأثر أداة القياس بعـدة 
 1عوامـل يمكن ذكر بعضها فيمايلي:

ستبيان، وذلك مـن خـالل لثبات بزيادة عدد العبارات في اإل: بحيث تزداد قيمة معامل اطول اإلختبار -1
 .العبارات على شمولية المحتوىتأثير زيادة عدد 

ختبار بزيادة تجانس أفراد العينة، ويكبر : يقل معامل ثبات اإلتجانس أو تباين درجات أفراد العينة -2
 معامل الثبات مع زيادة تباين أفراد العينة في إجاباتهم.

عاب، ـتيسستبيان غير مفهومة أو صعبة اإل: عندما تكون عبارات اإلمدى صعوبة فهم أداة القياس -0
 .إلى التخمين، وبالتالي تتأثر درجة ثبات أداة القياس نأفراد العينة المستجوبة قد يلجؤو  نإفـ

نسبيا : إذا كانت الفترة الزمنية بين قياسين بنفس األداة طويلة ن قياسين بنفس األداةبيالفترة الزمنية  -7
أفراد العينة المستجوبة مما يؤدي إلى ن الظروف قد تختلف وبالتالي قد يوثر ذلك على إجابات بعض إفـ

 .عـدم ثبات القياس
يقصد بثبات أداة الدراسة أن تعطي هذه األداة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعها أكثر من مرة 

ستقرار في نتائجها وعدم رى أن ثبات أداة الدراسة يعني اإلتحت نفس الشروط والظروف، أو بعبارة أخ
  لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة.تغييرها بشكل كبير فيما 

يعتبر و  .( لقياس مدى ثبات أداة الدراسة (Alpha de Cronbachيستخدم معامل ألفا كرونباخ
سـتبيان بثبـات بنـوده، والنسـبة تساق الداخلي، فهو يربط ثبات اإللمعامل من أهم مقاييس الثبات واإلهذا ا
 3ويعبر عنه بالصيغة: 60،2%حصائية المقبولة له هي اإل

   
 

   
(  

∑    

  
) 

 حيث: 
nستبيان. : عدد فقرات اإل 

Vt.التباين الكلي لإلستبيان: 
Vi.تباين نتيجة الفقرات : 

                                                           
1
 .061، ص.0118، دار وائل للنشر، Spssالتحليل اإلحصائي األساسي باستخدام محفوظ جودة، -

2 - louis Cohen et. al, Research Methods in Education, 6
th

 edition, USA and Canada: Routledge, 2007, P.25. 
 .017، ص.7666، المكتب الجامعي الحديث األزريطة، اإلسكندرية: اإلحصاء في التربية وعلم النفسأحمد محمد الطيب،  -3
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ستبيان المتكون من للتحقق من ثبات أداة القياس تم استخدام معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإل
عتمادية القيمة التي تقبل عندها درجة اإل وهذه القيمة أعلى من 19900حيث بلغت قيمته عبارة  08

ستبيان بدرجة البحث العلمي، ويعني ذلك تمتع اإلوتعتبر هذه النسبة مقبولة ألغراض  .1911والبالغة 
 عالية من الثبات بحيث لو كررت عملية القياس في ظروف مشابهة وعلى نفس العينة ألعطت نتائج

 لنتائج موضحة في الجدول التالي: مماثلة، وا

 : قيم معامل ألفا كرونباخ18الجدول رقم 

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحاور
 19897 1 األنشطة اللوجستية

 19871 1 مدى االعتماد على إدارة متكاملة لألنشطة اللوجستية
 19878 1 سالسل اإلمداد

دارة سالسل اإلمداد  19977 18 تكامل األنشطة اللوجستية وا 
 19910 8 تكنولوجيا إدارة المعامالت

 19920 1 تكنولوجيا االتصاالت
 19121 0 تكنولوجيا إدارة العالقات

 19887 1 تكنولوجيا المعلومات كمورد استراتيجي نادر
 19911 21 تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك

 19127 1 ميزة تنافسية يمكن تقليدها
 19811 8 ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها

 19802 10 الميزة التنافسية
 19900 08 ستبيان كل محاور اإل

 Spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر
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 : عرض تحليل البياناتالثانيالمبحث 
يتم التطرق في هذا المبحث إلى تحليل الخصائص الديموغرافية للعينة بحساب التكرارات والنسب  

ن خالل حساب المتوسط الحسابي ستبيان محليل عبارات كل محور من محاور اإلالمئوية، وأيضا ت
 توسطات الحسابية.نحراف المعياري وتحديد التقييم لكل عبارة حسب مجاالت المواإل

 المطلب األول: وصف خصائص عينة الدراسة
ستبيان خصائص عينة الدراسة، حيث تضمن اإللقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لوصف 

ستبيان وهي: الجنس، السن، الخبرة المهنية، البيانات التي تخص المجيب عن اإل خمسة أسئلة حول
 الوظيفي. والجداول أدناه توضح نتائج التحليل الخاصة بأفراد عينة الدراسة.المستوى التعليمي والمستوى 

 أوال: وصف خصائص عينة الدراسة لمتغير الجنس
ناث، والجدول رقم عينة يوضح توزيع أفراد ال 19 تم تقسيم متغير الجنس إلى قسمين ذكور وا 

 حصائية حسب متغير الجنس.اإل
 حصائية حسب متغير الجنس: توزيع أفراد العينة اإل19ل رقم جدو

 النسبة المئوية% التكرار 
 %1192 100 ذكر
 %0898 91 أنثى

 %111 201 المجموع
 Spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر

% هم من جنس 0898% من عينة الدراسة من الذكور، و 1192يبين الجدول أعاله أن ما نسبته 
 اإلناث، وهذا يدل على أن الغالبية من عينة الدراسة هم من جنس الذكور. 

 ثانيا: وصف خصائص عينة الدراسة لمتغير السن
حصائية حسب متغير السن تم تقسيم متغير السن إلى أربعة فئات عمرية، وتوزيع أفراد العينة اإل

 يوضحه الجدول أدناه.
 حصائية حسب متغير السن: توزيع أفراد العينة اإل21جدول رقم 

 النسبة المئوية% التكرار 
 %991 27 سنة  01أقل من 

 %0191 129 سنة 09إلى  01من 
 %0092 88 سنة  79إلى  71من 
 %091 9 سنة فأكثر 01

 %111 201 المجموع
 Spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر
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%، ثم 0191سنة بنسبة  09إلى  01ن الجدول أعاله أن أعلى نسبة كانت للفئة العمرية من ييب
 01%، في حين تأتي الفئة العمرية األقل من 0092سنة بنسبة  79إلى  71تأتي الفئة العمرية ما بين 

 %.  091سنة فأكثر بنسبة  01%، ثم تأتي فئة 991سنة بنسبة 
 لمتغير الخبرة المهنيةثالثا: وصف خصائص عينة الدراسة 

حصائية حسب ت عمرية، وتوزيع أفراد العينة اإلتم تقسيم متغير الخبرة المهنية إلى ثالثة فئا
 برة المهنية يوضحه الجدول أدناه.متغير الخ

 حصائية حسب متغير الخبرة المهنية: توزيع أفراد العينة اإل21ل رقم جدو
 النسبة المئوية التكرار 

 992 20 سنوات 0أقل من 
 0092 88 سنوات 11إلى  0من 

 0091 109 سنوات 11أكثر من 
 111 201 المجموع

 Spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر

سنوات  قد إحتلت  11 فئة األكثر منلحصائية أعاله أن توزيع أفراد العينة اإل يالحظ من الجدول
، واحتلت فئة %0092سنوات بنسبة  11إلى  0، في حين تليها فئة من%0091األولى بنسبة المرتبة 
وهذا يعني أن المجمع يعتمد على الشباب بمقدار ال بأس  .%992 سنوات المرتبة الثالثة بنسبة 0األقل من

 به كما يحافظ على الكفاءات من ذوي الخبرة.
 وى التعليميرابعا: وصف خصائص عينة الدراسة لمتغير المست

حصائية حسب ، وتوزيع أفراد العينة اإلتعليميةتم تقسيم متغير المستوى التعليمي إلى ثالثة فئات 
 متغير المستوى التعليمي يوضحه الجدول أدناه. 

 : توزيع أفراد العينة االحصائية حسب متغير المستوى التعليمي22جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار 

 2298 01 ثانوي أو أقل
 0091 107 ليسانس أو ما يعادلها

 2091 09 ماستر أو مايعادله
 111 201 المجموع

 Spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر

حصائية أن غالبية أفراد العينة هم من حملة أن توزيع أفراد العينة اإليالحظ من جدول أعاله 
 %2091، في حين بلغت نسبة حاملي شهادة ماستر أو ما يعادلها نسبة %0091 الليسانس بنسبةشهادة 
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وهذا يعني أن  .%2298من عينة الدراسة، وبلغت نسبة الموظفين ذوي المستوى الثانوي أو أقل نسبة 
أضافوا المجمع بسبب طبيعة نشاطه يعتمد على كفاءات بشرية متعلمة، وحتى ذوي المستوى ثانوي أو أقل 

 عند اإلجابة أنهم متحصلون على تكوين في إختصاصات معينة مثل اإلعالم اآللي والمحاسبة وغيرها. 

 خامسا: وصف خصائص عينة الدراسة لمتغير المستوى الوظيفي
حصائية حسب متغير تم تقسيم متغير المستوى الوظيفي إلى فئتين، وتوزيع أفراد العينة اإل

 جدول أدناه.المستوى الوظيفي يوضحه ال
 : توزيع أفراد العينة االحصائية حسب متغير المستوى الوظيفي20جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار 
 0991 179 إطار 

 7197 111 إطار رئيسي
 111 201 المجموع

 Spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر

أن أغلب أفراد عينة الدراسة هم من فئة اإلطارات حيث بلغت  يالحظ من الجدول أعاله
من المجموع العام، أما النسبة المتبقية فهي لفئة إطار رئيسي وقد بلغت هذه النسبة  %0991نسبتهم
وهذا يعني أن اإلجابات من المفترض أن تكون من مسؤولين أكثر دراية ببعض األسئلة  .7197%

 المطروحة من غيرهم.
 لثاني: التحليل الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسةالمطلب ا

ستبيان لعينة على كل عبارة من عبارات اإليهتم التحليل الوصفي بتحديد درجة موافقة أفراد ا
لمعرفة أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات في األنشطة اللوجستية وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية 

 إلجابات أفراد العينة اتجاه المحاور الرئيسية مع مختلف مؤشراتها.لمجمع صيدال، وفي مايلي عرض 
دارة سالسل اإلمدادأوال:   الـمقاييس الوصفية لمتغير اإلدارة المتكاملة لألنشطة اللوجستية وا 

اإلدارة المتكاملة لألنشطة يمكن تلخيص النتائج المتحصل عليها الخاصة بالمتغير المستقل )
دارة   ( في الجدول التالي:سالسل اإلمداداللوجستية وا 

 
 
 

 



مجمع صيدال وأثرها في تحقيق ميزة تنافسية  بدعم تكنولوجيا المعلومات لإلدارة اللوجستية          خامسالفصل ال  
 

 
246 

دارة سالسل اإلمداد: 27جدول رقم   الـمقاييس الوصفية لمتغير اإلدارة المتكاملة لألنشطة اللوجستية وا 
المتوسط  عبارات القياس الرقم

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 التقييم الرتبة

 جيد  1900 0981 األنشطة اللوجستية
على التنبؤ بالطلب لتخطيط يعتمد مجمع صيدال  11

بالكميات التي تلبي الطلب  عملية اإلنتاج والتوريد
 المتوقع.

 جيد 7 0.84 4.08

يحرص مجمع صيدال على تلبية متطلبات العمالء في  12
 الوقت المالئم.

 متوسط 11 0.82 2.86

يغطي مجمع صيدال متطلبات العمالء من حيث  10
 الكمية.

 متوسط 9 1.04 2.96

يوفر مجمع صيدال شبكة نقل لألدوية والمواد األولية  17
 في الوقت والمكان المناسبين.

 جيد  0 0.73 4.09

يراعي مجمع صيدال تخفيض التكاليف عند نقل  10
 السلع والواد األولية.

 جيد 1 0.65 3.96

يوفر مجمع صيدال مخازن كافية ومالئمة لتسهيل  11
 األولية.دخول وخروج األدوية والمواد 

 جيد 1 0.95 3.86

تخزين كميات كافية من المواد األولية بيقوم المجمع  11
 واألدوية لتغطية الطلب.

 جيد 2 0.55 4.15

يعتمد المجمع على التخطيط المسبق لعملية الشراء  18
 من أجل تغطية الطلب.

 جيد 8 0.72 3.75

يختار  مجمع صيدال المعدات المناسبة للمناولة التي  19
 تقلل من التكاليف.

 جيد 0 0.62 3.98

يستخدم مجمع  صيدال تغليف مالئم لنوعية المنتوج  11
 ولتسريع مناولته وتخزينه.

 جيد جدا 1 0.53 4.32

 متوسط  1901 0922 مدى اإلعتماد على إدارة متكاملة للألنشطة اللوجستية
يعتبر مجمع صيدال جميع األنشطة اللوجستية التي  11

وصول المواد األولية من المورد إلى غاية تؤدي إلى 
 المصنع وظيفة متكاملة تسمى التوريد )إدارة المواد(.

 متوسط 7 1.05 3.03

تعتبر مؤسسة صيدال جميع األنشطة اللوجستية التي  12
تؤدي إلى وصول السلع )األدوية( من المصانع إلى 

 غاية الزبون وظيفة متكاملة تسمى التوزيع.

 جيد  2 0.85 3.58

يتم تنسيق العملية اللوجستية داخل المؤسسة بطريقة  10
متكاملة من شراء المادة األولية إلى غاية تسليم 

 السلعة للزبون.

 متوسط 0 0.86 3.05
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يعالج مجمع صيدال التكلفة الكلية للنشاط اللوجستي  17
ككتلة واحدة دون اإلهتمام بتخفيض تكلفة األنشطة 

 اللوجستية بشكل منفرد.

 متوسط 1 0.69 2.73

يقلص مجمع صيدال من حركة المخزونات داخل  10
 عملية اإلنتاج

 متوسط 0 0.50 2.99

يتم إنتاج األدوية باإلعتماد على تقديرات بحوث  11
 التسويق.

 جيد 1 0.63 3.96

 جيد  1922 0907 سالسل اإلمداد
يعتمد مجمع صيدال على شراكة إستراتيجية )طويلة  11

 مجموعة معينة من الموردينالمدى( مع 
 جيد 7 0.73 3.89

يستحوذ مجمع صيدال على نسبة معتبرة من مبيعات  18
 الموردين

 متوسط 1 0.59 3.21

يعتمد مجمع صيدال على بناء عالقات طويلة المدى  19
 مع زبائنه

 جيد جدا  0 0.61 4.24

يسعى مجمع صيدال إلى تحسين رضا زبائنه  21
 النهائيين

 جيد 0 0.65 3.66

يأخذ مجمع صيدال بعين اإلعتبار أفكار وأراء  21
 الموردين فيما يتعلق بجودة المنتج وتدفق المواد

 متوسط 9 0.71 2.72

يعتمد مجمع صيدال على تدفق المعلومات لتخطيط  22
 جميع أنشطته كالشراء، اإلنتاج والتوزيع....

 جيد جدا 2 0.61 4.32

ثالثة للقيام ببعض يفوض مجمع صيدال أطراف  20
 األنشطة اللوجستية كالنقل والتخزين

 جيد جدا 1 0.61 4.36

يعتمد مجمع صيدال على تحالفات وشراكة مع  27
 المنافسين لتطوير أنشطته

 جيد 1 0.88 3.44

لدى مجمع صيدال قدرة على اإلستجابة للتغيرات  20
 الطارئة في الطلب

 متوسط 11 0.83 2.69

صيدال على قياس دوران المخزون يعمل مجمع  21
 باستمرار .

 متوسط 8 0.94 2.93

 جيد  1929 0902 اإلجمالي 
 Spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر

اإلدارة المتكاملة يوضح الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المتغير المستقل )
دارة سالسل اإلمدادلألنشطة  ، وهي 0902جيد" حيث يساوي ، والذي يقع ضمن مجال التقييم "(اللوجستية وا 

دارة سالسل قيمة تشير إلى أن مجموع المستجوبين يقرون بوجود  اإلدارة المتكاملة لألنشطة اللوجستية وا 
وجستية، مدى اإلعتماد على ألنشطة اللا ألبعاد هذا المتغير والمتمثلة في بالنسبةأما  .بمستوى جيداإلمداد 
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 0907، 0922، 0981 بـ حسابيةال هامتوسطات فقد قدرتإدارة متكاملة لألنشطة اللوجستية وسالسل اإلمداد 
 مايلي:لهذه األبعاد فيعلى التوالي. ويمكن توضيح النتائج الجزئية 

اإلستبيان وهي : ألجل اختبار هذا البعد وضعت العديد من العبارات في األنشطة اللوجستية .1
أن إجابات المستجوبين من عناصر مجمع صيدال،  27يتبين من خالل الجدول رقم و  .11لى إ 1من 

 0، 8، 2، 1، 1، 0 ،7والتي تحمل الترتيب 19، 18، 11، 11، 10، 17، 11ومن خالل الفقرات 
والمتعلق  7910تقع ضمن مجال التقييم الجيد، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ  على التوالي
نحراف معياري قدره  11بالفقرة رقم  أن غالبية أفراد العينة يقرون باعتماد إلى  وتشير هذه النتائج .1900وا 

وأنه مجمع صيدال على التنبؤ بالطلب لتخطيط عملية اإلنتاج والتوريد بالكميات التي تلبي الطلب المتوقع 
ت والمكان المناسبين، مع مراعاته لتخفيض التكاليف عند شبكة نقل لألدوية والمواد األولية في الوق يوفر

كما يوفر المجمع مخازن كافية ومالئمة لتسهيل دخول وخروج األدوية والمواد  .نقل السلع والمواد األولية
األولية ويقوم أيضا بتخزين كميات كافية من المواد األولية واألدوية لتغطية الطلب. ويعتمد المجمع كذلك 

أيضا المعدات المناسبة للمناولة التي  يختاريط المسبق لعملية الشراء من أجل تغطية الطلب و على التخط
 تقلل من التكاليف.
فتقع ضمن مجال التقييم "جيد جدا"، حيث سجلت متوسط  11التي تحمل الترتيب  11أما الفقرة 
نحراف معياري قدره  7902حسابي يقدر بـ  ية أفراد العينة يقرون ، وعليه يمكن القول أن غالب1900وا 

 باستخدام مجمع صيدال تغليف مالئم لنوعية المنتوج ولتسريع مناولته وتخزينه.
توالي، فتقع ضمن مجال على ال 19، 11التي تحمل الترتيب  10، 12في حين جاءت الفقرتين 

نحراف معياري  10والمتعلق بالفقرة رقم  2991متوسط"، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ التقييم " وا 
لمتطلبات العمالء من  ، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون بتغطية مجمع صيدال1917قدره 

 حرصه على تلبية متطلبات العمالء في الوقت المالئم.وب حيث الكمية
نحراف معياري قدره  0981أما المتوسط الحسابي العام للفقرات في هذا البعد فقد بلغ  ، 1900وا 

جيد"، بمجمع صيدال ضمن مجال التقييم "والذي يدل على أن تقييم أفراد عينة الدراسة لألنشطة اللوجستية 
األنشطة اللوجستية بمجمع صيدال بتقييم فعالية إذ يمكن القول أن هناك قبول من قبل المستجوبين على 

 متوصل إليه.إدارة المجمع العمل على الحفاظ على هذا المستوى ال منجيد مما يتطلب 
: ألجل اختبار هذا البعد وضعت العديد مدى اإلعتماد على إدارة متكاملة لألنشطة اللوجستية .2
أن إجابات  27يتبين من خالل الجدول رقم و  .11إلى  11ت في اإلستبيان وهي من من العبارا
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تقع الي، التو على  12، 11والتي تحمل الترتيب 12، 11 مجمع صيدال، ومن خالل الفقرتينبالمستجوبين 
 11والمتعلق بالفقرة رقم  0991ضمن مجال التقييم الجيد، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ 

نحراف معياري قدره  ، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون على إنتاج المجمع ألدوية 1910وا 
لوجستية التي تؤدي إلى وصول السلع لجميع األنشطة ال معتبارهاماد على تقديرات بحوث التسويق و باإلعت

  )األدوية( من المصانع إلى غاية الزبون وظيفة متكاملة تسمى التوزيع.
على التوالي، وتقع ضمن  10، 11، 10، 17فتحمل الترتيب  10، 17، 10، 11أما الفقرات 

نحراف  10م والمتعلق بالفقرة رق 0910مجال التقييم المتوسط، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ  وا 
جميع األنشطة اللوجستية  بأنغالبية أفراد العينة يقرون  أنإلى  وتشير هذه النتائج .1981معياري قدره 

التي تؤدي إلى وصول المواد األولية من المورد إلى غاية المصنع وظيفة متكاملة تسمى التوريد )إدارة 
تتم بطريقة متكاملة من شراء المادة األولية إلى غاية  المجمعالمواد( وأن تنسيق العملية اللوجستية داخل 

المجمع يعالج التكلفة الكلية للنشاط اللوجستي ككتلة واحدة دون بأن كما يقرون أيضا  .لزبونتسليم السلعة ل
اإلهتمام بتخفيض تكلفة األنشطة اللوجستية بشكل منفرد ويقلص من حركة المخزونات داخل عملية 

 اإلنتاج.
نحراف معياري قدره  0922سط الحسابي العام للفقرات في هذا البعد فقد بلغ أما المتو  ، 1901وا 

بمجمع  والذي يدل على أن تقييم أفراد عينة الدراسة لـمدى اإلعتماد على إدارة متكاملة لألنشطة اللوجستية
إعتماد  ، إذ يمكن القول أن هناك قبول من قبل المستجوبين علىالمتوسطصيدال ضمن مجال التقييم 

 المجمع على إدارة متكاملة لألنشطة اللوجستية لكن بتقييم متوسط مما يتوجب على إدارة المجمع العمل
، عن طريق تشجيع التنسيق الداخلي، تبادل المعلومات والتعاون عن على إعادة النظر في بعض النقائص

 طريق تشجيع العمل الجماعي داخل المجمع.

ت في اإلستبيان وهي من هذا البعد وضعت العديد من العبارا ألجل اختبارسالسل اإلمداد:  .0
أن إجابات المستجوبين من مجمع صيدال، ومن خالل  27يتبين من خالل الجدول رقم و  .21إلى  11

تقع ضمن مجال التقييم جيد جدا، حيث سجل  10، 12، 11والتي تحمل الترتيب 19، 22، 20الفقرات 
نحراف معياري قدره  20والمتعلق بالفقرة رقم  7901أعلى متوسط حسابي فيها بـ  ، وعليه يمكن 1911وا 

يتعلق أن مجمع صيدال يأخذ بعين اإلعتبار أفكار وأراء الموردين فيما بالقول أن غالبية أفراد العينة يقرون 
يعتمد على تدفق المعلومات لتخطيط جميع أنشطته كالشراء، اإلنتاج أنه و  بجودة المنتج وتدفق المواد

 والتوزيع، كما يفوض أطراف ثالثة للقيام ببعض األنشطة اللوجستية كالنقل والتخزين.
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على الترتيب وتقع ضمن مجال التقييم  11، 10، 17فتحمل الترتيب 27، 21، 11أما الفقرات 
نحراف معياري قدره  11والمتعلق بالفقرة رقم  0989يها بـ جيد، حيث سجل أعلى متوسط حسابي ف وا 

، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون على إعتماد المجمع على شراكة إستراتيجية 1910
إلى تحسين رضا زبائنه النهائيين، كما يعتمد  ىيسع أنه)طويلة المدى( مع مجموعة معينة من الموردين، و 
 على تحالفات وشراكة مع المنافسين لتطوير أنشطته.

تقع  على التوالي، 11، 9، 8، 1التي تحمل الترتيب  20، 21، 21، 18في حين جاءت الفقرات 
 18والمتعلق بالفقرة  0921ضمن مجال التقييم المتوسط، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ 

نحراف معياري قدره  ، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون على إستحواذ مجمع صيدال 1909وا 
على قياس دوران المخزون باستمرار كما يأخذ المجمع  وأنه يعمل نسبة معتبرة من مبيعات الموردين على

قدرة المجمع على إضافة إلى واد، بعين اإلعتبار أفكار وأراء الموردين فيما يتعلق بجودة المنتج وتدفق الم
 اإلستجابة للتغيرات الطارئة في الطلب.
، 1922نحراف معياري قدره با 0907قرات في هذا البعد فقد بلغ أما المتوسط الحسابي العام للف

جيد"، إذ بمجمع صيدال ضمن مجال التقييم "والذي يدل على أن تقييم أفراد عينة الدراسة لـسالسل اإلمداد 
سالسل اإلمداد بتقييم جيد مما بتبني المجمع لفلسفة يمكن القول أن هناك قبول من قبل المستجوبين 

، والعمل على تحسينه باستمرار خاصة لعمل على الحفاظ على هذا المستوىيستوجب على إدارة المجمع ا
لب أن يكون هناك تبادل مفتوح وأن معظم الموظفين غير مدركين لحقيقة فلسفة سلسلة اإلمداد، والتي تتط

إلى حد بعيد للمعلومات بين الموردين، المجمع وزبائنه، األمر الذي لم يتحقق في الواقع. وأن يكون 
  مستوى أداء جميع الحلقات في سلسلة اإلمداد متقاربة ألن فعاليتها تقاس بأضعف حلقة فيها.

 طة باللوجستيك:الـمقاييس الوصفية لمتغير تكنولوجيا المعلومات المرتب -1
)تكنولوجيا المعلومات المرتبطة  المعدليمكن تلخيص النتائج المتحصل عليها الخاصة بالمتغير 

 في الجدول التالي: باللوجستيك(
 الـمقاييس الوصفية لمتغير تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك: 20جدول رقم 

المتوسط  عبارات القياس الرقم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 التقييم الرتبة

 متوسط  1929 0911 تكنولوجيا إدارة المعامالت
يعتمد مجمع صيدال على نظام تخطيط موراد  11

أو أي تكنولوجيا أخرى لتغطية جميع  (ERP)المؤسسة
 وظائفه كالشراء، التخزين واإلنتاج....

 متوسط 11 1.01 2.64
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أي أو  (ERP)يستخدم نظام تخطيط موراد المؤسسة 12
تكنولوجيا أخرى لتنظيم تدفق المعلومات عبر المجمع 

 من أجل اإلستخدام األفضل لموارده.

 جيد 7 0.85 3.95

أو أي  (ERP)يساهم نظام تخطيط موراد المؤسسة 10
تكنولوجيا أخرى في مجمع صيدال على توفير الوقت 

 والجهد.

 جيد 0 0.99 4.02

أي  أو (ERP)يجعل نظام تخطيط موراد المؤسسة 17
تكنولوجيا أخرى جميع عمليات مجمع صيدال تزامنية 

 )في نفس الوقت(.

 جيد 0 0.99 3.88

أو أي  (ERP)يعمل نظام تخطيط موراد المؤسسة 10
تكنولوجيا أخرى في مجمع صيدال على المراقبة 

 الدقيقة الدخال المعلومات.

 متوسط 9 1.08 2.86

أي أو  (ERP)يسهل نظام تخطيط موراد المؤسسة 11
دارتها في  تكنولوجيا أخرى الوصول إلى المعلومات وا 

 جميع أنحاء المجمع.

 ضعيف 11 0.82 2.58

أو أي  (ERP)يعمل نظام تخطيط موراد المؤسسة 11
تكنولوجيا أخرى في مجمع صيدال على الحد من 

 إزدواجية البيانات.

 جيد 1 0.88 3.73

موراد يوفر مجمع صيدال واجهة أمامية لنظام تخطيط  18
أو أي تكنولوجيا أخرى على شبكة  (ERP)المؤسسة
 االنترنت.

 ضعيف 10 0.66 1.82

يوفر مجمع صيدال إمكانية الوصول إلى نظام تخطيط  19
أو أي تكنولوجيا أخرى  (ERP)موراد المؤسسة
 لمورديه وزبائنه.

 ضعيف 12 0.68 1.86

يستخدم مجمع صيدال نظام إدارة مستودعات أو أي  11
ألتمتة وظائف التخزين (WMS) تكنولوجيا أخرى

 األساسية

 جيد 2 0.68 4.18

 ستخدم مجمع صيدال نظام إدارة مستودعات ي 11

(WMS)  أو أي تكنولوجيا أخرى لتحديد مواقع
 التخزين المناسبة لمختلف المنتجات المحتملة.

 متوسط 8 0.88 3.02

أو أي  (WMS) يؤدي نظام إدارة المستودعات  12
تكنولوجيا أخرى في مجمع صيدال إلى الرفع من 

 مستوى الدقة.

 جيد جدا 1 0.49 4.45

أو أي  (WMS) يوفر نظام إدارة المستودعات  10
تكنولوجيا أخرى بالمجمع قدرة أكبر لخدمة العميل عن 

 متوسط 1 0.78 3.04



مجمع صيدال وأثرها في تحقيق ميزة تنافسية  بدعم تكنولوجيا المعلومات لإلدارة اللوجستية          خامسالفصل ال  
 

 
252 

طريق تقليص دورة األمر )من وصول طلب العميل 
 إلى غاية تلبيته(.

أو (TMS)يعتمد مجمع صيدال على نظام إدارة النقل  17
 أي تكنولوجيا أخرى لتخطيط، تنظيم وتحسين النقل.

ضعيف  17 0.49 1.56
 جدا

 متوسط  1921 0921 تكنولوجيا اإلتصاالت
 Code àيستعين مجمع صيدال بشريط الترميز  ) 10

barres.للتقليل من األخطاء عند إدخال البيانات ) 
 جيد 6 0.55 3.68

 Code àيسهل إستخدام شريط الترميز  ) 11

barres في مجمع صيدال تحديد أصناف المخزون)
 أثناء حركته داخل المستودع.

 جيد 5 0.94 3.80

صيدال على نظام تبادل البيانات  مجمعيعتمد  11
أو أي تكنولوجيا أخرى لنقل البيانات (EDI)إلكترونيا 

النظم في شكل رسائل موحدة ومتعددة بين 
 اإللكترونية المحوسبة بين الوحدات والفروع.

 جيد 4 0.94 3.87

يستخدم مجمع صيدال نظام تبادل البيانات إلكترونيا  18
(EDI) أو أي تكنولوجيا أخرى لتوسيع قاعدته المعرفية

)عن طريق جمع المعلومات من الموردين والزبائن 
 وغيرهم(.

 جيد 7 0.92 3.68

يستخدم مجمع صيدال نظام تبادل البيانات إلكترونيا  19
(EDI) أو أي تكنولوجيا أخرى إلجراء مشاورات إلزامية

 مع الشركاء المتعاملين معه.

 ضعيف 12 0.88 2.02

يعتمد مجمع صيدال على نظام تبادل البيانات  21
أو أي تكنولوجيا أخرى لتوحيد كل (EDI)إلكترونيا 

جراءاته.  برامجه وا 

 متوسط 9 0.76 2.94

يعتمد مجمع صيدال على شبكة األنترنت لتبادل  21
 المعلومات.

 جيد جدا 2 0.68 4.33

يستخدم مجمع صيدال البريد اإللكتروني لتبادل  22
 الرسائل الرقمية بين موظفيها.

 جيد جدا 1 0.64 4.51

يستخدم مجمع صيدال األنترنت في معامالتها  20
 والتسويق...التجارية كالشراء، البيع 

 ضعيف 13 0.83 1.98

يستخدم مجمع صيدال شبكات التواصل اإلجتماعي  27
 لإلهتمام بانشغاالت وآراء الموردين والعمالء.

 ضعيف 11 0.87 2.03

يوفر مجمع صيدال هواتف ذكية للموظفين إلتمام  20
 المعامالت الداخلية والخارجية.

 متوسط 8 0.83 3.02

 ضعيف 10 0.95 2.50يعتمد مجمع صيدال على الشبكات الخارجية  21
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(Extranet)  في تعامالته مع الموردين والعمالء
 والشركاء.

يعتمد مجمع صيدال على الشبكات الداخلية  21
(Intranet)  في تعامالتها مع الموظفين داخل

 .المجمع

 جيد 3 0.71 4.06

 متوسط  1901 2981 تكنولوجيا إدارة العالقات
يعتمد مجمع صيدال على نظام الجدولة والتخطيط  28

أو أي تكنولوجيا أخرى من أجل (APS)المتقدم 
التخطيط طويل األجل لتصميم شبكة التوزيع الخاصة 

 به.

 جيد 2 0.80 3.69

يستند مجمع صيدال على نظام الجدولة والتخطيط  29
أو أي تكنولوجيا أخرى لدراسة توقعات (APS)المتقدم 

 المبيعات المستقبلية.

 جيد 1 0.80 4.09

يعتمد مجمع صيدال على نظام إدارة عالقات العمالء  01
(CRM) .لكسب زبائن جدد والحفاظ عليهم 

 ضعيف 7 0.80 2.48

يستخدم مجمع صيدال نظام إدارة عالقات العمالء  01
(CRM).لمراقبة نقاط اإلتصال مع العمالء 

 ضعيف 10 0.88 1.97

يعتمد مجمع صيدال على نظام إدارة عالقات العمالء  02
(CRM) .لطلب معلومات عن الزبائن 

 ضعيف 9 0.81 2.12

يعمل مجمع صيدال على استخدام نظام إدارة عالقات  00
لتسهيل وتسريع عملية الوصول إلى  (CRM)العمالء 

 المعلومات ومدى تدفقها.

 ضعيف 8 0.91 2.16

يعتمد مجمع صيدال على نظام إدارة عالقات العمالء  07
(CRM)  للحصول على معلومات حقيقية عن طلب
 الزبائن.

 متوسط 6 0.82 2.96

إقتراحات   (CRM)يقدم نظام إدارة عالقات العمالء  00
 أتوماتيكية للمجمع بخصوص خدمة العمالء.

 متوسط 5 0.70 2.97

يعتمد مجمع صيدال على نظام إدارة عالقات العمالء  01
(CRM) .لقياس فعالية التسويق والمبيعات 

 متوسط 3 0.66 3.13

متخذي  (CRM)يساعد نظام إدارة عالقات العمالء  01
القرار بمجمع صيدال على إتخاذ اجراءات تتالءم مع 

 الخصائص الفردية لزبائنه.

 متوسط 4 0.70 3.10

 متوسط  1920 0920 المعلومات كمورد إستراتيجي نادرتكنولوجيا 
يعمل مجمع صيدال على دمج تكنولوجيا المعلومات  08

 بشكل وثيق مع إستراتيجية المنظمة.
 ضعيف 9 0.88 2.49
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يعمل مجمع صيدال على دمج تكنولوجيا المعلومات  09
التي يستخدمها مع عملياته التنظيمية لتحسين 

 السلوك اإلداري.

 جيد 2 0.86 4.04

يعتمد مجمع صيدال على تكنولوجيا المعلومات  71
 لتطوير منتجات أو خدمات جديدة.

 جيد 3 0.82 3.96

يعتمد مجمع صيدال على تكنولوجيا المعلومات إلعادة  71
 (Reengineering)هندسة عمليات األعمال

 ضعيف 10 0.77 2.06

يعتمد مجمع صيدال على تكنولوجيا المعلومات  72
 لتحسين عملية صنع القرار.

 جيد 1 0.86 4.08

يعتمد مجمع صيدال على تكنولوجيا المعلومات  70
 للتنسيق والمرونة في التعامل مع حاالت الالتأكد.

 متوسط 6 0.81 3.12

توفر صيدال دورات تدريبية على إستخدام  77
 التكنولوجيات الحديثة والتعامل معها.

 متوسط 7 0.65 3.04

األفراد في مجمع صيدال على التعلم والتراكم يعتمد  70
المعرفي لكسب مهارات تساعد على اإلستفادة اإلدارية 

 من تكنولوجيا المعلومات.

 متوسط 5 0.79 3.36

يتمتع المجمع بالقدرة على التحكم في التكاليف  71
 المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

 متوسط 8 0.73 2.79

تكنولوجيا المعلومات عند الحاجة يستثمر المجمع في  71
 إليها للتأثير على أهداف العمل.

 جيد 4 0.74 3.64

 متوسط  1921 0912 اإلجمالي 
 Spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر

)تكنولوجيا المعلومات  المعدليوضح الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المتغير 
، وهي قيمة تشير إلى 0912المرتبطة باللوجستيك(، والذي يقع ضمن مجال التقييم "متوسط" حيث يساوي 

أن مجموع المستجوبين يقرون بوجود تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك بمستوى متوسط، وبالنظر 
رة المعامالت، تكنولوجيا اإلتصاالت، تكنولوجيا إدارة إلى النتائج المتحصل عليها بالنسبة لـتكنولوجيا إدا

، 0921، 0911بمتوسطات حسابية  فقد قدرتالعالقات و تكنولوجيا المعلومات كمورد إستراتيجي نادر 
 على التوالي. ويمكن توضيح النتائج الجزئية كمايلي: 0920و 2981

ات في العديد من العبار ألجل اختبار هذا البعد وضعت تكنولوجيا إدارة المعامالت: -أ 
مجمع صيدال، بأن إجابات المستجوبين  20يتبين من خالل الجدول رقم و  .17إلى  1اإلستبيان وهي من 

تقع ضمن مجال التقييم جيد جدا، حيث سجلت متوسط ، 11والتي تحمل الترتيب 12لفقرة ومن خالل ا
نحراف معياري قدره  7970حسابي قدر بـ  ول أن غالبية أفراد العينة يقرون على ، وعليه يمكن الق1979وا 
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تؤدي إلى الرفع من  مشابهةأو أي تكنولوجيا (WMS) لمستودعات لأن مجمع صيدال يملك نظام إدارة 
 مستوى الدقة.

على  11و  10، 17، 10، 12التي تحمل الترتيب  1، 7، 2، 0، 11بينما جاءت الفقرات 
والمتعلق بالفقرة  7918التوالي تقع ضمن مجال التقييم "جيد"، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ 

نحراف معياري قدره 11 ستخدم أن المجمع يب، وعليه يمكن القول بأن غالبية أفراد العينة يقرون 1918، وا 
كما يساهم  .ألتمتة وظائف التخزين األساسيةمشابهة أو أي تكنولوجيا  (WMS)مستودعاتللنظام إدارة 

و في المجمع على توفير الوقت والجهد،   مشابهة لهأو أي تكنولوجيا  (ERP)نظام تخطيط موراد المؤسسة
يجعل جميع  إضافة إلى أنه ،تنظيم تدفق المعلومات عبر المجمع من أجل اإلستخدام األفضل لمواردهفي 

 من إزدواجية البيانات. ويحدعمليات المجمع تزامنية أي في نفس الوقت 
على التوالي التي   11، 19، 18، 11التي تحمل الترتيب  11، 10، 11، 10وجاءت الفقرات 

، 10والمتعلق بالفقرة  0917تقع ضمن مجال التقييم "متوسط"، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ 
نحراف معياري قدره  أن المجمع يوفر نظام إدارة ب، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون 1918وا 

لها قدرة أكبر لخدمة العميل عن طريق تقليص دورة مشابهة أو أي تكنولوجيا  (WMS) لمستودعات ل
لتحديد  باستخدام هذه التكنولوجياأيضا  كما يقروناألمر )من وصول طلب العميل إلى غاية تلبيته(، 
 مشابهةأو أي تكنولوجيا  ERPنظام يقرون أن كما  .مواقع التخزين المناسبة لمختلف المنتجات المحتملة

أيضا لتغطية جميع وظائفه  ادخال المعلومات، ويعتمد عليهعلى المراقبة الدقيقة إلتعمل في المجمع 
  متوسط.، ولكن بتقدير اجكالشراء، التخزين واإلنت

على التوالي تقع ضمن مجال  10، 12، 11التي تحمل الترتيب  18، 19، 11وجاءت الفقرات 
نحراف معياري 11والمتعلق بالفقرة  2908التقييم "ضعيف"، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ  ، وا 

 أو  (ERP) المؤسسةأن نظام تخطيط موراد  ، وعليه يمكن القول بأن غالبية أفراد العينة يقرون1982قدره 
دارتها في جميع أنحاء المجمع ويوفر  مشابهةأي تكنولوجيا  في المجمع تسهل الوصول إلى المعلومات وا 

إمكانية الوصول لمورديه وزبائنه ، كما يوفر واجهة أمامية لهذا النظام على شبكة االنترنت، ولكن بتقييم 
 مثل هذه الخدمات لغرض تحسينها.ضعيف مما يستوجب على إدارة المجمع إعادة النظر في 

، حيث وقعت ضمن مجال التقييم ضعيف جدا بمتوسط 17فقد حملت الترتيب  17أما الفقرة 
نحراف معياري قيمته 1901حسابي قدره  ، وبهذا يمكن القول بأن غالبية أفراد العينة يقرون على 1979، وا 

ي تكنولوجيا أخرى لتخطيط، تنظيم وتحسين أو أ (TMS)يعتمد على نظام إدارة النقل ال أن مجمع صيدال 



مجمع صيدال وأثرها في تحقيق ميزة تنافسية  بدعم تكنولوجيا المعلومات لإلدارة اللوجستية          خامسالفصل ال  
 

 
256 

أن تولي إهتماما بهذا النوع من التكنولوجيات لما لها من أثار إيجابية وبالتالي على إدارة المجمع  النقل.
 في كسب الوقت وتخفيض التكاليف....

 ،1929نحراف معياري قدره با 0911أما المتوسط الحسابي العام للفقرات في هذا البعد فقد بلغ 
والذي يدل على أن تقييم أفراد عينة الدراسة لتكنولوجيا إدارة المعامالت بمجمع صيدال ضمن مجال التقييم 
"متوسط"، إذ يمكن القول أن هناك قبول من قبل المستجوبين على وجود تكنولوجيا إدارة المعامالت 

 . يحتاج إلى إعادة نظر في بعض النقائص ، ممابمجمع صيدال لكن بتقييم متوسط
ألجل اختبار هذا البعد وضعت العديد من العبارات في اإلستبيان تكنولوجيا اإلتصاالت: -ب 
مجمع صيدال، ومن بالأن إجابات المستجوبين  20يتبين من خالل الجدول رقم و . 21إلى  10وهي من 

تقع ضمن مجال التقييم "جيد جدا"، على التوالي  12، 11حمل الترتيبوالتي ت 21، 22خالل الفقرات 
نحراف معياري قدره  22والمتعلق بالفقرة رقم  7901حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ  ، 1917وا 

يستخدم شبكة األنترنت والبريد اإللكتروني أن المجمع بوعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون 
بتقييم جيد جدا مما يتوجب على إدارة  األخرى بين موظفيه لرسائل الرقمية ومختلف المعلوماتلتبادل ا

. على الرغم من معاناة بعض الموظفين من ضعف لى المحافظة على مثل هذه الخدماتالمجمع العمل ع
شبكة األنترنت مما يؤدي إلى تأخير األعمال، وبالتالي على إدارة المجمع العمل على التخلص من هذه 

 النقائص.
، 11، 11، 21المجمع، ومن خالل الفقرات  موظفيكما تبين أيضا أن إجابات المستجوبين من 

على التوالي، والتي تقع ضمن مجال التقييم  11و 11، 10، 17، 10والتي تحمل الترتيب 18و  10
نحراف معياري قدره با 21والمتعلق بالفقرة رقم  7911"جيد"، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ 

مجمع صيدال يعتمد على الشبكات الداخلية  بأن، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون 1.17
(Intranet) مع الموظفين، كما يعتمد أيضا على نظام تبادل البيانات إلكترونيا  في تعامالته(EDI) أو أي
لنقل البيانات في شكل رسائل موحدة ومتعددة بين النظم اإللكترونية المحوسبة بين  مشابهةتكنولوجيا 

في تحديد أصناف المخزون  (Code à barresالوحدات والفروع، ويسهل أيضا إستخدام شريط الترميز )
ك أثناء حركته داخل المستودع و يستعين به للتقليل من األخطاء عند إدخال البيانات. كما يستخدم كذل

لتوسيع قاعدته المعرفية )عن طريق  مشابهةأو أي تكنولوجيا  (EDI)المجمع نظام تبادل البيانات إلكترونيا 
 جمع المعلومات من الموردين والزبائن وغيرهم(.
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على التوالي تقع ضمن مجال التقييم  19، 18 في الترتيب 21، 20بينما جاءت الفقرتين 
نحراف معياري قدره باو  20والمتعلق بالفقرة رقم  0912فيها بـ "متوسط"، حيث سجل أعلى متوسط حسابي 

هواتف ذكية للموظفين أن إدارة المجمع توفر ب، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون 1980
أو أي (EDI)إلتمام المعامالت الداخلية والخارجية. كما يعتمد أيضا على نظام تبادل البيانات إلكترونيا 

جراءاته مشابهةتكنولوجيا  وتعود النسبة المتوسطة إلى كون  .ولكن بتقييم متوسط لتوحيد كل برامجه وا 
المجمع ال يوفر هذه الخدمة إال لبعض الموظفين بسبب حاجتهم للتواصل مع أطراف خارجية، باإلضافة 

 لتوفيرها لمندوبي المبيعات. 
على التوالي، والتي تقع  10و 12، 11، 11 الترتيبجاءت في ف 20و 19، 27، 21أما الفقرات 

 21والمتعلق بالفقرة رقم  2901ضمن مجال التقييم "ضعيف"، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ 
يعتمد على أن المجمع ب، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون 1990نحراف معياري قدره باو 

في تعامالته مع الموردين والعمالء والشركاء، كما يستخدم شبكات  (Extranet)الشبكات الخارجية 
التواصل اإلجتماعي لإلهتمام بانشغاالت وآراء الموردين والعمالء، ويستخدم أيضا نظام تبادل البيانات 

لشركاء المتعاملين معه باإلضافة إلجراء مشاورات إلزامية مع ا مشابهةأو أي تكنولوجيا  (EDI)إلكترونيا 
على الرغم  .ولكن بتقييم ضعيف استخدامه لألنترنت في معامالتها التجارية كالشراء، البيع والتسويق لىإ

من توفر هذه الشبكات تقنيا إال أن الموظفين أكدوا أنهم أصبحوا ال يستخدمونها منذ سنوات ألسباب 
فهو غير معروف لجميع فهناك تطبيق يشبهها إال أن مستخدميه قلة لذلك  EDIيجهلونها، أما تكنولوجيا 

 المستجوبين. 
، 1901نحراف معياري قدره با 2981أما المتوسط الحسابي العام للفقرات في هذا البعد فقد بلغ 

والذي يدل على أن تقييم أفراد عينة الدراسة لـتكنولوجيا اإلتصاالت بمجمع صيدال ضمن مجال التقييم 
إلتصاالت لكن بتقييم ل"متوسط"، إذ يمكن القول أن هناك قبول من قبل المستجوبين على وجود تكنولوجيا 

 متوسط يحتاج إلى إعادة نظر في بعض النقائص.
ألجل اختبار هذا البعد وضعت العديد من العبارات في ولوجيا إدارة العالقات: تكن-ج 

 بالنسبةأن إجابات المستجوبين  20يتبين من خالل الجدول رقم و  .01إلى  28اإلستبيان وهي من 
تقع ضمن مجال التقييم "جيد"، حيث سجل  على التوالي 12، 11والتي تحمالن الترتيب 28، 29 لفقرتينل

نحراف معياري قدره  29والمتعلق بالفقرة رقم 7919متوسط حسابي فيها بـ أعلى  ، وعليه يمكن 1981وا 
أو أي (APS)يستند على نظام الجدولة والتخطيط المتقدم ن المجمع  بأأن غالبية أفراد العينة يقرون  القول
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طيط طويل األجل لتصميم لدراسة توقعات المبيعات المستقبلية، واعتمد عليه أيضا للتخ مشابهةتكنولوجيا 
 شبكة التوزيع الخاصة به.

 07و  00، 01، 01لفقراتبالنسبة لكما يتبين أيضا من خالل الجدول أن إجابات المستجوبين 
على التوالي تقع ضمن مجال التقييم "متوسط"، حيث سجل أعلى  11و 10، 17، 10والتي تحمل الترتيب

نحراف معياري قدره  01 بالفقرة رقموالمتعلق   0910متوسط حسابي فيها بـ  ، وعليه يمكن القول 1911وا 
لقياس فعالية  (CRM)يعتمد على نظام إدارة عالقات العمالء أن المجمع  بأن غالبية أفراد العينة يقرون 

كما  ،جراءات تتالءم مع الخصائص الفردية لزبائنهإيساعد متخذي القرار على إتخاذ التسويق والمبيعات، و 
للحصول على معلومات حقيقية  ويعتمد عليه أيضاقتراحات أتوماتيكية بخصوص خدمة العمالء، يقدم إ

يستخدم فقط من طرف مندوبي المبيعات  CRMويعود التقدير المتوسط لكون نظام عن طلب الزبائن. 
 هذه المعلومة. ىوبالتالي فإن المستجوبين ليسو كلهم مطلعين عل

 على التوالي 11و 19، 18، 11ترتيبوالتي تحمل ال 01و 02، 00، 01بينما جاءت الفقرات 
 01والمتعلق بالفقرة رقم  2978أعلى متوسط حسابي فيها بـ  تقع ضمن مجال التقييم "متوسط"، حيث سجل

مجمع صيدال  باعتماد، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون 1981نحراف معياري قدره باو 
هذا على استخدام وأنه يعمل  ،لكسب زبائن جدد والحفاظ عليهم (CRM)العمالء على نظام إدارة عالقات 

لطلب  عليه أيضايعتمد كما لتسهيل وتسريع عملية الوصول إلى المعلومات ومدى تدفقها.  النظام
 .لمراقبة نقاط اإلتصال مع العمالء هيستخدمو  مات عن الزبائنمعلو 

، 1901نحراف معياري قدره باو  2981هذا البعد فقد بلغ أما المتوسط الحسابي العام للفقرات في 
والذي يدل على أن تقييم أفراد عينة الدراسة لـتكنولوجيا إدارة العالقات بمجمع صيدال ضمن مجال التقييم 

دارة العالقات بمجمع إل"متوسط"، إذ يمكن القول أن هناك قبول من قبل المستجوبين على وجود ـتكنولوجيا 
عادة نظر في بعض النقائص من قبل إدارة المجمعإيحتاج  ، مماقييم متوسطصيدال لكن بت  لى دعم وا 

 .عن طريق التعريف بالتكنولوجيات المستخدمة به لجميع الموظفين

ألجل اختبار هذا البعد وضعت العديد من نادر:  لوجيا المعلومات كمورد إستراتيجيتكنو -د 
أن إجابات المستجوبين  20يتبين من خالل الجدول رقم و  .71إلى  08العبارات في اإلستبيان وهي من 

 على التوالي 17و 10، 12، 11والتي تحمل الترتيب 71و 71، 09، 72، ومن خالل الفقرات بالمجمع
 72والمتعلق بالفقرة رقم  7918تقع ضمن مجال التقييم "جيد"، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ 

نحراف معياري قدره  مجمع صيدال على  باعتماديمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون  ، وعليه1981وا 
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مع عملياته التنظيمية لتحسين السلوك  هادمجوأنه ي تكنولوجيا المعلومات لتحسين عملية صنع القرار
عند  فيهايستثمر و  يعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتطوير منتجات أو خدمات جديدةكما اإلداري. 

 للتأثير على أهداف العمل.  الحاجة إليها
، 70، 70المجمع، ومن خالل الفقرات  أفرادكما يبين الجدول أيضا أن إجابات المستجوبين من 

تقع ضمن مجال التقييم "متوسط"، حيث  التواليعلى  18و  11، 11، 10والتي تحمل الترتيب 71و 77
، وعليه 1919نحراف معياري قدره باو  70والمتعلق بالفقرة رقم  0901سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ 

على التعلم والتراكم المعرفي لكسب  المجمعاألفراد في  باعتماديمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون 
للتنسيق  كما يوفر المجمع تكنولوجياتمهارات تساعد على اإلستفادة اإلدارية من تكنولوجيا المعلومات. 

دورات تدريبية على إستخدام ل المجمعر يتوفباإلضافة إلى الالتأكد. والمرونة في التعامل مع حاالت 
بالقدرة على التحكم في التكاليف المتعلقة بتكنولوجيا  أيضايتمتع و التكنولوجيات الحديثة والتعامل معها. 

 المعلومات.
التقييم على التوالي، والتي تقع ضمن مجال  11، 19 في الترتيب 71و 08بينما جاءت الفقرتين 

نحراف معياري قدره با 08والمتعلق بالفقرة رقم  2979"ضعيف"، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ 
يعمل على دمج تكنولوجيا المعلومات  بأن المجمع، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون 1988

 إلعادة هندسة عمليات األعمال عليهايعتمد كما  ،بشكل وثيق مع إستراتيجية المنظمة
(Reengineering). 

، 1920نحراف معياري قدره باو  0920أما المتوسط الحسابي العام للفقرات في هذا البعد فقد بلغ 
يقع عينة لـتكنولوجيا المعلومات كمورد إستراتيجي نادر بمجمع صيدال الوالذي يدل على أن تقييم أفراد 
يمكن القول أن هناك قبول من قبل المستجوبين على وجود تكنولوجيا  ضمن مجال التقييم "متوسط"، إذ

عاد نظر في بإيم متوسط يحتاج يالمعلومات كمورد إستراتيجي نادر لكن بتق عض الجوانب من لى دعم وا 
 قبل إدارة المجمع.

 الـمقاييس الوصفية لمتغير الميزة التنافسية -2
بالمتغير التابع )الميزة التنافسية(في الجدول يمكن تلخيص النتائج المتحصل عليها الخاصة 

 التالي:
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 الـمقاييس الوصفية لمتغير الميزة التنافسية: 21جدول رقم 
المتوسط  عبارات القياس الرقم

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 التقييم الرتبة

 متوسط  1909 0901 ميزة تنافسية يمكن تقليدها
تكاليفه مقارنة يسعى مجمع صيدال إلى تخفيض  11

 بالمنافسين.
 جيد 1 0.70 4.16

يسعى مجمع صيدال إلى وضع إستراتيجيات تمكنه  12
 من كسب رضا زبائنه.

 جيد 0 0.73 3.54

يعمل مجمع صيدال على اإلستجابة السريعة للتغير  10
 في حاجات زبائنه.

 متوسط 1 0.89 3.10

يعمل مجمع صيدال على تقديم منتجاته )األدوية(  17
 بخصائص ومواصفات متميزة.

 متوسط 1 0.80 3.04

يسعى مجمع صيدال إلى تقديم منتجات إلى زبائنه  10
 بأسعار تنافسية.

 جيد 2 0.68 4.16

يعمل مجمع صيدال على وضع منتجاته في اآلجال  11
 المحددة في السوق.

 متوسط 0 0.96 3.12

يستجيب مجمع صيدال لطلبات زبائنه في الوقت  11
 المحدد.

 ضعيف 8 0.98 2.02

يستجيب مجمع صيدال لتطلعات زبائنه و يرد على  18
 إنشغاالتهم.

 متوسط 7 0.70 3.29

 متوسط  0.35 3.01 ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها
يعتمد مجمع صيدال على موارد نادرة )غير متوفرة  19

 بكثرة( إلنتاج منتجاته.
 ضعيف 1 0.90 1.93

موارد )بشرية أومادية يعتمد مجمع صيدال على  11
 أوتكنولوجية(غير قابلة للتقليد.

 جيد 2 0.87 4.01

يعتمد مجمع صيدال على موارد )بشرية أومادية  11
 أوتكنولوجية( غير قابلة لإلستبدال.

 جيد 0 0.91 3.72

يعتمد مجمع صيدال على طرق مميزة وغامضة في  12
بين  إدارة أنشطته لتفادي التقليد )مثال نوعية العالقة
 الرئيس والمرؤوس والعالقات بين الموظفين....(.

 ضعيف 1 0.84 1.99

يعتمد مجمع صيدال على التراكم المعرفي لدى األفراد  10
 ومهارتهم في إدارة جميع نشاطاته.

 جيد 1 1981 4.14

يعتمد مجمع صيدال على دمج كافة موارده  17
لتحسين التكنولوجية و البشرية داخل العملية اإلدارية 

 األداء.

 متوسط 7 1.04 3.05
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يعتمد مجمع صيدال على األصول التكميلية لتحقيق  10
الميزة التنافسية )نماذج أعمال جديدة، عمليات أعمال 

 جديدة، سلوك اإلدارة، ثقافة تنظيمة أو تدريب(.

 ضعيف 0 1.02 2.24

 متوسط  1901 0910 اإلجمالي
 Spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر

يقع  (الميزة التنافسيةيوضح الجدول أعاله أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المتغير التابع )
، وهي قيمة تشير إلى أن مجموع المستجوبين يقرون 0910متوسط" حيث يساوي ضمن مجال التقييم "

ميزة تنافسية للبعدين  ى النتائج المتحصل عليها بالنسبةوبالنظر إل .سية بمستوى متوسطبوجود ميزة تناف
على التوالي.  0911و 0901بمتوسطات حسابية  فقد قدرتيمكن تقليدها وميزة تنافسية ال يمكن تقليدها 

 ويمكن توضيح النتائج الجزئية كمايلي:
البعد وضعت العديد من العبارات في ألجل اختبار هذا ميزة تنافسية يمكن تقليدها: -أ 

، بالمجمعأن إجابات المستجوبين  21 يتبين من خالل الجدول رقمو  .18إلى  11اإلستبيان وهي من 
على التوالي تقع ضمن مجال التقييم  10، 12، 11والتي تحمل الترتيب 12، 10، 11ومن خالل الفقرات 

نحراف معياري قدره  11والمتعلق بالفقرة رقم  7911"جيد"، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ  وا 
تخفيض تكاليفه مجمع صيدال إلى  سعي، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون على 1911

ضع إستراتيجيات تمكنه وييسعى إلى تقديم منتجات إلى زبائنه بأسعار تنافسية.  ، وأنهمقارنة بالمنافسين
  من كسب رضا زبائنه.

، 11، 18، ومن خالل الفقرات بالمجمعكما يتبين من خالل الجدول أن إجابات المستجوبين 
لتوالي تقع ضمن مجال التقييم "متوسط"، حيث على ا 11، 11، 10، 17 والتي تحمل الترتيب 17، 10

نحراف معياري قدره  18والمتعلق بالفقرة رقم  0929سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ  ، وعليه 1911وا 
لتطلعات زبائنه ويرد على  إستجابة إدارة المجمعيمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون على 

في األجال المحددة في  ته )األدوية( بخصائص ومواصفات متميزةتقديم منتجاعلى يعمل كما إنشغاالتهم. 
في حاجات زبائنه، ولكن بتقييم متوسط وبالتالي على المجمع  السوق وأن لديه إستجابة سريعة للتغير

  العمل على تحسين خدماته المتعلقة بالعمالء ألنها مفتاح الميزة التنافسية.
متوسط حسابي ب حيث تقع ضمن مجال التقييم "ضعيف" ،18في الترتيب  11فيما جاءت الفقرة 

نحراف معياري قدره  2912يقدر بـ  أن المجمع ب، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون 1998وا 
ولكن بتقدير ضعيف، وذلك بسبب عدم توفر األدوية في  ب لطلبات زبائنه في الوقت المحدديستجي
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يلة والباقي يتم توفيره خالل السنة المالية وهذا ما يؤدي بالعمالء المخازن عند الطلب إال بنسب ضئ
 لإلنتظار حتى تجهز المنتجات.

، 1909نحراف معياري قدره باو  0901أما المتوسط الحسابي العام للفقرات في هذا البعد فقد بلغ 
بمجمع صيدال ضمن والذي يدل على أن تقييم أفراد عينة الدراسة للميزة التنافسية التي يمكن تقليدها 

مجال التقييم "متوسط"، إذ يمكن القول أن هناك قبول من قبل المستجوبين على وجود ميزة تنافسية يمكن 
تقليدها بمجمع صيدال، لكن بتقييم متوسط مما يتوجب على إدارة المجمع إعادة النظر فيها قصد تصحيح 

 بعض النقائص.
هذا البعد وضعت العديد من العبارات في  ألجل اختبارميزة تنافسية ال يمكن تقليدها: -ب 

، بالمجمعأن إجابات المستجوبين  21يتبين من خالل الجدول رقم و  .10إلى  19اإلستبيان وهي من 
على التوالي تقع ضمن مجال  10و 12، 11والتي تحمل الترتيب 11و  11، 10ومن خالل الفقرات 

نحراف معياري  10والمتعلق بالفقرة رقم  7917التقييم "جيد"، حيث سجل أعلى متوسط حسابي فيها بـ  وا 
التراكم المعرفي  ، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون باعتماد مجمع صيدال على1981قدره 

يعتمد على موارد )بشرية أو مادية أو تكنولوجية(غير كما لدى األفراد ومهارتهم في إدارة جميع نشاطاته. 
 غير قابلة لإلستبدال.و  قابلة للتقليد

سجلت والتي حيث تقع ضمن مجال التقييم "متوسط"،  17في الترتيب  17فيما جاءت الفقرة 
نحراف معياري قدره و  0910متوسط حسابي يقدر بـ  ، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة 1917ا 

على دمج كافة موارده التكنولوجية والبشرية داخل العملية اإلدارية لتحسين اعتماد المجمع يقرون على 
 .ولكن بتقييم متوسط األداء

تقع ضمن  على التوالي 11، 11، 10 والتي تحمل الترتيب 19، 12، 10بينما جاءت الفقرات 
نحراف  10 والمتعلق بالفقرة رقم  2927متوسط حسابي فيها بـ  مجال التقييم "ضعيف"، حيث سجل أعلى وا 

على األصول  إعتماد المجمع، وعليه يمكن القول أن غالبية أفراد العينة يقرون على 1912معياري قدره 
عمال جديدة، سلوك اإلدارة، ثقافة نماذج أعمال جديدة، عمليات أكالتكميلية لتحقيق الميزة التنافسية 

نوعية العالقة كيعتمد على طرق مميزة وغامضة في إدارة أنشطته لتفادي التقليد  ، وأنهتنظيمة أو تدريب
ير متوفرة بكثرة( إلنتاج على موارد نادرة )غ أيضايعتمد و  بين الرئيس والمرؤوس والعالقات بين الموظفين

على المجمع توجيه إهتمامه باألصول التكميلية التي تعتبر أساسا . لذلك ولكن بتقييم ضعيف منتجاته
 لتحقيق ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها.
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نحراف معياري قدره  0911أما المتوسط الحسابي العام للفقرات في هذا البعد فقد بلغ  ، 1900وا 
يقع قليدها بمجمع صيدال والذي يدل على أن تقييم أفراد عينة الدراسة للميزة التنافسية التي ال يمكن ت

ضمن مجال التقييم "متوسط"، إذ يمكن القول أن هناك قبول من قبل المستجوبين على وجود ميزة تنافسية 
ال يمكن تقليدها بمجمع صيدال، لكن بتقييم متوسط مما يتوجب على إدارة المجمع إعادة النظر في بعض 

 النقائص قصد تحسينها.

 يات ومناقشة نتائج الدراسةختبار الفرضإالمبحث الثالث: 
من خالل هذا المبحث إلى اختبار الفرضيات الدراسة والتأكد من تحققها من عدمه، سيتم اإلعتماد 

 .AMOS.23ثم مناقشة نتائج هذا االختبار وكذا مناقشة نتائج المتوصل إليها وهذا من خالل استخدام 
 المطلب األول: اختبار التوزيع الطبيعي

ختبارات والتحليالت التي تم جمعها إلجراء عدد من اإل مالءمة وصالحية البياناتلمعرفة مدى 
حصائي المتقدم ستعانة بالبرنامج اإلان دقة نتائج الدراسة، فقد تم اإلاإلحصائية، وكذلك من أجل ضم

AMOS.23  للتأكد من أنها تتوزع توزيعا طبيعيا أم ال وهذا باستخدام كل من معامل االلتواء والتفلطح
(skew   وkurtosis). 

دارة سالسل اإلمداد  أوال: اختبار التوزيع الطبيعي لمحور إدارة تكامل األنشطة اللوجستية وا 
دارة سالسل  بعد إجراء اختبار التوزيع الطبيعي الخاص بمحور إدارة تكامل األنشطة اللوجستية وا 

عتماد على إدارة تكامل األنشطة اللوجستية وكذلك ون من األنشطة اللوجستية، مدى اإلاإلمداد والذي يتك
 كما هو موضح في الجدول أدناه. سالسل اإلمداد ظهرت مجموعة من النتائج تبني فلسفة 
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دارة سالسل اإلمداد: اختبار التوزيع الطبيعي لمحور إدارة 21الجدول رقم   تكامل األنشطة اللوجستية وا 
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

LA1 1,000 5,000 -,386 -2,489 -,489 -1,578 

LA3 1,000 5,000 -,923 -5,958 ,160 ,515 

LA4 1,000 5,000 -,707 -4,561 ,051 ,164 

LA7 2,000 5,000 -,739 -4,773 ,011 ,036 

LA9 1,000 5,000 -,556 -3,586 -,793 -2,560 

LA10 1,000 5,000 -,916 -5,915 ,163 ,526 

SCM1 1,000 5,000 -,374 -2,413 -,910 -2,938 

SCM3 1,000 5,000 -,492 -3,177 -,666 -2,150 

SCM4 1,000 5,000 -,794 -5,124 -,063 -,204 

SCM6 1,000 5,000 -,575 -3,710 -,519 -1,675 

SCM7 1,000 5,000 -,405 -2,617 -,721 -2,327 

SCM8 1,000 5,000 -,979 -6,318 ,727 2,347 

SCM9 1,000 5,000 -,771 -4,978 ,193 ,622 

ILM1 1,000 5,000 -,110 -,709 -1,092 -3,524 

ILM2 1,000 5,000 -,029 -,189 -1,092 -3,523 

ILM3 1,000 5,000 -,303 -1,954 -,407 -1,312 

ILM4 1,000 5,000 -,983 -6,347 ,235 ,757 

ILM5 2,000 5,000 -,875 -5,646 1,043 3,365 

ILM6 1,000 5,000 -,875 -5,648 1,414 4,563 

Multivariate      148,303 41,504 

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات المصدر: 
التي حدد فيها متى تتوزع البيانات توزيعا   Hairمن الجدول أعاله يتبين أنه اعتمادا على قاعدة 

الظاهرة في الجدول أعاله تتراوح جميعها ضمن    Kurtosisو  Skewطبيعيا، فإن جميع قيم كل من 
بيانات الدراسة   أن وهذا يقدم مؤشرا على 1،[1.96+ ; 1.96-]الحدود الدنيا والعليا للتوزيع الطبيعي 

 المتعلقة بالمحور األول مناسبة إلجراء التحليالت اإلحصائية الالحقة. 
 ثانيا: اختبار التوزيع الطبيعي لمحور تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باألنشطة اللوجستية

بعد إجراء اختبار التوزيع الطبيعي الخاص بمحور تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باألنشطة 
تصاالت، تكنولوجيا إدارة العالقات، ا إدارة المعامالت، تكنولوجيا اإلتية. والذي يتكون من تكنولوجياللوجس

كما هو موضح في جي نادر ظهرت مجموعة من النتائج وكذلك تكنولوجيا المعلومات كمورد استراتي
 الجدول أدناه.

 
                                                           

1
- Hair et. al, Op. Cit. p.  
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 المعلومات المرتبطة باألنشطة اللوجستية: اختبار التوزيع الطبيعي لمحور تكنولوجيا 28الجدول رقم 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

TMT1 1,000 5,000 -,666 -4,301 -,670 -2,162 

TMT3 1,000 5,000 -,630 -4,068 ,177 ,571 

TMT4 1,000 5,000 -,160 -1,035 -1,169 -3,774 

TMT6 2,000 5,000 -,747 -4,821 -,144 -,463 

TMT10 1,000 5,000 -,304 -1,964 -,750 -2,419 

TMT11 1,000 5,000 -,491 -3,170 -,791 -2,554 

TMT12 1,000 5,000 -,960 -6,199 ,405 1,306 

TMT13 1,000 5,000 -,370 -2,391 -1,216 -3,923 

TMT14 1,000 5,000 -,501 -3,235 -,112 -,360 

CT1 1,000 5,000 -,247 -1,593 -1,184 -3,823 

CT3 1,000 5,000 -,395 -2,549 -1,025 -3,309 

CT5 1,000 5,000 ,213 1,373 -1,489 -4,807 

CT9 1,000 5,000 -,648 -4,183 -,466 -1,504 

CT10 1,000 5,000 -,180 -1,163 -1,159 -3,740 

CT11 1,000 5,000 -,622 -4,015 -,786 -2,537 

CT12 1,000 5,000 -,327 -2,110 -,848 -2,737 

CT13 1,000 5,000 -,091 -,587 -1,323 -4,270 

RMT1 1,000 5,000 -,359 -2,319 -,673 -2,172 

RMT2 1,000 5,000 -1,260 -8,136 4,087 13,190 

RMT5 2,000 5,000 -,672 -4,335 1,330 4,292 

RMT7 2,000 5,000 -,595 -3,840 -,688 -2,219 

RMT9 2,000 5,000 -,674 -4,351 1,511 4,876 

RMT10 1,000 5,000 -1,162 -7,499 1,308 4,223 

SIT1 2,000 5,000 -,833 -5,378 ,103 ,333 

SIT2 1,000 5,000 -,629 -4,060 -,698 -2,252 

SIT3 1,000 5,000 -,697 -4,501 -,319 -1,031 

SIT4 2,000 5,000 -,584 -3,771 -,623 -2,009 

SIT5 1,000 5,000 -,653 -4,218 -,540 -1,741 

SIT6 1,000 5,000 -,598 -3,863 ,466 1,505 

SIT8 1,000 5,000 -,635 -4,099 -,700 -2,258 

SIT10 1,000 5,000 -,229 -1,480 -,894 -2,885 

Multivariate      239,952 41,938 

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات المصدر: 

التي حدد فيها متى تتوزع البيانات توزيعا   Hairيتبين من الجدول أعاله أنه اعتمادا على قاعدة 
الظاهرة في الجدول أعاله تتراوح جميعها ضمن    Kurtosisو  Skewطبيعيا، فإن جميع قيم كل من 

بيانات الدراسة أن ، وهذا يقدم مؤشرا على [1.96+ ; 1.96-]الحدود الدنيا والعليا للتوزيع الطبيعي 
 المتعلقة بالمحور الثاني مناسبة إلجراء التحليالت اإلحصائية الالحقة. 
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 ثالثا: اختبار التوزيع الطبيعي لمحور الميزة التنافسية
بعد إجراء اختبار التوزيع الطبيعي الخاص بمحور الميزة التنافسية، والذي يتكون من ميزة تنافسية 

ئج كما هو موضح في الجدول يمكن تقليدها، ظهرت مجموعة من النتا يمكن تقليدها وميزة تنافسية ال
  أدناه.

 : اختبار التوزيع الطبيعي لمحور الميزة التنافسية29الجدول رقم 
Variable Min max skew c.r. kurtosis c.r. 

ICA2 1,000 5,000 -,124 -,798 -,979 -3,159 

ICA3 1,000 5,000 -,196 -1,268 -,954 -3,078 

ICA4 1,000 5,000 -,273 -1,762 -1,299 -4,193 

ICA5 1,000 5,000 -,168 -1,083 -,622 -2,006 

ICA6 1,000 5,000 -,036 -,233 -1,001 -3,230 

ICA7 1,000 5,000 -,106 -,682 -,870 -2,808 

ICA8 1,000 5,000 -,397 -2,564 -,777 -2,507 

NICA1 1,000 5,000 -,316 -2,037 -,881 -2,844 

NICA2 1,000 5,000 -,415 -2,682 -,635 -2,049 

NICA3 1,000 5,000 -,110 -,712 -,808 -2,607 

NICA4 1,000 5,000 ,116 ,752 -,465 -1,500 

NICA5 1,000 5,000 -,569 -3,674 -,243 -,784 

NICA6 1,000 5,000 ,068 ,438 -,884 -2,854 

NICA7 1,000 5,000 -,118 -,763 -,844 -2,724 

Multivariate      36,983 13,813 

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات  المصدر:

التي حدد فيها متى تتوزع البيانات توزيعا   Hairيتبين من الجدول أعاله أنه اعتمادا على قاعدة
الظاهرة في الجدول أعاله تتراوح جميعها ضمن    Kurtosisو Skewطبيعيا، فإن جميع قيم كل من 

بيانات الدراسة  أن ، وهذا يقدم مؤشرا على [1.96+ ; 1.96-]الحدود الدنيا والعليا للتوزيع الطبيعي 
 المتعلقة بالمحور الثالث مناسبة إلجراء التحليالت اإلحصائية الالحقة.

  Structural Equation Modeling(  SEMرابعا: نمذجة المعادالت الهيكلية )
عن طريق النمذجة للمعادالت الهيكلية، والتي  ذج متغيرات الدراسة فإن ذلك سيتممن أجل بناء نما

تعد من أفضل الطرق التي تستخدم الختبار النماذج متعددة المتغيرات، وذلك ألنها تعطي للباحث إمكانية 
اختبار العالقة بين هذه المتغيرات دفعة واحدة مع تحديد مدى مالءمة النموذج للبيانات التي يتم تجميعها 

ت يطلق عليها مؤشرات جودة المطابقة، ومن هنا سيتم استخدام  نموذج من خالل مجموعة مؤشرا
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المعادالت الهيكلية من أجل اختبار مدى مالءمة أو مطابقة النموذج للبيانات، وذلك عن طريق برنامج 
AMOS.23 تقيس  أنها، والذي يستخدم للتأكد من مدى مالءمة النموذج مع بيانات العينة المستخدمة

 من أجل قياسه.فعال ما وضعت 
يتم الحكم على مدى مالءمة النموذج باستخدام تحليل المسار من خالل مؤشرات المالءمة و 

والموضحة في الجدول أدناه، حيث تستخرج مؤشرات جودة المطابقة والتي من خاللها يتم التعرف على 
ختبار يكون ت فإن اإلشرامدى قبول العالقة المفترضة سابقا، وعندما يكون هناك قبول جيد طبقا لهذه المؤ 

دقيق جدا، وعكس ذلك يكون ضعيفا وغير جيد ويمكن رفض النموذج، ويشير عدد غير قليل من الكتاب 
العباسي إلى و   ، الكبيسي  ,Bentler, Hewitt, Fong, Daire, Jirawat, Hadrawiوالباحثين ومنهم 

ويوضحون عدد من مؤشراته المهمة  1بار،أهمية وضرورة استخدام هذه الطريقة لكونها أكثر دقة في االخت
 كما في الجدول التالي:

 SEM: مؤشرات جودة المطابقة بحسب نمذجة المعادالت الهيكلية 01الجدول رقم 

 قيمة أفضل مطابقة المدى المثالي للمؤشر المؤشر
  (Chi squared)مربع كاي 

CMIN 

 أن تكون غير دالة
القيمة المرتفعة تشير إلى تطابق غير 

 تام

 أن تكون غير دالة
القيمة المنخفضة تشير إلى تطابق 

 حسن
القيم المنخفضة تشير إلى تطابق  قبول وتطابق حسن  0أقل من  CMIN/ Dfقيمة نسبة 

 أفضل
 مطابقة تامة GFI = 1 تطابق أفضل GFI GFI>0.90حسن )جودة( المطابقة 

 مطابقة تامة SRMR =0 تطابق أفضل SRMR SRMR <0.05جذر متوسط مربعات البواقي 
 مطابقة تامة CFI = 1 تطابق أفضل CFI CFI>0.95مؤشر المطابقة المقارن 

 مطابقة تامة TLI = 1 تطابق أفضلTLI TLI>0.95مؤشر توكر لويس 
 مطابقة تامة RMSEA=0 تطابق أفضل RMSEA RMSEA<0.05مؤشر المطابقة المطلقة 

دراسة  –حتكار المعرفي مال البشري ودورهما في مواجهة اإلستثمار في رأس الالمعرفة واإلحسن وآخرون، " زراعة : حاكم مالمصدر
، 2119، العدد الثامن والعشرون،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلداريةتطبيقية على عينة من طلبة البورد العربي)الدكتوراه("، 

 .20جامعة الكوفة، ص.

 
                                                           

دراسة تطبيقية على عينة  –حتكار المعرفي مال البشري ودورهما في مواجهة اإلستثمار في رأس الحسن وآخرون، " زراعة المعرفة واإلمحاكم . 1
  05،  ص.0116جامعة الكوفة،  ، العدد الثامن والعشرون،قتصادية واإلداريةمجلة الغري للعلوم اإلمن طلبة البورد العربي)الدكتوراه("، 
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 الدراسةختبار فرضيات إالمطلب الثاني: 
من  tختبار فرضيات الدراسة والتأكد من مدى قبولها أو رفضها، فقد تم استخدام اختبار إمن أجل 

التي تتضمن  Regression Weightsنحدار ستخدام طريقة أوزان اإل، كما تم إSPSS.20خالل برنامج 
مقدار ما يفسره المتغير المستقل من  بينت التي (Estimate Regression)نحدار مخرجاتها تقديرات اإل

تالفات بين أوزان خ( التي تبين مستوى اإل(C.R Critical Ratioالمتغير التابع، والنسبة الحرجة 
 1991أكبر من  C.R، ولكي تكون الفرضية مقبولة، ينبغي أن تكون قيم tنحرافات وتقابل قيمة اإل

ى عرض المخططات التي تعطي صورة أكثر دقة ، إذ تعتمد هذه الطريقة علP<0.05وبمستوى معنوية 
 وأكثر فهما عن الحالة.

 أوال: اختبار الفرضية الرئيسية األولى

مجمع صيدال أهمية األنشطة اللوجستية وتكاملها الداخلي المستجوبون ب يدركالفرضية الرئيسية األولى: 
  والخارجي في تحقيق أهدافها.

ختبار الفرضية الرئيسية األولى يتم اللجوء إلى وضع فرضيتين هما: فرضية العدم إمن أجل 
، على إعتبار أن فرضية العدم خاضعة لإلختبار أي أنها H1، والفرضية البديلة H0)الفرضية الصفرية( 

 قد تكون غير صحيحة، مما يتطلب وضع الفرضية البديلة.
H0 :األنشطة اللوجستية وتكاملها الداخلي والخارجي في  مجمع صيدال أهميةالمستجوبون ب يدرك ال

  تحقيق أهدافها.
H1: مجمع صيدال أهمية األنشطة اللوجستية وتكاملها الداخلي والخارجي في تحقيق المستجوبون ب يدرك

  أهدافها.

 : نتائج إختبار الفرضية الرئيسية األولى01جدول رقم 
  0قيمة اإلختبار=

متوسط  ℅90مستوى الثقة 
 اإلختالف

مستوى 
 المعنوية

(Sig) 

حجم 
 العينة

 Tقيمة 

البعد 
 الخارجي

البعد 
 الداخلي

 اللوجستية األنشطة 35.877 249 0.000 0.802 0.758 0.864
مدى اإلعتماد على إدارة متكاملة  11.783 249 0.000 0.224 0.187 0.262

 للألنشطة اللوجستية
 سالسل اإلمداد 37.813 249 0.000 0.545 0.517 0.574
اإلدارة المتكاملة لألنشطة اللوجستية  12.309 249 0.000 0.124 0.104 0.144

دارة سالسل اإلمداد  وا 
 Spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر
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 إختبار الفرضيات الجزئية:
وذلك إلختبار معنوية كل  Tعتماد على اختبار تبار الفرضيات الجزئية فقد تم اإلمن أجل إخ

 . ℅α ≤ 0معلمة من معلمات النموذج على حدى، وذلك عند مستوى معنوية 
األنشطة اللوجستية في تحقيق مجمع صيدال أهمية المستجوبون ب يدركالفرضية الفرعية األولى:  -0

 .ااألهداف المنوطة به

- H0 :ااألنشطة اللوجستية في تحقيق األهداف المنوطة بهمجمع صيدال أهمية المستجوبون ب يدرك ال. 
- H1 :ااألنشطة اللوجستية في تحقيق األهداف المنوطة بهمجمع صيدال أهمية المستجوبون ب يدرك. 

 : نتائج إختبار الفرضية الفرعية األولى المتعلقة بالفرضية الرئيسية األولى02جدول رقم 
 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي عبارات القياس الرقم
يعتمد مجمع صيدال على التنبؤ بالطلب لتخطيط  11

بالكميات التي تلبي الطلب  عملية اإلنتاج والتوريد
 المتوقع.

4.08 0.84 

يحرص مجمع صيدال على تلبية متطلبات العمالء في  12
 الوقت المالئم.

2.86 0.82 

يغطي مجمع صيدال متطلبات العمالء من حيث  10
 الكمية.

2.96 1.04 

يوفر مجمع صيدال شبكة نقل لألدوية والمواد األولية  17
 في الوقت والمكان المناسبين.

4.09 0.73 

يراعي مجمع صيدال تخفيض التكاليف عند نقل  10
 السلع والواد األولية.

3.96 0.65 

يوفر مجمع صيدال مخازن كافية ومالئمة لتسهيل  11
 األولية.دخول وخروج األدوية والمواد 

3.86 0.95 

تخزين كميات كافية من المواد األولية بيقوم المجمع  11
 واألدوية لتغطية الطلب.

4.15 0.55 

يعتمد المجمع على التخطيط المسبق لعملية الشراء  18
 من أجل تغطية الطلب.

3.75 0.72 

يختار  مجمع صيدال المعدات المناسبة للمناولة التي  19
 تقلل من التكاليف.

3.98 0.62 

يستخدم مجمع  صيدال تغليف مالئم لنوعية المنتوج  11
 ولتسريع مناولته وتخزينه.

4.32 0.53 

 1900 0981 األنشطة اللوجستية

 Spssمن إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر
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أن اتجاهات المستجوبين نحو جميع العبارات تحمل متوسطات حسابية  02يبين الجدول رقم 
األنشطة اللوجستية  فعاليةوهذا يدل على أن متوسط مدى  2981و  7902 متقاربة والتي تراوحت بين

ختبار المعنوية من الجدول رقم إ، أما فيما يخص مستوى جيدة بمجمع صيدال من وجهة نظر المستجوبين
 ، وعليه تعتبر هذه العبارات ذات معنوية إحصائية.0ختبار المعتمد توى اإلمن مسفهو أكبر  01

 0981وبشكل عام يالحظ أن المتوسط الحسابي لجميع عبارات بعد األنشطة اللوجستية يساوي 
والتي تساوي  01المقابلة لها من الجدول رقم  Sigولداللة إحصائية أكثر تم األخذ بعين اإلعتبار قيمة 

فرضية الصفرية وقبول الوهذا ما يقود إلى رفض  0,05قل من مستوى المعنوية المعتمد وهي أ 19111
مجمع صيدال ألهمية األنشطة اللوجستية في تحقيق المستجوبين بإدراك الفرضية البديلة التي تنص على 

  .األهداف المنوطة بها
مجمع صيدال أهمية اإلدارة المتكاملة الداخلية المستجوبون ب يدركالفرضية الفرعية الثانية:  -0

 ألنشطة اللوجستية في تحقيق األهداف المنوطة بها.ل
- H0  :نشطة اللوجستية ألمجمع صيدال أهمية اإلدارة المتكاملة الداخلية لالمستجوبون ب ال يدرك

 في تحقيق األهداف المنوطة بها.

- H1 :ألنشطة اللوجستية في لمجمع صيدال أهمية اإلدارة المتكاملة الداخلية ب المستجوبون يدرك
 تحقيق األهداف المنوطة بها.
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 : نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية المتعلقة بالفرضية الرئيسية األولى00جدول رقم 
 اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي عبارات القياس 

صيدال جميع األنشطة اللوجستية التي يعتبر مجمع  11
تؤدي إلى وصول المواد األولية من المورد إلى غاية 
 المصنع وظيفة متكاملة تسمى التوريد )إدارة المواد(.

3.03 1.05 

تعتبر مؤسسة صيدال جميع األنشطة اللوجستية التي  12
تؤدي إلى وصول السلع )األدوية( من المصانع إلى 

 متكاملة تسمى التوزيع.غاية الزبون وظيفة 

3.58 0.85 

يتم تنسيق العملية اللوجستية داخل المؤسسة بطريقة  10
متكاملة من شراء المادة األولية إلى غاية تسليم 

 السلعة للزبون.

3.05 0.86 

يعالج مجمع صيدال التكلفة الكلية للنشاط اللوجستي  17
ككتلة واحدة دون اإلهتمام بتخفيض تكلفة األنشطة 

 اللوجستية بشكل منفرد.

2.73 0.69 

يقلص مجمع صيدال من حركة المخزونات داخل  10
 .عملية اإلنتاج

2.99 0.50 

يتم إنتاج األدوية باإلعتماد على تقديرات بحوث  11
 التسويق.

3.96 0.63 

 1901 0922 مدى اإلعتماد على إدارة متكاملة للألنشطة اللوجستية

 Spssمن إعداد الطالب باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر

أن اتجاهات المستجوبين نحو جميع العبارات تحمل متوسطات حسابية  00يبين الجدول رقم 
وهذا يدل على أن متوسط مدى اإلعتماد على إدارة متكاملة  2910و 0991متقاربة والتي تراوحت بين 

ختبار إ، أما فيما يخص مستوى متوسط للألنشطة اللوجستية بمجمع صيدال من وجهة نظر المستجوبين
، وعليه تعتبر هذه العبارات ذات 0ختبار المعتمد بر من مستوى اإلفهو أك 01رقم المعنوية من الجدول 

 معنوية إحصائية.
وبشكل عام يالحظ أن المتوسط الحسابي لجميع عبارات بعد مدى اإلعتماد على إدارة متكاملة 

المقابلة لها  Sigولداللة إحصائية أكثر تم األخذ بعين اإلعتبار قيمة  0922للألنشطة اللوجستية يساوي 
وهذا ما يقود إلى  0,05قل من مستوى المعنوية المعتمد أوهي  19111والتي تساوي  01من الجدول رقم 

مجمع صيدال ألهمية المستجوبين ب إدراكفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على الرفض 
 .األهداف المنوطة بهاألنشطة اللوجستية في تحقيق لاإلدارة المتكاملة الداخلية 

مجمع صيدال أهمية اإلدارة الناجحة لسلسلة اإلمداد المستجوبون ب يدركالفرضية الفرعية الثالثة:  -0
 في تحقيق األهداف المنوطة بها.
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- H0 :أهمية اإلدارة الناجحة لسلسلة اإلمداد في تحقيق مجمع صيدال المستجوبون ب ال يدرك
 األهداف المنوطة بها.

- H1 :مجمع صيدال أهمية اإلدارة الناجحة لسلسلة اإلمداد في تحقيق األهداف المستجوبون ب يدرك
 المنوطة بها.

 : نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة المتعلقة بالفرضية الرئيسية األولى07جدول رقم 
المتوسط  عبارات القياس الرقم

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

 التقييم الرتبة

مجمع صيدال على شراكة إستراتيجية )طويلة يعتمد  11
 المدى( مع مجموعة معينة من الموردين

 جيد 7 0.73 3.89

يستحوذ مجمع صيدال على نسبة معتبرة من مبيعات  18
 الموردين

 متوسط 1 0.59 3.21

يعتمد مجمع صيدال على بناء عالقات طويلة المدى  19
 مع زبائنه

 جيد جدا  0 0.61 4.24

مجمع صيدال إلى تحسين رضا زبائنه يسعى  21
 النهائيين

 جيد 0 0.65 3.66

يأخذ مجمع صيدال بعين اإلعتبار أفكار وأراء  21
 .الموردين فيما يتعلق بجودة المنتج وتدفق المواد

 متوسط 9 0.71 2.72

يعتمد مجمع صيدال على تدفق المعلومات لتخطيط  22
 والتوزيع....جميع أنشطته كالشراء، اإلنتاج 

 جيد جدا 2 0.61 4.32

يفوض مجمع صيدال أطراف ثالثة للقيام ببعض  20
 األنشطة اللوجستية كالنقل والتخزين

 جيد جدا 1 0.61 4.36

يعتمد مجمع صيدال على تحالفات وشراكة مع  27
 .المنافسين لتطوير أنشطته

 جيد 1 0.88 3.44

للتغيرات لدى مجمع صيدال قدرة على اإلستجابة  20
 الطارئة في الطلب

 متوسط 11 0.83 2.69

يعمل مجمع صيدال على قياس دوران المخزون  21
 باستمرار .

 متوسط 8 0.94 2.93

   1922 0907 سالسل اإلمداد
 Spssمن إعداد الباحثة باإلعتماد على نتائج اإلستبيان باستخدام برنامج  :المصدر

أن اتجاهات المستجوبين نحو جميع العبارات تحمل متوسطات حسابية  07يبين الجدول رقم 
سالسل اإلمداد من وجهة  تبني فلسفةوهذا يدل على أن متوسط  2919و 7901متقاربة والتي تراوحت بين 

فهو أكبر من مستوى  01م ختبار المعنوية من الجدول رقإ، أما فيما يخص مستوى جيدة نظر المستجوبين
 ، وعليه تعتبر هذه العبارات ذات معنوية إحصائية.0تمد ختبار المعاإل
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  0907وبشكل عام يالحظ أن المتوسط الحسابي لجميع عبارات بعد سالسل اإلمداد يساوي 
والتي تساوي  01المقابلة لها من الجدول رقم  Sigولداللة إحصائية أكثر تم األخذ بعين اإلعتبار قيمة 

فرضية الصفرية وقبول الوهذا ما يقود إلى رفض  0,05المعتمد  قل من مستوى المعنويةأوهي  19111
صيدال ألهمية اإلدارة الناجحة لسلسلة اإلمداد  مجمعمستجوبين بال إدراكالفرضية البديلة التي تنص على 
 .في تحقيق األهداف المنوطة بها

لى قبول الفرضية الرئيسية األولى، إلفرضيات الجزئية، فقد تم التوصل إنطالقا من نتائج إختبار ا
ختبار فهو أكبر من مستوى اإل 01م ختبار المعنوية من الجدول رقإولداللة أكثر وبالنظر إلى مستوى 

 ، وعليه تعتبر عبارات  المتغير ككل ذات معنوية إحصائية.  0المعتمد 
املة لألنشطة اإلدارة المتكوبشكل عام يالحظ أن المتوسط الحسابي لجميع عبارات متغير 

دارة سالسل اإلمداد  Sigولداللة إحصائية أكثر تم األخذ بعين اإلعتبار قيمة   0902يساوي  اللوجستية وا 
وهذا  0,05قل من مستوى المعنوية المعتمد أوهي  19111والتي تساوي  01المقابلة لها من الجدول رقم 

مجمع المستجوبين بلتي تنص على أن فرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة االما يقود إلى رفض 
  .ألهمية األنشطة اللوجستية وتكاملها الداخلي والخارجي في تحقيق أهدافها ونصيدال مدرك

 ختبار الفرضية الرئيسية الثانية إثانيا: 

ميزة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق يوجد أثر لإلدارة اللوجستية المدعمة  :الفرضية الرئيسية الثانية
 لمجمع صيدال. يمكن تقليدهاتنافسية 

 ختبار الفرضية الرئيسية الثانية يتم اللجوء إلى وضع فرضيتين هما: فرضية العدمإمن أجل 
ة العدم خاضعة لإلختبار أي أنها قد تكون ي، على إعتبار أن فرضH1 والفرضية البديلةH0  )الصفرية(

 تطلب وضع الفرضية البديلة.يغير صحيحة، مما 
- H0 :يمكن  ال يوجد أثر لإلدارة اللوجستية المدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية

 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال تقليدها

- H1 :يمكن  يوجد أثر لإلدارة اللوجستية المدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية
 .المستجوبينمن وجهة نظر  لمجمع صيدال تقليدها

  وقبل اختبار الفرضية الرئيسية الثانية يتم أوال اختبار الفرضيات الفرعية فيما يلي:
 الفرضية الفرعية األولى: -1

- H0 :ال يوجد أثر لألنشطة اللوجستية المدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية 
 .من وجة نظر المستجوبين لمجمع صيدال يمكن تقليدها
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- H1 : يمكن  تنافسيةميزة يوجد أثر لألنشطة اللوجستية المدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق
 .من وجة نظر المستجوبين لمجمع صيدال تقليدها
، يمكن تقليدها نتائج اختبار تأثير األنشطة اللوجستية في تحقيق ميزة تنافسيةالفرضية تظهر 

األنشطة اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات المرتبطة فضال عن نتائج اختبار الدور التفاعلي بين 
ولقد تم اختبار هذا التأثير للدور التفاعلي باستخدام  ،يمكن تقليدها في تحقيق ميزة تنافسية باللوجستيك
بحيث ينبغي أن يتم ضرب المتغير المستقل بالمتغير التفاعلي )فعالية األنشطة  AMOS.23برنامج 

لمعلومات المرتبطة باللوجستيك( للوصول إلى متغير متكامل يشمل الدور اللوجستية * تكنولوجيا ا
التفاعلي، ومن ثم اختبار تأثيره في المتغير التابع، وبعد ذلك يتم تشخيص مستوى التأثير الذي يتحقق فيما 

كما يظهر في الشكل  ،ن ناحية زيادة التأثير أو تخفيضهلو تم إدخال ذلك الدور التفاعلي في النموذج م
 والجدول المواليين: 

 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية الفرضية الفرعية األولى : اختبار نموذج12الشكل رقم 

 
 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 
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 الرئيسية الثانية المتعلقة بالفرضية الفرضية الفرعية األولى: نتائج اختبار 00الجدول رقم 

   Estimate C.R. P 

ICA <--- LA*LIT ,741 0,838 ,002 

ICA <--- LIT ,262 7,669 ,004 

ICA <--- LA ,331 4,960 ,003 

 AMOS.23: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر

الشكل السابق المستخرجة والموضحة في  (Goodness of fitوبحسب مؤشرات جودة المطابقة )
عتماد عليه في اختبار ؤشرات جودة المطابقة لذا يمكن اإليتضح بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة لم

يتضح من الجدول والشكل السابقين بأن نتائج التأثير للدور التفاعلي أو الفرضية الفرعية األولى، وكذلك 
طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات بمختلف  المعدل لألنشطة اللوجستية  في تحقيق الميزة التنافسية عن

ومستوى  1991وهي أكبر من  09808بقيمة  CR، و19771أنواعها قد حققت تقديرا لإلنحدار بقيمة  
وهذا يدل على قبول الفرضية الفرعية  (،1910وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمد ) p=0.002معنوية 

من التباين في المتغير التابع )الميزة  R2=  01 % األولى. ويتبين أن المتغيرات تفسر معا ما نسبته
باألنشطة  ساهم بشكل كبير في القياميس المعلومات افسية التي يمكن تقليدها( أي أن وجود تكنولوجياالتن

أفضل مما كانت ستحققه األنشطة  اللوجستية من أجل تحقيق الميزة التنافسية داخل مجمع صيدال
ويرجع ذلك لكون التكنولوجيات المعتمدة فعليا في  متوسطاللوجستية لوحدها، إال أن هذا التأثير يعتبر 

   المجمع قليلة مقارنة بما ما متاح في عصر تكنولوجيا المعلومات.
 الفرضية الفرعية الثانية:  -2

H0 : ال يوجد أثر لإلدارة المتكاملة لألنشطة اللوجستية الداخلية والمدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق
 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال يمكن تقليدها ميزة تنافسية

H1 :دارة المتكاملة لألنشطة اللوجستية المدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية إليوجد أثر ل
 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال يمكن تقليدها

ميزة طة اللوجستية الداخلية في تحقيق نتائج اختبار تأثير إدارة تكامل األنشالفرضية تظهر 
اختبار الدور التفاعلي بين اعتماد إدارة تكامل األنشطة اللوجستية ، فضال عن نتائج يمكن تقليدها تنافسية

، ولقد تم اختبار هذا يمكن تقليدها تنافسيةميزة في تحقيق  وتكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك
بحبث ينبغي أن يتم ضرب المتغير المستقل  AMOS.23التأثير للدور التفاعلي باستخدام برنامج 

فاعلي )اعتماد إدارة تكامل األنشطة اللوجستية * تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك( بالمتغير الت
زة للوصول إلى متغير متكامل يشمل الدور التفاعلي، ومن ثم اختبار تأثيره في المتغير التابع )المي
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فيما لو تم إدخال ذلك ، وبعد ذلك يتم تشخيص مستوى التأثير الذي يتحقق التنافسية التي يمكن تقليدها(
 كما يظهر في الشكل والجدول المواليين:  ،ن ناحية زيادة التأثير أو تخفيضهالدور التفاعلي في النموذج م
 الفرضية الفرعية الثانية المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية: اختبار نموذج 10الشكل رقم 

 
 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  المصدر:

 الفرضية الفرعية الثانية المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية: نتائج اختبار 01الجدول رقم 

   Estimate C.R. P 

ICA <--- ILM*LIT ,393 7,710 ,010 

ICA <--- LIT ,321 0,087 ,021 

ICA <--- ILM ,252 0,179 ,041 

 AMOS.23: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر

المستخرجة والموضحة في الشكل السابق  (Goodness of fitوبحسب مؤشرات جودة المطابقة )
عتماد عليه في اختبار ؤشرات جودة المطابقة لذا يمكن اإليتضح بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة لم

يتضح من الجدول والشكل السابقين بأن نتائج التأثير للدور التفاعلي أو الفرضية الفرعية الثانية، وكذلك 
في تحقيق الميزة التنافسية عن طريق استخدام تكنولوجيا  إلدارة تكامل لألنشطة اللوجستية المعدل

وهي أكبر من  4.463بقيمة  CR، و19090ر بقيمة  المعلومات بمختلف أنواعها قد حققت تقديرا لإلنحدا
لى قبول الفرضية وهذا يدل ع (،1910وهي أقل من مستوى المعنوية ) p=0.003ومستوى معنوية  1991

من التباين في المتغير التابع أي أن  R2=  02%ويتبين أن المتغيرات تفسر معا ما نسبته  .الفرعية الثانية
عتماد على إدارة تكامل األنشطة اللوجستية ساهم بشكل كبير في اإلينولوجيات سوجود مختلف هذه التك
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ثير التكامل وحده، وهذا أمر طبيعي ألن أتبمقارنة  من أجل تحقيق الميزة التنافسية داخل مجمع صيدال
 توسطم، إال أن هذا التأثير يعتبر التكنولوجيا يفترض أن تحسن من التكامل والتنسيق بين مختلف األنشطة

كما سبقت اإلشارة في الفرضية السابقة ويرجع ذلك إلى قلة التكنولوجيات المستخدمة وضعف فعاليتها 
 بالنظر إلى عصر التكنولوجيا. 

 الفرضية الفرعية الثالثة:  -0

H0سالسل اإلمداد المدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية تبني فلسفة: ال يوجد أثر ل 
  .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال يمكن تقليدها

H1:  يمكن سالسل اإلمداد المدعمة بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية  تبني فلسفةليوجد أثر
 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال تقليدها

يمكن  تنافسيةنتائج اختبار تأثير اإلدارة الناجحة لسالسل اإلمداد في تحقيق ميزة الفرضية تظهر 
، فضال عن نتائج اختبار الدور التفاعلي بين اعتماد اإلدارة الناجحة لسالسل اإلمداد وتكنولوجيا تقليدها

، ولقد تم اختبار هذا التأثير للمجمع يمكن تقليدها في تحقيق ميزة تنافسية المعلومات المرتبطة باللوجستيك
بحيث ينبغي أن يتم ضرب المتغير المستقل بالمتغير  AMOS.23للدور التفاعلي باستخدام برنامج 

التفاعلي )اعتماد اإلدارة الناجحة لسالسل اإلمداد * تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك( للوصول 
إلى متغير متكامل يشمل الدور التفاعلي، ومن ثم اختبار تأثيره في المتغير التابع، وبعد ذلك يتم تشخيص 

الذي يتحقق فيما لو تم إدخال ذلك الدور التفاعلي في النموذج من ناحية زيادة التأثير أو  مستوى التأثير
 كما يظهر في الشكل والجدول المواليين:  ،تخفيضه
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 : اختبار نموذج الفرضية الفرعية الثالثة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية17الشكل رقم 

 
 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  المصدر:

 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية01الجدول رقم 

   Estimate C.R. P 

ICA <--- SCM*LIT ,501 0,719 ,112 

ICA <--- LIT ,180 2,137 ,021 

ICA <--- SCM ,260 2,655 ,010 

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  المصدر:

المستخرجة والموضحة في الشكل السابق  (Goodness of fitوبحسب مؤشرات جودة المطابقة )
عتماد عليه في اختبار ؤشرات جودة المطابقة لذا يمكن اإليتضح بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة لم

تأثير للدور التفاعلي أو يتضح من الجدول والشكل السابقين بأن نتائج الالفرضية الفرعية الثالثة، وكذلك 
عتماد اإلدارة الناجحة لسالسل اإلمداد في تحقيق الميزة التنافسية عن طريق استخدام تكنولوجيا إالمعدل 

ومستوى  1991وهي أكبر من  3.419  بقيمة CR، و 0.501 المعلومات قد حققت تقديرا لإلنحدار بقيمة 
 وهذا يدل على قبول الفرضية الفرعية الثالثة. (،1910وهي أقل من مستوى المعنوية ) p=0.002معنوية 

من التباين في المتغير التابع أي أن وجود  R2=  00 % ويتبين أن المتغيرات تفسر معا ما نسبته 
عتماد على اإلدارة الناجحة لسالسل اإلمداد من أجل ساهم بشكل كبير في اإلينولوجيات سمختلف هذه التك

وهذا يعني أن  مقارنة مع تأثير سالسل اإلمداد لوحدها تحقيق الميزة التنافسية داخل مجمع صيدال
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إستخدام التكنولوجيا للتواصل مع الموردين والعمالء يعتبر ذو أهمية بالغة في تحسين هذه العالقة إن لم 
كن تبادل المعلومات هو أساس نجاحها، وقد كانت قيمة التأثير متوسطة، فهي أحسن من عالقات ي

التأثير في الفرضيتين السابقتين، ومع ذلك فالمجمع بحاجة للتكثيف من التكنولوجيات في هذا الجانب 
لي إكتساب بالذات ألنها ستكون بوابته إلقامة عالقات طويلة المدى وجيدة مع جميع األطراف وبالتا

 .تقنيات جديدة في اللوجستيك وغيره مما يفتح المجال أمامه لإلنتشار أكثر خاصة خارج حدود الوطن
وهذا راجع إلى أن تحقيق المجمع لميزة تنافسية يرجع إلى الكثير من  جيدةتعتبر  R2وبالنسبة لقيمة 

 العوامل وما التكنولوجيا واللوجستيك إال جزء من هذه العوامل. 

 الفرضية الفرعية الرابعة:  -7

H0 : دارة سالسل اإلمداد المدعمة بتكنولوجيا ل المتكاملةإلدارة لال يوجد أثر ألنشطة اللوجستية وا 
 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال يمكن تقليدهاالمعامالت في تحقيق ميزة تنافسية 

H1 : دارة سالسل اإلمداد المدعمة بتكنولوجيا المعامالت ل المتكاملةإلدارة ليوجد أثر ألنشطة اللوجستية وا 
 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال يمكن تقليدهافي تحقيق ميزة تنافسية 

دارة سالسل اإلمداد في تحقيق الفرضية تظهر  نتائج اختبار تأثير تكامل األنشطة اللوجستية وا 
دارة سالسل ميزة تنافسية، فضال عن نتائج  اختبار الدور التفاعلي بين إدارة تكامل األنشطة اللوجستية وا 
، ولقد تم اختبار هذا التأثير للدور يمكن تقليدها في تحقيق ميزة تنافسية اإلمداد وتكنولوجيا المعامالت
بحيث ينبغي أن يتم ضرب المتغير المستقل بالمتغير التفاعلي  AMOS.23التفاعلي باستخدام برنامج 

دارة سالسل اإلمداد * تكنولوجيا المعامالت المرتبطة باللوجستيك(  )إدارة تكامل األنشطة اللوجستية وا 
للوصول إلى متغير متكامل يشمل الدور التفاعلي، ومن ثم اختبار تأثيره في المتغير التابع، وبعد ذلك يتم 

ن ناحية زيادة علي في النموذج متشخيص مستوى التأثير الذي يتحقق فيما لو تم إدخال ذلك الدور التفا
 كما يظهر في الشكل والجدول المواليين: ،التأثير أو تخفيضه
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 اختبار نموذج الفرضية الفرعية الرابعة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية :10الشكل رقم 

 
 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية: 08الجدول رقم 

   Estimate C.R. P 

ICA <--- LOG*TMT ,401 3,295 ,001 

ICA <--- TMT ,251 2,279 ,030 

ICA <--- LOG ,302 2,384 ,002 

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 

المستخرجة والموضحة في الشكل السابق  (Goodness of fitمؤشرات جودة المطابقة )وبحسب 
عتماد عليه في اختبار ؤشرات جودة المطابقة لذا يمكن اإليتضح بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة لم

التفاعلي أو يتضح من الجدول والشكل السابقين بأن نتائج التأثير للدور الفرضية الفرعية الرابعة، وكذلك 
دارة سالسل اإلمداد والمدعمة بتكنولوجيا المعامالت قد حققت  المعدل إدارة تكامل األنشطة اللوجستية وا 

 =19111pومستوى معنوية  1991وهي أكبر من  09290بقيمة  CR، و19711تقديرا لإلنحدار بقيمة 
ويتبين أن  رضية الفرعية الرابعة.وهذا يدل على قبول الف ( ،1910وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمد )

 من التباين في المتغير التابع )ميزة تنافسية يمكن تقليدها(. R2=  01%المتغيرات تفسر معا ما نسبته 
دارة وهذا يعني أن إدخال تكنولوجيا المعامالت يساهم في تحسين العالقة بين  تكامل األنشطة اللوجستية وا 

ة تنافسية يمكن تقليدها، بسبب الدور الذي تلعبه هذه التكنولوجيات في وتحقيق المجمع لميز  سالسل اإلمداد
 متوسطةتنظيم وأتمتة العمليات الداخلية وتقليص الوقت في أداء المهام وغيرها، إال أن قيمة التأثير 
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راجع إلى أن جيدة، وكونها غير قريبة من الواحد تعتبر  R2وبحاجة لدعم من اإلدارة. وبالنسبة لقيمة 
واللوجستيك إال جزء المعامالت تحقيق المجمع لميزة تنافسية يرجع إلى الكثير من العوامل وما تكنولوجيا 

 من هذه العوامل.  
 الفرضية الفرعية الخامسة:  -0

H0 : دارة سالسل اإلمداد ل لإلدارة المتكاملةال يوجد أثر المدعمة بتكنولوجيا ألنشطة اللوجستية وا 
 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال يمكن تقليدهاتصاالت في تحقيق ميزة تنافسية اإل
H1 : دارة سالسلل لإلدارة المتكاملةيوجد أثر تصاالت اإلمداد المدعمة بتكنولوجيا اإل ألنشطة اللوجستية وا 

   .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيدال يمكن تقليدها في تحقيق ميزة تنافسية
دارة سالسل اإلمداد في ل المتكاملة للإلدارةنتائج اختبار تأثير  الفرضية تظهر ألنشطة اللوجستية وا 

ألنشطة ل لإلدارة المتكاملة، فضال عن نتائج اختبار الدور التفاعلي بين يمكن تقليدها تحقيق ميزة تنافسية
د تصاالت، ولقد تم اختبار هذا التأثير للدور التفاعلي ارة سالسل اإلمداد وتكنولوجيا اإلاللوجستية وا 

بحيث ينبغي أن يتم ضرب المتغير المستقل بالمتغير التفاعلي )إدارة  AMOS.23باستخدام برنامج 
دارة سالسل اإلمداد * تكنولوجيا االتصاالت( للوصول إلى متغير متكامل  تكامل األنشطة اللوجستية وا 

اختبار تأثيره في المتغير التابع، وبعد ذلك يتم تشخيص مستوى التأثير  يشمل الدور التفاعلي، ومن ثم
كما  ،الذي يتحقق فيما لو تم إدخال ذلك الدور التفاعلي في النموذج من ناحية زيادة التأثير أو تخفيضه

 يظهر في الشكل والجدول المواليين: 
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 لمتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية: اختبار نموذج الفرضية الفرعية الخامسة ا11الشكل رقم 

 
 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 

 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية09الجدول رقم 

   Estimate C.R. P 

      

ICA <--- LOG*CT ,420 3,966 ,000 

ICA <--- CT ,302 2,148 ,001 

ICA <--- LOG ,271 2,110 ,016 

      

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 

المستخرجة والموضحة في الشكل السابق  (Goodness of fitوبحسب مؤشرات جودة المطابقة )
عتماد عليه في اختبار يمكن اإلؤشرات جودة المطابقة لذا يتضح بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة لم

يتضح من الجدول والشكل السابقين بأن نتائج التأثير للدور التفاعلي أو الفرضية الفرعية الخامسة، وكذلك 
تصاالت قد حققت تقديرا لإلنحدار المعدل اعتماد إلدارة تكامل األنشطة اللوجستية والمدعمة بتكنولوجيا اإل

وهي أقل من  =p 19111ومستوى معنوية 1991هي أكبر من و  09911بقيمة  CR، و19721بقيمة 
ويتبين أن المتغيرات تفسر معا  .لى قبول الفرضية الفرعية الخامسةوهذا يدل ع (،1910مستوى المعنوية )

وهذا يعني أن تكنولوجيا اإلتصاالت تحسن من  من التباين في المتغير التابع. R2=  %33ما نسبته 
دارة سالسل اإلمدادل تأثير اإلدارة المتكاملة على الميزة التنافسية التي يمكن تقليدها،  ألنشطة اللوجستية وا 
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إال أن هذا التأثير ضعيف بسبب كون تكنولوجيات اإلتصال التي اعتمدها صيدال تعتبر بسيطة مقارنة 
 قوية. تعتبر  R2مع ما هو متاح. وبالنسبة لقيمة 

 الفرضية الفرعية السادسة: 

H0 : دارة سالسل اإلمداد المدعمة بتكنولوجيا العالقات ل لإلدارة المتكاملةال يوجد أثر ألنشطة اللوجستية وا 
 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيداليمكن تقليدها في تحقيق ميزة تنافسية 

H1 : دارة سالسل اإلمداد المدعمة بتكنولوجيا العالقات ل لإلدارة المتكاملةيوجد أثر ألنشطة اللوجستية وا 
 .من وجهة نظر المستجوبين لمجمع صيداليمكن تقليدها في تحقيق ميزة تنافسية 

دارة سالسل اإلمداد في ل ةتكاملالمإلدارة انتائج اختبار تأثير الفرضية تظهر  ألنشطة اللوجستية وا 
، فضال عن نتائج اختبار الدور التفاعلي بين إدارة تكامل األنشطة يمكن تقليدها تحقيق ميزة تنافسية

دارة سالسل اإلمداد وتكنولوجيا العالقات ، ولقد تم اختبار يمكن تقليده في تحقيق ميزة تنافسية اللوجستية وا 
المستقل  بحيث ينبغي أن يتم ضرب المتغير AMOS.23هذا التأثير للدور التفاعلي باستخدام برنامج 

دارة سالسل اإلمداد * تكنولوجيا العالقات( للوصول  بالمتغير التفاعلي )إدارة تكامل األنشطة اللوجستية وا 
إلى متغير متكامل يشمل الدور التفاعلي، ومن ثم اختبار تأثيره في المتغير التابع، وبعد ذلك يتم تشخيص 

التفاعلي في النموذج من ناحية زيادة التأثير أو  مستوى التأثير الذي يتحقق فيما لو تم إدخال ذلك الدور
 هر في الشكل والجدول المواليين: كما يظ ،تخفيضه

 : اختبار نموذج الفرضية الفرعية السادسة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية11الشكل رقم 

 
 AMOS.23 برنامجمن إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات المصدر: 
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 نتائج اختبار الفرضية الفرعية السادسة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثانية: 71الجدول رقم 

   Estimate C.R. P 

ICA <--- LOG*RMT ,411 4,377 ,001 

ICA <--- RMT ,250 3,444 ,020 

ICA <--- LOG ,200 2,869 ,021 

      

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  المصدر:

المستخرجة والموضحة في الشكل السابق  (Goodness of fitوبحسب مؤشرات جودة المطابقة )
عتماد عليه في اختبار ؤشرات جودة المطابقة لذا يمكن اإليتضح بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة لم

ر التفاعلي أو يتضح من الجدول والشكل السابقين بأن نتائج التأثير للدو الفرضية الفرعية السادسة، وكذلك 
دارة سالسل اإلمداد والمدعمة بتكنولوجيا العالقات قد  المعدل اعتماد إدارة تكامل األنشطة اللوجستية وا 

ومستوى معنوية  1991وهي أكبر من  79011بقيمة  CR، و19711حققت تقديرا لإلنحدار بقيمة 
p=0.001 ( 1910وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمد)، بول الفرضية الفرعية على ق وهذا يدل
وهذا يعني  من التباين في المتغير التابع. R2=  %27ويتبين أن المتغيرات تفسر معا ما نسبته   السادسة.

دارة سالسل اإلمدادل أن تكنولوجيا إدارة العالقات تحسن من تأثير اإلدارة المتكاملة  ألنشطة اللوجستية وا 
بسبب اإلعتماد في اإلستبيان على  متوسطعلى الميزة التنافسية التي يمكن تقليدها، إال أن هذا التأثير 

، وعلى الرغم من إعتمادهما أو إعتماد شبيهاتهما إال أن CRMو APSتكنولوجيتين في هذه البعد هما 
وبالتالي على  السبب في عدم ظهور تأثيرهما بشكل واضح هو جعل معظم المستجوبين بوجودهما،

المجمع من جهة التعريف بالتكنولوجيات الموجودة لديه، ومن جهة عليه تكثيف اإلستثمار فيها.   
  قوية.تعتبر  R2وبالنسبة لقيمة 

 من خالل ما سبق يتم اختبار الفرضية الرئيسية الثانية كما يلي:
بتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نتائج اختبار تأثير اإلدارة اللوجستية المدعمة الفرضية تظهر 
، فضال عن نتائج اختبار الدور التفاعلي بين اإلدارة اللوجستية وتكنولوجيا يمكن تقليدها ميزة تنافسية

، ولقد تم اختبار هذا التأثير للدور يمكن تقليده في تحقيق ميزة تنافسية المعلومات المرتبطة باللوجستيك
بحيث ينبغي أن يتم ضرب المتغير المستقل بالمتغير  AMOS.23التفاعلي باستخدام برنامج 

التفاعلي)اإلدارة اللوجستية  * تكنولوجيا المعلومات( للوصول إلى متغير متكامل يشمل الدور التفاعلي، 
ومن ثم اختبار تأثيره في المتغير التابع، وبعد ذلك يتم تشخيص مستوى التأثير الذي يتحقق فيما لو تم 
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كما يظهر في الشكل والجدول  ،لتفاعلي في النموذج من ناحية زيادة التأثير أو تخفيضهإدخال ذلك الدور ا
 المواليين: 

 : اختبار نموذج الفرضية الرئيسية الثانية18الشكل رقم 

 
 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 

 : نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية71الجدول رقم 

   Estimate C.R. P 

ICA <--- LOG*LIT ,490 6,611 ,111 

ICA <--- LIT ,300 4,832 ,111 

ICA <--- LOG ,290 3,327 ,121 

      

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 

السابق المستخرجة والموضحة في الشكل  (Goodness of fitوبحسب مؤشرات جودة المطابقة )
عتماد عليه في اختبار يتضح بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة لمؤشرات جودة المطابقة لذا يمكن اإل

يتضح من الجدول والشكل السابقين بأن نتائج التأثير للدور التفاعلي أو الفرضية الرئيسية الثانية، وكذلك 
دارة سالسل اإلمداد في تح قيق الميزة التنافسية عن طريق استخدام المعدل إلدارة األنشطة اللوجستية وا 

 1991وهي أكبر من 6.611 بقيمة  CR، و19791تكنولوجيا المعلومات قد حققت تقديرا لإلنحدار بقيمة  
وهذا يدل على قبول الفرضية الرئيسية  (،1910وهي أقل من مستوى المعنوية ) p=0.00ومستوى معنوية 

وهذا يعني  من التباين في المتغير التابع. R2=  71 %ما نسبتهالثانية. ويتبين أن المتغيرات تفسر معا 
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أن تكنولوجيات المعلومات المرتبطة باللوجستيك تساهم في تحسين تأثير اللوجستيك بشكل عام على الميزة 
التنافسية التي يمكن تقليدها بنسبة متوسطة مما يعني أن المجمع عليه أن يبذل المزيد من الجهود في 

اإلستثمار بالتكنولوجيا وخاصة تلك المتعلقة باللوجستيك بسبب أهميته في تخفيض التكاليف ووقت مجال 
ن التسليم وزيادة سرعة اإلستجابة وغيرها من المؤشرات التي تساهم في تحقيق الميزة التنافسية ، حتى وا 

 كانت ليست الوحيدة.

 ثالثا: اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة 

 على تحقيقستراتيجية المدعمة للوجستيك يوجد أثر لتكنولوجيا المعلومات اإل ية الثالثة:الفرضية الرئيس
 .من وجهة نظر المستجوبين صيدال لمجمع ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها

 من أجل اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة يتم اللجوء إلى وضع فرضيتين هما: فرضية العدم

 إعتبار أن فرضية العدم خاضعة لإلختبار أي أنها قد تكون غير صحيحة،والفرضية البديلة، على 

 مما يتطلب وضع الفرضية البديلة.
- H0 ميزة تنافسية على تحقيق ستراتيجية المدعمة للوجستيك إليوجد أثر لتكنولوجيا المعلومات ا: ال

 .من وجهة نظر المستجوبينمجمع صيدال ل ال يمكن تقليدها

- H1ميزة تنافسية ال  على تحقيقستراتيجية المدعمة للوجستيك لتكنولوجيا المعلومات اإلوجد أثر : ي
 .من وجهة نظر المستجوبينمجمع صيدال ل يمكن تقليدها

  وقبل اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة يتم أوال اختبار الفرضيات الفرعية فيما يلي:
 الفرضية الفرعية األولى:  -1

- H0: على تحقيقستراتيجية المدعمة لألنشطة اللوجستية لتكنولوجيا المعلومات اإلوجد أثر ال ي 
 .من وجهة نظر المستجوبينمجمع صيدال ل ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها

- H1: ميزة  اللوجستية على تحقيقستراتيجية المدعمة لألنشطة يوجد أثر لتكنولوجيا المعلومات اإل
  .من وجهة نظر المستجوبينمجمع صيدال ل تنافسية ال يمكن تقليدها

، ال يمكن تقليدها ميزة تنافسيةير األنشطة اللوجستية في تحقيق نتائج اختبار تأث الفرضية تظهر
ستراتيجية، ولقد لوجستية وتكنولوجيا المعلومات اإلفضال عن نتائج اختبار الدور التفاعلي بين األنشطة ال
بحيث ينبغي أن يتم ضرب المتغير  AMOS.23تم اختبار هذا التأثير للدور التفاعلي باستخدام برنامج 

ستراتيجية ( للوصول إلى المستقل بالمتغير التفاعلي)فعالية األنشطة اللوجستية * تكنولوجيا المعلومات اإل
ثيره في المتغير التابع، وبعد ذلك يتم تشخيص متغير متكامل يشمل الدور التفاعلي، ومن ثم اختبار تأ
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مستوى التأثير الذي يتحقق فيما لو تم إدخال ذلك الدور التفاعلي في النموذج من ناحية زيادة التأثير أو 
 كما يظهر في الشكل والجدول المواليين:  ،تخفيضه

 الرئيسية الثالثة: اختبار نموذج الفرضية الفرعية األولى المتعلقة بالفرضية 19الشكل رقم 

 
 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 

 

 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثالثة72الجدول رقم 

   Estimate C.R. P 

NICA <--- LA*SIT ,011 1,938 ,001 

NICA <--- SIT ,081 7,960 ,002 

NICA <--- LA ,071 4,669 ,000 

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 

المستخرجة والموضحة في الشكل السابق  (Goodness of fitوبحسب مؤشرات جودة المطابقة )
عتماد عليه في اختبار ؤشرات جودة المطابقة لذا يمكن اإليتضح بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة لم

يتضح من الجدول والشكل السابقين بأن نتائج التأثير للدور التفاعلي أو الفرضية الفرعية األولى، وكذلك 
خدام تكنولوجيا المعلومات المعدل لألنشطة اللوجستية في تحقيق الميزة التنافسية عن طريق است

ومستوى  1991وهي أكبر من  19908بقيمة  CR، و19011ستراتيجية قد حققت تقديرا لإلنحدار بقيمة اإل
وهذا يدل على قبول الفرضية الفرعية  (،1910وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمد ) p=0.000معنوية 

وهذا يعني  من التباين في المتغير التابع. R2=  09% األولى. ويتبين أن المتغيرات تفسر معا ما نسبته
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في تحسين تأثير األنشطة اللوجستية تراتيجي نادر يساهم بشكل كبير أن تكنولوجيا المعلومات كمورد إس
على الميزة التنافسية التي ال يمكن تقليدها، ويرجع ذلك لكون هذه التكنولوجيات مرتبطة باستراتيجية 
المجمع وبخبرات أفراده وبتراكماتهم المعرفية لذلك فهي تشكل مورد ال يمكن تقليده، لذلك على المجمع 

ظة عليها وتحسين هذا الجانب من التكنولوجيا قدر المستطاع عن طريق تدريب الموارد البشرية المحاف
على التكنولوجيات الحديثة وتحفيز والمحافظة على الكفاءات التي لديه وغير ذلك من الموارد 

تعتبر جيدة وهذا راجع إلى أن تحقيق المجمع لميزة تنافسية ال يمكن  R2اإلستراتيجية. وبالنسبة لقيمة 
تقليدها يرجع بشكل كبير إلى التكنولوجيات التي تكون متوائمة مع إستراتيجية المنظمة وكفاءاتها ومع 

 طرق التسيير المتميزة والتي يبدو أنها متوفرة بالمجمع بقدر ال بأس به.  
 الفرضية الفرعية الثانية: -2

H0 :اللوجستية على ألنشطة ل للتكامل الداخليستراتيجية المدعمة وجد أثر لتكنولوجيا المعلومات اإلال ي
 .من وجهة نظر المستجوبينمجمع صيدال ل ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها تحقيق

H1 :اللوجستية على ألنشطة ل للتكامل الداخليستراتيجية المدعمة وجد أثر لتكنولوجيا المعلومات اإلي
 .من وجهة نظر المستجوبينمجمع صيدال ل ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها تحقيق

ال ألنشطة اللوجستية في تحقيق ميزة تنافسية ل التكامل الداخلينتائج اختبار تأثير الفرضية تظهر 
 جيا، فضال عن نتائج اختبار الدور التفاعلي بين إدارة تكامل األنشطة اللوجستية وتكنولو يمكن تقليدها
بحيث  AMOS.23ستراتيجية،  ولقد تم اختبار هذا التأثير للدور التفاعلي باستخدام برنامج المعلومات اإل

وجستية * تكنولوجيا )إدارة تكامل األنشطة الل ينبغي أن يتم ضرب المتغير المستقل بالمتغير التفاعلي
علي، ومن ثم اختبار تأثيره في ستراتيجية ( للوصول إلى متغير متكامل يشمل الدور التفاالمعلومات اإل

المتغير التابع، وبعد ذلك يتم تشخيص مستوى التأثير الذي يتحقق فيما لو تم إدخال ذلك الدور التفاعلي 
 كما يظهر في الشكل والجدول المواليين:  ،ن ناحية زيادة التأثير أو تخفيضهفي النموذج م
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 الثانية المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثالثة : اختبار نموذج الفرضية الفرعية21الشكل رقم 

 
 AMOS.23 من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامجالمصدر: 

 المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثالثة الثانية: نتائج اختبار الفرضية الفرعية 70الجدول رقم 

   Estimate C.R. P 

NICA <--- ILM*SIT ,001 7,401 ,111 

NICA <--- SIT ,011 0,803 ,112 

NICA <--- ILM ,100 0,097 ,113 

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 

المستخرجة والموضحة في الشكل السابق  (Goodness of fitوبحسب مؤشرات جودة المطابقة )
عتماد عليه في اختبار يمكن اإليتضح بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة لمؤشرات جودة المطابقة لذا 

يتضح من الجدول والشكل السابقين بأن نتائج التأثير للدور التفاعلي أو الفرضية الرئيسية الثانية، وكذلك 
استخدام  عن طريق ال يمكن تقليدها لألنشطة اللوجستية في تحقيق ميزة تنافسية للتكامل الداخليالمعدل 

وهي  79711بقيمة  CR، و19001قد حققت تقديرا لإلنحدار بقيمة  ستراتيجية تكنولوجيا المعلومات اإل
وهذا يدل  ،(1910وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمد ) p=0.000ومستوى معنوية  1991أكبر من 

من التباين في  R2=  %23على قبول الفرضية الفرعية الثانية. ويتبين أن المتغيرات تفسر معا ما نسبته 
وهذا يعني أن تكنولوجيا المعلومات اإلستراتيجية تؤثر بشكل ضعيف  .عتبر نسبة متوسطةوت المتغير التابع

وهذا يعني  على تحقيق ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها. على مساهمة التكامل الداخلي لألنشطة اللوجستية
وع المجمع أن موظفي المجمع ال يفضلون إستخدام خبراتهم خارج المكاتب التي يعملون بها إلى باقي فر 
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وهذا يعني عدم وجود ثقافة التعاون داخل المجمع وعبر الوحدات اإلنتاجية ومراكز التسيير، وهو أمر 
 سلبي على المجمع إستدراكه. 

 الفرضية الفرعية الثالثة: -0
H0ل اإلمداد على تحقيقسستراتيجية المدعمة لتبني فلسفة سال: ال يوجد أثر لتكنولوجيا المعلومات اإل 

 .من وجهة نظر المستجوبين مجمع صيدالل ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها
H1 :ميزة  ل اإلمداد على تحقيقسيوجد أثر لتكنولوجيا المعلومات االستراتيجية المدعمة لتبني فلسفة سال

 .من وجهة نظر المستجوبين مجمع صيدالل تنافسية ال يمكن تقليدها
ال يمكن  سالسل اإلمداد في تحقيق ميزة تنافسية تبني فلسفةنتائج اختبار تأثير  الفرضية تظهر

اإلمداد وتكنولوجيا المعلومات ، فضال عن نتائج اختبار الدور التفاعلي بين إدارة سالسل تقليدها
بحيث ينبغي أن  AMOS.23ستراتيجية، ولقد تم اختبار هذا التأثير للدور التفاعلي باستخدام برنامج اإل

ستراتيجية إلمداد * تكنولوجيا المعلومات اإل)إدارة سالسل ا يتم ضرب المتغير المستقل بالمتغير التفاعلي
( للوصول إلى متغير متكامل يشمل الدور التفاعلي، ومن ثم اختبار تأثيره في المتغير التابع، وبعد ذلك 

دخال ذلك الدور التفاعلي في النموذج من ناحية يتم تشخيص مستوى التأثير الذي يتحقق فيما لو تم إ
 كما يظهر في الشكل والجدول المواليين:  ،زيادة التأثير أو تخفيضه
 : اختبار نموذج الفرضية الفرعية الثالثة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثالثة21الشكل رقم 

 
 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  المصدر:
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 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة المتعلقة بالفرضية الرئيسية الثالثة77الجدول رقم 

   Estimate C.R. P 

NICA <--- SCM*SIT ,721 1,870 ,111 

NICA <--- SIT ,021 7,091 ,112 

NICA <--- SCM ,181 7,210 ,110 

      

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 

المستخرجة والموضحة في الشكل السابق  (Goodness of fitوبحسب مؤشرات جودة المطابقة )
عتماد عليه في اختبار ؤشرات جودة المطابقة لذا يمكن اإليتضح بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة لم

يتضح من الجدول والشكل السابقين بأن نتائج التأثير للدور التفاعلي أو الفرضية الفرعية الثالثة، وكذلك 
استخدام تكنولوجيا  عن طريقال يمكن تقليدها المعدل إلدارة سالسل اإلمداد في تحقيق ميزة تنافسية 

وهي أكبر من  19811بقيمة  CR، و19721 ة قد حققت تقديرا لإلنحدار بقيمةستراتيجيالمعلومات اإل
وهذا يدل على قبول الفرضية  (،1910وهي أقل من مستوى المعنوية ) p=0.00مستوى معنوية و  1991

وهي  من التباين في المتغير التابع R2=  %32الفرعية الثالثة. ويتبين أن المتغيرات تفسر معا ما نسبته 
ير تبني سالسل وهذا يعني أن تكنولوجيا المعلومات اإلستراتيجية تعدل بشكل متوسط من تأث .نسبة جيدة

 .اإلمداد في تحقيق ميزة ال يمكن تقليدها للمجمع
 من خالل ما سبق يتم اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة كما يلي:

دارة سالسل اإلمداد في تحقيق نتائج اختبار تأثير اإلدارة اللوجستية الفرضية تظهر   ميزة تنافسيةوا 
دارة سالسل اإلمداد  ، فضال عن نتائج اختبار الدورال يمكن تقليدها التفاعلي بين اإلدارة اللوجستية وا 

ولقد تم اختبار هذا التأثير للدور التفاعلي باستخدام برنامج  ستراتيجية،نولوجيا المعلومات اإلوتك
AMOS.23 دارة  بحيث ينبغي أن يتم ضرب المتغير المستقل بالمتغير التفاعلي )اإلدارة اللوجستية وا 

ستراتيجية( للوصول إلى متغير متكامل يشمل الدور التفاعلي، تكنولوجيا المعلومات اإلسالسل اإلمداد * 
ومن ثم اختبار تأثيره في المتغير التابع، ومن ثم يتم تشخيص مستوى التأثير الذي يتحقق فيما لو تم 

شكل والجدول كما يظهر في ال ،إدخال ذلك الدور التفاعلي في النموذج من ناحية زيادة التأثير أو تخفيضه
 المواليين: 
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 : اختبار نموذج الفرضية الرئيسية الثالثة22الشكل رقم 

 
 AMOS.23المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 

 : نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة70الجدول رقم 

   Estimate C.R. P 

NICA <--- LOG*SIT ,781 1,038 ,111 

NICA <--- SIT ,011 0,341 ,111 

NICA <--- LOG ,221 7,775 ,121 

      

 AMOS.23من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر: 

المستخرجة والموضحة في الشكل السابق  (Goodness of fitوبحسب مؤشرات جودة المطابقة )
عتماد عليه في اختبار جودة المطابقة لذا يمكن اإل يتضح بأن النموذج قد حاز على قيم جيدة لمؤشرات

يتضح من الجدول والشكل السابقين بأن نتائج التأثير للدور التفاعلي أو الفرضية الرئيسية الثالثة، وكذلك 
دارة سالسل اإلمداد في تحقيق المعدل إلدارة األنشطة اللوجستية  عن طريق  ال يمكن تقليدها ميزة تنافسيةوا 

 19108بقيمة   CR، و19781ستراتيجية قد حققت تقديرا لإلنحدار بقيمة لومات اإلنولوجيا المعاستخدام تك
وهذا يدل على  ،وهي أقل من مستوى المعنوية المعتمد p=0.000ومستوى معنوية  1991وهي أكبر من 

من التباين في  R2=  71%قبول الفرضية الرئيسية الثالثة. ويتبين أن المتغيرات تفسر معا ما نسبته 
وهذا يعني أن تكنولوجيا المعلومات اإلستراتيجية لها تأثير متوسط على  .وهي نسبة جيدة المتغير التابع
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عالقة التأثير بين اللوجستيك بشكل عام والميزة التنافسية التي ال يمكن تقليدها وأن ذلك يفسر جزء ال بأس 
 تقليدها. به من التغير الذي يحدث في الميزة التي ال يمكن
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 : خالصة الفصل

تم تخصيص هذا الفصل للدراسة اإلحصائية التي هدفت إلى معرفة تأثير تكنولوجيا المعلومات 
اللوجستية بأبعادها )تكنولوجيا إدارة المعامالت، تكنولوجيا اإلتصاالت وتكنولوجيا إدارة العالقات( 

أبعاده )اإلدارة الفعالة وتكنولوجيا المعلومات اإلستراتيجية كمتغيرات معدلة لعالقة التأثير بين اللوجستيك ب
لألنشطة اللوجستية، التكامل الداخلي لألنشطة اللوجستية وتبني فلسفة سالسل اإلمداد( وبين الميزة 

 التنافسية بأبعادها )ميزة تنافسية يمكن تقليدها وميزة تنافسية ال يمكن تقليدها(. 
ي صيدال، ثم بعد ذلك تم ومن أجل التوصل لنتائج هذه الدراسة تم إجراء مقابلة مع بعض موظف

وتم توزيعها على عينة عشوائية من المجمع. ولتحليل نتائج اإلستبيان تم إستخدام  تصيميم إستمارة إستبيان
 ثم إلختبار فرضيات الدراسة. هوثبات هلدراسة صدق AMOSوبرنامج  SPSSبرنامج 

وتوصلت الدراسة إلى قبول جميع الفرضيات بمعنى أن تكنولوجيات المعلومات اللوجستية 
واإلستراتيجية كلها تساهم في تحسين العالقة بين اللوجستيك بأبعاده والميزة التنافسية بأبعادها مع تأثيرات 

يات المطبقة في إلى قلة وبساطة التكنولوجويعود ذلك متفاوتة تميل إلى أن تكون ضعيفة إلى متوسطة 
تطوير إستثماراته في هذا المجال مع ما يتماشى وعصر التكنولوجيا مع  على إدارتهالمجمع، وبالتالي 

  مواءمة هذه التكنولوجيات مع إستراتيجياته وقدرات موارده البشرية.
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 خاتمة عامة:

إن بقاء المنظمات في السوق مرهون بقدرتها على التنافس والحفاظ على مكانتها، وقد ازدادت هذه 
المهمة صعوبة في ظل إشتداد ظروف المنافسة، التي أصبحت تتحكم فيها العديد من الظروف لعل أهمها 

ن الزبون أصبح يمثل مستويات التقدم التقني والتكنولوجي وانفتاح األسواق في ظل العولمة. وعلى إعتبار أ
مركز النشاط اإلقتصادي، فإن متطلباته في الوقت، المكان، بالكمية والجودة الالزمة أصبح الرهان 

 الحقيقي أمام المنظمات. 

اإلعتماد على متغيرين لديهما أهمية خاصة  الدراسة هولدعم الميزة التنافسية للمنظمات تم في هذ
وقد تم تخصيص الفصول ك وتكنولوجيا المعلومات المرتبطة به. في الحياة اإلقتصادية وهما اللوجستي

الثالثة األولى من هذه الدراسة للوقوف على الجوانب النظرية لكل من اللوجستيك، تكنولوجيا المعلومات 
المرتبطة باللوجستيك والميزة التنافسية، حيث خصص الفصل األول للتعرف على اللوجستيك إنطالقا من 

تكامله داخل المنظمة ووصوال إلى فلسفة سالسل اإلمداد كتوجه حديث في هذا المجال. أنشطته مرورا ب
أما الفصل الثاني فقد خصص لتكنولوجيا المعلومات اللوجستية التي تم تقسيمها لعدة أبعاد حسب 
الوظائف التي تدعمها في المنظمة، وقد تم التطرق في هذا السياق إلى أحدث التكنولوجيات التي تدعم 

للميزة اللوجستيك في وظائفه داخليا وخارجيا عبر سلسلة اإلمداد. في حين خصص الفصل الثالث 
 التنافسية وكيفية تأثير اللوجستيك وتكنولوجيا المعلومات اللوجستية عليها.

 وقد تم التوصل من خالل الدراسة النظرية إلى النتائج التالية:

لألنشطة اللوجستية ويرجع ذلك ألهميتها في تحسين ضرورة إهتمام المنظمات باإلدارة الفعالة  -
 مختلف التدفقات وتفادي اإلنقطاعات؛

ضرورة اإلهتمام بتكامل األنشطة اللوجستية الداخلية بالمنظمة والتنسيق بينها عن طريق تشجيع  -
اإلتصال والتعاون في األنشطة المترابطة لتقليل الجهود وتخفيض التكلفة والوقت الالزم إلنجاز 

 ألنشطة؛ا
تشجيع التكامل الخارجي بالمحافظة على عالقات جيدة ودائمة مع الموردين والزبائن الذين   -

 يضيفون قيمة للمنظمة؛
 تشجيع الشراكة مع المنظمات المنافسة لتبادل األفكار، أساليب اإلنتاج والتقنيات الحديثة؛ -
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ها لتسهيل القيام باألعمال بأنواعاإلستثمار في تكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك  -
 اللوجستية وتسهيل المعامالت اليومية؛

اإلستثمار في التكنولوجيات التي تدعم التواصل الداخلي والخارجي وتبادل المعلومات باعتبارها  -
 الحياة اإلقتصادية اليوم؛عصب 

 أثارها السلبية؛ تهيئة البيئة التنظيمية للمنظمة قبل اإلستثمار في تكنولوجيا المعلومات قصد تفادي -
 اإلهتمام بالمورد البشري باعتباره الوعاء الذي يستوعب التكنولوجيا؛ -
 ، واإلستثمار في األصول التكميلية؛الحفاظ على الكفاءات البشرية وبناء التراكم المعرفي -
 مواءمة تكنولوجيا المعلومات اللوجستية مع إستراتيجية المنظمة وبيئتها التنظيمية؛ -
    رة العالقات مع الموردين والزبائن.اتكنولوجيات إلداإلستثمار في  -

ولإلطالع على واقع الدراسة النظرية في البيئة الجزائرية، تم اإلعتماد على دراسة حالة مجمع 
صيدال لمعرفة مدى تبنيه لتكنولوجيا المعلومات المرتبطة باللوجستيك وتأثير ذلك في تعديل العالقة بين 

قيقه لميزة تنافسية، وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها اللوجستيك بالمجمع وتح
 فيمايلي:

البريد  األنترنت، اإلستبيان مثل في مجمع صيدال على بعض التكنولوجيات التي تم إدراجها يعتمد -
األنترانت، شريط الترميز، الهواتف النقالة. باإلضافة إلى تكنولوجيات إلدارة المخزون وأخرى اإللكتروني، 

واتضح من خالل المقابلة التي أجريت مع بعض إطارات إلدارة المستخدمين وإلدارة سلسلة اإلمداد.... 
، والبعض اآلخر المجمع أن بعض هذه التكنولوجيات يستخدم بشكل مكثف مثل البريد اإللكتروني والهاتف

دارة المخزونات...، باإلضافة إلى  يستخدم بشكل جزئي في وظائف محددة مثل برامج إدارة المستخدمين وا 
عن تطبيق تم تصميمه من طرف أحد موظفي المجمع عبارة نظام إدارة سلسلة اإلمداد، والذي هو 

بسبب إعتماده على  واإلنتاج والذي أجمع العاملين عليه على فعاليته في التخطيط للشراءالمتخصصين 
التنبؤ باستخدام فترات طويلة وقصيرة. مما مكنه من التعديل في التغيرات التي تحدث في الطلب بشكل 

زمة مستمر وأكثر دقة. وعلى الرغم من الخصائص الجيدة لهذا التطبيق في إمداد المجمع بالمواد الال
داد متطلبات الشراء والتخطيط لإلنتاج بناًء على على المركزية في إع بشكل أكثر دقة، بسبب إعتماده

، ومساهمته في تخفيض تكلفة الشراء للمواد األولية بسبب زيادة القوة التفاوضية للمجمع، الفعليالطلب 
ى عدم إدارة المجمع، باإلضافة إل من طرفأنه غير معتمد بشكل رسمي  ، إالا أدى إلى تحسن ربحيتهمم

   ل؛نشره على مستوى المجمع كك
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تبين أيضا من خالل المقابلة أن التكنولوجيا المستخدمة في المجمع تساهم في تسهيل العمليات  -
ر، اإلدارية اليومية وفي سالسة إنتشار المعلومات، إال أنها ال تزال محدودة بالنظر إلى متطلبات العص

 خاصة في بعض الوحدات اإلدارية؛
تبين أيضا أن المجمع يسعى للتطوير المستمر من خالل إقامة وحدات إنتاجية جديدة ومتطورة،  -

مستمر، إال أن وضعية المجمع في  وتوسيع مجال نشاطه، وبالتالي فإن ربحيته وحصته السوقية في تزايد
للدولة تفرض  السوق الوطنية باعتباره أكبر منتج للدواء محليا، باإلضافة إلى خصوصيته كمنظمة تابعة

 اإلدارية ، اإلنتاجية والتسويقية؛عليه المزيد من التطوير في المجاالت 
كما أن منتجات المجمع تتمتع بميزة تنافسية من خالل السعر المنخفض، والذي تساهم الدولة بشكل  -

في ظل كبير في المحافظة عليه، باإلضافة إلى الجودة، وعراقة المجمع في السوق الوطني للدواء، خاصة 
سوق الوطنية التي الخاصة في هذا المجال، إضافة إلى سياسة الحماية لل المنظماتظهور الكثير من 

 تنتهجها الدولة؛
إمتالك المجمع لموارد بشرية ذات كفاءة وخبرة في إدارة المجمع، إال أنه من خالل المقابلة تبين أن  -

لى كفاءاته البشرية، التي تبين أن الكثير منها المجمع ال يتخذ اإلجراءات التحفيزية المالئمة للحفاظ ع
، يتضح أن المجمع غادر المجمع بسبب قلة الحوافز المادية والمعنوية. وعلى إعتبار أهمية المورد البشري

 يمكن أن تطاله بسبب هذا التقصير؛ غير مدرك للخسائر التي
المستجوبين، والنظرة التكاملية  على الرغم من فعالية معظم األنشطة اللوجستية للمجمع من وجهة نظر -

 ير كافية في ظل المنافسة الشديدة؛للمجمع في هذا السياق، إال أنها غ
إال أنها غير كافية لمواجهة  على الرغم من توفر معظم متطلبات نجاح سالسل اإلمداد للمجمع، -

اإلدارة الفعالة سالسل إمداد قوية في السوق. وقد جاءت هذه الدراسة لتوضيح إدراك المجمع ألهمية 
 ستية ولتبني فلسفة سلسلة اإلمداد؛لألنشطة اللوج

التي تم إدراجها والتكنولوجيات اإلستراتيجية تبين أن جميع تكنولوجيات المعلومات المرتبطة باللوجستيك  -
ستقل بأبعاده )األنشطة اللوجستية، التكامل الداخلي في اإلستبيان تحسن من عالقة التأثير بين المتغير الم

وتبني فلسفة سلسلة اإلمداد( والمتغير التابع ببعديه )ميزة تنافسية يمكن تقليدها وميزة تنافسية ال يمكن 
تقليدها( ولكن بدرجات مختلفة تميل ألن تكون ضعيفة إلى متوسطة، ويرجع ذلك إلى النقائص التي يعاني 

هذا المجال، والتي ينبغي عليه تحسينها لتحقيق المزيد من المزايا التنافسية والحفاظ منها المجمع في 
ن كان هذين المتغيرين ليسا فعليا العوامل الوحيدة لتحقيق الميزة التنافسية.     عليها، وا 
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 :التوصيات
فتح ضرورة تبني المجمع لسلسلة إمداد واضحة تعمل على تقوية العالقات بين شركاء األعمال، و  -

 المجال لتبادل المعارف والخبرات، مما يؤدي إلى تقوية مركزها التنافسي؛
، وزيادة اإلهتمام اإلستثمار في التكنولوجيات الحديثة كضرورة إسترتيجية قبل أن تكون ميزة تنافسية -

 ؛بتحسين تدفق المعلومات واإلتصاالت لما لها من دور في تعزيز الثقة بين مختلف المتعاملين
إدارة المجمع لنظام إدارة سلسلة اإلمداد بشكل أكثر فعالية لتقليل تكاليف الشراء، التخزين وتفادي تبني  -

 اإلنقطاع في المخزون، وتشجيع القائمين عليه لمزيد من التطور والكفاءة.
 مواءمة إستراتيجية المنظمة مع التكنولوجيات الحديثة لتعزيز ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها؛  -
عمليات األعمال الجديدة، ظمة مثل نماذج األعمال الجديدة، األصول التكميلية للمنار في اإلستثم -
بسبب ما لهذه العوامل من تأثير على الميزة التنافسية التي ال  أو التدريب لوك اإلدارة والثقافة التنظيميةس

 يمكن تقليدها.



 

 

 
  

 قائمة المراجع
 



 عـــة المراجـــقـائم
 

 
301 

 أوال: باللغة العربية

 أ. الكتب:
مدخل استراتيجي تطبيقي -أنشطة اإلمداد في المنظمات المعاصرةإدارة مصطفى محمود،  ،أبوبكر .0

 .4002، اإلسكندرية: الدار الجامعية، الميزة التنافسية من خالل أعمال الشراء والتخزين  لتحقيق

تخطيط  –إدارة اللوجستياتبراهيم سلطان، أسامة أحمد مسلم، إتركي  :، تعريبرونالد اتش ،بالو .2
 .4006الرياض: دار المريخ، ، وتنظيم سلسلة اإلمداد

 .0118، عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيع، إستراتيجيات التسويقثامر،  ،البكري .0
 . 1999الجامعية، الدار ،النظم مدخل -والعمليات اإلنتاج إدارة محمد، ونيا، صالبكري .0

 .0995لوان، أ، الرياض: مطبعة التحليل اإلقتصادي المعاصرمحمد عبد الوهاب،  ،البياتي .2

 .4003، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، تكنولوجيا المعلوماتجعفر،  ،الجاسم .2
 .4001، عمان: دار وائل للنشر، Spssالتحليل اإلحصائي األساسي باستخدام ، محفوظ ،جودة .3
 .4000، اإلسكندرية: دار الفجر للنشر والتوزيع، إدارة اإلمداد والتخزينمحمد عبده،  ،حافظ .1
 .4001، اإلسكندرية: الدار الجامعية، إدارة سلسلة اإلمدادمحمد أحمد،  ،حسان .8

 .4003اإلسكندرية: الدار الجامعية،  ،إدارة سالسل اإلمداد والتوزيعمحمد،  ،حسان .01

 .4000، القاهرة: دار القباء، ستراتيجيات التسويقإأمين عبد العزيز،  ،حسن .00
دراسة  –الملكية الفكرية في الصناعات الدوائية حماية حقوق نصر أبو الفتوح فريد،  ،حسن .02

 .4007، مصر: دار الجامعة الجديدة، مقارنة
 الجامعية الدار القاهرة: ،التنافسية الميزة لتحقيق مدخل -المعلومات نظمفهمي،  معالي ،حيدر .02

 . 4004 للنشر،

، عمان: دار أساسيات إدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلوماتخضر مصباح اسماعيل الطيطي،   .02
 .09-01، ص. ص. 4000الحامد للنشر والتوزيع، 

، اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب، الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي،  ،خليل .02
0991. 

 .4000دار الفكر،  :عمان البحث العلمي، مفهومه، وأدواته، وأساليبه،عبيدات وآخرون،  ،ذوقان .02

 .4000، الجزائر: دار جرير، ستراتيجيةالتنافسية: البدائل اإل-المنافسةأحمد ،  ،رغدار .03
، عمان: دار ستراتيجي تحليليإسويق الدوائي مدخل التمحمود،  ،رشاد، الصميدعي ،الساعد .01

 .4006المناهج للنشر والتوزيع، 
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 ،شبكات اإلدارة اإللكترونيةحسين عالء عبد الرزاق،  ،السالمي ،عالء عبد الرزاق محمد ،السالمي .08
 .4003عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 

 .4000 والتوزيع، للنشر المناهج ، عمان: دارالمعلومات تكنولوجيا الرزاق،  عبد عالء ،السالمي .21
، تعريب سرور علي إبراهيم اإلدارة اإلستراتيجية لإلمداداتالمبرت،  ،جيمس، دوجالس ،ستوك .20

 .4009سرور، الرياض: دار المريخ، 

 .4000 للنشر، غريب دار ، القاهرة:ستراتيجيةدارة الموارد البشرية اإلعلي، إ ،السلمي .22
، عمان: دار مبادئ نظم المعلومات اإلدارية الحاسوبيةعماد،  ،عبد الرحمان، الصباغ ،الصباح .22

 .4001زهران للنشر والتوزيع، 

للنشر دار المسيرة ، عمان: تسويق الخدمات ردينة عثمان، ،يوسف ،محمود جاسم ،الصميدعي .22
 .4002والتوزيع والطباعة، 

 .4009سكندرية: دار الفكر الجامعي، ، اإلإدارة تكنولوجيا المعلوماتمحمد،  ،الصيرفي .22

، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث اإلحصاء في التربية وعلم النفسأحمد محمد،  ،الطيب .22
 . 0999األزريطة، 

، التقنيات في المكتبات ومراكز المعلوماتمصادر المعلومات وتنمية حسان حسين ،  ،عبابدة .23
 .4002عمان: دار صفاء، 

، األردن: دار وائل، ت الحديثة في المكتبات والمعلوماتااإلتجاهمحمد فتحي،  ،عبد الهادي .21
4009. 

 .0993الرياض، مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح حمد،  ،العساف .28

، عمان: دار وائل مدخل لوجستي دولي –التوزيع خليل إبراهيم،  ،أحمد شاكر ، الكنعاني ،العسكري .21
 .4002للنشر، 

 .4000، اإلسكندرية: الدار الجامعية للنشر، اإلدارة المعاصرةعلي شريف،  .20

، الطبعة إدارة سلسلة التوريد -اإلدارة الحديثة للمخازن والمشترياتعبد الستار محمد،  ،العلي .22
 .4000، عمان: دار وائل للنشر، الثالثة

، اإلسكندرية: الدار الجامعية، األصول واألسس العلمية -اإلدارة اإلستراتيجيةمحمد أحمد،  ،عوض .00
0112. 

 منهجي منظور -اإلستراتيجية اإلدارة صبحي، محمد وائل ،إدريس منصور، محسن طاهر ،الغالبي .00
 .0116 للنشر، وائل األردن: دار، 70 الطبعة ،متكامل
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، عمان: مؤسسة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتهاإيمان فاضل،  ،عامر ابراهيم، السامرائي ،قنديلجي .22
 .4004الوراق للنشر والتوزيع، 

 .7666، اإلسكندرية: مكتبة اإلشعاع، مدخل إداري –نظم المعلومات اإلدارية  السيد عزاب، ،كمال .00
 عمان: دار الثراء للنشر والتوزيع، العمليات،تقنيات ونظم معاصرة في إدارة غسان قاسم،  ،الالمي .23

0118. 

 -الحق في المنافسة المشروعة في مجاالت النشاط اإلقتصادي: الصناعة، محمد أحمد ،محرز  .21
 .0992، القاهرة: الدار الجامعية، الخدمات -التجارة

 .0112الذاكرة، ، بغداد: مكتبة إدارة اإلنتاج والعملياتصباح مجيد،  ،عبد الكريم، النجار ،محسن .00
اإلسكندرية:  ،اإلدارة اإلستراتيجية و اإلستراتيجي التفكير وآخرون، محمد الدين جمال ،المرسي .01

 .2002الجامعية،  الدار

 .4003سكندرية: دار الجامعة الجديدة، اإل ،التقنيات الحديثة للمعلومات، نبيل محمد ،المرسي .20

، اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة اللوجستياتإدارة براهيم، إجالل  ،نهال فريد، العبد ،مصطفى .22
 .4005للنشر، 

الرياض:  نظم المعلومات اإلدارية،براهيم سرور، إ، ترجمة سرور علي جورج ،شيل ،رايموند ،مكليود .22
 .4006دار المريخ، 

 .0112،عمان:داراليازوريالعلميةللنشروالتوزيع،اإلدارة اإلستراتيجيةسعدغالب،،ياسين .22

 .4005، عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، نظم المعلومات اإلدارية ،سعد غالب ،ياسين .22

 ب. األطروحات:

دراسة حالة  –صليحة، "اإلبداع كمدخل لتسيير التغيير في المؤسسات اإلقتصادية  ،بوصوردي .0
 .0175-0172، جامعة الحاج لخضر باتنةمجمع صيدال"، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 

جامعة  الماجستير، رسالة الشاملة"، الجودة إدارة ظل في التدرب خديجة،"إستراتيجية ،حريق .4
 .0177-0171، تلمسان

دراسة حالة شركة بغداد  –حمزة كاظم الجبوري، "أثر تكنولوجيا المعلومات في إدارة سلسلة اإلمداد  .2
 .4001، جامعة بغداد، ماجستير رسالةللمشروبات الغازية المساهمة والمختلطة"، 

ماجد راضي، "التخطيط اإلستراتيجي وبناء منظمات متميزة تكنولوجيا"، أطروحة دكتوراه  ،الزعبي .2
 .0112، جامعة عمان للدراسات العلياغير منشورة، 
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عفاف حسن هادي، نظام اإليصاء الواسع آفاق تطبيقه في الصناعة العراقية، أطروحة  ،الساعاتي .2
 .2000، جامعة بغدادغير منشورة، ه دكتورا

أثر العوامل اإلستراتيجية واستراتيجيات المنافسة على الميزة  مهدي صالح الدين جميل، " ،عثمان .6
دراسة ميدانية من منظور المديرين"، رسالة ماجستير، -التنافسية لشركات إنتاج األدوية األردنية

 .0110، جامعة اليرموك
دراسة  -ستراتيجيدارة المعرفة وأثرها في الخيار اإلا  "تقانة المعلومات و براهيم محمد حسن، إ ،عجام .3

الجامعة تحليلية مقارنة آلراء عينة من مديري المصارف العراقية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
 .4007، المستنصرة

 لصناعاتل العامة المنشات في تطبيقية دراسة– العمليات استراتيجية تقويم ياسين،" اثلية ،العزاوي .1

 .0995، جامعة بغداد، غير منشورة دكتوارة الغذائية"، أطروحة

يرها"، رسالة عمار بوشناف، "الميزة التنافسية في المؤسسة اإلقتصادية: مصادرها، تنميتها وتطو  .8
 .4004، جامعة الجزائر، ماجستير غير منشورة

جامعة سانت ، منشورةني"، أطروحة دكتوراة غير محمد، "التسويق الصيدال شادي ،القطيفان .00
 . 4001-4007، كليمونتس

 المؤسسات في الداخلي تصالاإل تحسين في تصالواإل المعلومات تكنولوجيا بشير، "دور ،كاوجة .00

 .4005-4004، ورقلة جامعة، ماجستير رسالة الجزائرية"، العمومية ستشفائيةاإل
دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر"،  -سامية، "التسويق والمزايا التنافسية ،لحول .02

 .4001-4007، باتنة، جامعة الحاج لخضر

األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية في ظل اإلنفتاح "عبد الحكيم عبد اهلل،  ،النسور .05
 .4009، سوريا، جامعة تشرين، أطروحة دكتوراه غير منشورة، "اإلقتصادي

يحضية سماللي، "أثر التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات في الميزة التنافسية  .02
، جامعة الجزائرمدخل الجودة والمعرفة"، دكتوراه غير منشورة،  –للمؤسسة للمؤسسة اإلقتصادية 

4003. 

حالة الجزائر"، -تصادية في دعم متخذي القراردريس، "دور إقامة نظام وطني للمعلومات اإلقإيحي  .02
 .4006-4003، ، المسيلةجامعة محمد بوضيافماجستير،  رسالة

 ج. المجالت:

-عصام محمد، "تكنولوجيا المعلومات الحديثة وأثرها على القرارات في منظمات األعمال ،البحيصي .0
، المجلد سلسلة الدراسات اإلنسانية –مجلة العلوم اإلسالمية دراسة إستطالعية للواقع الفلسطيني"، 

 .4006، فلسطين، 0، العدد 02
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فارس، "أثر التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واإلتصال في المؤسسة  ،بوباكور ،سعاد ،بومايلة .4
 .4002، مارس 5، العدد مجلة اإلقتصاداإلقتصادية"، 

محمد نور صالح، "مستوى استخدام أدوات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وأثره على األداء  ،الجداية .5
، المجلد المجلة األردنية في إدارة األعمالالتنظيمي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة"، 

 .4001، 4الرابع، العدد 
للمؤسسة  التنافسية القوة تحقيق في للمساهمة كأداة التكنولوجي سميرة، "اإلبداع، فرحاتو عيسى  ،خليفي .2

 والسياسات للعولمة الجزائرية المجلةالجزائر"،  – األدوية لصناعة صيدال مجمع :حالة الصناعية دراسة

 .4000، 4العدد ، االقتصادية

والفنون ، المجلس الوطني للثقافة سلسلة عالم المعرفةنبيل، "الثقافة العربية وعصر المعلومات"  ،علي .3
 .4000، 463واآلداب، الكويت، العدد 

 د. الندوات:

 –حسن مظفر، "مقومات اإلقتصاد الرقمي ومدخل إلى اقتصاديات األنترنت"، مركز البحوث  ،الرزو .0
 .4006معهد اإلدارة العامة، المملكة العربية السعودية، 

، جامعة الجبل الغربييد محمد، "لمحة عن الشبكات الالسلكية"، دراسة مستقلة، عبد الحم ،القحيص .4
4002 . 

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، "برمجيات تصميم قواعد البيانات"، المملكة العربية  .2
 السعودية، اإلدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج.

التنافسية،وديع .2 "القدرة عدنان، محمد للتخطيطسلسلة جسر التنميةوقياسها"، العربي المعهد ،

 .4116،ديسمبر42العدد،بالكويت
محمد عدنان، "محددات القدرة التنافسية لألقطار العربية في األسواق الدولية، بحوث ومناقشات"،  ،وديع .3

 .4000جوان  09/40تونس 

 هـ. المؤتمرات:

 المؤسسات تنافسية حول الدولي الملتقى، "التنافسية مفهوم" فارس، ،مسدور، كمال ،رزيق .1

 .4002 ،جامعة بسكرة المحيط، وتحوالت قتصاديةاإل

، أبحاث المؤتمر "نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات لتطوير التعليم في مصر"محمد محمد،  ،الهادي .2
ديسمبر  03-05، القاهرة، المكتبة األكاديميةالعالمي الثاني لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات، 

0992.  

 و.  التقارير:
 وثائق داخلية من صيدال. .0
 وثائق مديرية المستخدمين بمجمع صيدال لصناعة األدوية. .2
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  .وثائق وتقارير مديرية اإلعالم واإلتصال لمجمع صيدال لصناعة األدوية .2

 :المواقع االلكترونية -ي
اإللكترونية،  للتجارة العربي المنتدى، المعلومات" اقتصاد – الرقمي قتصاداإل ، "محمد خالد ،البراهمة .0

 ،html-id-listarticles-action-http://www.aecfkh.org/articles.2 :الموقع على ، متوفر4000
 .01/03/4005تاريخ الزيارة:

، تاريخ  http://www.hrdiscussion.com/hr21824.htm" التنافسية الميزة مصادر "، فدوة ،فتاح .2

 .04/03/4004التصفح: 

  .03/5/4003تاريخ الزيارة: ،  ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/arقاموس المعاني،  .2
   ثانيا: المراجع باللغة األجنبية

A- Les ouvrages 
1. Aquilano, Nicolas J. et al., Fundamentals of Operations,  7

th
 ed, New York: Mc 

GRAW-Irwin,INC,1996. 

2. Boseman, Glenn, phatak , Arvind, Starategic Management , 2nd edition, John Wiley 

& Sons, 1989. 

3. Boseman, Glenn, phatak, Arvind, Starategic Management, 2nd ed, New York: John 

Wiley & Sons, 1989. 

4. Buhalis, D., E-Tourism -Information Technology for Strategic Tourism 

Management, London: Pearson, financial Times/prentice Hall, 2003.  

5. Carter, R., Sinclair, I., Student’s Guide Information Technology, U K: British 

Library Cataloguing in publication Data, 1997 . 

6. Chopra, S., Meindl, P., Supply chain management: Strategy, planning and 

operation, Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2010. 

7. Cohen, louis et. al, Research Methods in Education, 6
th

 edition, USA and Canada: 

Routledge, 2007. 
8. Daft, Richard L., Organization Theory and Design, 7

th
 edition, USA: South Western 

College Publishing Inc., 2001. 

9. Dilworth, James b., Operations Management: Providing Value in Goods 

&Services ,3rd ed, Florida, Orlando: Harcourt Inc, 2003. 
10. Garcia-Molina, Hector et. al, Database Systems: The complete Book, New Jersey: 

Prentice Hall, not available. 
11. Garibaldi, Gerard, Analyse Strategique, 3éme ed, Paris: édition d’organisation 

Groupe Eyrolles, 2008. 

12. Hair, J.F. Jr. et. al, Multivariate data Analysis: A global perspective, 7 
th 

edition, 

New Jersey: Prentic Hall, 2010. 
13. Hellrigel, Dan et. al, Organization Behavior, 9

th
 edition, South western College 

Publishing,2001. 
14. Hines, T., Supply chain strategies-Customer-driven and customer focused, 

Boston: Elsevier, 2006. 

15. Lassuderie-Duchêne, Bernard, Ünal-Kensanci, Deniz, L’économie Mondial 2002, 

Paris: Editions La Découverte, 2001. 

16. M. Porter, Competitive Advantage – Creating and Sustaining Superior 

Performance, New York: The Free Press, 1985. 

http://www.aecfkh.org/articles-action-listarticles-id-2.html
http://www.hrdiscussion.com/hr21824.htm
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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17. Mckeown, Patrick, Information Technology and the Networked Economy, 

Switzerland: Jacobs Foundation-The Global Text, 2009. 

18. Médan, Pierre, Gratacap, Anne, Logistique et Supply Chain Management- 

Intégration, Collaboration et Risque dans La Chaine Logistique Globale, Paris: 

Dunod, 2008. 
19. O’brien, James A., Management Information Systems – amanagerial end user 

perspective, 2
nd

 edition, New york : Irwin, 1993. 
20. O’brien, James A., Marakas, George M., Management Information Systems, tenth 

edition, New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011.  

21. Oxford, Oxford Learner’s Pocket Dictionary, 3
rd

 edition, China: University Press, 

2003.   

22.  Pimor, Yves, Fonder, Michel, Logistique-Production_ Distribution_ Soutien, 5e 

édition, Paris: Dunod, 2008. 

23. Pitts, Adam, lie, Everett, the Strategic Management process, New York: John Wiley 

& Sons, 1996. 

24. Porter, M., Competitive strategy: techniques for analyzing industies and 

competitors,U.S.A.: free press, 1980.  

25. Porter, M., l’Avantage concurrentiel des nations, Paris: inter-éditions, 1993. 
26.  Porter, M., L'avantage Concurrentiel des Nations, Paris: Inter Edition, 1999. 
27. Porter, Michael, L’avantage concurrentiel, Paris: DUNOD, 1999. 

28. Porter, Michael, La Concurrence selon Porter, Paris: Edition Village Mondial, 1999. 

29. Prax, Jean Yves, le manuel du knowledge management- une approche de 2
ème

 

generation, Paris: Dunod, 2003. 
30. Reix, Robert, Systémes d’information et management des organisations, 4

e
  

édition, Paris: Libairie Vuibert, 2002. 

31.  Rémy lemoigne, Supply Chain Management- Achat, Production, Logistique, 

Transport, Vent, Paris: Dunod, 2013. 
32. S. Alter, Information System – management perspective, 3

rd
 edition, New York: 

Wesly Education  publishing Inc.,1999. 

33. Samii, A. K., Stratégie Logistique – Supply Chain Management, 3
ème

 édition, Paris: 

Dunod, 2004. 
34. Schermerhome, I. R. et. al, Organizational Behavior, 6

th
 edition, New York: John 

Wily and sons Inc, 1997. 

35. Slack, Nigel et al., Operations Management, 4
th

 edition, New York: Prentice Hall, 

2004. 
36. Slack, Nigel, Chambers, Stuart, Operations management, 2

nd
 edition, U K: Pitman 

Publishing, 1998. 

37. Stevenson, William J., Production / Operations Management, 8th ed, not available: 

Von Hoffmann Press,2007 
38. Turban, E. et. al, Information technology for management – making connection 

for strategic advantage, 2
nd

 edition, New York: John Wiley & sons Inc., 1999. 

39. W. Jiang, Business Partnerships and Organizational Performance:  The Role of 

Resources and Capabilities, Contributions to Management Science, DOI Springer-

Verlag Berlin Heidelberg, 2014. 
40. Wallace, Thomas F., Kremzar, Michael H., ERP: Making it Happen – The 

Implementer’s Guide to Success with Enterprise Resource Planning, New York: 

John Wiley & sons inc., 2001. 
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41. Webster illustrated Contemporary Dictionary on Encyclopedia, USA: Ferguson 

Publishing, 1982. 
42. Weele, A. Van, Purchasing and supply chain management: analysis, planning and 

practice, London: Thompson, 2005. 
B- Revues: 
1. Abdul Wahab, Sazali, et. al, “Defining the Concepts of Technology and Technology 

Transfer: A Literature Analysis”, International Business Research, vol. 5, No. 1, 

2012. 

2. AL-Raouri, Abeer Hmoud et. al, "Enabling IT/Business Strategic Alignment – an 

empirical study on the telecommunications Sector in Jordan”, Jordan Journal of 
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 1الملحق رقم 

 0باتنة  –جامعة الحاج لخضر 
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 قسم العلوم التجارية
 تخصص إدارة األعمال

 

 

 استبانة البحث
يسرنا أن نضع بين أيديكم هذه االستبانة التي صممت لجمع المعلومات الالزمة إلعداد أطروحة 

 الدكتوراه في العلوم التجارية تخصص إدارة األعمال، بعنوان: 

يا المعلومات في األنشطة اللوجستية وأثرها في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة إستخدام تكنولوج
 دراسة حالة مجمع صيدال  –

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة التكنولوجيات المرتبطة باللوجستيك في 
سلسلة متكاملة ومدى مساهمة تحسين أداء األنشطة اللوجستية وتحقيق تكامل بينها يصل إلى إعتبارها 

ذلك في تحقيق ميزة تنافسية لمجمع صيدال لصناعة األدوية في الجزائر. ونظرا ألهمية رأيكم في هذا 
المجال، نأمل منكم التكرم باإلجابة على أسئلة اإلستبانة بدقة، حيث أن صحة النتائج تعتمد بدرجة كبيرة 

ذه اإلستبانة اهتمامكم، فمشاركتكم ضرورية ورأيكم عامل على دقة إجابتكم، لذلك نرجو منكم أن تولوا ه
 أساسي من عوامل نجاحها.

 نحيطكم علما أن إجاباتكم لن يتم استخدامها إال ألغراض البحث العلمي.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحترام

 

 لحول ساميةالدكتورة: إشراف األستاذة                             خلفي إسمهانإعداد الطالبة الباحثة: 

7102/  7102السنة اجلامعية:   
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 القسم األول: البيانات العامة

 [   ]أنثى   [   ]:    ذكر الجنس
 [   ]أو أكثر 51       [   ]  26إلى  21من     [   ]  06إلى  01من   [   ] 01: أقل من السن

 [   ]سنوات  71أكثر من     [   ]سنوات   71إلى  5من    [   ]سنوات   5: أقل من الخبرة المهنية
 شهادةأخرى حددها..........      [   ]ماستر أو مايعادلها [   ]ليسانس أو مايعادلها       [   ]: ثانوي أو أقل المستوى التعليمي
 : حدده   ..............................المستوى الوظيفي

 اإلستبانةالقسم الثاني: محاور 
 ( في الخانة التي ترى أنها مالئمة من وجهة نظرك أمام كل عبارةxالرجاء وضع عالمة )

دارة سالسل اإلمداد: المحور األول  اإلدارة المتكاملة لألنشطة اللوجستية وا 

غير 
موافق 
 بشدة

 غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 الرقم العبارات

 األنشطةاللوجستية
بالكميات التي  مجمع صيدال على التنبؤ بالطلب لتخطيط عملية اإلنتاج والتوريديعتمد      

 تلبي الطلب المتوقع.
17 

 10 في الوقت المالئم. يحرص مجمع صيدال على تلبية متطلبات العمالء     
 10 يغطي مجمع صيدال متطلبات العمالء من حيث الكمية.      
 12 لألدوية والمواد األولية في الوقت والمكان المناسبين.يوفر مجمع صيدال شبكة نقل      
 15 واد األولية.ميراعي مجمع صيدال تخفيض التكاليف عند نقل السلع وال     
 12 يوفر مجمع صيدال مخازن كافية ومالئمة لتسهيل دخول وخروج األدوية والمواد األولية.     
 11 المواد األولية واألدوية لتغطية الطلب.تخزين كميات كافية من بيقوم المجمع      
 18 يعتمد المجمع على التخطيط المسبق لعملية الشراء من أجل تغطية الطلب.     
 16 صيدال المعدات المناسبة للمناولة التي تقلل من التكاليف. يختار  مجمع     
 71 مناولته وتخزينه.يستخدم مجمع صيدال تغليف مالئم لنوعية المنتوج ولتسريع      

 مدى اإلعتماد على إدارة متكاملة للألنشطة اللوجستية
يعتبر مجمع صيدال جميع األنشطة اللوجستية التي تؤدي إلى وصول المواد األولية من      

 المورد إلى غاية المصنع وظيفة متكاملة تسمى التوريد )إدارة المواد(
17 

تعتبر مؤسسة صيدال جميع األنشطة اللوجستية التي تؤدي إلى وصول السلع )األدوية(      
 من المصانع إلى غاية الزبون وظيفة متكاملة تسمى التوزيع 

10 

يتم تنسيق العملية اللوجستية داخل المؤسسة بطريقة متكاملة من شراء المادة األولية إلى      
 غاية تسليم السلعة للزبون

10 

يعالج مجمع صيدال التكلفة الكلية للنشاط اللوجستي ككتلة واحدة دون اإلهتمام       12 
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 المحور الثاني: تكنولوجيات المعلومات المرتبطة باللوجستيك

غير 
موافق 
 بشدة 

غير 
 موافق 

موافق  موافق  محايد 
 بشدة 

 الرقم العبارات

 تكنولوجيا إدارة المعامالت
 مشابهةأو أي تكنولوجيا   (ERP)يعتمد مجمع صيدال على نظام تخطيط موراد المؤسسة     

 كالشراء، التخزين واإلنتاج.... لتغطية جميع وظائفه
17 

لتنظيم تدفق  مشابهةأو أي تكنولوجيا   (ERP)يستخدم نظام تخطيط موراد المؤسسة     
 المعلومات عبر المجمع من أجل اإلستخدام األفضل لموارده.

10 

مجمع صيدال  في مشابهةأو أي تكنولوجيا  (ERP)يساهم نظام تخطيط موراد المؤسسة     
 على توفير الوقت والجهد.

10 

جميع عمليات  مشابهةأو أي تكنولوجيا   (ERP)يجعل نظام تخطيط موراد المؤسسة     
 مجمع صيدال تزامنية )في نفس الوقت(.

12 

في مجمع صيدال  مشابهةأو أي تكنولوجيا   (ERP)يعمل نظام تخطيط موراد المؤسسة     
 الدخال المعلومات.على المراقبة الدقيقة 

15 

الوصول إلى  مشابهةأو أي تكنولوجيا   (ERP)يسهل نظام تخطيط موراد المؤسسة      12 

 بتخفيض تكلفة األنشطة اللوجستية بشكل منفرد

 15 يقلص مجمع صيدال من حركة المخزونات داخل عملية اإلنتاج     
 12 يتم إنتاج األدوية باإلعتماد على تقديرات بحوث التسويق     

 اإلمدادسالسل 
يعتمد مجمع صيدال على شراكة إستراتيجية )طويلة المدى( مع مجموعة معينة من      

 الموردين 
17 

 10 يستحوذ مجمع صيدال على نسبة معتبرة من مبيعات الموردين      
 10 يعتمد مجمع صيدال على بناء عالقات طويلة المدى مع زبائنه     
 12 يسعى مجمع صيدال إلى تحسين رضا زبائنه النهائيين      
يأخذ مجمع صيدال بعين اإلعتبار أفكار وأراء الموردين فيما يتعلق بجودة المنتج وتدفق      

 المواد
15 

مجمع صيدال على تدفق المعلومات لتخطيط جميع أنشطته كالشراء، اإلنتاج  يعتمد     
 والتوزيع.... 

12 

 11 مجمع صيدال أطراف ثالثة للقيام ببعض األنشطة اللوجستية كالنقل والتخزينيفوض      

 18 يعتمد مجمع صيدال على تحالفات وشراكة مع المنافسين لتطوير أنشطته     
 16 لدى مجمع صيدال قدرة على اإلستجابة للتغيرات الطارئة في الطلب     
 71 المخزون باستمرار .يعمل مجمع صيدال على قياس دوران      
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دارتها في جميع أنحاء المجمع.  المعلومات وا 
في مجمع صيدال  مشابهةأو أي تكنولوجيا   (ERP)يعمل نظام تخطيط موراد المؤسسة     

 على الحد من إزدواجية البيانات.
11 

أو أي تكنولوجيا   (ERP)يوفر مجمع صيدال واجهة أمامية لنظام تخطيط موراد المؤسسة     
 نترنت.على شبكة األمشابهة 

18 

أو أي   (ERP)يوفر مجمع صيدال إمكانية الوصول إلى نظام تخطيط موراد المؤسسة     
 لمورديه وزبائنه. مشابهة تكنولوجيا

16 

ألتمتة (WMS)  مشابهةأو أي تكنولوجيا  إدارة مستودعاتيستخدم مجمع صيدال نظام      
 وظائف التخزين األساسية

71 

لتحديد  مشابهةأو أي تكنولوجيا  (WMS)  ستخدم مجمع صيدال نظام إدارة مستودعاتي     
 مواقع التخزين المناسبة لمختلف المنتجات المحتملة.

77 

في مجمع صيدال إلى  مشابهةأو أي تكنولوجيا  (WMS)  يؤدي نظام إدارة المستودعات     
 الرفعمن مستوى الدقة.

70 

بالمجمع قدرة أكبر  مشابهةأو أي تكنولوجيا  (WMS)  يوفر نظام إدارة المستودعات     
 لخدمة العميل عن طريق تقليص دورة األمر )من وصول طلب العميل إلى غاية تلبيته(.

70 

لتخطيط،  مشابهةأو أي تكنولوجيا  (TMS)نظام إدارة النقليعتمد مجمع صيدال على      
 تنظيم وتحسين النقل.

72 

 تكنولوجيا اإلتصاالت
( للتقليل من األخطاء عند Code à barresيستعين مجمع صيدال بشريط الترميز )     

 إدخال البيانات. 
17 

تحديد أصناف  في مجمع صيدال (Code à barresيسهل إستخدام شريط الترميز  )     
 المخزون أثناء حركته داخل المستودع.

10 

 مشابهةأو أي تكنولوجيا  (EDI)صيدال على نظام تبادل البيانات إلكترونيا  مجمعيعتمد      
لنقل البيانات في شكل رسائل موحدة ومتعددة بين النظم اإللكترونية المحوسبة بين 

 الوحدات والفروع.

10 

 مشابهةأو أي تكنولوجيا  (EDI)يستخدم مجمع صيدال نظام تبادل البيانات إلكترونيا      
 لتوسيع قاعدته المعرفية )عن طريق جمع المعلومات من الموردين والزبائن وغيرهم(.

12 

 مشابهةأو أي تكنولوجيا  (EDI)يستخدم مجمع صيدال نظام تبادل البيانات إلكترونيا      
 معه. إلزامية مع الشركاء المتعاملينإلجراء مشاورات 

15 

 مشابهةأو أي تكنولوجيا  (EDI)يعتمد مجمع صيدال على نظام تبادل البيانات إلكترونيا      
جراءاته.  لتوحيد كل برامجه وا 

12 

 11 يعتمد مجمع صيدال على شبكة األنترنت لتبادل المعلومات.     
 18 اإللكتروني لتبادل الرسائل الرقمية بين موظفيها.يستخدم مجمع صيدال البريد      
 16 يستخدم مجمع صيدال األنترنت في معامالتها التجارية كالشراء، البيع والتسويق...     
يستخدم مجمع صيدال شبكات التواصل اإلجتماعي لإلهتمام بانشغاالت وآراء الموردين       71 
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 والعمالء.
 77 ذكية للموظفين إلتمامالمعامالت الداخلية والخارجية. يوفرمجمع صيدال هواتف     
في تعامالته مع الموردين  (Extranet)يعتمد مجمع صيدال على الشبكات الخارجية      

 والعمالء والشركاء.
70 

في تعامالتها مع الموظفين داخل (Intranet)يعتمد مجمع صيدال على الشبكات الداخلية      
 .المجمع

70 

 تكنولوجيا إدارة العالقات
أو أي تكنولوجيا (APS)يعتمد مجمع صيدال على نظام الجدولة والتخطيط المتقدم      

 من أجل التخطيط طويل األجل لتصميم شبكة التوزيع الخاصة به. مشابهة
17 

أو أي تكنولوجيا (APS)يستند مجمع صيدال على نظام الجدولة والتخطيط المتقدم      
 لدراسة توقعات المبيعات المستقبلية. مشابهة

10 

لكسب زبائن جدد والحفاظ (CRM)مجمع صيدال على نظام إدارة عالقات العمالء  يعتمد     
 عليهم.

10 

لمراقبة نقاط اإلتصال مع (CRM)مجمع صيدال نظام إدارة عالقات العمالء  يستخدم     
 العمالء.

12 

لطلب معلومات عن (CRM)مجمع صيدال على نظام إدارة عالقات العمالء  يعتمد     
 الزبائن.

15 

لتسهيل وتسريع (CRM)مجمع صيدال على استخدام نظام إدارة عالقات العمالء  يعمل     
 عملية الوصول إلى المعلومات ومدى تدفقها.

12 

للحصول على معلومات (CRM)مجمع صيدال على نظام إدارة عالقات العمالء  يعتمد     
 حقيقية عن طلب الزبائن.

11 

إقتراحات أتوماتيكية للمجمع بخصوص خدمة (CRM)يقدمنظام إدارة عالقات العمالء      
 العمالء.

18 

لقياس فعالية التسويق (CRM)يعتمدمجمع صيدال على نظام إدارة عالقات العمالء      
 والمبيعات.

16 

متخذي القرار بمجمع صيدال على إتخاذ (CRM)يساعدنظام إدارة عالقات العمالء      
 اجراءات تتالءم مع الخصائصالفردية لزبائنه.

71 

 تكنولوجيا المعلومات كمورد إستراتيجي نادر
 17 يعمل مجمع صيدال على دمج تكنولوجيا المعلومات بشكل وثيق مع إستراتيجية المنظمة.     
مجمع صيدال على دمج تكنولوجيا المعلومات التي يستخدمها مع عملياته التنظيمية يعمل      

 لتحسين السلوك اإلداري.
10 

 10 يعتمد مجمع صيدال على تكنولوجيا المعلومات لتطوير منتجات أو خدمات جديدة.     
يعتمد مجمع صيدال على تكنولوجيا المعلومات إلعادة هندسة عمليات      

 (Reengineering)األعمال
12 

 15 يعتمد مجمع صيدال على تكنولوجيا المعلومات لتحسين عملية صنع القرار.     
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يعتمد مجمع صيدال على تكنولوجيا المعلومات للتنسيق والمرونة في التعامل مع حاالت      
 الالتأكد.

12 

 11 والتعامل معها.توفر صيدال دورات تدريبية على إستخدام التكنولوجيات الحديثة      
يعتمد األفراد في مجمع صيدال على التعلم والتراكم المعرفي لكسب مهارات تساعد على      

 اإلستفادة اإلدارية من تكنولوجيا المعلومات. 
18 

 16 يتمتع المجمع بالقدرة على التحكم في التكاليف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.     
 71 تكنولوجيا المعلومات عند الحاجة إليها للتأثير على أهداف العمل.يستثمر المجمع في      

 المحور الثالث: الميزة التنافسية

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

 الرقم العبارات

 ميزة تنافسية يمكن تقليدها

 17 صيدال إلى تخفيض تكاليفه مقارنة بالمنافسين. يسعى مجمع     
 10 صيدال إلى وضع إستراتيجيات تمكنه من كسب رضا زبائنه. يسعى مجمع     
 10 صيدال على اإلستجابة السريعة للتغير في حاجات زبائنه. يعمل مجمع     
 12 صيدال على تقديم منتجاته )األدوية( بخصائص ومواصفات متميزة. يعمل مجمع     
 15 زبائنه بأسعار تنافسية.يسعى مجمع صيدال إلى تقديم منتجات إلى      
 12 في اآلجال المحددة في السوق. يعمل مجمع صيدال على وضع منتجاته     
 11 يستجيب مجمع صيدال لطلبات زبائنه في الوقت المحدد.     
 18 و يرد على إنشغاالتهم. يستجيب مجمع صيدال لتطلعات زبائنه     

 ميزة تنافسية ال يمكن تقليدها
 17 يعتمد مجمع صيدال على موارد نادرة )غير متوفرة بكثرة( إلنتاج منتجاته.     
 10 يعتمد مجمع صيدال على موارد )بشرية أومادية أوتكنولوجية(غير قابلة للتقليد.     
 10 يعتمد مجمع صيدال على موارد )بشرية أومادية أوتكنولوجية( غير قابلة لإلستبدال.     
صيدال على طرق مميزة وغامضة في إدارة أنشطته لتفادي التقليد )مثال يعتمد مجمع      

 نوعية العالقة بين الرئيس والمرؤوس والعالقات بين الموظفين....(.
12 

 15 يعتمد مجمع صيدال على التراكم المعرفي لدى األفراد ومهارتهم في إدارة جميع نشاطاته.     
لتكنولوجية و البشرية داخل العملية اإلدارية  مواردهاصيدال على دمج كافة  يعتمد مجمع     

 لتحسين األداء.
12 

صيدال على األصول التكميلية لتحقيق الميزة التنافسية )نماذج أعمال  يعتمد مجمع     
 جديدة، عمليات أعمال جديدة، سلوك اإلدارة، ثقافة تنظيمة أو تدريب(.

11 

 شكرا على حسن تعاونكم
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:12الملحق رقم   

 المقابلة:

 –إستخدام تكنولوجويا المعلومات في األنشطة اللوجستية وأثرها في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة 
 دراسة حالة مجمع صيدال

 من جامعة باتنة إعداد الطالبة الباحثة: خلفي إسمهان

 ألغراض البحث، مع العلم أنها لن تستخدم إال مأرجو منكم اإلجابة على هذه األسئلة باللغة التي تناسبك

 على أي أساس يختار المجمع مورديه؟ 
 .................................................................................................. 
  كم تمثل التكاليف التي ينفقها المجمع على اللوجستيك مقارنة بالتكاليف الكلية، وأي من تكاليف

أكبر؟ وأين يصرف الجزء األكبر من التكاليف في كل نشاط؟ )من أجل معرفة األنشطة اللوجستية 
 التحسينات التي يمكن إجراؤها وكيف يتم ذلك؟(

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 ما هي المشاكل اللوجستية التي يعاني منها المجمع )في النقل، الشراء، التخزين....وماسببها(؟ 
 ..................................................................................................

................................................................................................... 
  فعاليته؟وهل يمكن للتحسن في أداء األنشطة اللوجستية أن يؤثر على كفاءة المجمع و 
 .................................................................................................. 
  كيف يتم قياس أداء األنشطة اللوجستية )النقل مثال: هل يقاس أداؤه على أساس التكلفة، وقت

توفر المنتجات عند الطلب، جودة التسليم،... أيضا التخزين هل يقاس أداؤه على أساس دوران المخزون، 
 التخزين أو التكلفة....(

 ..................................................................................................
..................................................................................................... 

 ل إستخدام المجمع للتكنولوجيا يمكن أن يحسن من أداء األنشطة اللوجستية؟وه 
 .................................................................................................. 
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 م األعمال؟هل يتم شراء المواد األولية واإلنتاج بناًء على الطلب المتوقع على األدوية، أم بناًء على رق 
 .................................................................................................. 
  هل تتم عملية الشراء للمواد األولية على أساس التكلفة أو النوعية أم على أساس الوالء لموردين معينين

 بغظ النظر عن الجودة والتكلفة أو اإلثنين معا؟
 ..................................................................................................

..................................................................................................... 
  كان نعم، ماهي الفوائد المتبادلة؟ هل يعتمد المجمع على شراكة طويلة المدى مع موردين محددين؟ إذا

 وهل يمكن للمورد أن يتدخل في تصميم المنتج أو جوته أو تكلفته...؟
 ..................................................................................................

..................................................................................................... 
  ماهي الفوائد )مع التركيز على الجانب التكنولوجي واللوجستي( التي يطمح المجمع لتحقيقها من وراء

إقامة شراكات مع مؤسسات أخرى، وماهي أبعاد هذه الشراكات )بالنسبة لكل حالة إن أمكن( هل هي 
، الجودة أو إدخال منتجات جديدة أو ربما اإلستفادة من تجربتها لتحسين اإلنتاج، لجلب تكنولوجيات جديدة

 في إدارة سالسل اإلمداد؟ 
 ..................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 ن كان هناك نقص  ما مدى إستجابة المجمع لمتطلبات المستهلكين من حيث الكمية، الجودة والوقت؟ وا 
 في اإلستجابة ففي أي جانب وماهي األسباب؟

 ..................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 ما هي السياسة أو اإلستراتيجية التي يتبعها المجمع للحفاظ على مكانته في السوق؟ 
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 ..................................................................................................
..................................................................................................... 

  ماهي التكنولوجيات المستخدمة في المجمع إلدارة العمليات الداخلية اليومية؟ وتلك المستخدمة
إلدارة العالقات مع الموردين والزبائن وباقي  لإلتصال داخليا وخارجيا؟ وهل يستخدم المجمع التكنولوجيا

ن لم تكن هناك تكنولوجيات ما هي الطرق التقليدية المستخدمة في ذلك؟(  الشركاء وحتى المنافسين؟ )وا 
 ..................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
  ن كانت موجودة في أي مجال ستستخدم هل هناك مشاريع إلقامة برامج تكنولوجية لتحسين األداء؟ وا 

وما هي النتائج التي يرجو المجمع تحقيقها من خالل هذا اإلستثمار؟ وما هي التكلفة المتوقعة لهذا 
التكنولوجيا مع إستراتيجيتها الخاصة؟ وهل تنوي تدريب اإلستثمار؟ وهل تسعى اإلدارة العليا لمواءمة هذه 

 العمال لتقبلها؟
 ..................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 ا المجمع؟ماهي اإلستراتيجية التنافسية التي يعتمد عليه 
 ..................................................................................................

..................................................................................................... 
 ليها للبقاء في السوق؟ )إذا كانت مثال التكلفة ما هي ميزة المجمع في صناعة الدواء وكيف يحافظ ع

 ما سبب هذه الميزة، وهل هو سبب ال يمكن تقليده؟...( 
  ................................................................................................. 
 جيات سالسل اإلمداد المتبعة؟ هل المجمع مدرك لمفهوم سالسل اإلمداد؟ إن كان كذلك ماهي إستراتي 
 ..................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 
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  هل يسعى المجمع للحفاظ على زبائنه؟ وهل يحاول زيادة عددهم؟ إن كانت اإلجابة نعم ما هي الطرق
  المستخدمة في ذلك؟  

 ..................................................................................................
................................................................................................... 

 ما هي اإلجراءات التي تمر بها عملية إدارة السلسلة اللوجستية لمجمع صيدال نظريا؟ 
 ..................................................................................................

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 تحسينات التي قدمها تطبيق ماهي الSCM (l’application de SCM)  الذي يستخدمه المجمع

)على مستوى كل من النقل، تكلفة التخزين، دوران المخزون، تكلفة الشراء، سرعة توفير المتطلبات من 
ن أمكن إرفاق ذلك باإلحصائيات التي  المواد ومن المنتجات للزبائن، في توفير الوقت والجهد....(، وا 

 تدعم اإلجابة؟
 ..................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.................................................................................................... 
  ماهي نقاص أو عيوب تطبيقSCM (l’application de SCM) ؟ وماهي الحلول التي تعتقد أنها

 ائص؟ تحد من هذه النق
 ..................................................................................................

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

  أرجو منكم تزويدي بأي معلومات توضح كيفية عمل تطبيقSCM ؟ 
 
 
 
 



 

 

 
 

 متت حبمد اهلل وتوفيقه

 


