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 وتقدير شكر
 

السادات  سيد حمد الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات, والصبلة والسبلم عمى سيدنا م
() اىل الفضل والمكرمات .وعمى الو وصحبو 
 اما بعُد....  

الرسالة ان اقدم الشكر الوافر والتقدير العالي الى استاذي  في نياية انجاز ىذهيسعدني 
( الذي اشرف عمى عمل وانجاز الحيالي عامر اسماعيل حديدستاذ المساعد الدكتور )الفاضل األ

الدور الكبير والميم إلنجاز الرسالة. وكما ىذه الرسالة ولتوجيياتو القيمة وارشاداتو التي كان ليا 
قسم ادارة بالشكر  واخص ,كمية االدارة واالقتصاد مسؤولين وافردااتقدم بالشكر واالعتزاز الى 

 . االعمال رئيسا واستاذة وعاممين
ذتي المحكمين الكرام, لمجيود المبذولة من تار الجزيل والتقدير الى السادة اسواتقدم بالشك    

واقدم  استمارة االستبانة, وابداء آرائيم ومبلحظاتيم الميمة والقيمة حول فقرات االستبانة.تقويم 
الشكر والتقدير الى المقيم المغوي السيد الدكتور )محمد غانم الشريف( المنسب في كمية تربية 

د واتوجو بالشكر والتقدير الى استاذتي في قسم االدارة واالقتصا بنات/ قسم المغة العربية.
لجيودىم المبذولة في تقديم المادة العممية بأسموبيا المناسب وتقديم المشورة  العممية المبلئمة 

 إلخراج ىذا العمل بصورتيا الصحيحة. 
واتقدم بالشكر الجزيل لمسادة رئيس واعضاء لجنة المناقشة الذين استيدفوا التقويم العممي ليذه  

 الرسالة.
بلئي طمبة الماجستير لتقديميم النصح والمشورة واالستفادة من واتوجو بالشكر والتقدير الى زم

تجاربيم التي مروا بيا. وال ننسى في ىذا المقام ان اتوجو بالشكر والتقدير الى مكتبة كمية االدارة 
واالقتصاد بكل اقساميا افرادا ومسؤولين الذين بذلوا الجيود من اجل اعادة مكتبة الكمية الى 

فرة والذين لم اجل دعم الباحثين بالمصادر المتو رضيا الى دمار كبير من سابق عيدىا بعد تع
 يألوا جيدا في تقديم المعونة  .

 عمى ما ابدوه منواتوجو بالشكر والتقدير الى شركة توزيع المنتجات النفطية مديرا وافرادا       
 ,السيد وكيل مسؤول شعبة التدريب السيماو  ,المساعدة من اول لحظة تقديم طمب المعمومات

وكذلك السادة مسؤولي النقل والتخطيط والمخازن والمشتريات والتوزيع. واتقدم بالشكر الخاص 
 .بيومٍ  اً لوالدتي وافراد اسرتي لتحمميم المصاعب و المشاق التي عاشوىا معي لحظًة بمحظة ويوم

سال اهلل تعالى ان يوفق الجميع بالخير اعتذر لكل من لم تسعفني الذاكرة من ذكره . وا واخيراً 
 والعطاء ورفعة وتقدم المجتمع ورقيو. ومن اهلل التوفيق.

 الباحث



 أ

 

 
 المستخمص

عوامل النجاح الحاسمة في سمسمة التجيز في شرركة اثر بعض تيدف الدراسة إلى تحديد 
وقرد وقرع االختيرار عمرى ةشرركة توزيرع المنتجرات النفطيرة فررع توزيع المنتجات النفطيرة فررع نينروى.

نينوىة والتي مثمت مجتمع البحث. وباستخدام المنيج الوصفي التحميمي  تم التعامل مرع معطيرات 
( ٖٔٓ( اجابة من اصل)ٕٓٓالستبانة تم الحصول عمى )البحث النظرية والتطبيقية, وباستخدام ا

موزعررة عمررى االفررراد المبحرروثين الررذين تمثمرروا بالميندسررين واالداريررين والفنيررين العرراممين فرري الشررركة 
إذ تعتبرررر عوامرررل النجررراح الحاسرررمة (SPSS VE 23وباسرررتخدام البرنرررامج االحصرررائي ) المبحوثرررة

 وتكنولوجيرررررا المعمومرررررات ,ة المررررروارد البشررررررية, والتخطررررريطوالمتمثمرررررة برررررر )دعرررررم االدارة العميرررررا, وادار 
( من العوامل الميمة في الشركة التري إذا مرا ترّم االخرذ بيرا والسرعي الرى التنسريق فيمرا واالتصاالت

والمتمثمرة برر  بينيا وتنفيذىا بصورة صحيحة, فإن ذلك سيؤدي إلرى الترأثير بأنشرطة سمسرمة التجييرز
سرتكون الشرركة  والتري مرن خبلليراوالتخزين, والجدولة(,  ,ن, والتوزيع)الشراء, والنقل, وخدمة الزبو 

وسعى الباحث إلدراج ىذه المتغيرات في دراستو الحالية في  النجاح , المزيد من قادرة عمى تحقيق
بعوامررل النجرراح الحاسررمة فرري المتغيررر المعتمررد  اطررار كمرري لدراسررة تررأثير المتغيررر المسررتقل والممثررل

سمسمة التجييز. ومن خبلل طرح التساؤالت اآلتية توضح مضامين ىذه الدراسة مثل بأنشطة توالم
 : وتوجياِتيا

  انشرطة  امرل النجراح الحاسرمة واثرىرا فريعو لما مردى ادراك العراممين فري الشرركة المبحوثرة
 سمسمة التجيز؟

  عبلقة االرتباط بين عوامل النجاح الحاسرمة و أنشرطة سمسرمة التجييرز فري ما ىي طبيعة
 الشركِة المبحوثة ؟

  عبلقررة  االثررر بررين عوامررل النجرراح الحاسررمة وانشررطة سمسررمة التجييررز فرري مررا ىرري طبيعررة
 الشركة المبحوثة ؟ 

  مرررا طبيعرررة التبررراين فررري الترررأثير واالىميرررة لعوامرررل النجررراح الحاسرررمة عمرررى أنشرررطة سمسرررمة
 ييز ؟التج

وصررفي تحميمرري  يجمررن خرربلل تبنرري مررن لتسرراؤالتوقررد حرراول الباحررث االجابررة عررن ىررذه ا 
واعتمراد مجموعررة مرن االدوات لجمررع البيانررات, ممثمرًة بالزيرراراِت الميدانيرة, والمقرراببلت الشخصررية, 



 ب

 

 انمروذج اعتمرادوكذلك استمارة االستبانة. ومرن اجرل تحميرل النترائج الخاصرة بالجانرب الميرداني ترم 
وتبراين برين متغيررات الدراسرة, ,وترأثير ,افتراضي, يوضح طبيعة العبلقات االحصائية  من ارتبراط

 من خبلل مجموعة من الفرضيات الرئيسة باستخدام الطريق االحصائية. 

 : اما اىم االستنتاجات التي توصمت الييا الدراسة فيي

 دراسة .تحقق وجود عبلقات ارتباط وتاثير معنوية بين متغيرات ال .ٔ

. وجررود تبرراين فرري التررأثير واالىميررة لعوامررل النجرراح الحاسررمة فرري أنشررطة سمسررمة التجييررز  مررن ٕ
خرربلل التحميررل المتررردرج. وبنرراًء عمرررى االسررتنتاجات التررري توصررمت الييرررا الدراسررة, فقرررد قررام الباحرررث 

مجموعررررة مررررن فضرررربًل عررررن بتقررررديم  مجموعررررة مررررن المقترحررررات المتبلئمررررة مررررع ىررررذه االسررررتنتاجات, 
او القريبررة ,دراسررات المسررتقبمية المقترحررة لمبرراحثين والمتممررة لمررا يخررص موضرروع الدراسررة الحاليررةال

 : في حين قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات ىي منيا.

االىتمررام بعوامررل النجرراح الحاسررمة بصررورة عامررة وعرراممي دعررم االدارة العميررا وادارة المرروارد  -ٔ
 البشرية بصورة خاصة.

 واالىتمام بيا.وتمقي الشكاوى لبلرتقاء بعمل الشركة انشاء شعبة خاصة بخدمة الزبون  -ٕ

ثنرراء عمميررة النقررل واثنرراء عمميررة التعبئررة والتفريرر  مررن االتربررة أالمحافظررة عمررى المنتوجررات  -ٖ
 والغبار والماء.
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 ت

 

 ثبت المحتويات

 الصفحة الموضوع
 ب  -أ  المستخمص

 ت ثبت المحتويات
 خ -ث  ثبت الجداول
 خ  ثبت االشكال
 د ثبت المبلحق

 ٕ-ٔ   المقدمة
 27-2 ذات الصمة ومنيجية الدراسة السابقة  الدراسات: الفصل االول

 ٖٔ-ٖ ذات الصمة .  السابقة الدراسات: المبحث األول
 ٕٚ-ٗٔ منيجية الدراسة : المبحث الثاني

 65-28 االطار النظري: الفصل الثاني
 ٗٗ-ٜٕ عوامل النجاح الحاسمة: المبحث االول
 ٘ٙ-٘ٗ انشطة سمسمة التجييز: المبحث الثاني

 82-66 وصف وتشخيص متغيرات الدراسة: الفصل الثالث
 96-83 اختبار نموذج الدراسة: الفصل الرابع

 ٛٛ-ٗٛ اختبار عبلقات االرتباط بين متغيرات الدراسة وتحميميا: المبحث االول
 ٜٙ-ٜٛ اختبار عبلقات التاثير بين متغيرات الدراسة وتحميميا: البحث الثاني

 ٜٛ-ٜٚ المتغيرات المستقمة اختبار تباين تاثير: المبحث الثالث
 422-98 االستنتاجات والمقترحات: الفصل الخامس

 ٜٜ-ٜٛ االستنتاجات: المبحث االول
 ٕٓٔ-ٔٓٔ والدراسات المقترحة المستقبمية ,المقترحات: المبحث الثاني

 ٕٓٔ-ٖٓٔ المصادر
 ٖٚٔ-ٕٔٔ المبلحق

 A-B المستخمص بالمغة االنكميزية

 



 ث

 

 ثبت الجداول

رقم 
 الجدول

 رقم الصفحة العنوان

 ٘-ٖ الدراسات العربية  لعوامل النجاح الحاسمة ٔ

 ٚ-٘ الدراسات االجنبية  لعوامل النجاح الحاسمة ٕ

 ٜ-ٚ الدراسات العربية النشطة سمسمة التجييز ٖ

 ٕٔ-ٜ الدراسات االجنبية النشطة سمسمة التجييز ٗ

 ٚٔ االستبانةمتغيرات الدراسة التي تم تناوليا في  ٘

 ٕ٘-ٖٕ المبحوثةالشركة  أقسام نبذة عن بعض ٙ

 ٕ٘ وصف االفراد المبحوثين ٚ

 ٕٙ الخصائص التي يتميز بيا العاممين في عينة الدراسة ٛ

 ٖٖ عوامل النجاح الحاسمة ٜ

 ٜٗ مراحل سمسمة التجييز ٓٔ

 ٖ٘ انشطة سمسمة التجييز ٔٔ

ٕٔ 
 واختبارنسبة االستجابة المعيارية و األوساط الحسابية واالنحرافات 

T-test  المبحوثةفي الشركة عوامل النجاح الحاسمة لمتغير 
ٙٚ 

ٖٔ 
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

العميا  دعم اإلدارة  لبعد عامل T-test  واختبارنسبة االستجابة و 
 المبحوثةفي الشركة 

ٙٛ 



 ج

 

رقم 
 الجدول

 رقم الصفحة العنوان

ٔٗ 
التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية التوزيعات 

تكنولوجيا المعمومات لمتغير  T-test  واختبار نسبة االستجابةو 
 المبحوثة في الشركة واالتصاالت

ٚٓ 

ٔ٘ 
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

رد البشرية الموالبعد عامل إدارة  T-test  واختبار نسبة االستجابةو 
 المبحوثةفي الشركة 

ٚٔ 

ٔٙ 
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ط التخطيط  في لمتغير نشا T-test  واختبارنسبة االستجابة و 
 المبحوثةالشركة 

ٕٚ 

ٔٚ 
األىمية النسبية لتبني عوامل النجاح الحاسمة من قبل المبحوثين 

 المبحوثةفي الشركة 
ٖٚ 

ٔٛ 
 واختبارنسبة االستجابة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 

T-test  المبحوثةفي الشركة  سمسمة التجييزلمتغير انشطة 
ٚٗ 

ٜٔ 
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لمتغير بعد نشاط الشراء في  T-test  واختبارنسبة االستجابة  و 
 المبحوثةالشركة 

ٚ٘ 

ٕٓ 
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لبعد نشاط التخزين في  T-test  واختبارنسبة االستجابة  و 
 المبحوثةالشركة 

ٚٙ 

 ٚٚالتوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  ٕٔ



 ح

 

رقم 
 الجدول

 رقم الصفحة العنوان

لبعد نشاط خدمة الزبون في   T-test  واختبارنسبة االستجابة  و 
 البحوثةالشركة 

ٕٕ 
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لبعد نشاط التوزيع  في   T-test  واختبارنسبة االستجابة  و 
 المبحوثةالشركة 

ٚٛ 

ٕٖ 
واالنحرافات المعيارية  التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية

لبعد نشاط النقل في الشركة   T-test  واختبارنسبة االستجابة  و 
 المبحوثة

ٛٓ 

ٕٗ 
التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لبعد نشاط الجدولة  في   T-test  واختبارنسبة االستجابة  و 
 المبحوثةالشركة 

ٛٓ 

ٕ٘ 
المبحوثين  من قبل  سمسمة التجييزاألىمية النسبية لتبني انشطة 

 المبحوثةفي الشركة 
ٛٔ 

ٕٙ 
نتائج عبلقة االرتباط بين عوامل النجاح الحاسمة مجتمعًة مع 

 انشطة سمسمة التجييز مجمتمعةً 
ٛٗ 

ٕٚ 
نتائج عبلقة االرتباط بين أنشطة عوامل النجاح الحاسمة منفردة 

 التجييز مجتمعًة في الشركة قيد الدراسةوانشطة سمسمة 
ٛ٘ 

ٕٛ 
نتائج عبلقة االرتباط بين عوامل النجاح الحاسمة مجتمعًة 

 المبحوثةوانشطة سمسمة التجييز منفردة في الشركة 
ٛٙ 



 خ

 

رقم 
 الجدول

 رقم الصفحة العنوان

 ٜٛ عبلقات التاثير بالمتعمقة بالفرضية الرابعة ٜٕ

ٖٓ 
تأثير كل نشاط من أنشطة عوامل النجاح منفردا وانشطة سمسمة 

 البمحوثةالتجييز مجتمعًة عمى مستوى الشركة 

ٜٓ 

ٖٔ 
تأثير عوامل النجاح الحاسمة  مجتمعًة في انشطة سمسمة التجييز 

 البمحوثةمنفردًة في الشركة 
ٜٖ 

ٖٕ 
لبيان تباين مكونات  Stepwiseنتائج تحميل االنحدار المتدرج 

انشطة من حيث األىمية والتأثير في  عوامل النجاح الحاسمة
 المبحوثةفي الشركة  سمسمة التجييز

ٜٚ 

 ثبت االشكال 

 رقم الصفحة العنوان رقم الشكل
 ٙٔ الدراسة المقترحانموذج  ٔ
 ٖٖ مصادر عوامل النجاح الحاسمة ٕ
 ٖٛ العبلقة بين الشركة وتكنولوجيا المعمومات ٖ
 ٔٗ اىداف ادارة الموارد البشرية  ٗ
 ٖٗ ما ىو التخطيط ٘
 ٛٗ اىداف سمسمة التجييز ٙ
 ٔ٘ نموذج سمسمة التجييز المبسط ٚ
 ٕ٘ سمسمة الجييز المتكاممة   ٛ
 ٜ٘ الخدمة المثمى لمزبون ٜ
 ٖٙ دور النقل في سمسمة التجييز ٓٔ
 ٗٙ موقع الجدولة من التخطيط ٔٔ



 د

 

 ثبت المالحق

 رقم الصفحة العنوان الممحقرقم 
 ٕٔٔ االستبانة تحكيم استمارة ٔ
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 المقدمة

وانشطة سعت الدراسة الى بناء شامل لمجانبين الفكري والميداني لعوامل النجاح الحاسمة 
وتحميل العبلقات االحصائية من االرتباط  ,سمسمة التجييز عبر وصف المتغيرات وتحديدىا

ثير لممتغيرات. واتساقا مع ما سبق ُبني مخطط افتراضي يحدد شكل العبلقات ما بين أوالت
والمستقمة, و نتج عنو مجموعة الفرضيات الرئيسة وتم اختبارىا عبر  ,المتغيرات المعتمدة

 والتأثير( لغرض اختبار فرضيات االرتباط SPSS VE 23استعمال البرنامج االحصائي الجاىز)
والتباين, لمبيانات المجمعة من شركة توزيع المنتجات النفطية فرع نينوى. وتؤكد نتائجيا دعم 

 اىدافيا وصبلحية مخططيا.لفرضيات المراد دراستيا و 

وفي ضوء ما تقدم تضمنت الدراسة ستة فصول. احتوى الفصل االول عمى اربعة 
, والثاني تناول نطاق ذات الصمة بموضوع الدراسة وى المبحث االول الدراسات مباحث, احت

  صفالدراسة, والثالث االساليب والطرق في جمع البيانات والتحميل, بينما الرابع فقد تناول و 
 .عينة البحث

الفصل الثاني االطار النظري لعوامل النجاح الحاسمة وانشطة سمسمة  احتوىبينما 
التجييز من خبلل مبحثين, اىتم المبحث االول بتوضيح وتبين لمفاىيم تخص عوامل النجاح 

( والمصادر, وااليجابيات والسمبيات ,واالىمية, واالىداف, والمميزات ,الحاسمة من حيث)المفيوم
)دعم االدارة العميا, وتكنولوجيا المعمومات رالى اىم عوامل النجاح المتمثمة ب باإلضافة

واالتصاالت, وادارة الموارد البشرية, والتخطيط(. وتناول المبحث الثاني انشطة سمسمة التجييز 
لشراء, )ار الى االنشطة المتمثمة ب باإلضافةوادارة سمسمة التجييز(  ,واالىمية ,من حيث)المفيوم

 والتوزيع, والنقل, والجدولة(. ,وخدمة الزبون ,والتخزين

اختبرررار أنمررروذج الدراسرررة وفرضرررياتيا وذلرررك فررري ثررربلث مباحررررث, وتضرررمن الفصرررل الرابرررع 
, أمررا الثرراني فقررد تضررمن اختبررار عبلقررات االرتبرراط بررين متغيرررات الدراسررة وتحميميررااخررتص األول ب

اختبررررار تبرررراين تررررأثير  , فرررري حررررين تضررررمن الثالررررثوتحميميررررااختبررررار التررررأثير بررررين متغيرررررات الدراسررررة 
 المتغيرات المستقمة.

االول تضمن بعدد من االستنتاجات  ,مبحثينالفصل الخامس واالخير  احتوى واخيراً 
النظرية والميدانية نتيجة لما توصل اليو من خبلل االطار النظري لمتغيري الدراسة, والى نتائج 

الثاني بعض المقترحات  احتوىواالرتباط والتباين. وبينما  التأثيرت التحميل االحصائي من عبلقا
                                                         الميمة لمشركة المبحوثة.
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 الفصل األول

راث الصلت ومىهجيت الذراست السابقت الذراساث  

يتطمب التمييد لئلطار الميداني لمدراسة عرض المنيجية التي اعتمد عمييا الباحث في 
ضوء تحديد مشكمة الدراسة وأىميتيا وأىدافيا وبناء أنموذجيا وفرضياتيا واألساليب المتبعة في 
جمع البيانات والمعمومات وتحميميا, فضبًل عن وصف مجتمع الدراسة ومسوغات اختياره وفق 

ي قدمتيا إسيامات الفكر اإلداري في مجال عوامل النجاح الحاسمة وانشطة سمسمة األطر الت
التجييز, فضبًل عن الواقع الميداني لعمل الشركة قيد الدراسة, وبناًء عمى ما تقدم فقد تضمن ىذا 

 : الفصل المباحث اآلتية

 صمة . الذات  سابقة دراسات: المبحث األول

 منيجية الدراسة : المبحث الثاني
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 ادلبحث األول

 (ٔ) صلتالراث سابقت دراساث 

استعراض عدد من الدراساِت  اىميةرى ونئلطار النظري الخاص بالدراساِت, تمييدًا ل
, وأن ىذا الموضوع سيماالتي ساىمت في رسم تصور في بناء مخطط الدراسة وتأطير منيجيتو 

 تناول, فقد  ()في حدود االطبلع  تناولت الموضوع بشكل ومباشر يتصف بقمة الدراسات التي
العديد من الكتاب موضوعات عوامل النجاح الحاسمة وانشطة  سمسمة التجييز ومن جوانب 

فادة المتعمقة بالموضوع ومجاالت اال ستعرض عددًا من الدراسات النظرية والميدانيةنمختمفة, وس
 منيا.

 : عوامل النجاح الحاسمةالدراسات المتعمقة  -أوالً 

 : الدراسات العربية-أ

 الدراسات العربية  لعوامل النجاح الحاسمة (4الجدول )

4. 
 (2227) دراسة حسين

عنوان 
 الدراسة

ستراتيجي وعناصر النجاح اثر راس المال البشري اال "
 " دراسة استطالعية مقارنة: الحرجة في تفوق المنظمات

 مشكمة الدراسة
ستراتيجي( بين في وجيات النظر حول)راس المال البشري االعدم اتفاق 

مختمف ميادين البحث, ال يوجد استخدام لمموارد بالصورة المثمى ادى الى 
 ضعف دورىا في المجتمع بصورة عامة, والمستوى التعميمي بصورة خاصة. 

ودراسة العبلقات  البعاد الدراسة الثبلثة وفمسفيةطرح زوايا نظر معرفية  اىداف الدراسة
 االحصائية )التاثير, واالرتباط( بين متغيرات الخاصة بالدراسة.

اىم 
 االستنتاجات

يتصف مفيوم)عناصر النجاح الحرجة( بالحديث من حيث تناولو في مختمف 
)المنظمات( ويتمز بالدور الحيوي من اجل االعتماد عمى )ابعاد راس المال 

ى تمثل مفيوم)االداء العالي( الى نتيجة ما ستراتيجي(. باالضافة الالبشري اال

                                                           
 جداول الخاصة بالدراسات التي تخص الموضوع جميعيا من إعداد الباحث. ((1
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 يقدمو المورد البشري بالتفوق .

 اىم التوصيات

السعي الى تشجيع الباحثين من اجل الحصول عمى مزيد من التحميل -
 ستراتيجي وابعاده(.لممفاىيم االساسية )لراس المال البشري اال

ة )العتماد مدخل من الميم تبني القيادات في الكميات الحكومية واالىمي -
 استراتيجي ثابت(

2. 

 (2244دراسة/ ابوزيد)

عنوان 
 الدراسة

"اثر عوامل النجاح الحرجة في تطبيق منيجية سيجما ستة 
عمى رضا المتعاممين في دائرة االحوال المدنية والجوازات في 

 عمان"

 مشكمة الدراسة

في اصدار الوثائق الثبوتية لممواطنين, يجب ان  الشركة المبحوثةالىمية 
والمورد البشري الذي يعمل فيو بمستويات  الشركة المبحوثةتتصف اجيزة 

ا, وتم اعتماد نية, وتجنب االخطاء الى حدودىا الدعالية من الدقة والجود
عوامل النجاح الحاسمة)استراتيجية المنظمة, دعم االدارة العميا والتزاميا, 

 والثقافة التنظيمية(

 اىداف الدراسة

اليدف من الدراسة بشكل عام عمى تحديد العوامل وفيميا, والسعي الى 
ما  مةءالمواوالسعي الى  الشركة المبحوثةتطبيق منيجية )سيجما ستة( في 

 ,لضمان الحصول عمى النتائج المرضية لممتعاممين ,بين ىذه العوامل
 وتتصف بالجودة العالية والدقة المطموبة.

اىم 
 االستنتاجات

االىداف المرسومة من قبل االدارة العميا تمعب دورا ميما في دعم وتحسين 
استراتيجية الدائرة تدعم عممية التحسين  ,جودة الخدمات ورضا المتعاممين

 الدائم لمخدمات.

 اىم التوصيات
حتياجات الزبائن, السعي الى االستفادة من المؤامة بين استراتيجية الدائرة وا

االخطاء المتكررة من جراء تقديم الخدمات كإحدى المؤشرات التي يمكن 
 اعتمادىا في االستراتيجية المستقبمية لمدائرة

3. 
 (2242دراسة / يونس )

عنوان 
 الدراسة

"عوامل النجاح الحاسمة لتطبيق نظام تخطيط موارد المشروع 
(ERP) : حالة في مصنع الغزل والنسيج في الموصل"دراسة 

واالثر, لعوامل النجاح الحاسمة ونظام  ,البحث عن العبلقات االحصائية مشكمة الدراسة
(ERP ,)باإلضافة ( الى اقتراح نموذجERP.لمشركة الجل العمل بو ) 

 اىداف الدراسة
وتم  (,ERPتيدف الى تحديد اثر وعبلقة عوامل النجاح الحاسمة بنظام )

واعادة  تحديد عوامل النجاح الحاسمة ب)دعم االدارة العميا, ادارة المشروع,
 دارة التغيير(ا  و  ىندسة العمميات االعمال, والتعميم والتدريب, واالتصال,
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اىم 
 االستنتاجات

ثير والمعنوية ما بين متغيري من االرتباط والتأ اإلحصائيةايجاد العبلقات 
 الدراسة.

 اىم التوصيات
 ,( والسعي الى تطبيقو عبر النظام المقترحERPلحاجة الى االىتمام بنظام )ا

الى اقتراح بعض الدراسات  باإلضافةالفائدة المحددة سمفا من النظام,  إلنجاز
 لمباحثين.

 

 : الدراسات االجنبية-ب

 ( الدراسات االجنبية لعوامل النجاح الحاسمة2الجدول)

4. 

 (Mouzughi,2009دراسة  )

 عنوان الدراسة
Critical success factors Knowledge 

managment 

 "عوامل النجاح الحاسمة إلدارة المعرفة"

 مشكمة الدراسة

ىناك العديد من المناطق التي تحتاج إلى استكشاف بتعمق أكبر. عمى الرغم 
من أنو تم البحث عن عوامل النجاح الحاسمة المتبلك ادارة المعرفة , إال أن 
غالبية الدراسات في ىذا المجال تميل إلى النظر في العبلقة بين الظواىر 

 الفردية و ادارة المعرفة

 اىداف الدراسة

بالنظر إلى اتساع مجال إدارة المعرفة , كان من الميم التركيز عمى ىذا 
البحث عمى منطقة محددة من أجل أن تكون قادرة عمى الوصول إلى 

 : وبالتالي , فإن اليدف من ىذا البحث ىواستنتاجات مفيدة. 
لتحديد ما إذا كان ادارة المعرفة يسيم مساىمة إيجابية في تصورات النجاح  -

 التنظيمي.
 لتحقيق ىذا اليدف , تم تطوير ىدفين بحثيين محددين

 لتحديد عوامل النجاح الحاسمة لبرامج ادارة المعرفة -
ه ليا تأثير عمييا تصورات النجاح لتحديد أي من عوامل النجاح الحاسمة ىذ-

 التنظيمي

ييدف ىذا البحث إلى تطوير إطار عمل موحد لعوامل النجاح الحاسمة التي و 
لمقضايا  صور شامللت المعرفة , وبالتالي إعطاء المزيدتؤثر عمى برامج إدارة 

 ذات الصمة في إدارة مبادرات إدارة المعرفة.
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اىم 
 االستنتاجات

وجود اختبلف كبير في تصورات النجاح التنظيمي لممؤسسات  حصل عمى
 ات العاممة في إدارة غير المعرفةالعاممة في بيئة إدارة المعرفة مقارنة بالمنظم

, أثبت ىذا البحث أيًضا أن مجموعة العوامل المرتبطة فضبًل عن ذلكبيئة. ال
باإلضافة  بتصورات النجاح التنظيمي مختمفة بالنسبة لمجموعتي المنظمات.

 .إلى ذلك , تنبئ نجاح المنظمات
في إدارة المعرفة من خبلل تطوير إطار عمل موحد لعوامل النجاح  يساىم

 الحاسمة إلدارة المعرفة في مؤسسات الخدمات المالية. 

 اىم التوصيات

التشغيل في إطار المعرفة الروتينية لتقاسم المعرفة ومكافأة تبادل المعرفة , 
بينما لممؤسسات العاممة في بيئة إدارة غير معرفة ؛ فيي مناخ ثقة عالية 

 وفعالة تكنولوجيا المعمومات 
تدل اآلثار العممية ليذه الدراسة عمى أنو يمكن لممديرين التركيز عمى العوامل 

ل كبير عمى تصورات النجاح التنظيمي. تسمط الدراسة الضوء التي تؤثر بشك
عمى سبل البحث في المستقبل بما في ذلك االستكشاف المتعمق لعوامل 
النجاح الحاسمة وكذلك تأثير العبلقات المتبادلة بين العوامل عمى تصورات 

 النجاحات التنظيمية

2. 

 (  (Kokolakis, 2018دراسة 

عنوان 
 الدراسة

Critical success factors and their 

implementation in sports events organization 

and  management 

وتنفيذىا في األحداث الرياضية تنظيم  اسمةعوامل النجاح الح
دارة  وا 

 مشكمة الدراسة
 

: ما مدى توافر التكيف المباشر مع الظروف السياسية والبيئية ٔس
 واالجتماعية عند إقامة الحدث الرياضي؟واالقتصادية 

 ما مدى توافر المرونة عند إقامة الحدث الرياضي؟ ٕس
ما مدى الفيم لدى المديرين لعوامل النجاح الحاسمة وتشخيصيا عند  ٖس

 إقامة الحدث الرياضي؟ 

 اىداف الدراسة

كيف يحدد منظمو الحدث نجاح الحدث ,  أ.معرفة: أىداف ىذه الدراسة ىي
 ( التي تؤثر عمى نجاح مختمفCSFsب. تحديد عوامل النجاح الحرجة )

لؤلحداث  CSFأنواع األحداث الرياضية , ج. اقتراح إطار من ممفات 
الرياضية من أجل تطوير فيم أوسع وأعمق لكيفية تقديم حدث رياضي ناجح. 
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 الثبلثة في ىذه الدراسةمن أجل تحقيق ىذه األىداف البحثية 

اىم 
 االستنتاجات

تحديد وحصر لعوامل النجاح الحاسمة لكل مجال تنظيمي عند إقامة الحدث 
الرياضي وتكيفو مع الظروف السياسية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية لموقع 

 الحدث الرياضي.

 اىم التوصيات

تنظيمي وبحسب من الضروري تحديد عوامل النجاح الحاسمة لكل مجال 
ارتباط عوامل النجاح و  لسياسية واالقتصادية واالجتماعية.الظروف البيئية وا

 بالنجاح التنظيمي.  الحاسمة عند اقامة الحدث الرياضي
مؤشرات األداء الرئيسية , توفر تسمسل واضح بين األىداف والغايات وخطط و 

في إطار واسع  يياال ينظرو  العمل والتدابير التي ستجري خبلل تنظيم الحدث.
, بما في ذلك االتصاالت , والدعم الحكومي , والمالية ,  CSFsمن 

والتنظيمية , والرياضة والمجتمع , وأصحاب المصمحة , والتقنية التكنولوجية 
التي يمكن أن تؤثر عمى نجاح الحدث الرياضي. باإلضافة إلى ذلك , توفر 

حداث الرياضية لتتبع التقدم لدعم تنظيم األ CSFsالدراسة إطاًرا لتصميم 
 .الرياضي في تنفيذ الحدث المنجز

 

 : الدراسات المتعمقة بسمسمة التجييز: ثانياً 

 : الدراسات العربية-أ

 ( الدراسات العربية النشطة سمسمة التجييز3الجدول)

4. 

 2244العبادي/: دراسة

عنوان 
 الدراسة

"األثر التتابعي ألنشطة إدارة سمسمة التجييز وأبعاد 
دراسة في الشركة : إستراتيجية العمميات في األداء التسويقي

 العامة لصناعة األلبسة الجاىزة في الموصل

 مشكمة الدراسة

عبر استعراض بعض االديبات المتعمقة بابعاد الدراسة لم يعثر  -ٔ
)في  ةً متغيرات الدراسة سويالضوء عمى الباحث عمى دراسة واحدة سمطت 

 حدود اطبلع الباحث اعبله(

في محدودية  ديرينمن لقاءات الباحث وجد ىناك ثغرة لدى الم -ٕ
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 بعاد.معرفتيم حول اىمية األ

 اىداف الدراسة

ة العمميات واالداء يالتعرف عمى واقع انشطة سمسمة التجييز وابعاد استراتيج
وتشخيصيا وابعاد  سمسمة التجييزووصف انشطة ادارة  التسويقي في الشركة.

استراتيجية العمميات واالداء التسويقي في الشركة. والتعرف عمى طبيعة 
العبلقة بين انشطة ادارة سمسمة التجييز وابعاد استراتيجية العمميات من جية 
وبين ىذه االبعاد اجماال وتفصيبل وبين االداء التسويقي .والتعرف عمى دور 

ة معنويتو بين متغيرات الدراسة. ومحاولة بناء نموذج وتحديد درج التأثير
ادارة  ألنشطةافتراضي واختباره لموصول الى صورة تعكس االثر التتابعي 

 .ة العمميات في االداء التسويقي لمشركةيسمسمة التجييز وابعاد استراتيج
 التخزين, اما انشطة ادارة سمسمة التجييز التي تناولتيا الدراسة ىي: الشراء,

 االنتاج, التوزيع, النقل.
اىم 

 االستنتاجات
 وجود العبلقات االحصائية من االرتباط, والتأثير, والتباين.

زيادة االىتمام من قبل ادارة الشركة قيِد الدراسِة بالمتغيراِت واالبعاد الخاصة  اىم التوصيات
 بموضوع الدراسة, والمؤشرات الخاصة باألداء التسويقي.

2. 

 2249/  خشبةابو دراسة 

عنوان 
 الدراسة

الدور الوسيط لممارسات سمسمة التوريد في تحسين االداء 
البيئي والمالي لممنظمة بالتطبيق عمى عينة من المنظمات 

 الصناعية المصرية

 مشكمة الدراسة

 ماىي دوافع تطبيق ممارسات سمسمة التجييز المستدامة ؟ 

  عمى اداء المنظمة؟ىل تؤثر ممارسات سمسمة التجييز المستدامة 

  ماىو الدور الوسيط الذي تؤديو ممارسات سمسمة التجييز المستدامة
عمى العبلقة بين دوافع ممارسات سمسمة التجييز المستدامة واداء 

 المنظمة؟

 اىداف الدراسة

  معرفة تاثير دوافع ممارسات سمسمة التجييز المستدامة عمى تبني تمك
 الممارسات.

 ممارسات سمسمة التجييز المستدامة عمى االداء المالي  معرفة تاثير
 والبيئي لممنظمة.

  تحديد الدور الوسيط الذي تمعبو ممارسات سمسمة التجييز المستدامة
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عمى العبلقة بين دوافع ممارسات سمسة التجييز المستدامة واداء 
 المنظمة.

اىم 
 االستنتاجات

 وافع العبلقات عمى رفض وجود تاثير ايجابي لدوافع االستفادة ود
فرض وجود ممارسات سمسمة التجييز المستدامة من ناحية  وقبول 

تاثير ايجابي لمدوافع االخبلقية عمى ممارسات ادارة سمسمة التجييز 
 المستدامة.

 ايجابي لممارسات سمسمة التجييز المستدامة عمى االداء  قبول تاثير
البيئي لممنظمة من خبلل تحسين قدرة المنظمة عمى تخفيض تموث 
 ,اليواء وتخفيض تموث الفاقد والقدرة عمى تخفيض المواد الضارة

 وتوفير الطاقة.

  معظم المنظمات مازالت في المراحل االولى لتبني فمسفات الفكر
المتوجو بقضايا االستدامة وكذلك ما تزال تطبيقات االستراتيجي 

 ممارسات االستدامة البيئية في مراحميا االولى.

 اىم التوصيات

 ات المصرية في تبني وتطبيق ممارسات سمسمة مضرورة شروع المنظ
التجييز المستدامة وادماج ممارسات االستدامة في عممياتيا وانشطتيا 

 بيق االشتراطات والتوصيات البيئية.االدارية ومراعاة االلتزام بتط

  تضمين قضايا االستدامة والتنسيق بين االعتبارات االقتصادية
والمجتمعية والبيئية ووضعيا في اطار ممارسات التخطيط 

 االستراتيجي لممنظمات.

 فيما يتعمق بتنفيذ وتحقيق اىداف  التنسيق مع اطراف سمسمة التجييز
 االستدامة.

 س تاثير ممارسات سمسمة التجييز المستدامة ضرورة االىتمام بقيا
 عمى اداء المنظمة.

 

 : الدراسات االجنبية -ب

 سمسمة التجييز ألنشطة( الدراسات االجنبية 4الجدول)

 ( .(Oxborrow,2015دراسة/ .4
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 عنوان الدراسة

Future scenarios in UK apparel supply 

chain : A Disaggregative Delphi Study 

سالسل التجييز المالبس في سيناريوىات المستقبل في 
 دراسة دلفي التفصيمية: المممكة المتحدة

مشكمة 
 الدراسة

مسمة التجييز في سمسمة ستراتيجية وسىل ىناك توافق بين القضايا اال ٔس
 مبلبس؟التجييز ال

ية لتطوير سمسمة تجييز كانية لوضع السيناريوىات المستقبمىل ىناك ام ٕس
 ؟المبلبس

اىداف 
 الدراسة

اليدف االساسي من البحث ىو تقديم رؤية موضوعية لمتطورات الحالية 
والمستقبمية لسمسمة تجييز صناعة المبلبس. واستكشاف الجوانب النيائية 
والمتعمقة بسمسة التجييز وفيم التطورات من منظور اوسع لما ىو موجود. 

سمة التجييز من مراحل تطوير وييدف ايضا الى تحديد الواقع الحالي لسم
المنتج واالنتاج والتوزيع)بما في ذلك المنسوجات وتصميم المبلبس ووضع 

 الممسات االخيرة لممنتج, والشحن والتوزيع والبيع بالتجزئة(

اىم 
 االستنتاجات

تكشف النتائج عن وجود فجوة بين استراتيجية البيع بالتجزئة وممارسة سمسمة 
تكمفة التصميم وسبلمة قرارات سمسمة التجييز. تم  التجييز , حيث تييمن

نة تطوير ثبلثة تكوينات لسمسمة التجييز المستقبمية توضح اتجاىات متباي
كمفة ؛ القرب دعم مرونة. واالستجابة نحو تحسين التقييس وفعالية ال

 لمتطمبات السوق المتخصصة , عمى التوالي.
في سمسمة تجييز المبلبس  توضح النتائج الفرصة لبلبتكار نواتج عممية

استجابة لمتوزيع المتنامي متعدد القنوات والتأخير في تطوير المنتجات , 
لمواءمة سمسمة التجييز مع استراتيجية البيع بالتجزئة. إن التحدي المتمثل 
في التركيز المستمر عمى التكمفة والبطء في استيعاب التكنولوجيات الجديدة 

 واجو تحدياتوتدىور العبلقات ىو أمر ي

اىم 
 التوصيات

سمسمة تجييز المبلبس في في ىنالك مجال اكبر لمسيناريوىات المستقبمية 
اتباع و  ية التنظيمية.جالمممكة المتحدة لمواءمة سمسمة التجييز مع االسترات

منيج اكثر وضوحا اتجاه تحديد التكمفة لغرض معرفة ان انخفاض تكمفة 
المنتج تخفض المخاطر والتكاليف المرتبطة بيا وخصوصا عندما تكون 

وضع مراجعة موضوعية لتحديد مصادر و سمسمة التجييز عالمية وطويمة.
لك مطموب اعادة تنظيمية لمعممية االنتاجية , وىناو الخطر ومزايا الموقع.



11 

 

فرصة يقودىا االنتاج الواسع بسبب تكاليف االستثمار والتي تكون اكثر قابمية 
 لمتطبيق مع االنتاج الواسع وىذا يتطمب تغيير الثقافة واالبتكار التكنولوجي.

2. 

  .Gong, Y. (2016) دراسة/

عنوان 
 الدراسة

Supply Chain learning of sustainability in Chia: 
What role does MNCs' leadership play?  

ما ىو الدور : سمسمة التجييز المتعممة لالستدامة في الصين
 الذي تمعبو قيادة الشركات متعددة الجنسيات؟

مشكمة 
 الدراسة

في سمسمة ىل ىنالك تجاىل لمدور القيادي لمشركات متعددة الجنسيات -ٔ
 التجييز من قبل الباحثين؟

ىل تتولى القيادة في سمسمة التجييز لمسعي الى تعمم االستدامة عبر -ٕ
 االقتصاد الناشئ واالليات؟

اىداف 
 الدراسة

متعدد sscmتعتبر الحالة االولى التي تبحث في الشركات متعددة الجنسيات 
المستويات من خبلل التعمم في سمسمة التجييز . وييدف الى المساىمة في 
ادبيات تعمم سمسمة التجييز من خبلل التمييز ما بين سمسمة التجييز ومراحل 
التعمم ومحتوى التعمم ,حيث مصادر المعرفة المركزية لمشركة وتعقيد تعمم 

ستويات مع التركيز متعدد الم sccmالمجيزين. وييدف الى المساىمة في 
 عمى كل من اليات ادارة سمسمة التجييز وىيكل سمسمة التجييز

اىم 
 االستنتاجات

بدال من التركيز عمى المردودات القميمة لبلستدامة تقوم الشركات متعددة 
الجنسيات بمبادرات مستدامة استباقية تتطمب التفكير االستراتيجي واالستثمار 

لمجيزين من كافة المستوبات ومن اعضاء عمى المدى الطويل واشراك ا
سمسمة التجييز غير التقميدين وتطبيق القيادة االستراتيجية لسمسمة التجييز 
الساليب القيادة واليات الحوكمة عمى مستويات مختمفة من المجيزين, ولعب 

 دور قيادي في عممية التنفيذ.

اىم 
 التوصيات

 ول مرحمة التعمم والمرحمة اقتراح ىيكميتين لتعمم سمسمة التجييز اال
الثانية محتوى التعمم, من حيث موارد المعرفة المركزية لمشركة 

 وتعقيد محتوى تعمم المجيزين.

  عممية تعمم سمسمة التجييز ثبلثية المراحل والتي ىي مراحل  وكانت
االنشاء والتشغيل واالستدامة وىذه المراحل يمكننا دمجيا من خبلل 

 طول دورة حياة المشروع لسمسمة التجييز.تنسيق الموارد عمى 

 العمل. دمج استراتيجية االستدامة مع استراتيجية 
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   وتصميم مبادرات مستدامة جنبا الى جنب مع توجيو االعمال
ىمزايا تنافسية او تقميل  بواسطة مساعدة الشركة عمى تحقيق

 المحتممة بالمستقبل. المخاطر

   . ودمج االستدامة في ثقافة الشركة 

  السعي الى االبتكار وتصميم المبادرات المستدامة التي يمكن ان
تتبع تحميل دورة حياة المنتج والتفكير في نظام سمسمة التجييز 

 باكمميا. 

 من خبلل وضع حدود جديدة تمتد الى  تغير الييكل التنظيمي
 االدارات الدارة المشاريع المستدامة بشكل افضل.

  وفرق المصادر من اجل التاثير عمى  االعتماد عمى الشراء التقميدي
 المجيزين.

3. 
 Ab Talib&Abdul Hamidدراسة/

 عنوان الدراسة
Application of Critical Success Factors in  

  Supply Chain Management 

 التجييز سمسمة إدارة في الحاسمة النجاح عوامل تطبيق

مشكمة 
 الدراسة

 المنشور األكاديمي العمل جمعت التي األولى المحاولة ىي الدراسة ذهى
 التجييز سمسمة إدارة مجاالت في( CSFs) الحاسمة النجاح عوامل حول

(SCM.) 
اىداف 
 الدراسة

 والكشف SCM في اسمةالح النجاح عوامل مراجعة إلى الدراسة ىذه تيدف
 .SCM أدبيات في تظير التي الرئيسية حاسمةال النجاح عوامل عن

اىم 
 االستنتاجات

 في المنشورة CSFs دراسات من األدبيات مسح تقنيات الدراسة ىذه تطبق
SCM .دراسة ٕٗ من مجموعة CSFs  حقول عمى الحصول يتمو SCM 

 الرئيسية البيانات قواعد من المختمفة

اىم 
 التوصيات

 تكنولوجيا , الشراكةوىي: التعاون و  الرئيسية الحاسمة النجاح عوامل اقتراح
 ىذا أن المؤمل ومن. البشرية والموارد, العميا اإلدارةدعم  , المعمومات
دراسات  في المستقبمية لؤلبحاث منصة بمثابةيكون  سوف االستعراض

SCM و CSFs .المعرفة  في الدراسة ىذه تساىم , ذلك إلى باإلضافة
 .CSF مفيوم تقييم من تزيد وسوف, SCM الموجودة في
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 : السابقةمجاالت االستفادة من ىذه الدراسات 

عمى المصادر المتنوعة سواًء اكانت عربية او جنبية في مجال عوامل  تسميط الضوء .ٔ
مما  ,والتعرف عمى النتائج ,النجاح الحاسمة وانشطة سمسمة التجييز, تم االطبلع عمييا
 ادى الى دعم الباحث لقيامو بتصميم االطاِر النظري لمدراسِة.

ُأعتمدت في الدراسات السابقة بأنواعيا العربية  عمى المناىج واالساليب التي االطبلع .ٕ
 واالجنبية.

لباحث باالطبلع عمى اىم النتائج التي توصل الييا الباحثون في المصادر ا مكنت .ٖ
 المختمفة, مما ساىمت عمل الباحث في جميع االبعاد المعتمدة في الدراسة.

يانات البحث الحالي الطرائق االحصائية المناسبة لتحميل ب ختياراوجيت الباحث الى  .ٗ
بواسطة االساليب االحصائية المستعممة  لتحميل بيانات الدراسات السابقة, لتعين اكثرىا 

 مناسبًة, والجدوى من استعماليا في اختباِر فرضيات الدراسة الحاليِة .

 : مجاالت التميز في ىذه الدراسة
انشطة سمسمة التجييز, اذ لم  وامل النجاح الحاسمة واثرىا فيركزت ىذه الدراسة عمى)ع .ٔ

 يجد الباحث دراسة تجمع بين المتغيرين في البيئة العراقية)في حدود اطبلع الباحث(.

انشطة سمسمة التجييز التي تم تناوليا في ىذه الدراسة )انشطة الشراء, والتخزين,  .ٕ
 والجدولة(. ,ُاضيف الييا نشاطي )خدمة الزبون و  (والتوزيع, والنقل

 (,)شركة توزيع المنتجات النفطية/ فرع نينوىمتمثل بر اسة بتناوليا ميدان تميزت الدر  .ٖ
في العراق والتي تتطمب العديد والعديد من  الوحيدةوالتي تعتبر من الشركات الخدمية 

 الدراسات التي من شأنيا تعزيز اعماليا.
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 ادلبحث الثاوي

 مىهجيت الذراست
تحديد لفي ىذا المبحث الطريقة أو االسموب العممي المنظم لمسار البحث  سنتناول

مشكمة الدراسة وأىدافيا وأىميتيا, وعرض أنموذج الدراسة والفرضيات واساليب جمع البيانات 
 : ووصف عينة الدراسة عمى وفق التبويب اآلتي

من خبلل االستعراض السابق لبعض األدبيات والدراسات المتعمقة بعوامل : مشكمة الدراسة: اوال
ىذه المتغيرات بدراسة واحدة  أخذالنجاح الحاسمة وانشطة سمسمة التجييز  لم يجد الباحث من 

 ,الشركة المبحوثةندرة الدراسات في  فضبل عن)في حدود اطبلع الباحث(  في البيئة العراقية
امل النجاح )عو الشركة المبحوثةفي  متغيرات العمى القاء الضوء عمى االمر الذي حفز الباحث 

سمسمة التجييز( .ومن خبلل طرح التساؤالت ادناه لتوضيح مشكمة  انشطة الحاسمة واثرىا في
 : الدراسة

فر المعمومات حول عوامل النجاح الحاسمة وانشطة سمسمة التجييز لدى ما مدى تو  .ٔ
 .المبحوثةالعاممين في الشركة 

ما ىي طبيعة عبلقة االرتباط بين عوامل النجاح الحاسمة وانشطة سمسمة التجيز في  .ٕ
 الشركة قيد الدراسة.

لشركة قيد اما ىي طبيعة االثر بين عوامل النجاح الحاسمة وانشطة سمسمة التجييز في  .ٖ
 الدراسة.

مسمة ما مستوى التباين لعوامل النجاح الحاسمة من حيث االىمية و التأثير في انشطة س .ٗ
 التجييز.

 

تنبثق اىمية الدراسة من اىمية عوامل النجاح الحاسمة كونيا تؤثر في : ىمية الدراسةأ: ثانيا
 : نجاح انشطة سمسمة التجييز. ويمكن تصوير اىمية الدراسة باالتي

 انشطة سمسمة التجييز. عوامل النجاح الحاسمة في تؤديوتوضيح الدور الميم الذي  .ٔ

محاولة تقديم إطار نظري وميداني يربط بين متغيرين )عوامل كما توضح أىمية الدراسة  .ٕ
النجاح الحاسمة, وأنشطة سمسمة التجييز(. و ُيمثل ىذا الربط إضافة عممية جديرة 

, لممكتبِة العراقيِة في مجاِل اإلنتاِج اضافة عمميةوبالتالي يمكن أن تكون  باالىتمام,
 والعممياِت. 
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الدراسة أىميتيا من خبلل تحميل عبلقات االرتباط والتأثير بين عوامل النجاح وتكتسب  .ٖ
يصبح معرفة ىذه العبلقات وتحميميا سوبالتالي, فإن  أنشطة سمسمة التجييزالحاسمة و 

 محور االىتمام بالجانِب الميداني.
 واالطار العممي لمبحث. ,الخروج باستنتاجاِت ذات اىمية من خبلل االطار النظري .ٗ
 طموبةمن خبلل تحديد مشكمة الدراسة وأىميتيا, يمكن تحديد االىداف الم: اىداف الدراسة: ثالثا

 : وعمى النحو االتي ,من ىذا البحث
وصف و التعرف عمى الوضع القائم لعوامل النجاح الحاسمة وانشطة سمسمة التجييز,  .ٔ

في الشركة انشطة سمسمة التجييز  فضبل عنعوامل النجاح الحاسمة وتشخيصيا, 
 .الشركة المبحوثة

 التعرف عمى طبيعة العبلقة بين عوامل النجاح الحاسمة وانشطة سمسمة التجييز. .ٕ

 وتحديد درجة المعنوية بين متغيري الدراسة. ,التأثيرالتعرف عمى دور  .ٖ

مل النجاح محاولة بناء انموذج افتراضي واختباره لموصول الى صورة تعكس  عوا .ٗ
 طة سمسمة التجييز.انشالحاسمة واثرىا في 

 ,( العبلقة المنطقية بين متغيري الدراسةٔ-ٔيبن الشكل): انموذج الدراسة وفرضياتيا: رابعا
فعوامل النجاح الحاسمة بوصفيا المتغير المستقل وانشطة سمسمة التجييز بوصفو معبرا لممتغيِر 

 : وفقا لبلتي ,المعتمد
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 عبلقة ارتباط

 تأثيرعبلقة 

الدراسة المقترح انموذج( ٔالشكل)  

 : خامسًا:فرضيات الدراسة

 : وتمثل ىذه الفرضيات بما يمي ,الدراسة عن مجموعة من الفرضيات الرئيسة انموذجيظير 

ىناك عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بين عوامل النجاح الحاسمة : الفرضية الرئيسة االولى
 مجتمعة وانشطة سمسمة التجييز مجتمعة.
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ىناك عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بين كل عامل من عوامل  :الثانية الفرضية الرئيسة
 النجاح الحاسمة منفردا وانشطة سمسمة التجييز مجتمعة.

ىناك عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية بين عوامل النجاح الحاسمة : الفرضية الرئيسة الثالثة
 مجتمعة مع كل نشاط من انشطة سمسمة التجييز منفردا.

ىناك عبلقة تأثير ذو داللة معنوية لعوامل النجاح الحاسمة مجتمعة : الفرضية الرئيسة الرابعة
 في انشطة سمسمة التجييز مجتمعة. 

ىناك عبلقة تأثير ذو داللة معنوية بين كل عامل من عوامل النجاح : الفرضية الرئيسة الخامسة
 الحاسمة منفردا وانشطة سمسمة التجييز مجتمعة.

ىناك عبلقة تأثير ذو داللة معنوية بين عوامل النجاح الحاسمة : الرئيسة السادسة الفرضية
 مجتمعة مع كل نشاط من انشطة سمسمة التجييز منفردا.

تتباين عوامل النجاح الحاسمة من حيث االىمية و التأثير في انشطة : الفرضية الرئيسة السابعة
 سمسمة التجييز.

 : تحميميااساليب جمع البيانات و : سادساً 

تم اعتماد الباحث عمى  الدراسةمن اجل تغطية ىذا الجزء الميم من : الجانب النظري -ٔ
والمؤتمرات المصادر المتوافرة سواًء اكانت عربية ام اجنبية التي تخص موضوع البحث الكتب, 

لمباحثين في مجال الدراسة, كما  والدراسات من الرسائل واالطاريح ,والبحوث والدورياتوالندوات, 
 اعتمد الباحث عمى المواقع العممية الموجودة عمى الشبكة العنكبوتية)االنترنيت(.

الدقة في نتائج الدراسة تم اعتمادىا في الجانب الميداني من اجل سبلمة : الجانب الميداني-ٕ
د الباحث عمى عدد من لقياس ىذه الظاىرة, وتم اعتما االخذبواالعداد في المقياس الذي تم 

 : االدوات البحثية وكما يأتي

حرص الباحث منذ بداية البحث والى نيايتو عمى اجراء المقاببلت : المقابالت الشخصية-أ
, وتم اعتماد االسئمة الشركة المبحوثةالشخصية مع رؤساء االقسام او مخولييم في الشركة 
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ات التي تخص موضوع البحث, وبالتالي المفتوحة من اجل الحصول عمى اكبر قدر من المعموم
 ((ٗ)ممحق )الوصول الى تصور واضح حول عمل الشركة فيما يخص موضوع البحث.

رية كانت الزيارات دو ,ٕٕٓٓ/ٔ/ٕٓالى ٜٕٔٓ/ٖ/ٗوالتي امتدت من : الزيارات الميدانية-ب
الى متعرف عمى الوضع القائم لعوامل النجاح الحاسمة باإلضافة لبحسب متطمبات البحث, 

 انشطة سمسمة التجييز.

ُتعد االداة الرئيسة لجمع البيانات, مع االخذ بنظر االعتبار عند كتابتيا : استمارة االستبانة-ت
ين, باإلضافة الى يالرئيس الدراسةوصياغتييا باستطاعتيا عمى التشخيص والقياس لمتغيري 

واالختصاص لتحديد متغيرات (.وتم االستفادة من ذوي الخبرة ٕابعادىما, وكما موضح بالممحق)
 -: االستبانة, وسنعرض وصفا لمحتويات االستبانة واختباراتيا

لوزن, الخماسي ا يتماد الباحث عمى )مقياس ليكرت( ذتم اع: وصف استمارة االستبيان-ٔ
مرونة في االختيار لمدى االتفاق مع العباراِت, او عدميا في مستوى االستبانة  اذ دوالذي يع

(,الى العبارة)ال اتفق ٘كميا, والتي اخذت الترتيب من العبارة)اتفق بشدة( والتي كانت وزنيا )
اما المصادر التي اعتمدت في تنظيم .(ٖوبوسط حسابي فرضي)(ٔبشدة( والتي كان وزنيا )

(, ٕٗٓٓ(, )الفخري,ٕٗٓٓ(, )الطائي,ٕ٘ٓٓ)الربيعي,(,ٕٚٓٓ)كشمولة,فيين استمارة االستبيا
 (ٕٔٔٓ(, )العبادي,ٕٙٔٓ(,)ابو الحسنى,ٕٔٔٓ(,)الجنابي,ٕٚٓٓ(,)بن نشمة,ٕٙٓٓ)الكيكي,
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 : االتي يوضح متغيرات الدراسة التي تم تناوليا في االستبانة (5الجدول )

المتغيرات الرئيسة  الجزء
مؤشرات  المتغيرات الفرعية لالستمارة

 القياس
رمز المؤشر 

 لمقياس
  و -ا جيبينستالبيانات المتعمقة بالم بيانات عامة االول

 الثاني
عوامل النجاح 

 الحاسمة

 Q1-Q5 ٘-ٔ دعم االدارة العميا

تكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت

ٙ-ٔٓ Q6-Q10 

 Q11-Q15 ٘ٔ-ٔٔ ادارة الموارد البشرية
 Q16-Q20 ٕٓ-ٙٔ التخطيط

 الثالث
انشطة سمسمة 

 التجييز

 Q21-Q25 ٕ٘-ٕٔ الشراء
 Q26-Q30 ٖٓ-ٕٙ التخزين

 Q31-Q35 ٖ٘-ٖٔ خدمة الزبون
 Q36-Q40 ٓٗ-ٖٙ التوزيع
 Q41-Q45 ٘ٗ-ٔٗ النقل
 Q46-Q50 ٓ٘-ٙٗ الجدولة

 

 : وتضمنت استمارة االستبيان عمى ثالثة مكونات رئيسية ىي

يحتوي عمى معمومات عامة عن المبحوثين وتتضمن)الجنس, العمر, سنوات : المكون االول
 الخدمة, التحصيل الدراسي, العنوان الوظيفي(.

يحتوي عمى الفقرات ذات العبلقة بعوامل النجاح الحاسمة والتي تضمنت عمى : المكون الثاني
 : ( فقرة عن تمك العوامل موزعًة بالشكل االتيٕٓ)

فقرات  (٘( فقرات عن تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت,)٘رات عن دعم االدارة العميا, )فق (٘)
 ( فقرات عن التخطيط.٘عن ادارة الموارد البشرية, )

يحتوي عمى الفقرات ذات العبلقة بأنشطة سمسمة التجييز, والتي تضمنت عمى : المكون الثالث
 : تي( فقرة عن تمك االنشطة ُموزعًة بالشكِل االٖٓ)
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( فقرات عن ٘فقرات عن خدمة الزبون, ) (٘( فقرات عن التخزين,)٘( فقرات عن الشراء,)٘)
 فقرات عن الجدولة. (٘فقرات عن النقل,) (٘التوزيع, )

ألجل قياس صدق االستبانة وثباتيا, سعى الباحث الى -: تيااباختبارات صدق االستبانة وث -ٕ
التوزيع, وتشمل ىذه  متعددة قبل قيامو بتوزيعيا, وبعدخضاع االستمارة الختبارات إالقيام ب

 : االتياالختبارات 

 : االختبارات قبل التوزيع -ا

تم  ,ألجل التأكد من استعداد االستبانة لقياس متغيري البحث: قياس الصدق الظاىري-
ا اجراء)اختبار الصدق الظاىري( لفقرات الخاصة باالستبانة, بعد اتمام اعدادىا, عبر عرضي

(, لغرض التأكد من صحة ٔلمجوعة من الُمحكِمين الُمختصين في العموِم االداريِة, الممحق)
الفقرات, ولمدى اتساقيا مع فرضيات البحث واىدافو, اذ تم جمع آرائيم لغرض معرفة مقدرتيا 

, و التأكد من مدى الوضوح لفقراِتيا ولدقِتيا عمميا, وتم االخذ الدراسةعمى قياس متغيري 
مع وجيات نظرىم  يتبلءممبلحظات ومناقشتيا, وتم اجراء التعديبلت المطموبة بما بال

 ومقترحاِتيم.

تم اختبار قياس الُشمولية من خبلل طرح عدة اسئمة عمى السادة ُمحكمي : قياس الشمولية-
استمارة االستبيان لمدى الشمولية لعوامميا وانشطتيا وفي ضوء ذلك تم اضافة عدة فقرات, وتم 

ياغة البعض االخر بأسموب الى ص باإلضافةوتم تعديل وتصحيح الفقرات  ,ف فقرات اخرىحذ
 .مةءاكثر مبل

 : االختبارات بعد توزيع استمارة االستبيان-ب

 : الباحث لبلختبار االتي تبانة, تم اخضاع االستمارة منبيدف قياس الثبات والصدق لبلس -ٔ

ألفا كرونباخ تم استخدامو من قبل الباحث : Alpha Cronbach's المصداقية ألفا  اختبار -
قياس مدى الثبات الداخمي )لقياس درجة المصداقية لفقرات االستبانة, ويعتمد ىذا االختبار عمى

لفقرات االستبيان( والمقدرة في  إعطاء النتائج المتوافقة إلجابات المستجيبين نحو فقرات 
في  (60%القيمة المقبولة( ىي ))( عممًا بأن97%تبار ىي )فكانت النتيجة ليذا االخ االستبيان,

 (.ٖٓٓ, ٕٛٓٓ)جودة, الدراسات االنسانية واالدارية
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تبنى الباحث موضوع عمى درجة من االىمية عند قيامو بتوزيع استمارة االستبانة, : . الحيادية2
الدراسة او التأثير تمثمت باالبتعاد عن التدخل باي شكل من االشكال في اإلجابات ألفراد عينة 

ومنح الفرصة امام المستجيبين لمتعبير  ,فييا بيدف الوصول الى الحيادية والموضوعية
 بموضوعية عن الرأي لؤلفراد بكل مستوياتيم .

فحص محتوى االستبانة واختبارىا, تم فحص االتساق الداخمي  ألجل: االتساق الداخمي -ٖ
والمتغير الثاني  ,يري الدراسة, المتغير االول عمى حدة)االرتباط(بين االسئمة التي تعبر عن متغ

سواًء اكانت  ,عمى حدة, اذ تتصف )قيم االرتباط المعنوية( بمصداقية الفقرات لمتغيري الدراسة
وتبين وجود عبلقات )االرتباط المعنوية الموجبة( بين معظم  (,٘رئيسية او فرعية, والممحق)

 الية من االتساق.مما يعني وجود الدرجة الع ,االبعاد

وأىدافيا, واسموب  ,وفقًا لتوجيات الدراسة الحالية وطبيعتيا: أساليب التحميل اإلحصائي -ج
(. وتم Ver.23 SPSSاختباُر فرضياتيا, لذا فقد تم اجراء التحميل االحصائي بواسطة برنامج )

 : تيأاالدوات االحصائية الميمة وكما ياستخدام بعض 

الستخداميا  ألجلوالنسب المئوية, واالنحرافات المعيارية  ,الحسابيةالتكرارات, واألوساط  .ٔ
 في تشخيص متغيرات الدراسة ووصفيا.

 من اجل تحديد الموقف من قبل المبحوثين اتجاه متغيرات الدراسة.: قياس االستجابة .ٕ
من حيِث اِت متغير الويستعمل من اجل تحديد طبيعة العبلقة بين : معامل االرتباط .ٖ

 . القوةاالتجاه و 
طريقة تستخدم في تحديد شكل العبلقة ما بين متغيرين أو أكثر, ومن ثم : االنحدار .ٗ

استخدام ىذه العبلقِة من عبر معادلًة رياضيٍة ُتسمى بمعادلِة االنحداِر, والتي يمكن من 
خبلليا تقدير قيمة متغير ما بمعرفة قيمة لممتغير أو المتغيرات اأُلخر, او التنبؤ , وقد 

ىذه المعادلة غير خطية أو خطية, )إذا تضمنت ىذه المعادلة متغيرين فقط فإنيا تكون 
تسمى معادلة انحدار بسيط, أما إذا كان ىناك أكثر من متغيرين فإنيا تسمى معادلة 

 انحدار متعدد( .
 من اجل التحقق من معنوية التأثير لعينة البحث بأجمعيا.: Fاختبار  .٘
رفة في ما إذا كان المتغُير المعتمد يقوُم بالدور الميم في ُأستعمل في معT- test: راختبا .ٙ

 المتغيِر المستقِل.
 ُأستعمل في اختباِر تباين التأثير لممتغيراِت المستقمِة.: االنحدار المتدرج .ٚ



22 

 

  :الدراسة عينةوصف : سابعا

 : اختيارىا مبرراتوصف الشركة المبحوثة و : أوال

 الدراسةويمثل مجتمع  ,كميدان لمدراسةتم اختيار شركة توزيع المنتجات النفطية فرع نينوى 
فقد كانت عينة عشوائية من كل اقسام  الدراسةبالشركة واالقسام التابعة ليا, اما بالنسبة لعينة 

 وفق المبررات الشركة المبحوثةالشركة من اجل تحقيق رؤية واضحة حول الشركة, وتم اختيار 
 : االتية

 .والتكنولوجية البشرية والفنية وبمختمف انواعيا االمكانيات المبحوثة الشركة تمتمك .أ 
الغاز الفل, البنزين, زيت الغاز, النفط النفطية) منتجاتالتخصص الشركة في توزيع  .ب 

تمثل المركز الرئيسي لحركة المصانع والمعامل و وىذه المنتجات  (االبيض, الدىون
 الى تماسيا مع  حياة المواطنين بشكل يومي. باإلضافةالمختمفة  بأنواعياالسيارات 

 وقت قياسي بعد عمميات التحرير من تقديم الخدمات لممواطنين. في تمالشركة  اعمار .ج 
دور الشركة الكبير من اجل التعاون وتقديم المعمومات التي تخص موضوع البحث  .د 

لما لمستو من تعاون كبير عند اجراء وىذا  وتسييل ميمتو من اجل انجاز ىذا البحث
 .المقاببلت والزيارات الميدانية

 .التناغم بين طبيعة متغيري البحث وعمل الشركة .ه 
نشاط توزيع المنتجات النفطية في العراق  استمرت ادارة: المبحوثة نبذة عن الشركةثانيا: 

-النفط االيرانيةة وىي فرع من شركة الرافديننفط  يدار من قبل شركة ٕٜ٘ٔقبل عام 
ادارة التوزيع شركة نفط  الى ٕٜ٘ٔفي عام ةوانتقمت . (ٕٕٚ, ٕٜٜٔاالنكميزيةة)شاكر,

تأسست اول مؤسسة حكومية  ٜٜ٘ٔ/ٖ/ٗخانقين المحدودة نيابة عن الحكومة. وبتاريخ 
مل اسم)مصمحة توزيع المنتجات حتمارس نشاط توزيع المنتجات النفطية في العراق وت

تم الغاء المؤسسة العامة لممنتجات النفطية وتوزع نشاطيا  ٜٙٛٔ/ٗ/ٕخ النفطية(.بتاري
عمى اربع منشات جغرافية في المناطق)الشمالية, الوسطى, الفرات االوسط, الجنوبية(. وفي 

تم الغاء كافة المنشآت واستحداث شركة توزيع المنتجات النفطية. وبتاريخ  ٜٛٛٔ/ٛ/ٛ
, ومن ح باسم المنشاة العامة لتوزيع المنتجات النفطيةتم تغيير الييكمية لتصب ٖٜٜٔ/ٜ/ٕ٘

 http :.ةاعتمدت تسمية شركة توزيع المنتجات النفطية ولحد االن  ٜٜٜٔ/ ٔ/ ٔتاريخ 

//opdc.oil.gov.iq/index 

http://opdc.oil.gov.iq/index
http://opdc.oil.gov.iq/index
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( والذي ٙالجدول)تي أندرج فيما ي: المبحوثة اقسام الشركةنبذة عن بعض ثالثا: 
 : يوضح اقسام الشركة التي تخص عمل الباحث

 الشركة التي تخص البحث بأقسام( تعريف 6الجدول)

اسم القسم او  ت
 موجز عن القسم او الشعبة الشعبة

 التخطيط -ٔ
اعداد الخطط السنوية, متابعة المشاريع قيد االنجاز, اعداد التقارير 
الشرية التي تخص اعمال الفرع, متابعة فتح منافذ البيع لممنتجات 

 , اعداد المخططات الخاصة بالمحطات الحكوميةبأنواعيا

ٕ- 
تكنولوجيا   

المعمومات 
 واالتصاالت

 : تتكون من عدة وحدات ىي
اعداد التقارير الخاصة بأيام العمل : اعماليا اىم: وحدة البصمة -أ

 واالجازات والساعات االضافية في الشركة
نصب منظومة االنترنيت ومتابعة : وحدة االنترنيت والشبكات-ب

باالضافة  ,عمميا وصيانتيا وايصاليا الى كافة اقسام وشعب الفرع
 الى صيانة االجيزة االلكترونية .

اعداد البرامج واالنظمة المطموبة  :وحدة االنظمة والبرمجيات-ج
الى اعداد برامج ساندة لعمل المجان,  باإلضافةالنجاز االعمال, 

 صيانة اجيزة الحاسوب.

 النقل -ٖ

 : يتكون من ثبلث شعب واىم اعماليا ىي
نقل كافة المنتجات النفطية)الغاز الفل, البنزين, : شعبة الحركة-ٔ

زيت الغاز, النفط االبيض, الدىون( وايصاليا الى المحطات 
الحكومية الخارجية والداخمية والى المستودعات, باالضافة الى نقميا 

 وزيت الغاز(. ,الى دوائر الدولة)البنزين

عداد الطمبيات اعداد التقارير المتنوعة والمواقف, ا: الشعبة الفنية-ٕ
 الخاصة بالمواد االحتياطية مع توفير المعدات الخفيفة والثقيمة.

 والقيام باعمال الحدادة ,القيام بصيانة اليات الفرع: شعبة التصميح-ٖ

 التوزيع -ٗ

يعد اكبر قسم في الشركة بالنسبة لباقي االقسام, يضم ممثميات في 
الكسك, ومصفى كار( مصفى  ,كل من)حمام العميل, مصفى القيارة

الى قيامو بمتابعة تجييز  باإلضافة لغرض متابعة اعمال الفرع.
والبائعين المتجولين  ,وساحات الغاز ,المحطات الحكومية واالىمية
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 واالفران. ,لمغاز والنفط االبيض
 ,اما بخصوص المستودعات ىناك عدد من المستودعات تعمل حاليا

 وبعضيا متضررة.

 المخازن -٘

الواجبات القيام بالحفاظ عمى المواد المستممة سواًء اكانت واردة اىم 
المشتراة من السوق, وىناك ترتيب بأسماء  او من المركز)بغداد(

ويوجد بطاقة تعريفية لكل مادة, ويحتوي عمى عدة  ,المواد ومرقمة
 : تيأانواع من المخازن وكما ي

 ثاث.مخزن القرطاسية والمطبوعات)المواد العامة( واال-ٔ

يضم مضخات المحطات واالدوات االحتياطية : مخزن المضخات-ٕ
 لمحطات البنزين .

 مخزن االطارات والبطاريات بأنواعيا.-ٖ

قسم منيا  ,االدوات االحتياطية لمسيارات: مخزن المواد الثقيمة-ٗ
متوافر  داخل المخزن والقسم االخر يتم توفيره عن الطريق الشراء 

 من السوق.

 المشطوبات والمستيمكات.مخزن -٘

 المشتريات -ٙ

تمبية طمبات باقي االقسام لشراء المواد. يسبقيا لمجنة : سماليةألجان ر 
 تقدير حاجة.

 لشراء الحاسبات وممحقاتيا.: لجان الحاسبات
 لشراء مواد البناء.: لجنة فنية

 لجنة تصميح المولدات.
وجود عجز عند عدم توفرىا في المخزن وعند : ولجنة القرطاسية

 مخزني.
لجنة صيانة الشاحنات عند وجود عجز مخزني مع لجنة تدقيق 

 االسعار
 لجنة استبلم ومطابقة المواصفات الخاصة تشمل كل المجان.

قع مسؤوليتيا عمى قسم تطبيق تبالنسبة الى المنتوجات النفطية فاما 
الموجودات مع مصفى بيجي ومصفى كار اي عمل مقاصة ما بين 

 ثبلث.الشركات ال
 : تضم عدد من الوحدات ىيالموارد  -ٚ
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وحدة الحاسبة, وحدة التقاعد, وحدة التعينات, وحدة االوراق  البشرية
)الصادر والوارد وحفظ االوراق(, وحدة الطابعة, وحدة  والمراسبلت

االجازات, وحدة المكافآت, وحدة الرواتب والمخصصات, وحدة 
 في فرع الشركة. تكون مسؤولة عن تشكيل المجان: المجان

اما القسم االداري باإلضافة الى الموارد البشرية فيضم شعبة المبلك 
)حركة الفراد(, وشعبة التدريب تضم وحدة التدريب الداخمي, وشعبة 

 الخدمات االدارية يضم وحدة االستعبلمات

 خدمة الزبون -ٛ
توزع استمارة فصمية عمى العاممين والزبون سابقا : وحدة تقييم االداء
 الزبون. مععمى العاممين لتقييم االداء واالن مقتصرة 

 

 : يمكن التعبير عنيا بما ياتي: حدود الدراسة-رابعاً 

صرت خبلل المدة الزمنية من بداية اقرار الموضوع ححدود الدراسة ان: الحدود الزمانية .ٔ
 (.ٕٕٓٓ/ٕ/ٜ( الى )ٜٕٔٓ/ٖ/ٗنتائجيا من )الى انتياء الدراسة واستخراج 

 وعمى ,فني ,ميندس, ادارية تكونت من اغمب فئات العاممة في الشرك: الحدود البشرية .ٕ
 .جميعيا المستويات

( ٖٔٓوالتي بم  عددىا) ,الباحث القيام بتوزيع االستمارات من: وصف االفراد المبحوثين-خامسا
استمارة  ٕٓٓبشكل عشوائي في الشركة المبحوثة, وتم الحصول عمى  الدراسةاستمارة عمى عينة 

الذي يوضح ىذه  (ٚغير صالحة وكما في الجدول) ٖٓاستمارة غير راجعة, و ٔٚصالحة, و
 : التفاصيل االتية

 وصف االفراد المبحوثين (7الجدول)

عدد 
االستمارات 
 الموزعة

عدد 
االستمارات 
 المستممة

نسبة 
 االستجابة

عدد 
االستمارات 
 المستبعدة

عدد 
االستمارات 
 الصالحة

ٖٓٔ ٕٖٓ ٚٙ.ٗٔ ٖٓ ٕٓٓ 
يوضح الخصاص التي ُتميز العاممين في شركة توزيع المنتجات النفطية/ فرع  (ٛ)والجدول 

 : نينوى والصيغة االتية
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 ( الخصائص التي يتميز بيا العاممين في عينة الدراسة8الجدول)

 التحصيل الدراسي
 دبموم عالي بكالوريوس دبموم اعدادية ابتدائية

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
2 4 64 3205 42 6 424 62 4 205 

 سنوات الخدمة
 فاكثر 34 26-32 24-25 46-22 44-45 6-42 4-5
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

34 4505 35 4705 42 22 37 4805 27 4305 23 4405 7 
3.
5 

 العمر
 فاكثر 62 52-59 42-49 32-39 22-29
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
34 47 64 3205 55 2705 48 24 2 4 

 الجنس
 % عدد االناث % عدد الذكور

448 74 52 26 
 

( يمثل التحصيل الدراسي إحدى المؤشرات ذات ٛ)من الجدول: التحصيل الدراسي .ٔ
االىمية البالغة, والتي تنعكس عمى التعامل مع االستمارة, اذ يوضح الجدول انف الذكر 
بان حاصمي شيادة البكالوريوس يحتل المركز االول بالنسبة لباقي المستجيبين في 

 %( وىي اكثر نسبة .ٕٙالشركة, اذ وصمت الى)

%(من العاممين الذين لدييم ٕٓبان) (ٛ)يظير الجدول: سنوات الخدمة في الشركة .ٕ
تقدم يتوضح لنا بان  ( سنة وحازت عمى المرتبة االولى, وفي ضوء ما٘ٔ-ٔٔخدمة )

( سنة خدمة لكونيا لدييا خبرة في العمل ٕٓ-ٔٔالفئات االكثر استجابة تقع ما بين )
 م خدمةوتكون عمى االغمب في االدارات الوسطى, اما بالنسبة لتدني استجابة الذين لديي

فاكثر( بسبب القرار االخير في االحالة عمى التقاعد لمذين بمغوا السن القانوني   ٖٔ)
 لمتقاعد .

( سنة عمى نسبة ٜٖ-ٖٓ( بحصول االعمار ما بين )ٛ-ٔيظير الجدول): العمر .ٖ
-ٖٓوبناًء عمى ما تقدم نستنج بان الفئات العمرية من ) ,وىي اعمى نسبة (0٘%ٖٓ)

 نحو االجابة من باقي الفئات العمرية. (ىي االكثر تفاعبلٜٗ
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واالناث عمى نسبة  (,%ٗٚ) ( في حصول الذكور عمى نسبةٛ) يبن الجدول: الجنس .ٗ
(ٕٙ%). 
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 الفصل الثاوي
 االطار الىظري

الباحثين والكتاب وبالتالي ارساء  ة الراءعييدف االطار النظري لمدراسة استعراض ومراج  
تصورات واضحة لمتعرف عمييا وبالتالي معرفة المدى الواسع الذي اخذه الموضوع والذي حظي 

يمكننا تسميط الضوء عمى متغيري الدراسة عبر مبحثين رئيسين  باىتماميم ,وفي ضوء ما تقدم
 ىما:

 المبحث االول :عوامل النجاح الحاسمة.
 شطة سمسمة التجييز.المبحث الثاني: ان
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 ادلبحث االول
 ػىامل الىجاح احلامست

 
ىو  طرح مفيوم عوامل النجاح الحاسمةأول من  أن": مفيوم عوامل النجاح الحاسمة اوال:

(Daniel( في مقالو )Management Information Crisis)  مما نال ٜٔٙٔالمنشور عام
( بأنو عدد محدود من الميادين التي إن Rockhart)حيث عرفو  اىتمام العديد من الباحثين

فان ذلك سيضمن لمشركة أداًء تنافسيًا ناجحًا وبذلك فيي  مرضٍ عمى نحو تحققت فييا النتائج 
الصحيح إذا ما أريد عمى النحو الحقول المفتاحية الحاسمة  التي يجب ان تجري بيا األمور 

ةطريقة استخدام  (ٖٙٔ, ٕٚٓٓ,)حسين واشار . (ٓٗ, ٕٕٔٓلؤلعمال أن تزدىرة)يونس, 
تطوير الجزء االكبر  ,تكون من خبلل البدء مع رؤية الشركة ورسالتيا حاسمةعناصر النجاح ال

ايجاد متطمبات  ,من االىداف ذات المستوى العالي, تطوير ىيكمية االىداف الناجحة وعناصرىا
الفتراضات التي تظير عند تقديم صمدة عند المستوى المنخفض, البدء بحل المشكبلت وا

 الحمولة. 
(ة عبارة عن عدد محدد من العناصر الحيوية التي ٕٛٓ, ٕٗٔٓويرى )العبادي والعتبى,     

انجاح استراتيجية الشركة لتحقيق رسالتيا واىدافيا وتفوقيا في بيئة  ألجلتحددىا االدارة العميا 
مؤشرات معتبرة عمى  حاسمة( ة تمثل عوامل النجاح الٙٔٔ, ٖٕٔٓالمنافسة ة. واشار )عمر, 

باعتبارىا تؤثر عمى الموقف التنافسي  ,القرارات المتخذة من قبل الشركات عمى اختبلف اشكاليا
(ةىي الخصائص Pettit & Beresford,2009,452)ل فيوة. ويرىفي مجال النشاط الذي تعم

او الشروط او المتغيرات التي يمكن ان يكون ليا تأثير كبير عمى نجاح احدى الشركات في 
صناعة معينة عند الحفاظ عمييا بشكل صحيح او صيانتيا او ادارتياة. 

ضمن فييا النتائج, اذا كانت (ةالعدد المحدود من المجاالت التي تet.al,2015,2Bahirae,واكد)
 مرضية, اداًء تنافسيا ناجحا لمشركةة. 

( ةتعد مجاالت او انشطة يجب ان تحظى Ab Talib& Hamid,2014,22) رواشا     
باىتمام دائم ودقيق من االدارة باالضافة الى ذلك تنظر في حل المشكبلت التي تواجييا 

(ةانيا المعممات الداخمية والخارجية التي Lönngren,et.al,2010,406وتصحيحياة. واضاف )
(ةىي ادوات et,al.2017,369Shahab,ليا تاثير اساسي عمى نجاح او فشل الشركةة. ويرى)

يمكن االعتماد عمييا النيا تساعد المديرين عمى التعامل مع االىداف االستراتيجية والنجاح 
لقد تم تبني عوامل (ة0ٕٗٓٙٓٓ)ال مراد, تاالفضل من خبلل المزيد من المشاركةة. واشار 

ضمان لنواع البيئات وخاصة أفي العديد من االستعماالت المختمفة وفي مختمف  حاسمةالنجاح ال
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نواع مختمفة من البرامج. لذلك فان عوامل أالشركات وعند استعمال  نجاح المشاريع التي تنفذىا
التي يجب ان تتخذ  جراءاتلئلالعامة التوجييية واالرشادية  ئتوضح المباد حاسمةالنجاح ال

 المشاريعة. في تمك ولغرض تحقيق النجاح وضمان
دورا ىاما  تؤديالعدد المعين من المؤثرات التي  يعوامل النجاح الحاسمة ى وفي ضوء ما تقدم

الى طبيعة  في تحديد نجاح او اخفاق الشركات وحسب البيئة التي تعمل فييا الشركة, باالضافة
االدارة العميا دورا بارزا في فيم ىذه  تؤديعمل الشركات من حيث انيا انتاجية او خدمية, و 

 يق النجاح واالستمرارية والتطور.العوامل وتحديدىا لتحق
 : اىمية عوامل النجاح الحاسمةثانيا:

لتحقيق تمك ترتبط عوامل النجاِح الحاسمة ارتباًطا وثيًقا بأىداف الشركة طويمة األجِل 
النجاح في تطبيق عوامل النجاح الحاسمة في مختمف الشركات والمجاالت , مثل  األىداف,

والشركات الصناعية, والمؤسسات االجتماعية, تركز  ,الرعاية الصحية, واألوساط األكاديمية
 عوامل النجاِح الحاسمِة عمى تحديد المعمومات لمتخطيط االستراتيجي باإلضافة الى الرقابة
اإلدارية التي تتطمبيا اإلدارة العميا , وترتبط ىذه الطريقة بتحديِد التوجو االستراتيجي 

ىذه العوامل تشكل عنصرا حيويا (ٗٗ, ٕٙٓٓ(. واشار)ال مراد, ٓ٘, ٖٕٔٓلمشركة.)العتبي, 
في الشركات بمعنى أن اخفاق ىذه العوامل سيؤدي إلى اخفاق تمك الشركات. لذلك , فيي تعتبر 

 االخفاق الحاسمة في الشركات.عوامل 
(, ٖٔ, ٕٓٔٓاتفق)صبري, : تتميز بالصفات االتية: عوامل النجاح الحاسمة مميزات ثالثا:

فضبل عن ( ذات اىمية في تحقيق اىداف الشركة الرئيسية والثانوية, ٔٚٔ, ٕٛٔٓو)الكرخي, 
التطبيق  إلمكانيةىداف ممكنة التحقيق, ذات قابمية أعددىا قميل نسبيا, يمكن التعبير عنيا ب كون

والبعض االخر مرتبطة بمجال  ,واالنجاز, طبيعتيا ىرمية, أي انيا مرتبطة بعضيا بالشركة ككل
 وظيفي محدد.

اىتمام اإلدارة عمى  (cooper,2008,55يرى ): ت عوامل النجاح الحاسمةايجابيا رابعا:
, وبالتالي شحذ فيميم لمجاالت  CSFSمجاالت العمل اليامة.  يتطمب من اإلدارة التعبير عن 

األعمال ذات األولوية.  ىذه الطريقة مفيومة لمغاية وذات صمة ومفيدة لممديرين , مما يزيد من 
رة من أىداف اإلدارة مباش CSFSوالمشاركة الفعالة فييا.  يتم اشتقاق  CSFالتزاميم بأبحاث 

وىذه األىداف.  يوفر  ISوبالتالي فيي مرتبطة باستراتيجية العمل , مما يسيل التوافق بين 
CSFS  طريقة لوضع مبادئ توجييية لرصد ومراقبة األنشطة التنظيمية.  يوفر ارتباًطا مع

محة األساليب األخرى المستخدمة لتطوير استراتيجية الشركة , حيث يحدد أصحاب المص
األولويات أو يركزون عمى الفرص الميمة لتحقيق الميزة االستراتيجية.  لقد أسفرت الدراسات 
المستقمة عن نتائج قابمة لممقارنة , مما يشير إلى أنو يمكن التغمب عمى التحيزات المحتممة في 
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لعميا أىداف المقابمة / المدير.  يولد قبول المستخدم عمى المستوى األعمى , حيث تفيم اإلدارة ا
الطريقة بشكل حدسي.  ىناك العديد من التعديبلت لمطريقة لتناسب متطمبات الدراسات المستقمة. 

( عوامل النجاح الحاسمة تصنع حالة من موافقة واالقناع عند ٙٗ, ٕٙٓٓواضاف )ال مراد, 
يرين يدل المستفيد عمى مختمف المستويات اإلدارية , ألن ىذا التصور المقنع والحسي لدى المد

عمى أن عوامل النجاح الحاسمة ىي طريقة موثوق بيا , وبعدىا يتبنون بطريقة قوية مسألِة 
 والسعي لمتعريف ِبيا. ميمةتطبيقيا كوسيمة لتشخيص وتحديد المجاالت ال

كطريقة مناسبة لتحميل االحتياجات , عمى أساس أن : عوامل النجاح الحاسمة سمبيات خامسا:
نجاح محدودة في التعامل مع المواقف المعقدة بشكل فعال , لذلك , يمكن البشر لدييم قدرة 

لعوامل النجاح الحاسمة أن تنتج نتائج جيدة لمغاية كنموذج معمومات بسيط , ولكنيا قد ال تمثل 
بيئة حقيقية , ألن الطبيعة البشرية تظير دائًما صعوبات في التعامل مع األسباب بين عوامل 

لنجاح التنظيمي , حيث يوضح المدير أنو قد ال يمثل العبلقة المسببة النجاح الحاسمة وا
 (.٘٘, ٖٕٔٓ)العتبي, الصحيحة

يتمتع األشخاص بقدرة محدودة عمى معالجة المعمومات  (cooper,2008,55واضاف)    
, ويمكنيم عادة االحتفاظ بخمسة إلى تسعة ةقطعة فقط من المعمومات في الذاكرة قصيرة المدى.  

إلى رقم يمكن إدارتو , ومع ذلك قد يكون ىناك أكثر من  CSFSيقوم المديرون بتقميل مجموعة 
.  الناس لدييم قدرة محدودة عمى التفكير CSFSمن  )من المحدد عادة( من أربعة إلى ثمانية

العقبلني , مما يؤدي إلى الحاجة إلى بناء نماذج مبسطة لمحاالت الحقيقية , أو العقبلنية 
المحصورة.  قد ال تعكس ىذه النماذج بشكل صحيح المواقف الحقيقية , كونيا مقيدة بالخبرة 

س محدودون في قدرتيم عمى التصرف كإحصائيين والتدريب والتحامل والعادات والموقف.  فالنا
حدسيين وفي عدم قدرتيم عمى تقييم احتماالت األحداث غير المؤكدة وتحديد االرتباط والسببية.  
قد يتأثر الحكم باألىمية بعوامل االنحياز , مثل توفر البيانات.  معظم األحداث األخيرة أو تمك 

بر من األحداث األقل حداثة أو التي ال يمكن تذكرىا التي يتم تذكرىا بسيولة تكتسب أىمية أك
بسيولة.  يميل األشخاص إلى استخدام البيانات في النموذج المقدم بداًل من تحويميا أو البحث 

مراجعة متكررة , عمى سبيل المثال , نتيجة لتغيير أىداف  CSFSعن بيانات جديدة.  تتطمب 
ي التركيز عمى القياس إلى نسيان أو تقميل قيمة العمل أو العوامل البيئية.  يمكن أن يؤد

.  CSFSالعناصر ةالمينةة التي يصعب قياسيا.  من الصعب تحديد العدد الصحيح ونوع 
.  CSFSالمشاركون اآلخرون بعيدون عن اإلدارة العميا , وقد يكون من الصعب عمييم تطوير 

حيز المدير أثناء عممية المقابمة.  ىذه أو ت تم التحقق من صحة ىذه الطريقة بسبب تيديد المقابمة
 التقنية تحتاج إلى عدد من الدورات والجيد التنظيمي الكبير. 
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عوامل النجاح الحاسمة تحفز عمى التركيز بشكل مكثف عمى (ٜٗ, ٕٙٓٓ)ال مراد, تواشار     
المتطمبات والمؤقتة لعدد محدود من االشخاص )وىذا يمبي  ,القضايا والشؤون االنية, والحالية

 التنظيمية العامة(.
يتوافر اربعة مصادر ميمة لعوامل النجاح الحاسمة : مصادر عوامل النجاح الحاسمة سادسا:

(, واشار ٛٚٔ, ٕٛٔٓالصناعة, والبيئية, واالستراتيجية, والظروف االنية )الكرخي, : ىي
يا التنافسية, وكما ( الى مصدرين اخرين ىما االدارة, والمزأٖٕٓ, ٕٗٔٓ)العبادي والعتبى, 

 -: يأتي
 ,كل صناعة لدييا ما يميزىا عن طبيعة العمل, والقطاع الذي تعمل فيوِ : الصناعة -أ

والتكنولوجيا المستعممة, والبيئة المحيطِة بيا,... وىكذا. كل صناعة لدييا مجموعة من ممفات 
CSF  التي تفي بالمتطمبات العامة , وأىميا ىي خصائص الصناعة ذاتيا , لذلك يتعين عمى

 كل شركة في أي صناعة بذل المزيد من الجيود لحصر ىذه العوامل و اكتشافيا.
 (ٔ٘, ٕٙٓٓ)ال مراد,

يجب عمى الشركات من جميع األنواع التعرف عمى العناصر البيئية التي يمكن أن : البيئة-ب
ميمتيا وتحقيق األىداف , والتي تعتبر عناصر حاسمة لنجاحيا والستمراريتيا ,  تؤثر عمى

وبصفة عامة , تعتبر عناصر النجاح البيئي اليامة عناصر ال تممك الشركة أي سيطرة عمييا أو 
ال تستطيع إدارتيا بشكل فعال. لذلك , من خبلل توضيح وعرض ىذه العناصر وعرضيا عمى 

ركة قادرة عمى فيم ورصد تنفيذىا بشكل فعال ومراقبة ادائيا  بقدر ما الشركة , قد تكون الش
 (.ٖٕٔ, ٕٗٔٓيتعمق االمر بيذه العناصر)العبادي والعتبى, 

تعد االستراتيجية من بين العوامل : االستراتيجية-ج: الى (ٓٔ, ٜٕٔٓواشار)جثير واخرون, 
عوامل النجاح الحاسمة التي تمارس دوًرا ميًما في  مصادرية لمشركة , والتي تمثل أحد الداخم

 .التأثير عمى الشركة

كل مستوى من مستويات اإلدارة لديو واجباتو ومسؤولياتو وتوجياتو نحو الشركة , : االدارة-ه
وبالتالي فإن تقسيم العمل ىذا يضمن أخذ التدابير االستراتيجية والتكتيكية في االعتبار , وذلك 

 لشركة عمى تحقيق أىدافيا المختمفة.بيدف مساعدة ا
تعتبر الميزُة التنافسيِة التي تتبناىا الشركة لمحصول عمى حصِة سوقية,  : المزايا التنافسية -و

واحدة من أىم مصادر عوامل النجاِح الحاسمِة , حيث أن لكل منيا ميزة متنوعة تساعد الشركة 
 عمى تحقيق النجاح أو تيديدىا بالفشل.

نية تسمح الظروف االستثنائية األ: نية )المؤقتة(اال الظروف -د (.ٚٔ, ٕٛٔٓ )عتوم,واضاف 
لمشركة باالزدىار والنمو في المناطق التي تقوم بو الشركة في أي عمل يتم  بشكل مؤقًت في 
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ت التي تواجو شركات البيع بالتجزئة , لمتأكد من عدم حدوث أي شيء من العقبات أو التحديا
 : ( ٕتوضيحيا بالشكل ) ويمكنرسالتيا

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( مصادر عوامل النجاح الحاسمة2الشكل)
 
التي تميد السبيل  حاسمة,ةتشخيص عوامل النجاح ال ,ٜٕٓٓدريفش جبار,الزيادي, عبد العظيم : لمصدرا

لتحقيق التكامل بين استراتيجية تقنية المعمومات واستراتيجية المنظمةة, المجمة العراقية لمعموم االقتصادية, العدد 
 .ٛ٘ص. ٕٔ

وكما ىو  : وفيما ياتي جدوال الراء الباحثين والكتاب في مجال عوامل النجاح الحاسمةسابعا
 :( ٜموضح في الجدول)

  

 االستراتيجية  البيئة

المزايا 

 التنافسية 
 االدارة 

 الصناعة 
االنية  ظروفال

)السريعة 

 التغير(

مصادر عوامل 

 النجاح الحاسمة
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وبجسب الواقع الميداني نتيجة  ( سنعتمد في دراستنا عمى عوامل النجاح الحاسمةٜمن الجدول )
 ,وىي )دعم االدارة العميا, وادارة الموارد البشرية ((ٗالزيارات الميدانية التي قام بيا الباحث)ممحق)

اما بالنسبة لعامل تكنولوجيا المعمومات (,واالتصاالت, والتخطيط وتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت فيو نظام ثنائي ال يمكن الفصل بينيما الن تكنولوجيا المعمومات تحتاج الى 
اتصاالت اليصال المعمومة وكذلك االتصاالت تحتاج الى تكنولوجيا المعمومات من اجل تطوير 

 : وديمومة االتصاالت, وفيما ياتي شرح ليذه العوامل
تشكل عممية اتخاذ القرار االستراتيجي احدى  ة مفيوم االدارة العميا:4:االدارة العمياعامل : اوالً 

ال يتجزأ من عممية استغبلل  اً المسؤوليات التي تقع عمى عاتق االدارة العميا, لكونيا تشكل جزء
البدائل الفرص وتفادي التيديدات التي تفرضيا البيئة المحيطة بالشركة من خبلل المقارنة بين 

(ةتمارس االدارات ٜٕ٘, ٕٙٔٓ( .واشار)الزيدي, ٙٚ, ٕٙٔٓالمعروضة بالشركة ة )حسين,
بشكل عام واالدارات العميا بشكل خاص ادوارا متعددة منيا الدور الخاص بالتوجيو والنصح 

(ةاالدارة العميا في العادة ىي التي ٗٙ, ٕٙٓٓوصياغة االستراتيجية الشاممةة. ويرى )الدىدار, 
وافر لدييا القدرة عمى فيم واداراك الدالالت الواسعة لمقرارات االستراتيجية كما انيا تمتمك القوة يت

 والسمطة البلزمة لتخصيص الموارد المطموبة لتنفيذيياة. 
(ةتحديد االستعدادات التي يمكن من خبلليا تحقيق النجاح, ٕٗ, ٖٕٔٓواضاف)العشي,    

ولعل منيا استعدادات المحافظة عمى نوعية التصنيع والكمف الفعالة واالستعانة باسموب توزيع 
(ةاالدارة ٕٔ, ٕٙٔٓيمكن لمشركة من تحقيق التفوق عمى منافسيياة. واكد)جميعي وبوصيدة, 

عادة المدير العام او رئيس مجمس االدارة وتكون ميامو االساسية وضع اسس العميا يمثميا 
, ٕٚٓٓة . واشار)شنو, سؤولة عن وضع رؤية ورسالة الشركةواستراتيجيات الشركة وىي الم

(ةاالدارة العميا ىي المسؤولة بالدرجة االولى عمى خمق الجو السيكولوجي داخل الشركة وقد ٛ٘
قد يكون مرضيا وىذا حسب فمسفة االدارة واتجاىاتيا وسموكيا الن يكون ىذا الجو صحيا كما 

شخصية المدير واتجاىاتو وميولو وفمسفتو تنعكس وتنطوي عمى باقي مستوى االدارة وتؤثر فييا 
(  ةتعمل االدارة العميا عمى تحقيق الكفاءة ٖٚ, ٖٕٔٓوتطبعيا بطابع معينة. ويرى )عمر, 

ق والتعاون بين وظائف الشركة المتداخمة والمتكاممةة. المتفوقة من خبلل تسييل التنسي
(ةمن ميام االدارة العميا صياغة رسالة واضحة ومحددة لمشركة وتحديد ٘ٗ, ٕٚٓٓواكد)زيدية, 

بيق واختيار وتط ,االىداف االستراتيجية ليا, وتحميل الخيارات )البدائل( االستراتيجية المتاحة
 االستراتيجية المناسبة لياة.

تسعى االدارة العميا الى شرح الرؤية المستقبمية لمشركة, والعمل عمى : مية االدارة العميااى-2
كيد عمى تخصيص وتوزيع أاتخاذ القرارات الميمة, والتشجيع عمى التفكير في المستقبل, والت

ايضاح خارطة  (ٕٔٓ, ٕٚٓٓ(.ويرى)ميا واخرون,ٕٕ, ٕٚٓٓالموارد بشكل فاعل)كيبلني,
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في تحديد مكانيا المناسب في اطار جغرافية االعمال في الحاضر والمستقبل, الطريق لمشركة 
, اتاحة الفرصة امام جميع ة عمى المنافسة المتسمة بالغموض الشديدتساىم في زيادة قدرة الشرك

المستويات االدارية من اجل المشاركة في اتخاذ القرار وخاصة في حاالت التغيير مما يؤدي الى 
(تحديد و حصر االسواق ٘, ٕٚٓٓواكد)ايوب وعموان,  المقاومة عند حدوث التغيير.تقميل 

توفر درجة من االنضباط والرسمية الدارة الشركة  ,وكذلك المنتجات والتي تتعامل معيا الشركة
وتوفير جو مناسب من تحسين التنسيق والعمل عمى السيطرة عمى النشاطات. 

قت الطويل حيث يعمل ىذا التفاعل لتفاعل البيئي في الو (تساعد عمى اٖ, ٕٔٔٓواشار)نصيرة,
 المتغيراتمشركة عمى التعامل مع المستجدات والحوادث والظروف والقدرة عمى التكييف مع ىذه ل

 الفكار الجديدة واالبداعية لحل المشاكل وزيادة االنتاجية والحصة السوقية.االطارئة, وتبني 
بلقة الحسنة مع الزبائن لكي تعكس الصورة الجيدة لمشركة لدى تبني الع: اىداف االدارة العميا-3

(. ويرى)الدليمي, ٕ, ٕٓٔٓالزبائن وبالتالي الحصول عمى مزيد من الزبائن والنجاح)الصقال,
تشارك اإلدارة العميا في جميع الجيود الجماعية , بمعنى أن الجيود البشرية , ( ٛٙٔ, ٖٕٔٓ

غير قادرة عمى تحقيِق أىدافيا في حالة غياب ىيكل فيي سواًء اكانت كبيرًة  أو صغيرًة , 
بإكمال األعمال من  والتوجيِو, والمتابعِة. اإلدارة العميا ىي نشاط يتعمق ,تنظيمي يقوم بالتنسيقِ 

. وتسعى االدارة العميا الى االستخداِم االمثِل لمموارِد سواًء اكانت بشرية ام مادية,  قبل اآلخرين 
االحتياجات والرغبات لمموارد البشرية داخل الشركة وخارجيا, بواسطة التوفيق  والعمل عمى اشباع

بين مصالح الموارد البشرية ومصالح الشركة, واخيرا تسعى االدارة العميا الى تحقيق وانجاز 
 اىداف الشركة.  

ذين يرغبون ان تمتزم بالوقت والموظفين والموارد المالية لدعم المجيزين ال دعم االدارة العميا -4 
في ان يكونوا شريكا طويل االجل لمشركة من خبلل تطوير المجيزين, وكذلك لتحديد القيم 

 (. (Chen & Paulraj,2004,123التنظيمية وتطوير اساليب ادارة مناسبة لتحسين اداء الشركة
( الى دعم االدارة العميا بتمثميا بالييكل التنظيمي ٕٔ, ٕٙٔٓواشار)جميعي وبوصيدة, 

الى الجو التنظيمي الواضح, وسيولة الحصول المعمومات ضمن اسموب اداري قادر  باإلضافة
عمى متابعة انجاز العمل بشكل سمسل, العمل عمى انشاء نظام حوافز يراعي معنوية المورد 
البشري, الدور االكبر في تحديد االىداف المرجوة ووضع التخطيط والعمل عمى تفويض 

( تتبنى االدارة العميا اسموب االدارة  Talib & Hamid,2014,28Abالصبلحيات. ويرى)
والدعم النفسي  ,تخصيص الموارد والمكافاة والوقت وتطوير عبلقة المجيز والتحفيز التشاركي,

توفير الموارد واالىتمام  (Garg,2010,5والسموكي لمموظفين الذين يقاومون التغير. وبين)
الى انو يجب  باإلضافةمى الفشل عوالموارد الكافية ستؤدي حتما ي المطموبين وان قمة الدعم المال

 ان تكون ىناك لجنة توجييو يمكنيا رعاية االموال وضمان الرؤية وتحفيز الفريق.
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يتبين لنا ان االدارة العميا ىي االدارة التي ليا كافة الصبلحيات واالمكانيات  وبناًء عمى ما تقدم
في عممية اتخاذ القرار في الشركة, لكونيا ىي التي تضع الخطط المستقبمية واالنية لمشركة, 

وضع االستراتيجيات المناسبة مع البيئة الداخمية والخارجية والعمل عمى التوسع والنمو  بًل عنضف
وتعمب دورا ىاما في دعم الشركة من خبلل وضع الحوافز والمكافئات  ,واالندماجاتالفات والتح

 المادية والمعنوية, وتشجع عمى االبداع واالبتكار.
ةأنيا التكنولوجيا االلكترونية البلزمة لتجميع واختزان : تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: ثانياً 

ن من تكنولوجيا المعمومات أوليما تمك التي تتصل وتجييز وتوصيل المعمومات, وىناك فئتا
ة وثانييما تمك المتصمة ببث المعمومات كنظم االتصاالت يبتجييز المعمومات كالنظم المحاسب

, ٕٙٓٓعن بعد , أي ان المصطمح يشمل بصفة عامة الشركة التي تجمع االثنين)ابو غنيم, 
(ةاداة ميمة تساىم في ترابط واداء العمميات ٖٕٛ, ٕٛٓٓوالبياتي, وعرفيا)البلمي ( ٜٗ

االساسية لمشركة وتتضمن االجيزة والبرمجيات وقواعد البيانات والشبكات والوسائل االخرىة. 
(ة بانيا ادوات ووسائل تستخدم لجمع المعمومات, ٗٔٔ, ٖٕٔٓواشار)القييوي واخرون,

( ةوُينظر لتكنولوجيا ٖ٘, ٜٕٓٓ)النعمة, وينظر عياة.وتصنيفيا, وتحميميا, وخزنيا, او توزي
المعمومات بأنيا مجموعة األدوات التي تساعد بالعمل مع المعمومات في إنجاز الميام المتعمقة 
بمعالجة المعمومات, وىذه األدوات تتضمن المفردات ذات الصمة بالحاسوب, والتطبيقات ذات 

سماع, وقراءة موضوعات مختمفة, واإلنترنيت الذي األوساط المتعددة التي تساعد في رؤية, و 
 اما  باآلخرين في كل مكانة. االتصال يساعد في إيجاد المعمومات عبر العالم, و

يمكن النظر إلييا  وتمثل الجانب التقني , ةتقانة المعمومات  يشير بان(ٖٗ, ٕٚٓٓ)عجام,
بلح تقانة المعمومات من نظام المعمومات, وقد يستخدم اصط (Subsystem)كنظام فرعي 

كبديل الصطبلح نظام المعمومات, وقد يستخدم بطريقة أوسع لوصف مجموعة من أنظمة 
( ةمجموعة ٚٙٔ, ٕٔٔٓالمعمومات, المستخدمين, واإلدارة لكامل المنظمة ة. واشار )الشوبكة,

ت من االجزاء المرتبطة ببعضيا البعض حيث تشتمل عمى اساليب المعالجة السريعة لممعموما
باستخدام الحاسوب وتطبيق االساليب االحصائية والرياضية في حل المشكبلت ومحاكاة التفكير 

( ةاستعمال المعدات والبرمجيات لتجميع ٔ, ٜٕٓٓمن خبلل برامج الحاسوبة. ويرى )العالمية,
(ةىي ثورة المعمومات باستخدام ٕٚ, ٕٓٔٓومعالجة وتخزين المعموماتة. واكد)ابو عرفة واخرن,

ئل التكنولوجية الحديثة من تكنولوجيا اتصاالت وتكنولوجيا الكترونيات لمواكبة تطور العصر, وسا
 وتمبية حاجة االنسان بشكل اكثر دقة واكثر مرونة وبسرعة مذىمةة. 

(ةتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ىي تمك الوسائل واألساليب الفاعمة ٚ, ٕ٘ٓٓويرى)يوسف,
دارة قواعد المعمومات , التي تيدف إلى جمع ومعالجة من األجيزة والمعدات والبر  مجيات وا 

البيانات وخزن واسترجاع المعمومات وتجييزىا وتوصيميا من خبلل بثيا ونشرىا إلى المستفيدين 
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في المنظمة وخارجيا في مواقع جغرافية مختمفة باستخدام تقنية االتصاالت الحديثة ومنيا الشبكة 
ترنت( بالسرعة والدقة والوقت المناسب , لغرض اعتماد ىذه المعمومات العالمية لممعمومات )االن

في تطبيقات إدارية وعممية وحماية األنشطة المختمفة في الشركة وحل المشاكل , وبما يحقق 
 ويؤمن االستخدام الصحيح ليذه المعموماتة.

االتصاالت أي إرسال وتمقي البيانات والمعمومات عبر شبكة  ة(ٖٛ, ٕٙٓٓواشار)الدليمي, 
االتصاالت التي تتألف من مجموعة من المحطات في مواقع مختمفة مرتبطة مع بعضيا من 

 ة. خبلل وسط يتيح لؤلشخاص إرسال وتمقى البيانات والمعمومات
ت ىي عبلقة ذات (ةالعبلقة بين الشركة وتكنولوجيا المعمومإٕٚ, ٕٛٓٓويرى)العاني وجواد,

 والثقافة, كالمحيط الخارجي, ,فكل منيا يؤثر في االخر ضمن مجموعة من العوامل اتجاىين,
 : ( ٖوكما موضح في الشكل) كما تم االشاره اليو في حقل االدارة العمياة مي والييكل التنظي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( العالقة بين الشركة وتكنولوجيا المعمومات3الشكل)
, الطبعة العممية االدارية وتكنولوجيا المعمومات, ٕٛٓٓالعاني, مزىر شعبان, وشوقي ناجي جواد, المصدر:

 العربية, اثراء لمنشر والتوزيع, عمان .

 

 العوامل الوسيطة

 البيئة

 الهيكل التنظيمي

السياسات, , عمليات العمل

االدارة ممارسات  

تكنولوجيا 

 الشركات المعلومات
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يا ات( اساىمٜٖٕ, ٕٛٓٓ)البلمي والبياتي, يرى: تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت اىمية-4
الفعمية لتقوية مكونات الميزة التنافسية لمشركات اذ تكبر االعمال, وتؤدي  الى انخفاض التكمفة 
وتحقيق وفورات كثيرة في الوقت والجيد والقابمية عمى تطوير وتحديث االداء في الشركة, انجاز 

 ,االستجابة لمزبائن تكون اسرع وافضل, ةوالتحسين المستمر لمجودةة ,د وموارد حديثة لمشركةعوائ
, ٖٕٔٓواخرون,  )القييوي بناء القاعدة التقنية لتكوين ادارة المعرفة في الشركة. واضاف

(اىمية  تكنولوجيا المعمومات استعماليا في استراتيجيات الشركات من اجل تحقيق تقدم في ٜٔٔ
 ,واالنشطة التوزيعية ,واالقتصادية ,الوضع التنافسي لمشركات عمى كافة المستويات التصنيعية

لعممية االدارة من  ي شركة لتكوين المكونات االساسيةوالتسويقية. وتعتبر من الموارد الميمة أل
خبلل تكنولوجيا المعمومات. وليا دور ميم في تكوين ونقل المعرفة من اجل تحقيق االحتياجات 

وسيولة الوصول الى ىذه المعمومات والمحتويات, وقابميتيا عمى االتساع والتطوير.  ,لممختص
المعرفة بأنواع  ( الى ةادارة المخاطرة من خبلل تمكين الشركة منٜٛ, ٕٚٓٓواشار)ابو غنيم,

المخاطر التي من المتوقع حدوثيا بواسطة البحث العممي, ادارة المستقبميات, يأخذ التفكير 
بالمستقبل وما سيحدث بو حيزا واسعا من التفكير االنساني في الوقت الحالي حيث المنافسة 

المستقبمي وما وتكنولوجيا المعمومات تسيل من عممية االفتراض  ,الشديدة واالختراعات الجديدة
 سيكون عميو الوضع في المستقبل تقريبا.

ت ىي تمك المعدات او يتضح لنا بان تكنولوجيا المعمومات واالتصاال وفي ضوء ما تقدم
من خبلل  ,االدوات التي تقوم بعمية الخزن واالسترجاع لممعمومات الى الحاجة الييا واستخداميا

في حين االتصال ىي واسطة لنقل وتبادل برمجيات خاصة تتوافر داخل جياز الحاسوب, 
 المعمومات بين العاممين داخل او خارج الشركة بيدف انجاز االعمال المطموبة لمشركة.

 : الموارد البشرية إدارة: ثالثا
ة يشير مصطمح ادارة الموارد البشرية الى اختيار وتطوير وتنمية : ادارة الموارد البشرية مفيوم

ومكافاة وادارة اعضاء الشركة من االفراد او جماعات العمل وىو بيذا يتضمن واستقطاب وتقييم 
 ,وادارة المسارات الوظيفية ,وتنمية الميارات البشرية ,واالختيار ,تصميم وتطبيق انظمة التخطيط

( . واشار ٘, ٕٗٔٓوتقيم االداء,  وتعويض العاممين,  وتسييل عبلقات العمل ة )الحريري,
سمسمة من االجراءات واالسس تيدف الى تنظيم االفراد لمحصول عمى  ة (ٔٔ, ٕٓٔٓ)الراشدي,

اقصى فائدة ممكنة من الكفاءات البشرية واستخراج افضل طاقاتيم من خبلل وظائف التخطيط 
واالستقطاب واالختبار والتعين والتدريب والتقويم والحوافز المالية والمعنويةة. واضاف 

االدارة التي تشير الى تصميم وتطبيق االنظمة الرسمية في تمك  ( ةٜٗ, ٕٕٔٓ)السورجي,
الشركة لضمان االستعمال الفعال والكفوء لمموارد البشرية لتحقيق اىداف الشركة والتي تتضمن 

 . ة االستقطاب,  والتطوير,  والمحافظة عمى القوى العاممة الفاعمة
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د البشرية كمدخل لتعزيز جودة ( ة اصبح ينظر الى ادارة الموار ٗ, ٕٙٔٓلزيدي, واشار )ا 
المورد البشري, وتحسين اداءه, من اجل تحسين فاعمية الشركة, كما تعتمد الشركة عمى حسن 

بلل ادارة الموارد البشرية حيث تتحكم بالموارد خدىا ال سيما الموارد البشرية من استثمار موار 
( ةمن المتفق عميو ان ٖٔ ,ٕٙٔٓ)جميعي وبوصيدة,  االخرى وتحدد طرائق استخدامياة. واكد

الموارد البشرية اىم مورد من موارد الشركة وترجع ىذه االىمية لمجموعة من االعتبارات التي 
عنصرا ضروريا الستمرار نشاط الشركات ونموىا وايضا لزيادة نسبة  ُيعد تنص عمى ان اداء الفرد

يادة االىتمام بو ومحاولة تكمفة ىذا العنصر مقارنة بعناصر االنتاج االخرى حيث نتج عنو ز 
, ٕٗٔٓاالستفادة المثمى من رفع ادائو في مختمف المستويات التنظيميةة. واشار)الرويمي, 

(ةادارة الموارد البشرية ىي االدارة التي تشمل مجموعة من العمميات المتنوعة التي ترتبط ٘
اعداد نظام االختيار و  ,ارتباطا تسمسميا من التخطيط لممورد البشري, وتحميل ووصف الوظائف

وتقييم االداء, والحوافز ثم تحديد ثم نظام اجراءات التأديب والسبلمة المينية بما يتفق  ,والتعين
( ةان تمك االدارة المسؤولة عن انجاز ٖٔ, ٖٕٓٓمع االىداف المرسومة لمشركةة. ويرى)الييتي, 

نصر العمل في الشركة من نشاطات خاصة بالفرد والشركة فيي االدارة المسؤولة عن توجيو ع
خبلل نشاطات توجو لزيادة فاعميتو كاالستقطاب والتوظيف والتدريب والتطوير والمكافئةة. 

(ةاالدارة المسؤولة عن زيادة فاعمية الموارد البشرية في الشركة لتحقيق ٜٕ, ٕٓٓٓواكد)الييتي,
 اىداف الفرد والشركة والمجتمعة. 

بانيا النشاط الذي يتم بموجبو الحصول عمى االفراد عرفت  (ةٕٗ, ٕٓٔٓواشار)ابو شيخة,
لمشركة بالكم والنوع المناسبين وبما يخدم اغراض الشركة ويرغبيم في البقاء بخدمتيا, ويجعميم 

, ٖٕٔٓيبذلون اكبر قدر ممكن من طاقاتيم وجيودىم إلنجاحيا وتحقيق اىدافياة. ويرى)برقاوي, 
طيط  وتنظيم وتوجيو ورقابة وتنمية وتعويض واندماج (ةىي تعنى االدارة التي تعنى بالتخٖٙ

وادامة وانياء خدمة الموارد البشرية لمصمحة اىداف الفرد والشركة والمجتمعة. واكد)القحطاني, 
(ةىي ذلك الجانب من العممية االدارية المتضمن لعدد من الوظائف واالنشطة التي ٕٕ, ٕٛٓٓ

فعالة وايجابية بما يحقق مصمحة الشركة, ومصمحة تمارس بغرض ادارة العنصر البشري بطريقة 
 ممين والمجتمعة.االع
تعمل عمى االستثمار لرأسمال : نورد بعض  من ىذه االىمية : اىمية ادارة الموارد البشرية-4

(. واضاف ٖٔ, ٕٓٔٓالشركة, وىي المسؤولة عن عممية االبتكار واالبداع )الراشدي,
القطاع الخاص وتوفر الفرص العمل فيو لمموارد البشرية (  النمو في ٕ٘, ٕٗٔٓ)الحريري,

ممين فيو, والمتغيرات التي تطرأ عمى القوانين ادعت الحاجة الى نظام يتعرف عمى االفراد الع
والتشريعات الخاصة بالعمل دعت الى مراجعة حقوق الموارد البشرية بصورة دورية. ويرى 

شرية تقميل التكمفة اي تخفيض الكمف الناتجة عن (تعمل ادارة الموارد البٔ٘, ٕٕٔٓ)السورجي,
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ة اصابات العمل من خبلل تخفيض التعرض لمخاطر العمل  عن جتعويض المورد البشري نتي
المورد البشري  ان( ٖ٘, ٕٗٔٓواكد)الرويمي, طريق التوعية واختيار المورد البشري ذوي الخبرة.

الشركة وعميو فان ادارة الموارد البشرية تكون من اىم العناصر التي يكون ليا الدور الفاعل داخل 
رعاية وتطوير وتنمية المورد البشري بما يحقق المنافع المرجوة, من  نالمسؤولة عالمجنة ىي 

من خبلل االىداف الثانوية والفرعية بصورة  ,الرضا الوظيفي والدافعية لتحقيق االىداف المرسومة
 تكاممية داخل الشركة. 

 ,السعي لتطوير الشركات من خبلل الموارد البشرية المتوافرة: الموارد البشريةاىداف ادارة -2
وايجاد سياسات واساليب حديثة وخطط خاصة لعممية االختيار والتعيين لمموظفين الجدد في 

(االستفادة االوسع من جيود ٕٕ, ٕٛٓٓ(.واشار)القحطاني, ٕٔ, ٕٕٔٓالشركات )الحريري,
ف عمل حديثة تمكن الموارد البشرية من االنجاز الفعال الذي يؤدي وتوفير ظرو  ,المورد البشري

( العمل ٜٖ, ٖٕٔٓالى زيادة االنتاجية ويحقق المردود المادي لممورد البشري. واكد)برقاوي, 
تعمل كحمقة وصل بين االدارة العميا  ,عمى زيادة الرضا الوظيفي من خبلل تحسين بيئة العمل

رح التعميميات والموائح الجديدة واالنظمة المتبعة في الشركة . والموظفين من خبلل توصيل وش
(العمل عمى ضمان التناغم بين اىداف الموارد البشرية واىداف ٚٗ, ٖٕٔٓواضاف)كنة,

الشركة, السعي الحثيث لغرس روح التعاون بين اعضاء الفريق والعمل الجماعي في الشركة. 
 : (ٗوكما موضح في الشكل) وكما حدد )السورجي( االىداف من وجية نظره,
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دراسة حالة في : ,ةنظام معمومات دعم قرارات الموارد البشريةٕٕٔٓدلشاد يوسف محمد,  ,السورجي: المصدر
 .ٖ٘غير منشورة, جامعة الموصل, ص المديرية العامة لتربية نينوى لنموذج مقترحة, رسالة ماجستير

 
ار, ين لنا بان ادارة الموارد البشرية ىي تمك االدارة المسؤولة عن االختييتب عمى ما تقدم وبناءً 

باإلضافِة الى تحديد االجور والمكافئات مقابل  ,وتقييم االداء ,والتعين, واالستقطاب, والتدريب
الجيد المبذول من المورد البشري, ويمعب المورد البشري دورا بارزا في استمرارية عمل الشركة 

 ونموىا وتكيفيا مع البيئة, وزيادة االنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة وتحقيق االرباح.
  التخطيط: رابعاً 

ةيعتبر التخطيط من الوظائف االدارية والقيادية الميمة في االدارة العامة والتي : مفيوم التخطيط
تقع عمى عاتق القيادة االدارية وجوب النيوض بو كوظيفة اساسية تختص بيا االدارة العميا وال 
تنتيي ىذه الوظيفة اال بتحقيق اليدف من خبلل نشاطات االدارة التي تعمل عمى تحقيقيا وذلك 

, ٕٓٔٓ)السكارتة, ( .ويرى0ٖٕٓٓٔٓومدى االستعداد لوة)الحطاب,التنبؤ بالمستقبل عن طريق 
  ىي وظيفة التخطيطة. لئلدارةىي اول وظيفة من الوظائف الجوىرية  (ةٖٗ

(ةتعتبر وظيفة التخطيط الحمقة االولى في سمسمة العممية االدارية ٖٙٔ, ٜٕٓٓواشار)القريوتي,
مستقبمة التي يسعى التنظيم الى تحقيقيا ومن ثم تحديد الطرف وتتناول عممية تحديد االىداف ال

الواجب اتباعيا لتحقيق تمك االىداف ويشمل ذلك وضع الخطط عمى عدة مستويات تنفيذية ادنى 
يعد االساس الذي يقوم عميو العمل  ة (ٛٗ, ٜٕٓٓ)وليد, تنسجم مع االىداف العمياة. واوضح

اف ويرسم الخطط والسياسات ويضع االجراءات والطرق االداري داخل الشركة فيو يحدد االىد
(ةاتخاذ ٜٗ, ٕٓٔٓاالزم التقييد بيا في التنفيذ لضمان سيره وعدم االنحراف عنوة .ويرى)الفياض,

ومن سيقوم بو, فالتخطيط ىو خطوات  ,وكيف سيتم, ووقت اتمامو ,القرار وما سيتم مستقببل
 مبنية عمى حقائق وتقديرات مدروسةة . عمل معينة ومحددة ومركبة وفق دراسة عممية 

(ةىو تحديد بما ستقوم الجماعة بعمل في المستقبلة. ويرى ٕٔٚ, ٕٛٓٓواشار)برنوطي,
( ةىو عممية شاممة تشمل وضع االىداف والمخططات والنشاطات ٜٔ, ٕٓٔٓ)العامري, 

االدارة لما (ةالتخطيط عممية تحديد كيفية تحقيق ٖٛٔ, ٖٕٓٓالمتعمقة بذلكة. واشار )سمطان,
تريده, او بمعنى اخر ىو الوسيمة التي تمكن االدارة من تحقيق اىدافيا وذلك من خبلل نظام 

(ةىو ٚٛ, ٕٙٓٓيتضمن تحميل وتقييم واالختيار من بين الفرص المتاحة لمشركةة. ويرى)حيدر,
تخصيصيا, وتييئة الموارد البلزمة لذلك و  ,عممية ادارية تتضمن تحديد االىداف ووسائل تحقيقيا

, ٕ٘ٓٓوتحديد مراحل العمل واولوياتيا والعقبات التي يجب تجاوزىاة. واشار)القدسي واخرون,
لمتفكير قبل العمل,  ,(ةالتخطيط عممية ذكية وتصرف ذىني لعمل االشياء طريقة شركةٗٛ

 ة. والعمل في ضوء الحقائق بداًل من التخمين



43 

 

(ةالتخطيط ىو عممية اعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم القرارات التي ٕٛ, ٕ٘ٔٓواكد)ابو النصر,     
تنطوي عمى االساليب واالجراءات والسياسات التي تنظم استخدام موارد الشركة لتحقيق االىداف 

, ٕٚٔٓاالقتصادية واالجتماعية المحددة لمشركة في المستقبلة. ويرى)نعمان وكامل, 
برنامج عام لمعمل في مرحمة مقبمة, وىو النظر الى االرقام, ومحاولة التعرف  (ةوضعٖٕٗٔ

عمى الظروف المستقبمية بغرض تحديد الوسائل الكفيمة لتحقيق اىداف معينة بالموارد المتاحة, 
ضمن االقتراحات والقرارات التي تحكم المستقبل وتطبق فيو, عمى وفق اطار البدائل الممكنة التي 

, ٕٛٔٓيا الختيار البديل االنسب والوسيمة التي تحققوة. واكد)المستوفي, يجب تقويم
(ةالتخطيط ىو عممية تجميع المعمومات وافتراض توقعات المستقبل من اجل صياغة ٙٛٔ

النشاطات البلزمة لتحقيق اىداف الشركة وىو يضمن ارتباط النشاط باألىداف وذلك بتوجيو 
مرجوةة. وكما يرى )ميدي وحسن( في ماىو التخطيط كما في الجيود نحو الوصول الى النتائج ال

 : (٘الشكل)
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 ( ما ىو التخطيط5الشكل)
 , ةالتخطيط واىميتو في المناىج وطرائق التدريسة,ٜٕٔٓمطشر, فارس  ,حسين فميح, حسن ,ميدي: المصدر

  .ٜٛٚ( صٚٔٛ-ٜ٘ٚ,)ٗٗ: العدد: جامعة بابل, المجمد ,مجمة كمية التربية االساسية لمعموم التربوية واالنسانية
 
 : الى اىمية التخطيط بما ياتي(ٖٓ, ٕٓٔٓ)الحطاب,:اشار اىمية التخطيط-4
إن العمل بدون وضع خطة واضحة يمكن تنفيذىا خبلل مدة زمنية معينة تعتبر ضربا من  -أ

وتبرز اىميتو في التوقعات  -الخيال وان الفوضى واالرتجالية يصعب من تحقيق اليدف. ب

 ماهو التخطٌط

 عملٌة ااتخاذ قرارات لتحدٌد اتجاه المستقبل

 اٌن نرٌد الوصول؟ اٌن نحُن االن؟

 كٌف نصل الى ما نرٌد
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, ٕٓٔٓواورد )السكارتة, المستقبمية وما قد يكون عميو في المستقبل من التقمبات والمفاجئات .
وتخفيض  ,والتركيز عمى تحقيق االىداف ,التخطيط التغمب عمى عدم التأكد ( في اىميةٖٛ

(التصدي لمفاجئات المستقبل, االستخدام ٚٗ, ٜٕٓٓوتسييل الرقابة .ويرى )وليد, ,التكاليف
االمثل لمموارد البشرية والمادية المتاحة, تحديد ما ىو مطموب من االفراد واالدارات بشكل واضح, 

 ,يمثل مقياس مدى النجاح وسبلمة وتنفيذ العمل ,شطة واالعمال داخل الشركةالتنسيق بين االن
تنسيق الجيود الجماعية لتحقيق االىداف, يعتبر نقطة انطبلق لتحقيق االىداف. 

, التركيز عمى االىداف, االستفادة القصوى التأكد( الى مواجية عدم ٜٜ, ٕٓٔٓواشار)الفياض,
 الرقابة. من اقتصاديات العمل, تسييل عممية

يساعد بتحديد األىداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقيا , ومن خبلل ذلك : اىداف التخطيط-2
, يساعد عمى تحقيق الوسائل لتحقيق ىذه األىداف في خطوات أو مراحل واضحة تحدد من 

والمادية, والمالية,  ,خبلليا الموارد المستخدمة لتحقيقيا ىذه األىداف في ضوء الموارد البشريةَ 
والمعموماتية المتاحة , باإلضافة إلى ذلك , فيي تعمل بطريقة واضحة ودقيقة في إطار لموفاء 
بمتطمبات الرقابَة الفعالة وتحديد الفجوات التي تصاحب انجاز األنشطة اإلدارية لمشركة من أجل 

, ٜٕٓٓ)القريوتي,  ويرى (.ٕٕٔ, ٕٛٓٓاألىداف المطموبة)حمود والمويزي,  إلنجازالسعي 
يساعد في تنسيق الجيود بين اإلدارات واألقسام المختمفة وموظفييا , وىذا ألنو يوفر  (ٛٙٔ

التوجيو البلزم لؤلشخاص المعنيين من حيث معرفة األىداف المرجوة حتى يعرف كل شخص 
لموارد و يقمل التكاليف ويتجنب ىدر ا ,وعمى مختمف المستويات دوره. في انجاز ىذه األىداف

ألنو يحدد األىداف وأساليب التنفيذ مقدًما بطريقِة عمميِة وعقبلنيِة , مما يؤدي الى المساىمة في 
تساعد المديرين في التعامل مع المواقف غير الواضحة من خبلل التفكير  زيادة الكفاءة والفاعمية,

مواقف, يوفر مؤشرات في المستقبل , وتوقع التغيير ثم ابتكار بدائل لمتعامل مع مثل ىذِه ال
موضوعية لرقابة االداء, ويتم ذلك من خبلل حقيقة أن الخطط تحدد ما يراد تحقيقو من االىداف 

 او التراجع  في االداء بدل ان تكون الرقابة صورية وعمى امور ال تتعمق بتحقيق االىداف.

صول الى التخطيط ىو عممية وضع خريطة طريق تسمكيا الشركة لمو  عمى ما تقدم وبناءً 
خبلل مدة زمنية  ,االىداف المرجوة ضمن نطاق االمكانيات المادية والبشرية والمعنوية المتوافرة

محددة من قبل الشركة, ويسعى التخطيط الى تقميل اليدر في الموارد من اجل تحقيق االىداف 
 باقل التكاليف الممكنة.
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 ادلبحث الثاوي 
 اوشطت سلسلـت التجـهيس

 
روابط  انظمة التوزيع المختمفة لمعمل والتي تعمل من خبلل ة: سمسمة التجييز مفيوماوال:

 ويرى  (.Janvier-James,2012, 195)ةومحطات النقل والمعروفة بسمسمة التجييز
(Felea &Albăstroiu,2013,p75) والمجيزين  عبارة عن الشركة المصنعةسمسمة التجييز ة

أي  وتشمل ايضا,تجار الجممة وتجار التجزئة والوسطاء اآلخرين  المخازنوناقبلت و  والناقمين
 والتي تتحول,  الزبائن .اي عبارة عن المنتجات النيائية التي يتم تداوليا في االسواق االستيبلكية

صفقات التجارية والتي تنتيي سمسمة من ال من خبلل,  المنتجات النيائيةإلى  وليةمن المواد اال
 الشركاتسمسمة التجييز عمى أنيا مجموعة من ة ((Lu,2011,9 عرف. و ةبسوق االعمال

المترابطة التي تضيف قيمة إلى مجموعة من المدخبلت المحولة من مصدرىا األصمي المشاركة و 
 .ةالزبائن  يطمبيالممنتجات النيائية أو الخدمات التي 

مسؤولية االنقسامات  إلى سمسمة التجييز كعممية واحدةُينظر  ة(Habib,2011, 9واضاف )    
الشراء والتوزيع  المختمفة في السمسمة غير مجزأة ونقميا إلى مناطق وظيفية مثل التصنيع ,

ينظر إلى سمسمة التجييز كسمسمة من صنع  "(Vorst,et.al.,2007, 7واشار ) .ةوالمبيعات
إلى تمبية متطمبات  القرار والتنفيذ العمميات والتدفقات )المواد والمعمومات واألموال( التي تيدف

الزبائن النيائية , والتي تحدث داخل وبين المراحل المختمفة عمى طول سمسمة متصمة , من 
اإلنتاج إلى االستيبلك النيائي. سمسمة التجييز ال تشمل فقط المنتج ومورديو , ولكن أيًضا , 

والمستيمكين أنفسيم. اعتماًدا عمى التدفقات الموجستية والناقمين ,المستودعات وتجار التجزئة 
, العمميات , ضا تطوير منتجات جديدة , التسويقأي بمعنى أوسع , تشمل سبلسل التجييز

 . ةالتوزيع , التمويل والعمبلء الخدمات
شبكة من المنظمات التي تشارك من خبلل المنبع والروابط  "(Nasman,2017,13) يرىو 

تج قيمة في شكل المنتجات والخدمات في المصب , في العمميات واألنشطة المختمفة التي تن
ىر( ةمجموعة من االنشطة والسياسات التي تبدا ,ٕٔٔٓابراىيم,) أيدي الزبون النيائي ة. وعرفيا

مرورًا بعمميات التصنيع وصواًل الى تسميم المنتج الى الزبون النيائي  االوليةمن شراء المواد 
 عمومات المطموبة بشكل متكامل. ويرىبحيث يتم تدفق او انسياب المواد واالموال والم

من انتاج المنتج والخدمة ض( ةالوظائف او االنشطة والتسييبلت التي تتٕٗ, ٕٓٔٓجاسم,)
 (. ٚٗٔ, ٕٙٔٓ ,كدسة والقحطاني)واكد بمجيز المواد االولية وانتياء بالزبون النيائية. ءً اابتد

 السمع والخدمات  بإنتاجنظام من الوحدات المينية بصورة مباشرة  ةشبكة او
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, ٕٔٔٓوتجميعيا وتحويميا وتوزيعو من الموردين الى الزبائن وفق طمباتيمة. واشار)بوخالقو,
(ةىي عناصر العمميات التي يجب ان تترجم االدارة المستمرة لتدفقات المعمومات والتدفقات ٜ

ن المورد االول ىذا المفيوم االساسي ضروري في التنظيم المثالي لمتجييز م ,المادية لمبضائع
( Dilworth;2003;372( تعريف )ٕ٘, ٜٕٓٓواختار )النعمو, . ة الى المستيمك النيائي

ةشبكة من التسييبلت واالنشطة التي تؤدي وظائفا لتطوير المنتج وشراء المواد وحركتيا وتصنيع 
بين (ة التعاون ٖ, ٖٕٔٓويرى)خضر,.ةالى السوق ودعميا من اجل البقاء المنتجات وتوزيعيا 

والتسميم لممنتوج والخدمة والتي تمكن المستفيدين من الحصول  باإلنتاججميع االنشطة المرتبطة 
(ةبانيا نظام ٜٖٗ, ٕٔٔٓعمى منتجات ذات جودة عالية وكمف منخفضةة. وعرفيا)عبيدات,

مكون من المجيزين والمصنعين والموزعين والزبائن حيث تتدفق المواد من المجيزين الى الزبائن 
 .تتدفق المعمومات في كل االتجاىاتةو 

يتوضح لنا بان سمسمة التجييز ىي تمك السمسمة التي تمر بيا المواد سواءة  وبناء" عمى تقدم
ضمن انشطة تبدأ بالشراء وتنتيي بالزبون مع  االوليةاكانت مصنعة او نصف مصنعة او المواد 

 مراعاة الوقت والكمفة
عمى زيادة االستجابة لمتطمبات الزبائن, تنفيذ الطمبات في  العمل: اىمية سمسمة التجييزثانيا:

ازمنة التسميم, زمن االنتظار ال يكون طويبل من اجل اشباع االحتياجات لمزبائن, العمل عمى 
تقميل تكاليف االحتفاظ بالمخزون الى الحد االدنى, العمل عمى خفض تكاليف الشراء لممواد, 

, تطوير المقدرة عمى معاممة واحتواء الحوادث غير ةيانتاج منتجات ذات مواصفات قياس
العمل عمى تطوير المنتجات بالسرعة الممكنة لمواجية التطورات السريعة في ظل  ,المحسوبة

المنافسة الشديدة, تطوير العبلقات مع مكونات سمسمة التجييز المختمفة)عبيدات 
عمى التوسع والديمومة ساعد الشركات ت( ٕٛ, ٕٓٔٓ(.واضاف)غنيم,ٕ٘ٔ, ٕٓٔٓوشاويش,

زييا وزبائنيا, التحول من نظام االنتاج يوتكوين حصة سوقية مستقرة بسبب انجاز التوازن بين مج
 الواسع الى ةالعمل بنظام االنتاج المرنة.

عند حديثنا حول سمسمة التجييز ال بد ان نتعرف عمى ىذه : اىداف سمسمة التجييزثالثا:
 (ٔٗ, ٕٛٔٓ ذكرىما)جمال,: ما يمياالىداف, ندرج ىدفين رئيسين ك

يعتمد ذلك عمى تعظيم منتجات الشركة وخدماتيا لمزبائن من خبلل األنشطة  -: اليدف االول 
 : االتية

التعرف باستمرار عمى الحاجات والرغبات لدى الزبائن, والعوامل المؤثرة في ىذه الحاجات,  -أ
من اجل التخطيط لطريقة ارضائيم واشباع  وما ىي اسباب التقمب في رغبات واحتياجات الزبائن؟

 رغباتيم.

 ايجاد نظم اتصاالت مرنة تعمل عمى تدفق المعمومات من الشركة الى الزبائن وبالعكس. -ب
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القيام بإعداد أنظمة تتعقب احتياجات الزبائن وتنفذىا عبر سمسمة التجييز , وتسعى في  -ت
قديم منتجاتيا وتوزيعيا عمى الزبائن في المكان المقام األول إلى الزيادة في قدرة الشركة عمى ت

 والزمان المناسبين. 
دارة تدفق المنتجات من الزبائن إلى الشركة , مثل استرداد المبيعات والمنتجات -ث تصميم وا 

 التالفة , بنفس الكفاءة في توصيل المنتجات من الشركة إلى الزبون الى أدنى مستوى ممكن.

عمل  بكفاءة لضمان التشغيل الداخمي لمشركة, والتكامل بين جميع كيفية ال -: اليدف الثاني
 -: الجيات الفاعمة في سمسمة التجييز من خبلل أداء األنشطة االتية

تطبق الشركة أنظمة مراقبة المخزون القادرة عمى مطابقة طمبات الزبائن مع القدرة اإلنتاجية  -أ
 لمشركِة لموفاِء بيا.

أنظمة تصنيع مرنة تتيح ليا االستجابة لمتغيراِت المتجددِة والمستمرة في تمتزم الشركة بتوفير  -ب
 .احتياجات الزبائن وطمباتيم

تركز الشركة عمى المجيزين في سمسمة التجييز من مجرد شركات  تعمل من اجل توفير  -ت
زيادة قيمة المواد الخام ومتطمبات اإلنتاج البسيطة , الى شركاء حقيقيين يمعبون دورا ميما في 

 المنتجات لمشركة والخدمات التي تقدميا.

طبلق  -ث تعمن الشركة وتعتزم إشراك الزبائن والمجيزين في عممية تطوير المنتجات الحالية وا 
 منتجات مبتكرة جديدة.

تقديم المنتجات والخدمات لمزبائن بالسعر والوقت المطموبين, باإلضافة  (leon,2015,5) ويرى
وخفض  ,ماكن المبلئمتين, والسعي الى تحسين الجودة لممنتجات والخدماتالى الكميات واال

التكمفة من خبلل العمل عمى زيادة االنتاجية عبر تخفيض الوقت المطموب لئلنجاز. 
 : (ٙ)النعمة( اىداف سمسمة التجييز, وكما موضحو بالشكل)ويرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (اىداف سمسمة التجييز6الشكل)
دراسة حالة في : (,ةتقانة المعمومات واثرىا في سمسمة التجييزٜٕٓٓالنعمة, نور عبد المعيد محمود,): المصدر

 العراق. ,بغدادالشركة العامة لمصناعات الجمديةة, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة 
 

 (Arnold.eal.,2008, 6): ىناك عدد من العوامل الميمة في سمسمة التجييز
 سمسمة التجييز تشمل جميع األنشطة والعمميات لتجييز منتج أو خدمة لمزبون النيائي.• 
 يمكن ربط أي عدد من الشركات في سمسمة التجييز.• 
يمكن لمزبون أن يكون مجيزا لزبون آخر حتى تتمكن السمسمة الكمية من الحصول عمى عدد • 

 من عبلقات المجيز / الزبون.
نظام التوزيع يمكن أن يكون مباشرة من المجيز إلى الزبون ,اعتماًدا عمى المنتجات واألسواق • 
)الموزعين( مثل تجار الجممة والمستودعات وتجار  يمكن أن يحتوي عمى عدد من الوسطاءو , 

 التجزئة.

 اىداف سمسمة التجييز

 ادارة كفؤة للسلسلة

خدمة وارضاء 

 الزبون النهائً
تكامل عملٌات 

 السلسلة

 خلق واضافة

قٌمة عالٌة   
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الطمب يتدفق المنتج أو الخدمات عادة من المجيز إلى الزبون والتصميم , وتتدفق معمومات • 
 عادة من الزبون الى المجيز. 

مرت سمسمة التجييز بعدة مراحل لتطورىا الى ان وصمت الى : مراحل سمسمة التجييزرابعا:
 : (ٓٔمن التطور, وكما مبين بالجدول )مراحل متقدمة 

  مراحل سمسمة التجييز( 42الجدول )

              المرحمة    
 
 

 المتغير

المرحمة االولى 
 االساسيات

المرحمة الثاني 
فرق متعددة 
 الوظائف

المرحمة الثالثة 
 الشركة المتكاممة

المرحمة الرابعة 
سمسمة التجييز 

 الموسعة

المرحمة 
الخامسة 

سمسمة التجييز 
 المجمعة

 تكمفة الجودة وصف العمل
ال يمكن االعتماد 
عمييا من اجل 

 الوفاء

تكمفة خدمة 
 الزبائن

تآكل ىامش النمو 
 البطيء

 المورد غير
 المفضل

استجابة الزبائن  خدمة الزبون الجودة والتكمفة ىدف القيادة
 قيادة السوق النمو المربح المربحة

التركيز 
سمسمة التجييز  العمميات الموحدة االدارات المستقمة التنظيمي

 المتكاممة)الداخمية(
سمسمة التجييز 
 المتكاممة)الخارجية(

اعادة التشكيل 
 بسرعة

اجراءلت التشغيل  تغير العممية
 الرئيسة

االتصاالت 
 متعددة الوظائف

عمميات متعددة 
 الوظائف

العمميات الخاصة 
 بالزبون

اعادة اختراع 
 العممية

 القياس
التكاليف 
والمعدالت 
 المتوقعة

في الوقت 
المحدد, والتسميم 

 الكامل

اجمالي التكاليف 
 قيمة جديدة حصة الزبون المستممة

التركيز عمى 
it الشبكية امور قابمة لمتشغيل المدمجة التعبئة االلي 

ادوات 
التخطيط 
 الرئيسية

 جداول البيانات

ادوات 
ادوات )نقطية

لتنظيم الوقت 
والمواعيد 
 (واالىداف

تخطيط سمسمة 
 التجييز لمشركة

تخطيط سمسمة 
التجييز في نقطة 

 البيع

مزامنة تخطيط 
 سمسمة التجييز

ادوات التنفيذ 
 ئيسيةر ال

تخطيط 
 MRPاالحتياجات 

 والتطبيقات االخرى
MRPII ERP شبكة تتمحور  نظم ادارة الزبائن

 حول الشبكة



supply -Akyuz, G. A., & Rehan, M. (2009). Requirements for forming an ‘e: Source

3287.-(12), 326547 ,International Journal of Production Research chain’. 
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لكل عمل ىنالك مشاكل وصعوبات ومشاكل تعمل عمى اعاقة : سمسمة التجييزمعوقات  خامسا:
برز ىذه المشاكل توعند تناولنا لموضوع سمسمة التجييز  ,العمل او تأخيره او حتى توقفو

او السيطرة عائق ضمان : ( ومنياٜٙٔ, ٜٕٓٓوالمعوقات .وقد سمط عمييا الضوء)الطيطي,
عمى الجودة المطموبة لعممية االنتاج وىذه تؤدي الى التأخير في االنتاج او عدم القدرة عمى تمبية 
رغبات وحاجات الزبائن بالشكل المطموب. والمشكمة االخرى مشكمة التذبذب عمى الطمب من قبل 

م االخرى يقل الزبائن عمى منتجات الشركة بحسب المواسم في مواسم يزيد الطمب وفي المواس
)عبيدات بينما يرى وىذا يؤدي الى ارتباك ادارة الشركة وتمبية المتطمبات لمزبائن.  ,الطمب عمييا

المعمومات بين مكونات سمسمة التجييز غير كافية, المقاييس : ىي (ٕ٘ٔ, ٕٓٔٓوشاويش,
سبين لمشركة, الحالية ضعيفة او متخالفة, الثقافة التنظيمية والييكل التنظيمي كبلىما غير منا

مقاومة التغيير الناتج عن قمة الثقة بين المكونات المتنوعة, عدم وضوح فمسفة ومفاىيم وانظمة 
سمسمة التجييز, نقص في الدعم االداري, الندرة في الموارد التي تمبي احتياجات الشركة والتي 

 تمثل قيدا عمى الشركة, دور الموارد البشرية ضعيف او معدوم.
(ةانيا مجموعة من المداخل ٖٓ٘, ٕٔٔٓعرفيا )عبيدات,: ة سمسمة التجييزادار  سادسا:

تستخدم لتكامل المجيزين والمصنعين والمخازن والمتاجر بشكل فعال وبذلك الشكل الذي يؤدي 
الى انتاج السمعة وتوزيعيا بالكمية المناسبة والموقع المناسب وفي الوقت المناسب وذلك لتحفيض 

(ةبانيا ٕٗ, ٕٛٔٓالوقت مقابمة احتياجات مستوى الخدمةة. واشار)عمي,  تكاليف النظام وبنفس
نظام اداري متكامل وعبلقات مترابطة ومتداخمة بين الشركة ومجيزييا وزبائنيا, التي تنظم من 
خبلل مجموعة من العمميات واالنشطة المختمفة لغرض تقديم السمع والخدمات واضافة قيمة 

(ةىي ادارة التدفق النظامي لممواد والمعمومات من ٜٕ, ٕٔٔٓبادي, لمزبون النيائية. ويرى)الع
 خبلل مجموعة من االنشطة والعمل عمى التنسيق والتكامل بين ىذه االنشطةة.

(ةعممية تصميم عبلقات الزبون وعمميات المجيز ومزامنة ىذه ٗ٘, ٜٕٓٓواشار)النعمة,     
يا من اجل موائمة تدفق الخدمات والمواد العمميات مع العمميات الجوىرية لمجيزييا وزبائن
(ةىي عممية التنسيق بين قرارات ٗٔ, ٖٕٔٓوالمعمومات مع طمب الزبائنة. وعرفيا)قاسم, 

االنتاج والمخزون والنقل وغيرىا من االنشطة داخل سمسمة التجييز بأكمميا اي بين جميع 
لتدفقات التي تتناسب مع السوق المشاركين فييا لكي تحقق افضل درجة من االستجابة والكفاءة وا

(ةىي عممية االدارة بوظائفيا ٘, ٕٗٔٓ)الطروانة وشبلش,  التي تخدمو سمسمة التجييزة.  ويرى
لجميع مكونات وعمميات ومراحل وانشطة  -والتنظيم, والقيادة, والرقابة ,التخطيط –االساسية 

ارات وحتى المستخدمين النيائيين, سمسمة التجييز, فتشمل عممية االدارة التكامل في عمميات االد
     سواًء اكانت منتجات او خدمات, باإلضافة الى المعمومات والتي تشكل قيمة مضافة لمزبائنة. 

( يستخدم SCM( ةعمى الرغم من مصطمح)AbTalb& AbdulHamid,2014, 21ويرى )
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اخمة وىي ( مستمدة من ثبلثة مكونات رئيسية متدSCMبعدة طرق اال ان مجموعة ادبيات)
 ,Shahabi et.al.,2017ووظائف النقل والخدماتة. واشار) ,انشطة الشراء, والتجييز لممصنعين

(ةتكامل بين العرض والطمب بما في ذلك المجيزين والوسطاء ومقدمي الخدمات الخارجين 368
ةبانيا السمسمة التي تربط كل عنصر من عناصر عممية (Tan,2001, 40)والزبائنة. وبين

( ىي تنسيق Karakadilar, 2005, 3يع والتجييز من المواد الخام الى الزبون النيائية.)التصن
االنتاج والمخزون والموقع والنقل بين المشاركين في سمسمة التجييز لتحقيق افضل مزيج من 

 .االستجابة والكفاءة لمسوق الذي يتم تقديموة
 : سمسمة التجييز لبعض الباحثينندرج بعض من نماذج : نماذج سمسمة التجييز سابعا:

عبارة عن سمسمة تتسم بالبساط وتتكون من ثبلث مكونات  :بسيطةال سمسمة التجييز نموذج-4
رئيسية ىي المجيزين وسمسمة التجييز الداخمية)الشراء والتصنيع والتوزيع( والمكون االخير ىو 

عودة المنافع عمى الشركة ,  من مخرجات السمسمة ويالتاليوىم الجية المستفيدة الزبائن 
 :( يوضح سمسمة التجييز البسيطةٚوالشكل)

 
 
 
 
 
 
 

 
 ( نموذج سمسمة التجييز المبسط7شكل)ال

supply Chen, I. J., & Paulraj, A. (2004). Towards a theory of : uresoS

Journal of  the constructs and measurements.: chain management

150.-(2), 11922 ,operations management 

 

 

 
 

وتعقيدا من شمولية و  ىي سمسمة تجييز اكثر تفصيبلو  :نموذج سمسمة التجييز المتكاممة -2
جات شممت اغمب اطراف السمسمة واتجاه المعمومات والمنت نموذج سمسمة التجييز البسيطة النيا

 :(ٛوالنقد , وكما موضحة بالشكل)

 المجهزين

 سلسلة التجهيز الداخلية

 

 

 

 

 التوزيع التصنيع الشراء الزبائن
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 ( سمسمة الجييز المتكاممة8شكل )ال
دراسة : ثير االستراتيجيات التنافسية في اختيار سمسمة التجييزأة ت (,ٕٕٔٓفبلح سميم فالح,) ,المياحي: المصدر

مديري شركتي الصناعات الجمدية والصوفيةة, رسالة ماجستير غير منشورة, الكمية  آلراءة ياستطبلعية تحميم
 التقنية االدارية, بغداد العراق.

( مجموعة الراء الباحثين والكتاب والميتمين بانشطة سمسمة ٔٔ: سنعرض في الجدول)تاسعا
 التجييز وكما ياتي:

 
  

 

 تدفق المنتجات

 تدفق النقد

 تدفق المعلومات

المجهزين 

)المستوى 

 االول(

المجهزين 

)المستوى 

(الثاني  

 الزبائن  الموزعين  النقل  المصنعين  المستودعات
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 ( انشطة سمسمة التجييز44الجدول)

 ت
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 (2004)رفاعً,  ٔ
√  √  √  √ √ √  √ √     

ٕ (Blanchard,2010
, 30) 

√ √ √  √  √  √    √    

 (45, 2011)كاظم,  ٖ
√  √  √ √ √ √ √  √ √     

, 2011)العبادي,  ٗ
35) 

√ √ √ √ √            

)القطب واخرون,  ٘
2012 ,176) 

√  √ √ √ √ √ √ √  √ √     

, 2012)العثمانً,  ٙ
22) 

√ √ √ √ √            

 (35, 2013)قاسم,  ٚ
√ √ √ √ √            

ٛ (Monczka.et.al., 
2016, 18) 

√ √ √ √ √  √    √ √ √ √ √ √ 

ٜ (Stevenson, 
2018,654) 

√  √ √ √ √ √ √ √  √ √     

 (22, 2012)جمال,  ٓٔ
√ √     √ √ √ √       

 الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر المذكورة في الجدول اعاله

نسبة عالية من االتفاق ونتيجة الطبلع  انشطة سمسمة التجييز عمىبالرغم من حصول بعض 
كانت االنشطة)الشراء,  والزيارات الميدانية والمقاببلت الشخصية الباحث عمى الواقع الميداني

والتخزين, وخدمة الزبون, والتوزيع, والنقل, والجدولة(اكثر وضوحا وتتبلئم مع عمل الشركة 
  ذه االنشطة:في ان واحد, وفيا ياتي شرح لي الدراسةو 

العممية التي تتبع ادارة متخصصة تسمى دائرة المشتريات وفييا يتم ابرام العقود  ة: الشراء: اوالً 
وتحديد االحتياجات المطموبة لممنظمة وتمبية طمبات االدارات وزبائن المنظمةة)القطب 

(ةانيا الوظيفة المسؤولة عن توفير احتياجات ٕٚ, ٕٔٔٓوعرفتيا)كندري,(,ٕ٘, ٕٕٔٓواخرون,
المنظمة من المواد والتجييزات وفقا لسياسة موحدة وواضحة بما يخدم نشاطات المنظمة لموصول 

(ةان الشراء نشاط مسؤول عن الحصول ٖٙ, ٕٔٔٓواشار)العبادي, الى االىداف المرسومةة.
بالجودة المناسبة  ىعمى احتياجات المنظمة من المواد الخام واالجزاء والمعدات والميمات األخر 

مية المناسبة وبالسعر المناسب وفي الوقت المناسب ومن مصدر التجييز المناسب ويضيف  وبالك
 البعض الخدمة المناسبة التي تعد ضرورية لتحقيق االستغبلل االمثل لمموادة.
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دارة عممية االكتساب والتي تتضمن تقرير اي المجيزين إ(ةىي 0ٖٜٕٓٔٓبيمنا ركز)العكيمي,
, ٕٓٔٓفيما اذا كان الشراء محمياة. وعرفيا )العدوان, واخرون, يمكن التفاوض معيم وتقرير 

( ةالوظيفة المسؤولة عن توفير وتدبير احتياجات المنظمة من المواد والتجييزات المختمفة وفق ٕٕ
سياسة محددة وواضحة بما يخدم نشاطات المنظمة المختمفة لموصول الى االىداف المرسومةة. 

واختيار  (الوظيفة المسؤولة عن تقدير الحاجة لشراء,ٚٔ, ٕٕٓٓوعرفيا)الديوجي,واخرون,
والتفاوض عمى االسعار والشروط االخرى التي يحددىا العقد ثم تتبع عممية  مصدر التجييز,

او الميمات المشتراة الى المخازنة. وبين  اآلالتالشراء حتى تصل المواد او 
لية الوظيفية والتصرف الخاص (ةاصطبلح يستخدم لمتعبير عن المسؤو 0ٕٕٔٛٚٓٓ)الطعاني,

 بتوفير االحتياجات من المواد والميمات والمعدات البلزمة لتحقيق اىداف المنظمة .
( ةان الشراء يمثل المسؤولية المتعمقة باقتناء المواد بالكمية المطموبة والنوعية ٚٔ, ٕٔٓٓ)حمود,

 بالمكان المناسب لبلستبلمة.المبلئمة وبالوقت المناسب والسعر المبلئم ومن المجيز المناسب و 
 واآلالت(ةالوظيفة المسئولة عن تجييز المشروع بالمواد ٘٘, ٜٕٓٓعرفيا)ادريس والمرسي,ا

وغيرىا من المستمزمات التي يتطمبيا سير العمل بالشركة وذلك بالكمية المناسبة والجودة المناسبة 
طار االخبلقي المحيط وفي الوقت المناسب ومن مصدر الشراء المناسب وذلك في حدود اال

 بممارسة ىذه الوظيفةة
وتقييم العروض المقدمة لمشركة  ,العمل عمى تحديد مصدر التجييز واختياره .: اىمية الشراء-4

 ( .ٛٔ, ٕٔٓٓمن قبل المجيزين, تطوير واستمرارية العبلقات مع المجيزين المتميزين)حمود,
توفير احتياجات الشركة من المواد المتنوعة من اجل  (ٚٔ, ٕٓٔٓ,واضاف)عبيدات وشاويش

يمثل الشراء نسبة كبيرة من تكاليف االنتاج فتعمل ادارة الشراء  استمرار االنتاج وتجنب توقفو,
عمى تحفيض ىذه التكاليف من اجل توفير االحتياجات عن طريق اتباع سياسات معينة مع 

حصة سوقية مبلئمة في  التنافسية ويكون لياتحقيق الميزة الحفاظ عمى الجودة المطموبة ل
عمى الحد من المبالغة في طمبات كميات كبيرة تزيد عن الحاجة  تعمل ادارة الشراء االسواق,

 .الفعمية لبلقسام في الشركة
عمى  (ٚٛٔ, ٕٕٓٓ( )الطعاني,ٕٕ, ٕٕٓٓوقد اتفق)الديوه جي واخرون, .: اىداف الشراء-2

ضمان تجييز الشركة بالحاجات والموازم بالكمية المبلئمة, : يميوكما  ,بعض من ىذه االىداف
تخفيض راس المال  والوقت ومصدر التجييز المناسبين. والجودة المطموبة, والسعر المناسب,

توفير المستمزمات المتنوعة دون  المستثمر في المخزون دون اي تأثير عمى نشاط الشركة.
و  مواد وبدائميا الحالية,الكشف عمى االنواع الجديدة من الو التعرف  التأثير عمى الجودة والخدمة.

تجنب التكرار  عن المجيزين الخارجين. جمع المعمومات االسيام في تخفيض الجيد والكمفة.
 الذي يعمل عمى تراكم االصناف واالبتعاد عن تقادم المواد المشتراة.
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التي ليا الدور الرئيسي في عممية  يتبين لنا ان نشاط الشراء ىي الوظيفة عمى ما تقدم وبناءً 
بالوقت والسعر والكمية المطموبين, مما  ,وتامة الصنع ,توفير المواد االولية, والنصف مصنعة

 يؤدي الى سرعة انجاز العمل وتخفيض الكمف.
(ةبانيا الوظيفة التي تؤدييا غالبية ٔٚٔ, ٕٕٓٓجي واخرون, عرفو)الديوه: التخزين: ثانياً 

من ما يبذل من جيود لبلحتفاظ باألصناف التي تحتاجيا من المواد والسمع ضالمنظمات والتي تت
.واشار  لمقيام بأداء اعماليا والعمل عمى بقاء تمك االصناف لحين ما تطمب الستخدامياة

االولية او شبو تامة الصنع او قطع الغيار والموجودة (ةعبارة عن المواد ٕ٘ٚ, ٕٔٔٓ)عبيدات,
, ٕٛٓٓفي المخازن بانتظار استخداميا في المستقبل ة.واتفق )حسين واخرون,

(ةان الخزين اي كمية من المواد خامات ٖٗٔ, ٕٕٔٓ(و)الحسين,ٕٖٗ, ٕٛٓٓ(و)الضمور,ٕ٘
و لفترة زمنية معينة في تحت سيطرة شركة ما تحتفظ ب ,او اجزاء تحت التشغيل او منتجات تامة

(ةعممية ٕٙٔ, ٕٓٔٓواكد)عبيدات وشاويش, حالة ساكنة نسبيا انتظارا الستخداميا او بيعياة.
والمحافظة عمييا  ,ترة زمنيةيتم بموجبيا االحتفاظ بالمواد والسمع الجاىزة الصنع وتحت التصنيع لف

 واشار ممكنةة.رىا حسب الحاجة الييا مع اقل استثمار ممكن وباقل كمفة وتوفي
ىو عممية حفظ المواد الخام والمواد المساعدة بالصنع والسمع والمواد  ة (ٛٔ, ٕٕٓٓ)محيبلن,

المصنعة النيائية عمى اختبلف انواعيا وتنوعاتيا في اماكن تسمى المستودعات او ساحات 
 خاصة ليذه الغاية ضمن اصول واساليب وتعميمات الحفظ لحين الحاجة او الطمب عميياة.

(ةىي مجموعة الميام التي تيدف الى االحتفاظ بالموجودات ٖٔ, ٕٕٓٓواكد)الصيرفي والعبلق,
من الزمن والمحافظة عمييا بحالتيا او احداث تغييرات مطموبة لحين استخداميا مع اقل لمدٍة 

(ةبانيا تخطيط وتنظيم ٘ٔٔ, ٕٕٔٓواشار )القطب واخرون, استثمار ممكن وباقل تكمفة ممكنةة.
ت استبلم المواد والمستمزمات والمحافظة عمييا وامداد الجيات الطالبة باحتياجاتيا في عمميا

(ةوظيفة االحتفاظ باألشياء لحين ٛٔ, ٕٛٓٓواضاف)العبلق وشرف الدين, بة.سالوقت المنا
طيط والتنظيم وتنظيم عمميات استبلم (ةالتخٓٗ, ٕٓٔٓار)العدوان واخرون,واش الحاجة اليياة.

زينية مناسبة وتمبية احتياجات االدارات المختمفة في  افظة عمييا في ظروف تخلمواد والمحا
ىو موجود في المخازن من مواد اولية ومواد مصنعة  الوقت المناسب ويشمل المخزون كل ما

واكد )الحماقى,  ومواد تامة الصنع وقطع الغيار ومواد الغيار ومواد الصيانة والمعدات المختمفةة.
النشاط الذي يتيح اكبر مرونة إلدارة المشتريات الختيار انسب االسعار  (ةىوٙٗٔ, ٕٛٔٓ

(ةانو من ٘ٙٔ, ٕ٘ٔٓالمعروضة والتي تتناسب مع الجودة المطموبةة. ويرى)الزعبي ودودين, 
الوظائف التي تقوم بتخزين السمع بمختمف انواعيا وذلك حماتييا من التمف والسرقة وضمان 

( ةالتخزين ىو احدى الوظائف الشركة ٘, ٕٛٔٓ. ويعرف)يمينة, استمراريتيا في كل المواسمة
الرئيسية التي يتم القيام بيا حتى يمكن تحقيق اىداف الشركة والتخزين يمثل رغبة ممحة من 
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رغبات االنسان ساعد عمى اثارتيا طبيعة العصر ونمط الحياة من شيوع ظروف عدم التأكد 
ت وترعرعت ىذه الرغبة وىذا النشاط الى ان اصبحت في بالنسبة لممستقبل وما يدور فيو ولقد نم

عصرنا الحالي جزءا ىاما من النشاط االقتصادي الذي تستثمر فيو قدرا ضخما من راس المال 
 ويعمل فيو عددا كبيرا من الكفاءات والمياراتة. 

الى  لمتخزين الدور البارز في سمسمة التجييز لكونو يحافظ عمى المنتجات: اىمية التخزين-4
, ٕٕٓٓ(, و)الديوه جي واخرون,ٜٕ, ٕٔٓٓوألىمية التخزين اتفق كل من)حمود, حين طمبيا.

(الى ان التخزين يمعب دورا ٕٖٗ, ٕٛٓٓو)الضمور, (ٕٛ, ٕٛٓٓو)حسين واخرون,(,ٗٚٔ
ىاما في تخفيض تكاليف الشراء عن طريق الحصول عمى خصم الكمية, وشراء السمع الموسمية 

االسعار. االستمرار بمد الشركة بالمواد االولية حين الطمب عمييا .اضافة المنافع وتجنب تقمبات 
 ( التخزين من اجل المضاربة,ٙٔ, ٕٛٓٓالضمنية لبعض السمع .واضاف)العبلق وشرف الدين,

مستقرة, التنافس في مجال التسويق وتطور ىذا الفرع من عموم االدارة الظروف الخارجية غير ال
الظروف المحيطة بنشاط النقل واخذ  ع مختمفة من العروض التي تجذب الزبائن,الذي يقدم انوا
 االحتياطات .

حفض الكمية المطموبة من مختمف المواد التي  (ٖٚ, ٕٕٓٓمحيبلن,): اىداف التخزين-2
تطمبيا الشركات, االستفادة من فروق االسعار من خبلل خزن المواد المشتراة بأسعار منخفضة ت

المنتجات الكاممة الصنع القادمة من االقسام االنتاجية خزن  ند ارتفاع االسعار,واستعماليا ع
واصدارىا الى الزبائن بحسب الطمب عمييا, الحفاظ عمى المواد غير الصالحة لئلنتاج والمشطوبة 

تحقيق المردودات المادية من خبلل خصم الكمية وتقميل االنفاق  الى وقت تصميحيا او بيعيا,
جار والمناولة والنقل, تحقيق مردودات مادية من خبلل االستئجار لآلخرين وتقديم عمى االستئ

( العمل عمى استغبلل ٛٔ, ٕٕٓٓواضاف )الصيرفي والعبلق, خدمات المخزنية لقاء اجور.ال
( المحافظة عمى المواد ٚٔٔ, ٕٕٔٓاالفضل لمطاقة االنتاجية المتاحة. واشار)القطب واخرون,

تمف, تخفيض يتطمب تخزينيا بصورة دقيقة ويضمن عدم تعرضيا لم يالتالمستممة والمنتجات 
االستغبلل االمثل لممساحات في المخزن  خزين الى اقصى حد ممكن,كمفة المحافظة عمى ال

 ن عممية مناولة المواد بصورة كفوءة.     مومما يسيل 
يتوضح لنا ان نشاط التخزين ىو النشاط الذي يؤدي من خبللو عممية  وبناًء عمى ما تقدم

واستخداميا في الوقت والزمان المبلئمين, وتمبية طمبات  ,الحفاظ عمى المواد وبكل اصنافيا
 واحتياجات الزبائن سواًء الزبون الداخمي او الزبون الخارجي.

ةغالًبا ما تستخدم خدمة الزبائن عمى نطاق واسع لتشمل العديد من جوانب : خدمة الزبائن: ثالثاً 
جابات  الخدمة , مثل خدمة كاتب المبيعات في اختيار البضائع ودعميا وحل المشكبلت وا 
األسئمة المتداولة من خبلل رسائل البريد اإللكتروني والقنوات األخرى , والمعمومات الموزعة 
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تمام معاممة االئتمان والدفع , والخدمات الموجستية األنشطة )مثل التعامل مع  المنشورة , وا 
(ةخدمة الزبون ىي ٜٙ, ّٕ٘ٔٓمع,ق(. واشار )الCao.eal,2018,400-416المرتجعات(ة )

مجموعة من االنشطة والتصرفات التي تستيدف تحقيق رضا الزبون عن معامبلتيم مع الشركة 
تعمل عمى دعم نجاح  ,عممية ديناميكية مستمرة (ةتعدٓٓٔ, ٜٕٓٓوتنمية والئيمة. ويرى)ىدى,

اي شركة تقدم خدمة من اجل الحفاظ مستواىا التنافسي, في سوق يتسم بالمنافسة الشديدةة. 
( ةالخدمة ىي نشاط غير ممموس والنتيجة ىي ارضاء الزبون ٖٕ, ٕٕٔٓواضاف )عبدالقادر, 

, ٕٚٔٓعنبة واخرون, ) وليس من الضروري تحويل حقوق ممكية منتج ممموسة. ويرى
تكون مخرجاتيا في شكل مادي وعادة تستيمك في  (ةجميع االنشطة االقتصادية التي الٕٜٔ

نفس وقت انتاجيا وتقدم قيمة مضافة لمزبون في شكل غير ممموسة. واشار)سويدان وحداد, 
ل غير ممموس بحيث تشبع حاجات ورغبات الزبون او المستعم اداء( ةالخدمة انيا ٕٕٚ, ٖٕٓٓ

ان الخدمات تمثل نشاط او اداء غير ممموس يحدث  ة (ٕٔ, ٕٛٓٓ)الضمور, الصناعية. ويرى
من خبلل عممية تفاعل ىادفة الى تمبية توقعات الزبائن وارضائيم وقد تكون ىذه العممية مقترنة 

غير ممموس وعند عممية االستفادة منيا ليس  بمنتج مادي ممموس لكن انتاجيا ىو اساساً 
أنو عند  توافر خدمات جيدة (ةٛ٘, ٕٔٔٓالجنابي, )ينتج عنيا نقل ممكيةة. واشار  بالضرورة

لدعم الزبائن عمى حد سواء قبل وبعد البيع قد يكون ىو السبيل الوحيد  لمتمييز بين سمع الشركة 
يمكن أن توفر فضبل عن السمعة الرئيسة التي تضيف قيمة إلى شيء وتشمل خدمات الشركة أي 

لمزبائن ومن األمثمة عمى ذلك المساعدة في تحديد وتعريف احتياجات الزبائن والتسميم ىذه السمعة 
والتركيب والدعم التقني ألنظمة التكنولوجيا العالية والتدريب وضمانات موسعة وضمانات 
صبلح وقد ازدادت أىمية وجود خدمات دعم جيدة في السنوات األخيرة وتوجيو العديد من  وا 

ةخدمة  (ٗٔ, ٖٕٔٓة. ويرى )الراوي, دمة الزبائن عمى نحو تصميم سمعياالشركات لتصميم خ
الزبون ىو سمسمة من االنشطة التي تيدف الى تعزيز رضا الزبائن والتي تؤدي الى تسييل عممية 
بيع منتجات المنظمة وتمييزىا عن منافسييا من خبلل تقديم الخدمات بشكل جيد ومتواصل منذ 

ىو ة(ٖٓ, ٖٕٔٓاشار)الطائي, و ء وحتى مرحمة البيع وما بعد البيعة. بدء الزبون بعممية الشرا
ذلك الجزء غير المادي المقترنة مع السمعة أو الخدمة الرئيسة, مما يشجع الزبائن في العودة 
والشراء مرة أخرى من الشركة, أو العكس من ذلك, يجعميم يرفضون االستمرار في شراء السمع 

 .ةأو خدمات الشركة
أصبحت أىمية خدمة الزبائن اآلن عامبًل حاسًما في نجاح الشركات حيث : الزبونخدمة -4

أصبحت خصائص المنتج وجودتو أكثر تنوًعا وتميز جودة خدمة الزبون, األمر الذي يتطمب 
فمسفة موجية لمصمحة زبائن الشركة, كل ىذه الشركات قادرة عمى تقديم خدمة لمزبون جيدة تتيح 



58 

 

تتجمى  (٘ٔ, ٖٕٔٓ(. واشار)الراوي, ٜ٘, ٕٔٔٓ تنافسية)الجنابي, ليم الحصول عمى ميزة
أىمية خدمة الزبون من خبلل تأثيرىا عمى والء الزبون لمشركة, أي أن مستوى الخدمة المقدمة 
يمعب دوًرا ميًما في زيادة أو تقميل والئيم. يعتقد الكثير من مديري الموجستيات أن خدمة الزبائن 

بربط عناصر  ىي في المقام األول مسؤولية التسويق أو إدارة المبيعات. يقوم المشترون عادةً 
 او اإلنتاج. ,أو التمويل ,خدمة الزبون بالسعر وجودة المنتج أو بالمناطق األخرى لمتسويق

من اجل الحفاظ عمى والئيم والعمل عمى كسب ثقتيم ومواقفيم , : اىداف خدمة الزبون-2
الزبائن  ومواصمة التعامل مع الشركة بحيث تجذبيم الثقة واالتجاىات اإليجابية لمشركة إلى قائمة

, مما يؤدي بدوره إلى صنع وازدياد الطمب عمى الخدمات المقدمة , وبالتالي , سوف تحصل 
اليدف النيائي  (ٓٙ, ٕٔٔٓ(.واشار )الجنابي,ٓٓٔ, ٜٕٓٓعمى ىامش من االرباح)ىدى, 

بقاء الزبائن سعداء. قادًرا عمى تمبية احتياجات الزبائن المختمفة  لخدمة الزبائن ىو كسب المال وا 
لبلحتفاظ وفيم الغرض من خدمة الزبائن , يجب عمينا تحديد رضا الزبائن , وجودة الخدمة , 

تقديم الخدمات الموجستية المناسبة وىذا : والعبلقة مع بعضيم البعض , وىدف الخدمة لمزبون
المستوى من الجودة. خدمة مكافئة أو أفضل من توقعات الزبائن والتحقق من القيمة لمزبون ؛ 

أن يكون مستوى الخدمة المقدمة مخصًصا لمزبائن , ولكن بالتوازن مع التكاليف والقيمة في يجب 
نفس الوقت , بمعنى آخر , يجب عمى الشركات تقديم الخدمات لمزبائن بأكثر الطرق فعالية من 

 .ي تمبي احتياجات الزبائنحيث التكمفة والت
تمبية رغبات واحتياجات الزبائن, وبناء  اليدف من خدمة الزبائن ىو (٘ٔ, ٖٕٔٓالراوي, )واكد 

, ٖٕٔٓالوالء لمشركة والمحافظة عمييم , مع تعزيز الوضع التنافسي لمشركة. واشار)الطائي, 
( تعتمد خدمة الزبائن عمى درجة االبتكار في مختمف انواع الخدمات , أي خدمات جديدة ٖٖ

و إنيا تتيح لمشركات الحصول عمى  ة,بالوجو االكمل لمشركة وزبائنيا , وتنشيط الخدمات الحالي
, أي تقديم المنتجات بطريقة اكثر مرونة. العديد من االستراتيجيات الممكنةميزة تنافسية بين 

يات تسويقية , يمكن لمشركات تطوير استراتيجخصيًصا الحتياجات ورغبات الزبون ومصممة
فسي وتقديم جميع المزايا التي يبحث , وبالتالي تعزيز مركزىا التنالتحسين خدمة الزبائن, والوالء

 (:ٜويمكننا تصوير خدمة الزبون المثمى بالشكل) عنيا الزبائن.
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 الصورة المثمى لخدمة الزبون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخدمة المثمى لمزبون (9) شكلال
في تعزيز رضا العمبلءة, مجمة جامعة ,ةاثر خدمة ضمان المنتج ٖٕٔٓ, ٖٗٓسامر,,المصطفى: المصدر
 .ٖٖٔ-ٜٕٚ, العدد االول, ٜٕالمجمد,لمعموم االقتصادية والقانونية دمشق

 
يتبين لنا ان نشاط خدمة الزبون ىي وظيفة غير ممموسة قد تكون مكممة  وبناًء عمى ما تقدم

لممنتج المادي بيدف ارضاء الزبون والوصول الى سمعة طيبة لدى الزبائن عن طريق تقديم 
الخدمات في جميع مراحل البيع, وتحقيق المردود المادي  والمعنوي وبذلك يتحقق النمو والتوسع 

 لمشركة في السوق.
ةمجموع من االنشطة المتعمقة بتسييل حركة وانتقال السمع ماديا من اماكن : التوزيع :رابعاً 

(.واشار)العسكري ٕٗٓ, ٕٕٔٓانتاجيا او استخراجا الى اماكن استيبلكيا ة)الزعبي وعزام,
( ةعممية ايصال المنتجات )السمع والخدمات(الى الزبون النيائي او ٘ٔ, ٕٛٓٓوالكنعاني,

مجموعات  االفراد والشركات التي يتم عن طريقيا خمق  المشتري الصناعي وذلك عن طريق
بانو مجموعة من  ة (ٖٕٖ, ٜٕٓٓ)غنيم, المنافع الزمنية والمكانية الحيازية لمسمعة. ويرى

المنظمات المتتابعة التي تقوم بعممية نقل المنتجات من المنتجين وحتى تصل الى الزبائنة. 
ي النشاط الذي يجعل انسياب السمع والخدمات إن التوزيع يعن ة (ٜٔٔ, ٕٕٓٓ)منديل, واضاف

خدمات ما بعد البيع     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبل للبيع                                                      خدمات المصاحبة البيع          خدمات ما 

                             

 الزبائن
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مرا ممكنا وىو عبارة عن االفراد والشركات التي تساعد وتساىم في أمن المنتج الى الزبون 
انسياب السمع والخدمات وضمان حركتيا من المنتج الى الزبون النيائي او الزبون الصناعية . 

والجيود التسويقية التي تختص بضمان ( ةكافة النشاطات  ٕ٘, ٕٛٓٓواكد )الطائي والعبلق,
والزمانية,  اي تحقيق المنافع المكانية, ,تجييز احتياجات الزبائن والمستفيدين من السمع والخدمات

تسويقية المنشودةة. والشكمية, ومنعة الحيازة, وانو بدون سياسية توزيع فاعمة ال تتحقق الكفاءة ال
( ةالعممية التي يتم من خبلليا نقل السمع والخدمات من مكان انتاجيا ٖٚٔ, ٕٓٔٓويرى )صبرة,

( ةعبارة عن عمميات نقل ٜٕٚ, ٕٔٔٓالى مكان استيبلكيا واستعمالياة. واكد)الخضر واخرون,
وتخزين البضائع, ومناولتيا وتغميفيا والشحن والتامين والتوثيق, التي يتم بموجبيا تحقيق اىداف 

 ة. وحاجات الزبائن
الكميات المناسبة من البضائع الى  بإيصال(ةانو النشاط الذي يسمح ٕٖٗ, ٕ٘ٓٓويرى)العمر,  

( ةبانو مجموعة من االنشطة ٖٛ, ٕٓٔٓ. واشار )غنيم,مان والمكان المناسبين ةالمشتري في الز 
المختصة بحركة تدفق المنتجات من مصادر تجييزىا وحتى وصوليا الى مستيمكييا او 

( ةاالنشطة المتعمقة بحركة المواد االولية من مصادر ٚٓٗ, ٜٜٚٔة. ويرى)المساعد,مستخدمييا
تجييزىا الى مستعممييا, اي اماكن التصنيع واالنتاج في الوقت المحدد وفي حالة جيدة سواء 

مواد اولية او نصف مصنعة, او مواد تامة الصنع, او ادوات احتياطيةة. : اكانت تمك المواد
( ة مجموعة واسعة من االنشطة المترابطة والمتعمقة بحركة ٕٕٚ, ٜٜٙٔرون, واكد)عقيمي واخ

السمع تامة الصنع من اماكن انتاجيا الى اماكن استيبلكيا من خبلل قنوات التوزيعة. 
( اىميتان احدىما اقتصادية تتمثل في الميزة التنافسية ٖٕٓ, ٜٜٙٔواضاف)عقيمي واخرون, 

لشركة عن طريق تخفيض تكاليف التوزيع, والكفاءة في عن طريق تخفيض تكاليف منتجات ا
اختيار واستقطاب المورد البشري اصحاب الميارات لتقميل التمف والضائع, وثانييا تطوير مستوى 

( ةىي الوظيفة التي تجعل السمع والخدمات تحت ٕٔ, ٕٚٔٓالخدمة المعروضة لمزبون. )مخنان,
لى الزبون في المكان والوقت وبالحجم المناسب, مع تصرف الزبون, وىذا بانتقاليا من المنتج ا

 .االخذ بعين االعتبار اذواق وحاجيات الزبون مع تدخل الوسطاءة
ةمجموعرررة المؤسسرررات او االفرررراد الرررذين تقرررع عمرررى عررراتقيم مسرررؤولية القيرررام  : التوزيوووع قنووووات-4

بمجموعة من الوظائف الضرورية المرتبطة بعمميرة تردفق المنتجرات مرن المنتجرين الرى الزبرائن فري 
إلررررى قنرررروات (ةٓٗ, ٖٕٔٓ(.واشار)قاسررررم, ٕٕ, ٕٛٓٓالسرررروق او االسررررواق المستيدفةة)الضررررمور,

اص واألفررراد الررذين يترردخمون فرري عمميررة نقررل ممكيررة المنررتج عنررد التوزيررع بأنيررا مجموعررة مررن األشررخ
تشتمل  قنراة  انتقال المنتج من الشركة المنتجة إلى الزبون النيائي أو المستخدم التجاري ودائمًا ما

فضبًل عن أي وسطاء مثل  ,التوزيع عمى الشركة المنتجة والزبون النيائي لممنتج في شكمو الحالي
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نرتج آخرر إذ تبردأ ويمتد أيضًا إلى تعديل شكل المنرتج وتحويمرو إلرى م ,الجممة تجار التجزئة وتجار
 .ىنا قناة جديدةة

يعمل التوزيع عمى ايجاد عممية المبادلة بين المصنعين والزبائن, توفير الوقت : اىمية التوزيع-2
واضاف  والجيد لمزبائن من اجال حصوليم عمى المنتجات, ويوفر المنافع المادية واالجتماعية.

اىمية التوزيع عمى تخفيض التكاليف عن طريق توفير  تأتي( ٜٕٚ, ٕٔٔٓ)الخضر واخرون,
المنتجات في المكان والوقت المطموبين, باالعتماد عمى وسائط النقل النشطة واالقتصادية. ويرى 

ر ايصاليا وعرضيا في ( يعمل عمى تقديم خدمة التعريف بالمنتجات عبٕٖ٘, ٕ٘ٓٓ)العمر,
لمتنظيم والتوازن بين المعروض والمطموب في االسواق المختمفة, يعتبر  كأداة ُتعد ,البيعمنافذ 

ميزة تنافسية اذا ما تم العمل عمى التخطيط الدقيق والتنفيذ الصحيح والمراقبة الفاعمة. ويمكن 
 المنافع المتعمقة: ( وىيٜٙٔ, ٕٛٓٓالحصول المنافع من خبلل وظيفة التوزيع)الطائي والعبلق,

ة بالوقت اي التجييز في الوقت المطموب, قالمنفعة المتعم ,بالمظير الخارجي مثل البيع بالتجزئة
المنفعة المتعمقة بالمكان اي التجييز يكون في المكان الذي يمكن لمزبون ان يصل اليو بصورة 

 تحقق رضاه  اي في المكان المبلئم .
من االىداف التي تحققيا عممية التوزيع  لتحقيق اىداف الشركة ىنالك عدد: اىداف التوزيع-3

استمرارية الييمنة  (انجاز حصة سوقية مبلئمة,ٗٚٔ, ٕٓٔٓوبعض ىذه االىداف ىي )صبرة,
معقول, الحفاظ عمى تحسين  حدٍ ع, العمل عمى تخفيض الكمفة الى والدور الرقابي عمى قناة التوزي

(ازدياد مقدرة الشركات عمى ٕٗٓ, ٕٕٔٓوعزام,العبلقات ما بين الشركة وزبائنيا. واشار)الزعبي 
تمبية رغبات واحتياجات الزبائن وتحقيق زيادة في رضا الزبائن عما يحصمون عميو من ىذه 

( العمل عمى االنفتاح عمى االسواق الحديثة عن طريق ٜٕٚ, ٕٓٔٓالمنتجات. ويرى)النسور,
قد وصمتيا, زيادة حصة الشركة ايصال المنتجات الى مناطق جغرافية لم تكن منتجات الشركة 

رفع مستوى رضا الزبون عبر ايصال المنتجات في الوقت  ,السوقية في السوق عبر التوزيع
 والمكان المطموبين.
يتبن لنا ان نشاط التوزيع ىو عممية توصيل السمع والخدمات من اماكن  وفي ضوء ما تقدم

 توزيع مبلئمة.انتاجيا الى اماكن استيبلكيا او استعماليا عبر قناة 
ةىو احد الوظائف الميمة التي تعمل عمى تقريب المنتج الى الزبائن في المكان : النقل خامسا:

والزمان المناسبين من مسالك او منافذ مختارة تضمن لنا نقل المنتج وايصالو الى الزبون وىذا 
, ٕٕٓٓوالعبلق,(. واشار)الصيرفي ٕٓ٘, ٕٕٔٓباستخدام وسائل النقل المتاحةة)الزعبي وعزام,

(ةاختيار وسيمة النقل المبلئمة وتحديد مساراتيا واعداد جدولتيا ومتابعة ومبلحظة الخبلفات ٜٚٔ
(ةعممية تحريك الضائع واالفراد كل منيما باتجاه ٜٕٙ, ٕٕٓٓواشار)البكري, التي تتعمق بالنقلة.

 رىوي ىدفو  والتي يكون بعض من ىذه االىداف اقتصادية او غير اقتصاديةة.
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بأنو ذلك النشاط المسؤول عن نقل المواد والمنتجات من مكان معين ( ةٖٓ, ٕٕٔٓ)العثماني,
فالنقل ىو رابط حيوي لمتدفقات المادية في سمسمة التجييز  لغرض استيبلكيا في مكان آخر,

لتمك البمدان كما يعكس نشاط  فضبًل عن أن النقل يصنف في أي بمد ضمن االقتصاد األساسي
ارة األمم وتقدميا , وقد تطور النقل وتنوع أثناء القرنين األخيرين ومارس دورًا ميمًا في النقل حض

تحريك المواد والمستمزمات من  (ةىؤٕ, ٕٚٔٓ عمميات اإلنتاج والتسويق والتوزيعة.)مخنان,
 (ٕٓ, ٕٓٔٓ)ابراىيم, واضاف ثم من الشركة الى الزبائنة. ,المجيزين الى الشركة ومناولة المواد

والسوق من حيث الطمب عمى السمعة لذا فالنقل  يعد النقل حمقة الوصل بيم مصادر التجييز ة
 يساىم في خمق المنفعة المكانية والزمانية لمسمع من خبلل نقميا مادياة.

بالشكل الذي  ,تدفق المواد والمنتجات بين مختمف النقاط الثابتة ة (ٕٔ ,ٕٓٔٓ ,)حسن ويرى   
القيمة الزمانية والمكانية من خبلل تحريك المواد والمنتجات لممكان المطموب يؤدي الى تحقيق 

( بان النقل ةيعد شريان حياة أي سمسمة ٗٗ, ٕٔٔٓوذكر)العبادي,  وفي الزمن المطموب ة.
تجييز, عمى افتراض ان االدارة العميا تفكر بشحنات النقل, فأفكارىا تميل الى التركيز عمى اسئمة 

ذا المنتجات تشحن بوقت متأخر فق كثيرا عمى شحنات النقل, او لماال لماذا ننعمى سبيل المث
دوالر سنويا عمى نشاط النقل, وبالرغم مميار ( ٓٓٛدائما؟ فالشركات االمريكية تنفق اكثر من )

من ذلك فان مدراء سمسمة التجييز دائما يعممون باستمرار عمى ابقاء التكاليف منخفضة قدر 
 االمكانة. 

(يمعب النقل دورا ميما في ازدياد المقدرة عمى ٕٓ٘, ٕٕٔٓ)الزعبي وعزام,: اىمية النقل-4
فتقدر الشركة ان تنتج  ,التنافس من خبلل تحسن وسائط النقل وانخفاض التكاليف ليذه الوسائط

وتتنافس مع الشركات االخرى ضمن ىذه  ,وايصال ىذه المنتجات الى اي منطقة جغرافية
قدرة  ية المختمفة.  وتقوم وظيفة النقل بتوفير منتجات في مناطق عدم تواجدىا.المناطق الجغراف

من خبلل النقل يعمل عمى ايجاد اسواق جديدة  ,الشركة عمى مميزات االنتاج بحجم واسع
الجديدة.  األسواقبة القيام بتوفير المتطمبات ليذه وايصال ىذه المنتجات مما يتطمب من الشرك

ات من خبلل نقل المنتجات  بواسطة وسائط نقل منخفضة االسعار مما تخفيض اسعار المنتج
 رات مادية وتحقق التخصص بالمنتجات. و يؤدي الى تحقيق وف

( اختيار موقع الشركة يتوقف عمى موضوع التكمفة, ٜٚٔ, ٕٕٓٓ)الصيرفي والعبلق, واضاف
تؤثر بشكل واضح عمى قرارات قرارات الشراء متعمقة بتكمفة النقل ومتوقفة عمييا, تكمفة النقل 

بالوقت, ايصال المنتجات من  اً ( توفير ٜٕٙ, ٕٕٓٓالمتعمقة بالجدولة والطاقة. ويرى )البكري,
 , ضمان استمرارية العممية االنتاجية, اضافة المنافع الخاصة بالمنتج.المناطق البعيدة جغرافياً 

لمواد المختمفة من خبلل سمسمة ييدف النقل الى تخفيض الزمن البلزم لنقل ا: اىداف النقل-2
مف وبالتالي التجييز بواسطة تقميل الزمن البلزم لتسميم المواد المطموبة الى الشركة, وتخفيض الكُ 
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كبيرة عن طريق جمع الشحنات وتوحيدىا في الشحنات  بأحجامتوفير لمنفقات بواسطة النقل 
قل ييدف الى تخفيض ( نشاط النٖٔ, ٕٓٔٓ(.واضاف )حسن,0ٖٕٕٔٔٓالكبيرة)العثماني,

إلى تحقيق وفورات وكذلك يؤدي الزمن البلزم لتسميم الشحنات من المجيز والى اماكن احتاجييا 
في التكاليف لسمسمة التجييز من خبلل تحقيق الفائدة من وفورات الحجم في مجال النقل من 

تقميل الوقت عبر خبلل توحيد الشحنات الصغيرة في الشحنات الكبيرة, تيدف أعمال النقل إلى 
سمسمة التجييز عن طريق تقميل وقت التسميم لشحناِت مجيزي المواد الخام والمواد شبو المصنعة 
إلى المصانِع , وكذلك وقت توزيع المنتجاِت من المصانِع لموسطاء وتجار الجممِة ومن ثم لمزبائِن 

ءة لنشاط النقل , ( تحسين الكفاٜٙٔ, ٕ٘ٔٓ)المستيمك األخير(.واكد)احمد وعبد الوىاب,
والسعي لمتكامل في النقل , والعمل عمى زيادة السيولة في النقل , وتحسين وتنمية االقتصاد 

دارة الوصول.  والنظام التجاري , وتحسين كفاءة العممية وا 
 : (ٓٔ)وكما موضح في الشكل ,وميماً  حيوياً  سمة التجييز فيو يمعب دوراً اما دور النقل في سم

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( دور النقل في سمسمة التجييز42الشكل)
,ةادارة الموجستيات ٕٙٓٓابراىيم, مسمم, اسامة احمد, بالو, رونالد اتش, تعريب, سمطان, تركي : المصدر

 .ٕٛتخطيط وتنظيم ورقابة سمسمة االمدادة, دار المريخ لمنشر, السعودية. ص
يتوضح لنا ان نشاط النقل ىو الرابط بين جميع انشطة سمسمة التجييز  وفي ضوء ما تقدم

ات في الوقت والمكان ويمعب دورا ىاما في عممية انجاز االعمال من خبل ايصال المنتج
 مع تخفيض الكمف من خبلل اقتصاديات الحجم في النقل. ,المطموبين

 تدفق المعلومات                            

 النقل البائعون, الشركات, الموانئ

 النقل

 المخازن

 الشركة

 النقل الزبائن النقل المخازن
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توقيت وترتيب العمميات)االنشطة(االنتاجية في فترة لخطة الجدول من اجل : الجدولة: سادساً 
مع مراعات جميع المحددات والمعوقات الفنية  ,ايجاد افضل طريقة الستغبلل الطاقة المتاحة

ةبشكل عام تعني تقرير متى (ٜٓ ,ٕٕٔٓ.واشار)الحسين,(,ٕٓٔٓولمعمميةة)المنصور, لئلنتاج
السمعة او انجاز خدمة, وتعيين االزمنة  إلنتاجواين تؤدي كل عممية من العمميات البلزمة 

(ةجدولة زمنية ٜٓٗ, ٕٛٓٓالبلزمة لبداية ونياية كل عممية مطموبةة. واكد)البلمي والبياتي,
بداية االنتاج واستحقاقو او ىي بيان لكمية وتوقيت االنتاج في بيئات تفصيميو تبين اوقات 

(ةعممية ذات اىمية كبيرة في سير ٖٔٗ, ٕٛٔٓاالستيبلك المتعددة ة.ويرى)الرحيم وعبداهلل, 
العمل حيث تعمل عمى برمجة االعمال المطموبة تنفيذىا وترتيبيا بشكل يتناسب مع اىداف 

المحمية والدولية التي تواجييا معظم منظمات االنتاجية او الشركة, وبسبب ظروف المنافسة 
, ٕ٘ٓٓواشار)العزواي, الخدمية تمجا اداراتيا الى االىتمام بالجدولة واتممت عممياتيا الكترونياة.

تقديم خدمة, انيا  منتوج او إلنتاج(ةتحديد متى تحقق الحاجة لمعمل والمعدات, والمصانع ٚٙ
 : ( ٔٔوكما موضح بالشكل) . االنتاجة التخطيط قبل ان يبدأالمرحمة االخيرة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( موقع الجدولة من التخطيط44شكل)
لمكتاب ة الحديثة ي, ةادارة االنتاج والعممياتة, االكاديمٕٛٔٓالمغربي, محمد الفاتح محمود بشير, : المصدر

 .ٙٗٔ,ص ٔالجامعي, القاىرة, مصر,ط
 

الجدولة تقرير متى واين تؤدى كل عممية من العمميات البلزمة  ة (ٜٓ, ٕٗٔٓ)الكرخي, ويرى
 خدمة وتعيين االزمنة البلزمة لبداية ونياية كل عممية مطموبةة. إلنجازالسمعة او  إلنتاج

التنافس بين الشركات اخذ يعتمد بصورة رئيسية عمى  ة (ٖٚٗ, ٜٕٓٓواشار)محسن والنجار,

التخطيط 

طويل 

 االجل

التخطيط 

متوسط 

 االجل

تجزئة 

 الخطة
 الجدولة
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مما يجعل من الجدولة التي تستند عمى اساس التسميم في الوقت  ,اساس السرعة, والمعولية
 المحدد من العوامل الحاسمة في تحقيق النجاح االستراتيجي لمشركات في محيط االعمالة.

الموجودات بفاعمية اوسع وتصنع طاقة اكبر تسعى الشركات الى استثمار : اىمية الجدولة-4
الى ازدياد المرونة في   باإلضافة مما يؤدي الى تخفيض الكمف, ,لكل الموجودات المستعممة

 واشار . (ٜٙ, ٕ٘ٓٓسرعة التجييز والوصول الى خدمة الزبون بشكل افضل)العزواي,
( قصور او انخفاض فاعمية الجدولة ينتج عنو ضعف استغبلل الموارد ٖٓٔ, ٖٕٔٓ, )الغريري

في حركة  والتأخيرالمتاحة في الشركة او يؤدي الى اليدر, وبالتالي يؤدي الى ارتفاع التكمفة 
اوامر االنجاز المطموب مما ينتج عنو عدم االستطاعة عمى تمبية طمبات الزبائن في المواعيد 

من قبل الزبون  خيريةالتأاو قد يؤدي الى خسائر مادية نتيجة الغرامات  مسبقا, المتفق عمييا
عدم  او يؤدي الى اضعاف القدرة التنافسية لمشركة, االتفاقات والعقود المبرمة مع الشركة, جةينت

من اجل االنجاز مما يؤدي الى استعمال المكائن  فاعمية الجدولة يؤدي الى العمل بسرعة
او يؤدي الى عمل الموارد  ,واآلالتات طويمة تؤثر عمى العمر االنتاجي لممكائن لساع واآلالت

اداء المورد البشري بالشكل  كفائوالبشرية الى اوقات وساعات اضافية مما قد ينتج عنو الى عدم 
(العمل عمى تخفيض كمفة المخزون ٖٕٚ, ٕٛٔٓالمطموب نتيجة الضغط. واكد)المعموري, 

 وبالتالي تخفيض الكمفة الكمية لممنتج. وتكاليف انجاز العمل
(تخفيض زمن انتظار الزبون من اجل الحصول ٜٜٖ ,ٕٓٔٓ)المنصور,: اىداف الجدولة-2

العممية من خبلل تخفيض اليدر في  إلنجازعمى المنتج او الخدمة. تخفيض  الزمن البلزم 
زات يمبلئمة كمية التجيالعمل عمى زيادة انتاجية المورد البشري و  .لئلنتاجالطاقة البلزمة 

االنتاجية. المحافظة عمى مستويات المخزون المناسبة, وتخفيض التكمفة المباشرة لمعمميات. 
(  تخفيض المخمفات من ناحية الكمية وكذلك تخفيض العوادم. ٜٔ, ٕٕٔٓواضاف )الحسين,

, ٖٕٔٓ)الغريري,  واكد (تخفيض مخزون تحت التصنيع.ٓٔٗ, ٕٛٓٓواشار )البلمي والبياتي,
( تسميم الزبون المنتجات المتفق عمييا في الوقت المحدد من اجل الحفاظ عمى الثقة ٖٔٔ

المتبادلة بين الزبون والشركة, والسعي الى المحافظة االلتزامات اتجاه رغبة واحتياج الزبون خبلل  
 في تقديم الخدمة سيؤدي الى التسبب بالضرر لمزبون.  التأخرتقديم الخدمة الن 

يتبن لنا ان نشاط الجدولة ىي عممية تحديد االزمنة البلزمة إلنجاز الميام  ًء عمى ما تقدموبنا
باإلضافة الى تحديد بداية كل عمل ونيايتو لتحقيق  ,من اجل انتاج السمع او تقديم الخدمات

  السرعة في االنجاز, والوصول الى االسبقية في عممية تقديم المنتجات في السوق.
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 الفصل الثالث 

 وصف وتشخيص متغرياث البحث 

نموذج الدراسة , اتتطمب منيجية الدراسة تحديد المتغيرات التي استخدمت في تصميم 
ولتحقيق ذلك , تم ترميز ىذه المتغيرات وتصنيفيا من أجل البدء في التحميل بالبيانات األولية 

رية والنسب المئوية , المتوسط الحسابي المتعمقة بمتغيرات الدراسة , باستخدام )توزيعات التكرا
 ( لكل ُبعد من أبعاد الدراسة ومتغيراتيا.Tواالنحراف المعياري ومعدل االستجابة واختبار 

يتضمن محتوى ىذا الفصل وصًفا لطبيعة متغيرات الدراسة كما يراىا موظفو الشركة. لتحقيق 
)المتوسط الحسابي , واالنحرافات ( لبلستدالل عمى SPSS VE23ذلك , استخدم الباحث برنامج )

  ,واالختبار ,المعيارية , والتكرارات , والنسب المئوية , ومعدل االستجابة
 (.test –Tاختبار

( وكما ٕٙٔ, ٕٕٔٓتتوزع االستجابة الى مساحة المقياس وفق المؤشرات في االستبانة)محمد, ة
 : تيأي

  ٔمستوى ضئيل االىمية لمغاية ويقع ما بين%-ٕٓ.% 

  ٕٔمستوى متدني االىمية ويقع بين%-ٗٓ.% 

  ٔٗمستوى متوسط االىمية ويقع بين%-ٙٓ.% 

  ٔٙمستوى ميم ويقع بين%-ٛٓ.% 

  ة             ٓٓٔ-%ٔٛمستوى عالي االىمية ويقع بين.% 
 : ويشمل المبحث المحاور االتية 

جابة عمى لبلتم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي   -: عوامل النجاح الحاسمة: المحور األول
اسئمة االستبانة ليذا المتغير االول المكون من)دعم االدارة العميا, تكنولوجيا المعمومات 

( ٕٓوالتخطيط( وقد بم  مجموع االسئمة لبلبعاد االربعة ) ,واالتصاالت, وادارة الموارد البشرية
 : ( ٕٔسؤاال, وكما موضح في الجدول)
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 T-test واختبارنسبة االستجابة واالنحرافات المعيارية و ( "األوساط الحسابية 42جدول)ال

 المبحوثة في الشركة عوامل النجاح الحاسمة لمتغير"  

 النسبة   
             المئوية       

 
 
 النشاط

 الفقرات
 

 مقياس االستجابة

ابي
حس

ط ال
وس

ال
ري 

عيا
الم
ف 

حرا
االن

 % 
ابة

ستج
 اال

سبة
ن

 

ار 
ختب

ا
T-

 t
e

st
%

 

Si
gn

if
ic

an
t

شدة 
ق ب

أتف
 

فق
أت

ايد 
مح

فق 
ال أت

شدة 
ق ب

 أتف
ال

 
 Q1-Q5 12.0 57.5 24.0 6.0 .5 3.75 0.76 75 23.47 .00 دعم اإلدارة

 تكنموجيا
 المعمومات و
 االتصاالت

Q6-Q10 16.0 57.5 22.0 4.5 0 3.85 0.74 77 22.13 .00 

إدارة الموارد 
 البشرية

Q11-
Q15 

9.5 53 32.5 3 2 3.65 0.78 73 24.63 .00 

 التخطيط
Q16-
Q20 

9.5 44.5 36.0 10.0 0 3.54 0.80 71 25.86 .00 

 00. 29.46 74 0.60 3.70 .63 5.88 26.38 53.13 11.75 العام`المعدل 

     N= 200             *P ≤ 0.05  

 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)

الى وجود االتفاق بين اآلراء لممبحوثين بشأن عوامل النجاح الحاسمة  (ٕٔالجدول )يبين  
( وبنتيجة 64.88%( إذ وصل المعدل العام لبلتفاق )Q1-Q20)من خبلل معطيات 

)أتفق بشدة()أتفق( عمى التتابع, في حين وصل المعدل العام لعدم  %53.13)%()11.75)
%( )ال أتفق()ال أتفق 0.63%()(5.88( وبنتيجة 6.51%االتفاق عمى مكونات ىذا المتغير)

بشدة( عمى التتابع, كما وصمت نسبة اإلجابات المحايدة لعينة الدراسة عمى مكونات عوامل  
%(. وقوى تمك المعدالت )متوسط األوساط الحسابية (لئلجابات 26.38النجاح الحاسمة )

( وبانحراِف معياري 3لممقياِس ) ( وىو أعمى ِمْن الوسِط الحسابي3.7والحاصل عمى قيمة )
%( وىذا يدل عمى أن مستوى 74(, في حين وصمت نسبة االستجابة إلى مساحِة المقياِس )0.6)

والتي ىي مؤشر  ,اىتمام المجيبين قد وصل الى المستوى الرابع )الميم( من مساحة المقياس
-Tتوى الداللة لبلختبار عمى أىمية عوامل النجاح الحاسمة, وُيقوي ذلك أيضًا حصول قيمة مس

test ( وىذا يقود الى أن 0.05( والتي تعتبر أقل ِمْن ُمستوى المعنوية )0.00التي وصمت الى )
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كانت  لمفقرات إيجابية ليذا المتغير. كان الدور األكبر واإليجابي في اثراِء  االجابات لممبحوثين
ىذا المتغير لعاممي دعم االدارة العميا و تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وبنسبة أتفق بشدة 

( 3.85( )3.75%( عمى التتابع وبمتوسِط حسابي )7.5ٖ%( )7.5ٖ( وأتفق )%16( )%12)
( مما 0.00وصمت )T-test , وقيمة مستوى الداللِة لبلختبارِ  (0.74) (0.76وانحراٍف معياري  )

 يعني عمى التجانس بين االجابات لممبحوثين لمعوامل المذكورة انفا. 

 : كما يراىا المبحوثون وفيما يأتي وصٌف لكل عامل من عوامل النجاح الحاسمة

 : فيما يَأتي شرح ليذا العامل كما يراه المبحوثون: . دعم االدارة العميا4

 ( إلى أّن إدراك المبحوثين كان إيجابيًا تجاه فقرات ٖٔيظير من النتائج في الجدول )
(Q1-Q5( دعم االدارة العميا إذ وصل معدل االتفاق الى )ٗوبواقِع 7.9 )%
لعدم االتفاق  أتفق عمى التتابع, ووصل المعدل العامو  أتفق بشدة %(%46.4()21.5)

( ال أتفق وال أتفق بشدة,  في حيِن وصمت نسبُة اإلجابات 0.4%()7.7%%( وبنسبة )8.1الى)
( وبانحراٍف معياري 3.8ووصل متوسط األوساط الحسابية لئلجابات الى) .%(23.0المحايدة )

دعم  ستوى  عاملة لم%( وىذا يعني اإليجابي75( ونسبُة استجابة إلى مساحِة المقياس )0.76)
االدارة العميا في شركتيم, لبموغِو المستوى الرابع )المستوى الميم( من مساحِة المقياس , ووصمت 

( وىذا 0.05( و ىي أقل ِمْن مستوى المعنوية )0.00) T-testقيمة المستوى الداللة لبلختبار 
التي أسيمت في يعني االيجابية في اتجاه االجابات لمعاممين لمحتوى الفقرة. كانت اعمى الفقرات 

 Q2, و  )تتابع ادارة الشركة مراحل اداء انشطة سمسمة التجييز بدقة(  Q1إغناء ىذا النشاط 
تعتمد ادارة ) Q4و(,)توفر االدارة العميا في الشركة الموارد البلزمة التي تتطمبيا سمسمة التجييز

( الخاصة بسمسمة التجييزالشركة اسموب الباب المفتوح في التعامل مع الشكاوي والمقترحات 
%( عمى 22%()5.53%( )8.53وأتفق )(37%) ( 16%()19%والنسبة ألتفق بشدة  ىي)

( 0.78) (0.75( بانحراف معياري )3.80( )3.80( )3.92وكانت أوساطيا الحسابية ) ,التتابع
لمفقرات الثبلث وصمت الى  T-test ( عمى التتابع, والقيمة لمستوى داللة االختبار1.06)
 وىذا يعني التجانس في اإلجابات لؤلفراِد المبحوثين ليذِه الفقرات.  (,0.00)
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نسبة االستجابة ( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 43جدول )ال
  المبحوثة العميا في الشركة دعم اإلدارة لبعد عامل  T-test  واختبار

الفقرا
 ت
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 بشدة  أتفق

 
 ال أتفق محايد أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

Q1 38 19 117 
58.
5 

37 18.5 7 3.5 1 0.5 3.92 0.75 
78.4

0 
20.4

8 
0.00 

Q2 32 16 111 
55.
5 

46 23.0 10 5.0 1 0.5 3.8 0.78 
76.3

0 
21.5

7 
0.00 

Q3 34 17 102 
51.
0 

43 21.5 20 
10.
0 

1 0.5 3.7 0.88 
74.8

0 
20.3

6 
0.00 

Q4 74 37 44 22 58 29.0 24 
12.
0 

0 0.0 3.8 1.06 
76.8

0 
15.5

0 
0.00 

Q5 37 
18.
5 

90 
45.
0 

46 23.0 16 8.0 11 
5..
5 

3.6 1.05 
72.6

0 
18.4

9 
0.00 

المعد
 ل

43.
0 

21.
5 

92.
8 

46.
4 

46.
0 

19.2
5 

15.
4 

7.7 
3.
5 

0.4 3.8 0.76 75 
23.4

7 
.00 

 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)

أدناه وصفًا لمتغير عامل تكنولوجيا المعمومات : . تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت2
 : واالتصاالت كما يدركو المبحوثون

( إذ وصل المعدل Q6-Q10موقفًا ايجابيًا لعينة الدراسة لفقرات ىذا العامل )( ٗٔيظير الجدول )
منيم )أتفق بشدة()أتفق(  %(47.5%()23.4ىي ) لئلجابات%( والنسبة 70.9العام لبلتفاِق )

( 0.4%()8.2%%( وبنسبة)8.6تابع لتمك الفقرات, ووصل المعدُل العام لعدِم االتفاق )عمى الت
ووصل  .%(20.2أتفق بشدة(, في حين وصمت النسبة لئلجابات المحايدة الى)منيم )ال أتفق()ال 

( ونسبة االستجابة إلى 0.74)( وبانحراٍف معياري 3.85متوسط األوساط الحسابية لئلجابات )
%( وىذا يدل أن مستوى االجابة لممبحوثين لعامل تكنولوجيا المعمومات 77مساحِة المقياِس )

ن باالتجاه االيجابي وذلك لوصولو الى المستوى الرابع )المستوى واالتصاالت في شركتيم كا
التي وصمت الى  T-testالميم( ِمْن مساحِة المقياس , كما ان القيمة لمستوى داللة االختبار 

( قد عززت النتائج المذكورة انفًا وىذا يدل عمى أن 0.05( وىي أقُل ِمْن مستوى المعنويُة )0.00)
كانت باالتجاه اإليجابي لمحتوى الفقرة. أما اىم الفقرات التي ساىمت في اإلجابات لممبحوثين 
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)تمتمك الشركة االساليب والمعدات الحديثة في مجال تكنولوجيا  Q6إثراء ىذا العامل فيي 
)لمشركة موقع الكتروني عمى الشبكة العنكبوتية لدعم سمسمة  Q7و (,المعمومات واالتصاالت
تقوم الشركة بأجراء الدورات التدريبية المستمرة والخاصة بتكنموجيا ) Q9التجييز وانشطتيا(, و

(, المعمومات واالتصاالت بيدف رفع مستوى اداء العاممين في مجال انشطة سمسمة التجييز
)توفر الشركة منظومة اتصال متكاممة بين العاممين في مستوياتيا االدارية الثبلثة )العميا  Q10و
( وأتفق 27.0%( )30.5%) (25.0%( )21.5%وبنسبة أتفق بشدة ) التنفيذية(( –الوسطى  –
( 4.0) (3.9( )3.9أوساِط حسابية )وب%( عمى التتابع %38.5( )45.0) %(%44.5( )2.5ٖ)
(, وقيمُة مستوى الداللة لبلختبار) 0.95) (0.94) (0.83) (0.80( وبانحرافاِتيا المعيارية )3.8)

( T-test( 0.00لمفقرات وصمت الى,)  مما يعني ان اجابات العاممين عمى ىذه الفقرات كانت
 متجانسة .

 نسبة االستجابة( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 44جدول )ال

 المبحوثة في الشركة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتلمتغير  T-test  واختبار

الفقرا
 ت

 مقياس االستجابة
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وس
ال

ابي
حس
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ري
عيا
ف م

حرا
ان

 

ابة
ستج
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سبة
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اخت

te
st

-
%

T
 

اللة
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 S
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n
 

 
 أتفق بشدة

 
 ال أتفق محايد أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

Q6 43 21.5 105 52.5 40 20.0 12 6.0 0 0.0 3.9 0.80 77.90 
19.4

3 
0.0
0 

Q7 50 25.0 89 44.5 52 26.0 9 4.5 0 0.0 3.9 0.83 78.00 
18.8

2 
0.0
0 

Q8 26 13.0 114 57.0 29 14.5 29 14.5 0 0.0 3.7 0.91 73.30 
20.6

4 
0.0
0 

Q9 61 30.5 90 45.0 28 14.0 19 9.5 1 0.5 4.0 0.94 79.20 
15.6

7 
0.0
0 

Q10 54 27.0 77 38.5 53 26.5 13 6.5 3 1.5 3.8 0.95 76.60 
17.3

9 
0.0
0 

المعد
 ل

46`
.8 

23.4 95.0 47.5 40.4 20.2 16.4 8.2 0.8 0.4 3.85 0.74 77 
22.1

3 
0.0
0 

 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)

 : ادارة الموارد البشرية -3
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( 15.5%( وبنسبة )59%( يظير أن المعدَل العاُم لبلتفاِق قد وصل الى)٘ٔمن نتائج الجدول )
( منيا )اتفق(, 43.5%( و)Q11-Q15المبحوثين )اتفق بشدة( مع فقراِت ىذا العامل )من آراِء 

( ال اتفق 3.7%( ال اتفق و)8.0%%( وبنسبة )11.7اما بالنسبة لمعدل عدم االتفاق كانت )
(. ووصل المتوسط لؤلوساط 29.1%بشدة, في حيِن وصمت نسبة اإلجاباِت المحايدة الى )

( ووصمت نسبة االستجابة 0.78( وبانحراٍف معياري )3.65المبحوثين)الحسابية إلجاباِت 
(, بمعنى أّن مستوى اجابة الَمبحوثين كاَن ضمُن المستوى الرابِع )المستوى الميم(, 73%الى)

( وىي أقُل ِمن مستوى المعنوية 0.00التي بمغت ) T-testوأكدت قيمة مستوى الداللة لبلختبار 
تمتمك ) Q11قة. اما الفقرات التي ساىمت في إثراء ىذا النشاط ىي ( من النتائج الساب0.05)

تتابع ) Q15( والشركة الموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة في مجال انشطة سمسمة التجييز
( وبنسبة ( الشركة عن كثب حركة المبلك فييا من ) نقل , تقاعد ,استقالة , ترك العمل , الوفاة

%( عمى التتابع ووصمت أوساُطيا 42.5%( )1.5ٗ( وأتفق )23.5%( )16.5%أتفق بشدة )
( عمى الترتيب, وقيمة مستوى الداللة 1.00( )0.83( وبانحراٍف معياري )3.8( )3.9الحسابية )
وىذا يعني ان اجابات العاممين عمى ىذه الفقرات كانت  (,0.00لمفقرتين بمغت )T-test لبلختبار
 متجانسة.

 نسبة االستجابةالتكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و ( التوزيعات 45جدول )ال

 المبحوثة ةإدارة الموارد البشرية في الشركلبعد عامل  T-test  واختبار

الفقرا
 ت

 مقياس االستجابة
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 بشدة أتفق

 
 ال أتفق محايد أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

Q11 33 16.5 123 61.5 33 16.5 5 2.5 6 3.0 3.9 0.83 77.20 19.50 
0.0
0 

Q12 27 13.5 68 34.0 71 35.5 26 
13.
0 

7 3.5 3.4 1.00 68.24 22.50 
0.0
0 

Q13 19 9.5 74 37.0 70 35.0 25 
12.
5 

12 6.0 3.5 3.05 70.30 6.89 
0.0
0 

Q14 29 14.5 85 42.5 71 35.5 8 4.0 6 3.0 3.6 0.89 72.36 21.89 
0.0
0 

Q15 47 23.5 85 42.5 46 23.0 16 8.0 6 3.0 3.8 1.00 75.10 17.61 
0.0
0 

المعد
 ل

31.
0 

15.
5 

87.
0 

43.
5 

58.
2 

29.
1 

16.
0 

8.0 
7.
4 

3.
7 

3.65 0.78 73 
24.6

3 
0.0
0 
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 (spss ve 23باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)الجدول اعبله من اعداد الباحث 

 : فيما يأتي وصٌف لعامل التخطيط كما يراه المبحوثون: التخطيط -4

( من 13.1%( وبواقع )57.4%( أن المعدَل العام لبلتفاِق وصل الى )ٙٔول )يتوضح من  الجد
( منيا )اتفق(, من 44.3%( و)Q16-Q20آراء المبحوثين ) اتفق بشدة( مع فقراِت ىذا العامل )

( ال 3.7%( ال اتفق و)9.3%%( وبنسبة )13.0جية أخرى وصل المعدل العام لعدِم االتفاِق )
%(. ووصل المتوسط لؤلوساط الحسابية إلجاباِت 29.6اتفق بشدة, واإلجابات المحايدة )

( وىذا 70.8 %( ووصمت نسبة االستجابة الى )0.8( وبانحراٍف معياري )3.54المبحوثين الى )
يدل أّن المستوى اإلدراك لممبحوثين كان قد وصل الى المستوى الرابع )المستوى الميم( , ولقد 

وىذا يعني ان اجابات العاممين نحو T-test (0.00,)بينت القيمة لمستوى الداللة االختبار 
 الفقرات كانت ايجابية ليذا العامل.

نسبة االستجابة الحسابية واالنحرافات المعيارية و ( التوزيعات التكرارية واألوساط 46جدول )ال
 المبحوثة لمتغير نشاط التخطيط  في الشركة T-test  واختبار

الفقرا
 ت
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 بشدة أتفق

 
 ال أتفق محايد أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

Q16 25 
12.
5 

92 
46.
0 

70 
35.
0 

13 6.5 0 
0.
0 

3.6 0.78 
72.9

0 
24.4

9 
0.0
0 

Q17 15 7.5 44 
22.
0 

90 
45.
0 

35 
17.
5 

16 
8.
0 

3.0 1.01 
60.7

0 
27.5

3 
0.0
0 

Q18 43 
21.
5 

78 
39.
0 

53 
26.
5 

11 5.5 15 
7.
5 

3.6 1.11 
72.3

0 
17.6

4 
0.0
0 

Q19 28 
14.
0 

121 
60.
5 

26 
13.
0 

20 
10.
0 

5 
2.
5 

3.7 0.91 
74.7

0 
19.6

5 
0.0
0 

Q20 20 
10.
0 

108 
54.
0 

57 
28.
5 

14 7.0 1 
0.
5 

3.7 0.77 
73.2

0 
24.5

2 
0.0
0 

.26 المعدل
2 

13.
1 

88.
6 

44.
3 

59.
2 

29.
6 

18.
6 

9.3 
7.
4 

3.
7 

3.54 0.8 70.8 
25.8

6 
0.0
0 

 (spss ve 23التحميل)الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج 

الشركة يمكن تحديد أىمية تبني عوامل النجاح الحاسمة في الشركة  وبناًء عمى ما تقدم
 : وكما موضح في الجدول اآلتي ,المبحوثة
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 ا( األىمية النسبية لتبني عوامل النجاح الحاسمة من قبل المبحوثين في الشركة 47الجدول )
 المبحوثة

متوسط األوساط  األنشطة
 الحسابية

 مستوى الداللة T-test%اختبار  نسبة االستجابة %

Significant 
تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت
3.85 77 22.13 0.00 

 0.00 23.47 75 3.75 دعم اإلدارة العميا

 0.00 24.63 73 3.65 البشرية إدارة الموارد

 0.00 25.86 71 3.54 التخطيط

 ( spss ve 23باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل) الجدول اعبله من اعداد الباحث

احتل المركز االول من  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت( يتضح أن عامل ٚٔمن الجدول )
ثم عامل ادارة الموارد  ,وجية نظر المبحوثين, و جاء عامل دعم االدارة العميا بالمركز الثاني

 الرابع. وأخيرًا التخطيط بالمركز ,البشرية ثالثاً 

 انشطة سمسمة التجييز: المحور الثاني

االدراك االولي لمعاممين حول انشطة سمسمة التجييز, تم اعتماد الباحث في قياِس 
الشراء, : (المتغير الثاني)انشطة سمسمة التجييز( من خبلل ستة انشطة وتتكون وفق االتي

متعرف عمى مستوى ادراِك العاممين التوزيع, النقل, واخيرًا الجدولة(,ل ,التخزين, خدمة الزبون
( فقرة, عبر اعتماد )مقياس ليكرت الخماسي(, وكما ٖٓلممتغير, وقد وصل مجموع الفقرات الى )

 : تيأي

( عمى وجوِد االتفاق بين اآلراء لممبحوثين نحو) ٛٔيتوضح من المعطيات لمجدول ) 
( وبواقع 68.42%) لبلتفاق( إذ وصل المعدل العام Q21-Q50انشطة سمسمة التجييز( )

)أتفق بشدة( )أتفق( عمى الترتيب, في حيِن وصل المعدل العام لعدم  %54.67)%( )13.75)
%( )ال أتفق()ال أتفق 0.42%()(4.25( وبواقع 4.67%االتفاق عمى فقراِت المتغير الحالي الى)

دراسِة عمى فقراِت بشدة( عمى الترتيب, كما وصمت نسبة اإلجابات المحايدة إلفراِد عينِة ال
ويعزز ذلك المعدالت لقيمة المتوسط لؤلوساط  .%(26.92) انشطة سمسمة التجييز( الى)

( وبانحراٍف 3( وىو أعمى من الوسِط الحسابي لممقياِس )3.74الحسابية إلجابات المبحوثين )
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( وىذا %74.84(, في حيِن وصمت ِنسبُة االستجابة إلى مساحِة الِمقياِس الى )0.58معياري )
يعني بأن مستوى اجابة المبحوثين قد وصَل الى الُمستوى الرابع )المستوى الميم( من مساحِة 

, وُيؤكد ذلك أيضًا الحصول عمى انشطة سمسمة التجييز(و التي تشير الى أىمية )دعم  ,المقياسِ 
توى ( وىي أقُل ِمن ُمس0.00( والتي وصمت الى )T-testقيمٍة لمستوى الداللة لبلختبار) 

(. وىذا يعني ان اجابات المجيبين نحو الفقرات  كانت ايجابية ليذا المتغير, وقد 0.05المعنوية )
الشراء والتوزيع الدور البارز واإليجابي في اثراء ىذا المتغير وبمعدِل أتفُق  ننشاطيكان لبعدي 

( 3.87) ( عمى الترتيب, وبأوساِط حسابية4.5ٖ( )2.5ٗ%( وأتفُق )17.0%( )13.5بشدٍة )
( عمى 0.72( )0.66( عمى الترتيب, واالنحرافات المعيارية لبعدي النشاطين وصمت الى )3.86)

وصمت الى  ,لبعدي النشاطين النقل والتوزيعT-test) الترتيب, وقيمُة ُمستوى الداللة لبلختباِر)
 ( مما يؤكد إلى التجانس بيَن إجاباِت المبحوثين لؤلبعاِد المذكورِة. 0.00)

 T-test واختبارنسبة االستجابة ( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 48دول)جال

 المبحوثةفي الشركة  سمسمة التجييزلمتغير انشطة 

 النسبة
 المئوية
 
 
 

 النشاط

 الفقرات
 

 مقياس االستجابة
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فق 
ال أت

شدة 
ق ب

 أتف
ال

 

 الشراء
Q21-
Q25 

13.5 62.5 21.5 2.5 0 3.87 0.66 77.4 24.22 .00 

-Q26 التخزين
Q30 

18.5 45.5 30.5 5.5 0 3.77 0.81 75.4 21.41 .00 

خدمة 
 الزبون

Q31-
Q35 

8.5 56.0 30.0 5.5 0 3.68 0.71 73.6 26.45 .00 

 التوزيع
Q36-
Q40 

17.0 54.5 26.0 2.5 0 3.86 0.72 77.2 22.51 .00 

-Q41 النقل
Q45 

10.5 60.5 24.5 4.5 0 3.77 0.69 75.4 25.12 .00 

-Q46 الجدولة
Q50 

14.5 49.0 29.0 5.0 2.5 3.68 0.87 73.6 21.39 .00 

 00. 30.51 74.84 0.58 3.74 0.42 4.25 26.92 54.67 13.75 المعدل العام

 N= 200             *P ≤ 0.01 (spss ve 23اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل) الجدول اعبله من
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 : كما يراىا المبحوثون المتغيريأتي وصٌف لكِل نشاط من انشطة وفيما 

 : وبالشكل االتي (,ٜٔف نشاط الشراء تم اعداد الجدول)لوص: نشاط الشراء -1

نسبة االستجابة  واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و ( التوزيعات التكرارية 49جدول )ال
 الشركة المبحوثة لمتغير بعد نشاط الشراء في T-test  واختبار

الفقرا
 ت

 مقياس االستجابة

ابي
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ف م
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ان
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ستج
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سبة
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 بشدة أتفق

 
 ال أتفق محايد أتفق

 ال أتفق
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

Q21 41 20.5 114 57.0 39 19.5 6 3.0 0 0.0 3.95 
0.721

2 
79.0

0 
20.59 0.00 

Q22 61 30.5 80 40.0 53 26.5 6 3.0 0 0.0 3.98 
0.832

5 
79.6

0 
17.33 0.00 

Q23 38 19.0 108 54.0 48 24.0 6 3.0 0 0.0 3.89 
0.735

3 
77.8

0 
21.35 0.00 

Q24 41 20.5 110 55.0 37 18.5 9 4.5 3 1.5 3.89 
0.833

8 
77.7

0 
18.91 0.00 

Q25 36 18.0 79 39.5 69 34.5 15 7.5 1 0.5 3.67 
0.874

6 
73.4

0 
21.51 0.00 

 المعدل
43.
4 

21.
7 

98.
2 

49.
1 

49.
2 

24.
6 

8.
4 

4.
2 

0.
8 

0.
4 

3.87 0.66 77.4 
24.2

2 0.00 

 (spss ve 23عمى نتائج برنامج التحميل) الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد

( أّن رأي المبحوثين كان إيجابيًا اتجاه الفقرات الخاصة ٜٔنشاىد من نتائِج الجدول )
%( وبنسبة 70.8(, المعدُل العام لبلتفاِق وصل الى )Q21-Q25ليذا البعد )

المعدل عام لعدِم منيم )أتفق بشدة()أتفق( عمى الترتيب لتمك الفقرات, بينما  %(%49.1()21.7)
( منيم )ال أتفق()ال أتفق بشدة( عمى الترتيب, ووصمت 0.4%()4.2%%( وبنسبة )4.6االتفاِق )

%(. ووصل ُمتوسط األوساط الحسابية إلجاباِت الَمبحوثين 24.6نسبة اإلجابات المحايدة الى )
ِس فوصمت الى ( بينما نسبة االستجابة إلى مساحِة المقيا0.66( وبانحراٍف معيارٍي )3.87)
%( وىذا يدل أن مستوى اجابات المبحوثين لنشاط الشراء في شركتيم كان مقبواًل وذلك 77.4)

-T)لوصولو الى المستوى الرابع )المستوى الميم(, أكد ذلك ان قيمَة مستوى الداللِة لبلختباِر 

test) ( 0.05( وىي اقُل ِمن مستوى المعنوية )0.00والتي وصمت الى,)  بمعنى أن اإلجابات
 Q21لممبحوثين كانت إيجابيُة لمحتوى الفقرة. اىم الفقرات التي ساىمت في اثراء ىذا البعد فيي 

)تحرص ادارة  Q22)تستند الشركة في عمميات الشراء لدييا عمى معياري السعر والجودة( و 
)تفاضل الشركة  Q23 الشركة عمى شراء المواد من المجيزين ذوي السمعة وااللتزام العاليين( و
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تسعى ) Q24( و بين المجيزين بشكل مستمر من اجل االستفادة من عروض تجييز مناسبة 
وقيم االتفاق بشدة واالتفاق موضحة بالجدول ( ادارة الشركة الى اقامة عبلقات طيبة مع المجيزين

 اعبله. 

وفق الشكل  (,ٕٓنشاط التخزين تم اعداد الجدول )لغرض وصف : . بعد نشاط التخزينٕ
 : االتي

نسبة االستجابة  ( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 22جدول )ال
 المبحوثة لبعد نشاط التخزين في الشركة T-test  واختبار

الفقرا
 ت

 مقياس االستجابة

ابي
حس

ط ال
وس
ال

 

ري
عيا
ف م

حرا
ان

 

ابة
ستج

 اال
سبة

ن
% 

بار
اخت

te
st

-T% 

لة 
دال
ى ال

ستو
م

Si
gn

 

 
 بشدة أتفق

 
 ال أتفق محايد أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

Q26 45 
22.
5 

113 
56.
5 

29 
14.
5 

1
2 

6.0 1 
0.
5 

3.95 0.81 78.90 18.43 0.00 

Q27 27 13.
5 

66 33 80 
40.
0 

2
7 

13.
5 

0 
0.
0 

3.47 0.89 69.30 24.38 0.00 

Q28 27 
13.
5 

81 
40.
5 

43 
21.
5 

3
9 

19.
5 

10 
5.
0 

3.38 1.10 67.60 20.90 0.00 

Q29 54 
27.
0 

93 
46.
5 

35 
17.
5 

1
8 

9.0 0 
0.
0 

3.92 0.90 78.30 17.14 0.00 

Q30 45 
22.
5 

114 
57.
0 

22 
11.
0 

1
9 

9.5 0 
0.
0 

3.93 0.84 78.50 18.01 0.00 

 المعدل
39.
6 

19.
8 

93.
4 

46.
7 

41.
8 

20.
9 

2
3 

11.
5 

2.
2 

1.
1 

3.77 0.81 75.4 21.41 0.00 

 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)

( والخاصة بفقرات بعد نشاط التخزين ٕٓول )أظيرت النتائج المعروضة في الجد
(Q26-Q30( وصل المعدل العام لبلتفاِق الى ,)( لر )اتفق 46.7%( )19.8%( منيا )6.54%

%( موزعة 12.6عمى الترتيب, بينما وصل المعدل العام لعدِم االتفاق الى )بشدة( )اتفق( 
%( لر )ال اتفق( )ال اتفق بشدة( عمى الترتيب, أما نسبة اجابة الحياد فكانت %1.1( )11.5)
( بانحراٍف 3.77الحسابية لمفقراِت الى ) لؤلوساط%(, بينما وصل  المتوسط العام 20.96)

بمعنى أن مستوى اجابة (,%75.4ستجابِة الى مساحِة المقياِس )( ونسبة اال0.81معياري )
د وصل الى المستوى الرابع )المستوى الميم( ِمن مساحِة المقياس. وُيقوي ذلَك أيضًا قَ المبحوثين 

( وىي أقُل ِمن ُمستوى 0.00والتي وصمت الى ) (,T-testظيور قيمِة ُمستوى الداللة لبلختباِر) 
( وىذا يؤكد أن إجابات المبحوثين عمى فقراِت ىذا البعد كانت إيجابية. واىم 0.05المعنوية )

)تتبنى الشركة الجداول الزمنية في تييئة  Q26الفقرات التي ساىمت في إثراء ىذا النشاط فيي 
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%( وبوسٍط حسابي 6.5ٖ( وأتفق )22.5%متطمبات سمسمة التجييز يوميا( وبنسبِة أتفق بشدة )
)تعتمد الشركة اساليب وطرق خزن  Q20(, والبعد 0.81المعياري لو ) ( واالنحراف3.95)

( بوسٍط حسابي 46.5%( واتفق )%27.0( بنسبة اتفق بشدة )مبلئمة لمحفاظ عمى المخزون
)تحرص الشركة عمى متابعة مستوى الخزين  Q30(, والبعد 0.90( وبانحراٍف معياري )3.92)

%( واتفق 22.5قف العمل(, بنسبة اتفق بشدة )باستمرار لتجنب حالة الفائض والعجز وتو 
( والقيمة لمستوى الداللة 0.84( وبانحراٍف معياري )3.93%( والمتوسط الحسابي )7ٖ)

مما يؤكد عمى ان اجابات  (,0.00وصمت الى ) ,لكل من الفقرات الثبلثة T- test) لبلختباِر)
 العاممين ليذه الفقرات كانت متجانسة .

(, ووفق ٕٔط خدمة الزبون تم اعداد الجدول)من اجل وصف نشا: الزبوننشاط خدمة -3
 : االتي

نسبة االستجابة  ( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 24جدول )ال
 المبحوثة لبعد نشاط خدمة الزبون في الشركة  T-test  واختبار

 الفقرات

 مقياس االستجابة

ابي
حس

ط ال
وس
ال

 

ري
عيا
ف م

حرا
ان

 

ابة
ستج

 اال
سبة

ن
% 

بار
اخت

te
st

-T% 

لة 
دال
ى ال

ستو
م

Si
gn

 

 
 بشدة أتفق

 
 ال أتفق محايد أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

Q31 20 10.0 91 45.5 66 33.0 14 7.0 9 4.5 3.50 0.93 69.90 22.89 0.00 

Q32 26 13.0 77 38.5 69 34.5 28 14.0 0 0.0 3.51 0.89 70.10 23.73 0.00 

Q33 24 12.0 103 51.5 57 28.5 11 5.5 5 2.5 3.65 0.86 73.00 22.33 0.00 

Q34 30 15.0 107 53.5 52 26.0 9 4.5 2.0 1.0 3.77 0.79 75.40 21.91 0.00 

Q35 41 20.5 68 34.0 71 35.5 15 7.5 5 2.5 3.63 0.97 72.50 19.96 0.00 

 0.00 26.45 73.6 0.71 3.68 2.1 4.2 7.7 15.4 31.5 63 44.6 89.2 14.1 28.2 المعدل

 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)

( إلى أّن المعدَل العام لبلتفاِق وصل الى ٕٔشير نتائج المعروضة في الجدول )ت
المبحوثين )اتفق بشدة( و)اتفق( لفقراِت ىذا %( من 44.6%( و )14.1%( مقسمة الى  )8.73)

%( غير متفقين 15.4%( منيا )17.5(, وصل المعدُل العام لعدِم االتفاق )Q31-Q35البعد )
%( غيُر متفقيَن بشدة, ووصمت نسبة الحياد في االجاباِت الى 2.1عمى فقراِت ىذا النشاط و)

( وبانحراٍف معياري 3.68المبحوِثين )%(. وصل المتوسط األوساِط الحسابية إلجاباِت 31.5)
%( وىذا يشير الى مستوى اجابات المبحوثين قد وصل 73.6( ونسبة االستجابة كانت )0.71)
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 (T-test)الى المستوى الرابع )المستوى الميم(, واكد ذلَك ُظيور ِقيمة مستوى الداللة لبلختباِر 
( وىذا يعني أن إجابات 0.05) ( وىي أقُل ِمن ُمستوى الَمعنوية0.00التي وصمت الى )

)يمثل  Q34المبحوثين باالتجاه اإليجابي لمضمون الفقرة. ومن الفقراِت التي أثرت ىذا الُبعد ىي 
الفيم الجيد لمستوى خدمة الزبون العنصر االساسي في تطبيق وانجاح سمسمة التجييز( وبنسبِة 

( 3.77طيا الحسابي الى )( عمى الترتيب ووصل متوس53.5%%(  وأتفق )15أتفُق بشدة )
 (,0.00لمفقرتين بمغت ) (T-test) (, وقيمُة مستوى الداللِة لبلختبارِ 0.79واالنحراُف المعياري )

 يتعمق بإجاباتيم ليذه الفقرة.   ويشير ىذا الى تجانس ردود العاممين فيما

 : (, ووفق االتيٕٕنشاط التوزيع تم اعداد الجدول) لغرض وصف: .نشاط التوزيع4

نسبة االستجابة  ( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 22جدول )ال
 المبحوثة لبعد نشاط التوزيع  في الشركة  T-test  واختبار

الفقرا
 ت

 مقياس االستجابة

ابي
حس

ط ال
وس
ال

 

ري
عيا
ف م

حرا
ان

 

ابة
ستج

 اال
سبة

ن
% 

بار
اخت

te
st

-T% 

لة 
دال
ى ال

ستو
م

Si
gn

 

 
 بشدة أتفق

 
 ال أتفق محايد أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

Q3
6 

53 26.5 113 56.5 25 12.5 9 4.5 0 0.0 4.05 0.76 81.00 17.79 
0.0
0 

Q3
7 

50 25.0 96 48.0 43 21.5 11 5.5 0 0.0 3.93 0.83 78.50 18.40 
0.0
0 

Q3
8 

30 15.0 94 47.0 57 28.5 19 9.5 0 0.0 3.68 0.84 73.50 22.19 
0.0
0 

Q3
9 

48 24.0 88 44.0 49 24.5 14 7.0 1 0.5 3.84 0.89 76.80 18.48 
0.0
0 

Q4
0 

46 23.0 65 32.5 76 38.0 9 4.5 4 2.0 3.70 0.94 74.00 19.55 
0.0
0 

0.0 22.51 77.2 0.72 3.86 0.5 1 6.2 12.4 25 50 45.6 91.2 22.7 45.4 المعدل
0 

 (spss ve 23اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)الجدول 

( 22.7%%( , )49.2( وصل المعدل العام لبلتفاِق الى )ٕٕيتبّين من نتائِج الجدول )
( منيا متفقة, وبالمقابل 45.6%( و)Q36-Q40من المبحوثين متفقين بشدة مع فقراِت ىذا الُبعد )

( ال اتفق بشدة, 0.5%( ال اتفق و)6.2%%( وبنسبِة )ٚ.ٗاالتفاِق الى)وصل المعدل العام لعدِم 
%(. بينما معدل األوساط الحسابية إلجاباِت المبحوثين 25.0ووصمت االجابات المحايدة نسبة )
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( بمعنى أّن مستوى 77.2 %( وبنسبِة استجابة )0.72( وبانحراٍف ِمعياري )3.86وصل الى )
لتوزيع في الشركة كان مقبوال عند المستوى الرابع )المستوى الميم(, إدراك المجيبين لبعد نشاط ا

( 0.05( وىي أقُل ِمن مستوى المعنوية )T-test ()0.00وعززت قيمة مستوى الداللة لبلختباِر )
بمعنى أن إجابات المجيبين كانت باالتجاه اإليجابي لمحتوى ىذه الفقرة. الفقرات التي ساىمت في 

)تحرص الشركة عمى ايصال منتجاتيا  لزبائنيا بالكمية والوقت  Q36ىَي إثراء ىذا النشاط 
%( ووسٍط 6.5ٖ( وأتفق )26.5%والمكان المناسب من خبلل قنوات التوزيع( بنسبِة أتفُق بشدة )

)تسعى الشركة جاىدة الى حصول الزبون  Q37(, و 0.76( وبانحراٍف معياري )4,05حسابي )
%( ووسٍط حسابي 48.0( وأتفق )25.0%بنسبِة أتفُق بشدة ) عمى منتجاتيا باقل جيد ممكن(

لكِل  T-test)(, ويؤكد ذلَك قيمُة مستوى الداللة لبلختباِر )0.83( وبانحراٍف معياري )3.93)
 عمى ىذه الفقرة كانت متجانسة. ينبيالمجوىذا يعني ان اجابات العاممين (,0.00فقرة والبالغة )

 : ( وبالشكل االتيٖٕنشاط النقل, تم اعداد الجدول ) وصف  ألجل: .نشاط النقل5

عام بين آراء المبحوثين حول فقرات  اتفاق( إلى وجود ٕٔ-ٖتشير المعطيات لنتائج الجدول )
( وبنسبة )أتفق بشدة()أتفق( 66.0%( بمعدل عام )Q41-Q45ىذا النشاط )

%( وبنسبِة 6.ٖ%(, بينما المعدل العام لعدِم االتفاق وصل الى )47.7()%18.3)
فكانت ( )ال أتفق()ال أتفق بشدة( عمى الترتيب, أما نسبة اإلجابات المحايدة %1.2()%4.4)
( وبانحراٍف معياري 3.77الى ) ينبيالمج(. ووصل متوسط األوساِط الحسابيِة إلجاباِت %28.3)
كان إيجابيًا لوصولو  ( بمعنى أّن مستوى اجابة المبحوثين75.4%(, ونسبُة االستجابة )0.69)

والتي  (T-test)الى المستوى الرابع )مستوى الميم(, وقوى من ذلك قيمُة ُمستوى الداللِة لبلختباِر 
(. إن الفقرات التي كان ليا أساىمًا 0.05( وىي أقُل ِمن ُمستوى المعنوية )0.00وصمت الى )

ل عمى المواد االولية من )تحرص الشركة في الحصو  Q41 إيجابيًا في إثراء ىذا النشاط ىي
)تعتمد الشركة عمى العديد من بدائل وسائل النقل في  Q43المجيزين بالوقت المناسب( و
 الترتيب%( عمى 45.5%( )0.5ٗ( وأتفق )22.5%( )17.0%اعماليا( وبنسبة أتفق بشدة )

( عمى 0.85( )0.69( وانحرافاِتيا المعيارية الى)3.84( )3.92ووصمت أوساُطيا الحسابية الى)
وىذا  (,0.00لمفقرتين وصمت الى )  T- test )الترتيب, وبينما قيمُة مستوى الداللة لبلختباِر)

 يؤكد ان اجابات العاممين المجيبين عمى الفقرات كانت متجانسة. 
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نسبة االستجابة  ( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 23جدول )ال
 المبحوثة لبعد نشاط النقل في الشركة   T-test  واختبار

الفقرا
 ت

 مقياس االستجابة

ابي
حس

ط ال
وس
ال

 

ري
عيا
ف م

حرا
ان

 

ابة
ستج

 اال
سبة

ن
% 

بار
اخت

te
st

-T% 

لة 
دال
ى ال

ستو
م

Si
gn

 

 
 بشدة أتفق

 
 ال أتفق محايد أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت
Q41 34 17.0 121 60.5 39 19.5 6 3.0 0 0.0 3.92 0.69 78.30 22.14 0.00 

Q42 20 10.0 97 48.5 76 38.0 5 2.5 1 0.5 3.65 0.71 73.06 26.59 0.00 

Q43 45 22.5 91 45.5 51 25.5 13 6.5 0 0.0 3.84 0.85 76.80 19.36 0.00 

Q44 41 20.5 82 41.0 61 30.5 11 5.5 5 2.5 3.72 0.94 74.30 19.39 0.00 

Q45 43 21.5 86 43.0 56 28.0 9 4.5 6 3.0 3.76 0.94 75.10 18.67 0.00 

 المعدل
36.
6 

18.
3 

95.
4 

47.
7 

56.
6 

28.
3 

8.
8 

4.
4 

2.
4 

1.
2 

3.77 0.69 75.4 25.12 0.00 

 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)

 : ( ووفقًا لبلتيٕٗنشاط الجدولة تم اعداد الجدول) من اجل وصف: نشاط الجدولة-6

نسبة االستجابة  ( التوزيعات التكرارية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و 24جدول )ال
 المبحوثة لبعد نشاط الجدولة  في الشركة  T-test  واختبار

الفقرا
 ت

 مقياس االستجابة

ابي
حس

ط ال
وس
ال

 

ري
عيا
ف م

حرا
ان

 

بة 
نس

ابة
ستج

اال
% 

بار
اخت

te
st

-T% 

لة 
دال
ى ال

ستو
م

Si
gn

 

 
 بشدة أتفق

 
 ال أتفق محايد أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت
Q46 50 25.0 78 39.0 54 

27.
0 

10 5.0 8 4.0 
3.7
6 

1.0
1 

75.2
0 

17.3
0 

0.00 

Q47 41 20.5 95 47.5 42 
21.
0 

15 7.5 7 3.5 
3.7
4 

0.9
8 

74.8
0 

18.1
2 

0.00 

Q48 24 12.0 66 33.0 66 
33.
0 

33 
16.
5 

11 5.5 
3.3
0 

1.0
6 

65.9
0 

22.8
5 

0.00 

Q49 50 25.0 83 41.5 40 
20.
0 

16 8.0 11 5.5 
3.7
3 

1.0
9 

74.5
0 

16.4
9 

0.00 

Q50 29 14.5 104 52.0 48 
24.
0 

10 5.0 9 4.5 
3.6
7 

0.9
4 

73.4
0 

19.9
9 

0.00 

 المعدل
38.
8 

19.
4 

85.
2 

42.
6 

5
0 

25 
16.
8 

8.4 
9.
2 

4.
6 

3.6
8 

0.8
7 

73.6 
21.3

9 0.00 

 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)
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( إلى وجود إتفاق بين آراء المبحوثين حول فقرات ىذا ٕٗتظير معطيات الجدول )
%( 42.6()19.4%( وبنسبِة)62.0%( إذ وصل الُمعدل العام لبلتفاِق )Q46-Q50النشاط )

%( وبنسبة 13.0)أتفق بشدة()أتفق( عمى الترتيب, والمعدل العام لعدِم االتفاق وصل الى )
(. 25.0%( )ال أتفق()ال أتفق بشدة( عمى الترتيب, ونسبُة اإلجابات المحايدِة )%4.6()%8.4)

( واالنحراف المعياري لو 3.68ووصل متوسط األوساط الحسابية إلجاباِت المبحوثين الى )
( بمعنى أّن مستوى اجابة المبحوثين كان  73.6%( ووصمت نسبة االستجابة الى )0.87)

باالتجاه اإليجابي لوصولو الى المستوى الرابع )المستوى الميم(, واكد ذلك ِقيمة ُمستوى الداللة 
(. و الفقرات 0.05( وىي أقُل ِمن مستوى المعنوية )0.00(التي وصمت الى ) (T-testلبلختباِر 

)تسعى الشركة الى تقميل زمن انتظار الزبون  Q46 تي ساىمت في إثراء ىذا النشاط ىيال
)تحرص الشركة الى تخفيض اليدر في الطاقة( وبنسبِة أتفق  Q47لمحصول عمى المنتوج( و

ترتيب , وأوساُطيا الحسابية %( عمى ال47.5%( )39.0( وأتفق )20.5%( )25.0%بشدة )
( عمى الترتيب, وقيمة ُمستوى الداللة 0.98( )1.01وانحرافاُتيا المعيارية )( 3.74( )3.76)

ويعني ىذا تجانس اإلجابات لمعاممين المجيبين  (,0.00لمفقرتين بمغت ) (T- test) لبلختبار
 لمفقرات. 

 ,الشركة المبحوثةفي الشركِة  سمسمة التجييزانشطة وبناًء عمى ما تقدم يمكن تحديد أىمية تبني 
 :(ٕ٘وكما مبين في الجدول)

 من قبل المبحوثين في الشركة   سمسمة التجييز( األىمية النسبية لتبني انشطة 25الجدول )
 المبحوثة

 األنشطة
متوسط األوساط 

 الحسابية
 مستوى الداللة T-test%اختبار  نسبة االستجابة %

Significant 
 24.22 77.4 0.66 3.87 الشراء

 22.51 77.2 0.72 3.86 التوزيع

 21.41 75.4 0.81 3.77 التخزين

 25.12 75.4 0.69 3.77 النقل

 26.45 73.6 0.71 3.68 خدمة الزبون

 21.39 73.6 0.87 3.68 الجدولة

 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)
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أن نشاط الشراء احتل المركز االول  ( إلى أن وجية نظر المبحوثينٕ٘) ُيشير الجدول 
وجاء نشاط التوزيع بالمركز الثاني ثم نشاط التخزين بالمركز الثالث ثم نشاط النقل بالمركز الرابع 

وىو ما يتفق مع  فنشاط خدمة الزبون بالمركز الخامس وأخيرًا نشاط الجدولة بالمركز السادس.
 .(ٔٔوجو نظر الكتب في الجدول)
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 الفصل الرابغ 

 اختبار منىرج الذراست 

 أنشطة سمسمة التجييز( لمشركة  امل النجاح الحاسمة في عو اثر لتحديد طبيعة العبلقات )
, وىذا الفصل مخصص لمتحقق من صحِة نموذج الدراسة االفتراضي , واعتمد الباحث  المبحوثة

(. واستنادا (SPSS VE 23عمى ىذا اليدف عمى مجموعة من األدوات التحميمية باستخدام برنامج 
 :إلى ما سبق , يحتوي ىذا الفصل عمى ثبلث مباحث

 ت الدراسة وتحميمويا.اختبوار عالقات االرتبواط بين متغويرا: المبووحث األول

 اختبار عالقوات التأثوير بين متغيرات الدراسة وتحميمويا.: المبووحث الثاني

 .اختبار تبواين تأثوير المتغويرات المستقموة: المبوحوث الثالث
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 ادلبحـث األول

 بني متغــرياث الذراسـت وحتليلهااخـتبار ػالقـاث االرتـبـاط 

وجود عالقة ارتباط ذات داللة وتنص ىذه الفرضية عمى : الفرضية الرئيسة األولىاختبار  -أوالً 
واظير تحميل  ,معنوية بين عوامل النجاح الحاسمة مجتمعة وأنشطة سمسمة التجييز مجتمعةً 

ىذه العبلقة عمى مستوى الشركة وجود عبلقة ارتباط قوية ذات داللة معنوية موجبة بين عوامل 
 تمعة وأنشطة  سمسمة التجييز مجتمعًة, إذ حقق ُمعامل االرتباطالنجاح الحاسمة مج

 (:ٕٙ.وكما في الجدول) (**0.742) )المؤشر الكمي(

وانشطة سمسمة  مجتمعةنتائج عالقة االرتباط بين أنشطة عوامل النجاح الحاسمة (26الجدول)
 المبحوثةالتجييز مجتمعًة في الشركة 

 المتغير المستقل               
 المتغير المعتمد  

 عوامل النجاح الحاسمة مجتمعة

 )المؤشر الكمي( **0.742 مجتمعة انشطة سمسة التجييز
 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)          

 .الشركة المبحوثة الرئيسة األولى عمى مستوى  عميو يمكن قبول الفرضية

وتنص ىذه الفرضية عمى وجود عبلقة ارتباط ذات داللة : اختبار الفرضية الرئيسة الثانية: ثانياً 
وقد ,معنوية بين كل عامل من عوامل النجاح الحاسمة منفردا وانشطة سمسمة التجييز مجتمعةً 

تبين من تحميل  عبلقة االرتباط بين كل نشاط من أنشطة عوامل النجاح الحاسمة منفردًة وانشطة 
وكما موضحة  الشركة المبحوثةمة التجييز مجتمعًة المعتمدة في الدراسة عمى مستوى الشركة سمس

 : ( ٕٚفي الجدول )

 

 ( نتائج عالقة االرتباط بين أنشطة عوامل النجاح الحاسمة منفردة وانشطة27الجدول )
 الشركة المبحوثة سمسمة التجييز مجتمعًة في 
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N = 200           P ≤ 0.01     الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)الجدول اعبله من اعدادspss ve 

23)                                                                                                                          

( إلى ُٕٚيشير الجدول ): . العالقة بين عامل دعم اإلدارة العميا وابعاد انشطة سمسمة التجييز4
وجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية عالية وموجبة بين عامل دعم االدارة العميا  وأبعاد انشطة 

(. وتفسر ىذه 0.01( عند مستوى معنوية )*0.518سمسمة التجييز, إذ حققت قيمة االرتباط )*
ة سمسمة التجييز العبلقة بأنو كمما زاد دعم االدارة العميا أسيم ذلك في زيادة وتعزيز أبعاد انشط

 والعكس صحيح. 

ُيشير : . العالقة بين عامل تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وأبعاد انشطة سمسمة التجييز2
( إلى وجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية عالية وموجبة بين عامل تكنولوجيا ٕٚالجدول )

( عند **0.631قيمة االرتباط )المعمومات واالتصاالت  وأبعاد انشطة سمسمة التجييز, إذ حققت 
(. وتفسر ىذه العبلقة بأنو كمما زاد استخدام تكنولوجيا المعمومات 0.01مستوى معنوية )

 أسيم ذلك في زيادة وتعزيز أبعاد انشطة سمسمة التجييز والعكس صحيح.  واالتصاالت

( ُٕٚيشير الجدول ): . العالقة بين عامل إدارة الموارد البشرية وأبعاد انشطة سمسمة التجييز3
إلى وجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية عالية وموجبة بين عامل ادارة الموارد البشرية  وأبعاد 

(. 0.01( عند مستوى معنوية )**0.566انشطة سمسمة التجييز, إذ حققت قيمة االرتباط )
في زيادة وتعزيز  أسيم ذلك وتفسر ىذه العبلقة بأنو كمما تحسن مستوى إدارة الموارد البشرية

 أبعاد انشطة سمسمة التجييز والعكس صحيح. 

( إلى وجود ُٕٚيشير الجدول ): . العالقة بين عامل التخطيط وأبعاد انشطة سمسمة التجييز4
عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية عالية وموجبة بين عامل التخطيط وأبعاد انشطة سمسمة التجييز, 

(. وتفسر ىذه العبلقة بأنو كمما 0.01( عند مستوى معنوية )**0.739إذ حققت قيمة االرتباط )
تحسن مستوى التخطيط أسيم ذلك في زيادة وتعزيز أبعاد انشطة سمسمة التجييز والعكس 

 صحيح. 

 المعتمد                      المتغير                      
 المتغير المستقل

 انشطة سمسمة التجييز

سمة
لحا

ح ا
نجا

ل ال
وام

ع
 

 **0.518 دعم اإلدارة العميا

تكنولوجيا المعمومات 
 واالتصاالت

0.631** 

 **0.566 إدارة الموارد

 **0.739 التخطيط
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 . الشركة المبحوثةيتم قبول الفرضية الرئيسة الثانية عمى مستوى الشركة  وبناًء عمى ما تقدم

وجود عالقة ارتباط ذات وتنص ىذه الفرضية عمى : سة الثالثةاختبار الفرضية الرئي -ثانياً 
, وتم  داللة معنوية بين عوامل النجاح الحاسمة مجتمعًة وانشطة سمسمة التجييز منفردة

( عبلقات االرتباط ٕٛ. ويبين الجدول )الشركة المبحوثةتحميل ىذه العبلقة عمى مستوى الشركة 
 المتعمقة باختبار ىذه الفرضية.

سمسمة  مجتمعًة وانشطة  ( نتائج عالقة االرتباط بين عوامل النجاح الحاسمة28ل )الجدو
 المبحوثة التجييز منفردة في الشركة

        N = 200     P ≤ 0.01 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)

                                                                                                

عوامل النجاح ( وجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية عالية وموجبة بين ٕٛيظير من الجدول )
مجتمعة   النجاح الحاسمة عواملوأنشطة سمسمة التجييز .أما بصدد العبلقة بين كل من  الحاسمة

( ٕٛ)فقد تم توضيحيا في الجدول  الشركة المبحوثة التجييز منفردة عمى مستوى  وانشطة سمسمة
 : وعمى النحو اآلتي

( إلى وجود عبلقة ٕٛ)ُيشير الجدول : ُبعد الشراء و عوامل النجاح الحاسمة . العالقة بين4
ُبعد الشراء  , إذ حققت و عوامل النجاح الحاسمة ارتباط ذات داللة معنوية عالية وموجبة بين 

(. وتفسر ىذه العبلقة بأنو كمما قامت 0.01( عند مستوى معنوية )**0.499قيمة االرتباط )
ركة شراء المواد البلزمة لمش  في تعزيزاسيم  عوامل النجاح الحاسمةباالىتمام ب الشركة

 والعكس صحيح.بالمواصفات المطموبة 

                      المستقلالمتغير                         
 عتمدالمتغير الم

 مجتمعة عوامل النجاح الحاسمة

ييز
لتج

ة ا
سم
سم
طة 

نش
ا

  

 **0.499 الشراء

 **0.670 التخزين

 **0.654 خدمة الزبون

 **0.584 التوزيع

 **0.670 النقل

 **0.674 الجدولة
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( إلى وجود عبلقة ُٕٛيشير الجدول ): ُبعد التخزينو عوامل النجاح الحاسمة . العالقة بين 2
ُبعد التخزين , إذ حققت و عوامل النجاح الحاسمة ارتباط ذات داللة معنوية عالية وموجبة بين 

(. وتفسر ىذه النتيجة انو كمما زاد 0.01( عند مستوى معنوية )**0.670قيمة االرتباط )
الظروف و نشاط التخزين وتييئة المخازن  ادى الى تحسين النجاح الحاسمةعوامل ب االىتمام
 العكس صحيح.المخزنية 

( إلى وجود ٕٛ)ُيشير الجدول : ُبعد خدمة الزبونو  وعوامل النجاح الحاسمة . العالقة بين3
ُبعد خدمة الزبون , إذ  عوامل النجاح الحاسمة عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية عالية وموجبة بين

(. وتوضح ىذه العبلقة أنو من 0.01( عند مستوى معنوية )**0.654حققت قيمة االرتباط )
والعكس ة لمزبائن نوع الخدمة المقدمب ادى الى االىتمام عوامل النجاح الحاسمة خبلل تحسين

 صحيح.

( إلى وجود عبلقة ٕٛ) يبين الجدول: ُبعد التوزيع و وعوامل النجاح الحاسمة . العالقة بين4
ُبعد التوزيع , إذ حققت و  وعوامل النجاح الحاسمة ارتباط ذات داللة معنوية عالية وموجبة بين

 (. وتوضح  ىذه العبلقة أنو كمما زاد0.01( عند مستوى معنوية )**0.584قيمة االرتباط )
التوزيع  ومنافذ التوزيع )المباشرة أدى ذلك إلى تحسين  عوامل النجاح الحاسمةب اىتمام الشركة

 والعكس صحيح.وغير المباشرة( 

( ٕٛمن النتائج المعروضة في الجدول ): ُبعد النقلو عوامل النجاح الحاسمة  . العالقة بين5
نشاط  و وعوامل النجاح الحاسمة يظير وجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية عالية وموجبة بين

وتفسر ىذه العبلقة  .(0.01( عند مستوى معنوية )**0.670النقل , إذ حققت قيمة االرتباط )
اختيار وسائل النقل المناسبة لنقل المواد ُيسيم ذلك في   عوامل النجاح الحاسمةتحسين  عمى

 والعكس صحيح.والمحافظة عمييا أثناء عممية النقل 

من النتائج المعروضة في الجدول : ُبعد الجدولة و عوامل النجاح الحاسمة . العالقة بين6
 النجاح الحاسمة  عوامل ( يظير وجود عبلقة ارتباط ذات داللة معنوية عالية وموجبة بينٕٛ)
 وتفسر ىذه .(0.01( عند مستوى معنوية )**0.674نشاط الجدولة , إذ حققت قيمة االرتباط )و 
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 محافظة عمييا اختيار اساليب الجدولة المناسبة  وال يؤدي الى عوامل النجاحتحسين  العبلقة عمى
 والعكس صحيح.
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 ادلبحث الثاوي

 بـني متغرياث الـذراست وحتليلها اخـتبار ػالقـاث التأثري

وجود عالقة تأثير معنوية وتنص ىذه الفرضية عمى : اخوتبار الفرضية الرئيسة الورابعة -أوالً 
وتم تحميل ىذه العبلقة  , عوامل النجاح الحاسمة مجتمعة وأنشطة  سمسمة التجييز مجتمعةً 

( عبلقات التأثير المتعمقة باختبار ىذه ٜٕ. ويبين الجدول )الشركة المبحوثةعمى مستوى الشركة 
 الفرضية.

 بالمتعمقة بالفرضية الرابعة التأثير( عالقات 29الجدول )

 المتغير المستقل                       

 

 المتغير المعتمد

 عوامل النجاح الحاسمة

  مجتمعة

R2 

 

 Fاختبار

 

معنوية 
 0 1 االختبار

أنشطة سمسمة 
 التجييز

 مجتمعة

  0.73 0.79قيم معامالت

0.55 241 0.00 
 3.80 15.50 (tاختبار )

 الداللةمستوى 

Sign 

0.00 0.00 

 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)

( الخاص بنتائج تحميل االنحدار أن قيمة مستوى االختبار ٜٕيتبين من الجدول )
( وىذا ُيشير إلى وجود 0.05( وىو أقل من مستوى المعنوية )0.00( قد بم  )Fالخاص باختبار)

. وحقق معامل أنشطة سمسمة التجييز مجتمعةتأثير معنوي ألبعاد عوامل النجاح الحاسمة مجتمعًة في 
أنشطة  سمسمة التجييز %( من االختبلفات المفسرة في (55( وىذا يعني أن R2( )0.55التحديد )

باقي إلى متغيرات عشوائية ال ويعود ال مجتمعةً  عوامل النجاح الحاسمةتأثير  تعود إلى مجتمعة
( ٜٕوتبّين من الجدول ) .أصبليمكن السيطرة عمييا أو أنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار 

( ليا إذ بم  مستوى االختبار tوذلك من خبلل اختبار ) 1)أيضًا ثبوت معنوية معامل االنحدار )
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وبناًء عمى ما تقدم يمكن قبول الفرضية (. 0.05( وىو أقل من مستوى المعنوية )t( )0.00لر )
 .  الشركة المبحوثةالرئيسة الرابعة عمى مستوى الشركة 

وجود عالقة تاثير ذو داللة معنوية بين كل والتي تنص عمى : الفرضية الرئيسة الخامسةثانيا:
, فقد تم تحميل عامل من عوامل النجاح الحاسمة منفردا وانشطة سمسمة التجييز مجتمعة

ات التأثير بين كل نشاط من أنشطة عوامل النجاح الحاسمة منفردا وانشطة سمسمة التجييز عبلق
 :(ٖٓوكما في الجدول ) ,مجتمعةً 

انشطة سمسمة التجييز في ( تأثير كل نشاط من أنشطة عوامل النجاح منفردا 32الجدول )
 الشركة المبحوثةمجتمعًة عمى مستوى 

 المتغير المستقل              
 
 

 
 

 المتغير المعتمد

 عوامل النجاح الحاسمة منفردة

دعم االدارة 
 العميا

تكنولوجيا 
المعمومات 
 واالتصاالت

ادارة الموارد 
 التخطيط البشرية

0 1 0 2 0 3 0 4 

انشطة 
سمسمة 
التجييز 
 مجتمعة

قيم 
معامالت 

 
2.15 0.42 1.62 0.55 2.49 0.35 1.58 0.61 

اختبار 
(t) 11.29 8.52 8.63 11.46 18.28 9.65 11.06 15.41 

مستوى 
الداللة 
Sign 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R2 0.27 0.40 0.32 0.55 
 F 72.63 131.60 93.00 237.59 اختبار

معنوية 
 0.00 0.00 0.00 0.00 االختبار

  N=200           P≤0.05                                                                 DF=(1,198)                         

 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)

 ( إلى وجود تأثير معنوي لعوامل النجاح الحاسمة المتبناة في الدراسةُٖٓيشير الجدول )
( والتخطيط ,وادارة الموارد البشرية, وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت, دعم االدارة العمياوىي )
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بوصفيا متغيرات مستقمة في انشطة سمسمة التجييز مجتمعًة كمتغير معتمد عمى مستوى الشركة 
أن أعمى (, تبين R2( وقيم معامل التحديد ), ومن خبلل متابعة معامبلت بيتا )الشركة المبحوثة

تأثير لتمك العوامل يعود إلى عامل التخطيط, يميو بالدرجة الثانية تكنموجيا المعمومات 
واالتصاالت, ثم عامل ادارة الموارد البشرية ثالثًا, فنشاط دعم االدارة العميا أخيرًا بالدرجة الرابعة. 

 : وكما موضح باالتيً 

( يوضح أن ىناك تأثيرًا ٖٓالجدول ): تأثير التخطيط في أبعاد انشطة سمسمة التجييز .4
معنويًا التخطيط كمتغير مستقل في أبعاد انشطة سمسمة التجييز كمتغير معتمد, وتبّين ذلك من 

( وىو أقل من مستوى المعنوية 0.00( فقد بم  )Fخبلل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)
%( من االختبلفات المفسرة (55( والذي يعني أن R2( )0.55(. وحقق معامل التحديد )0.05)

في أبعاد انشطة سمسمة التجييز يفسرىا التخطيط, ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكن 
السيطرة عمييا أو أنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصبلً. وتبّين ثبوت معنوية معامل 

( وىو أقل t( )0.00ليا إذ حقق مستوى االختبار لر ) (t)وذلك من خبلل اختبار  4)االنحدار )
(. ونستنتج من ىذا إمكانية نشاط التخطيط بالتأثير في أبعاد انشطة 0.05من مستوى المعنوية )

 (. 0.61سمسمة التجييز مجتمعًة بمقدار)

ُيظير الجدول : تأثير عامل تكنموجيا المعمومات واالتصاالت في انشطة سمسمة التجييز. 2
بوصفو متغيرًا مستقبًل في  ( أن ىناك تأثيرًا معنويًا لنشاط تكنموجيا المعمومات واالتصاالتٖٓ)

أبعاد انشطة سمسمة التجييز كمتغير معتمد, وظير ذلك من خبلل قيمة مستوى االختبار الخاص 
( R2(. وحقق معامل التحديد )0.05( وىو أقل من مستوى المعنوية )0.00( فقد حقق )Fباختبار)

( من االختبلفات المفسرة في أبعاد انشطة سمسمة التجييز مجتمعة 40%( وىذا يعني أن )0.40)
, ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكن  يفسرىا نشاط تكنموجيا المعمومات واالتصاالت

السيطرة عمييا أو أنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصبًل. وتبّين ثبوت معنوية معامل 
( وىو أقل t( )0.00ليا إذ بم  مستوى االختبار لر ) (t)وذلك من خبلل اختبار  2)ار )االنحد

ت (. ونستنتج من ىذا إمكانية عامل تكنولوجيا المعمومات واالتصاال0.05من مستوى المعنوية )
 (. 0.55من التأثير في أبعاد انشطة سمسمة التجييز مجتمعًة بمقدار)
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( أن ٖٓول )ُيبّين الجد: البشرية في أبعاد انشطة سمسمة التجييزتأثير عامل ادارة الموارد . ٖ
بوصفو متغيرًا مستقبًل في أبعاد انشطة سمسمة  ىناك تأثيرًا معنويًا لعامل ادارة الموارد البشرية

( فقد حقق Fالتجييز كمتغير معتمد, وتبّين ذلك من خبلل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)
( وىذا يعني R2( )0.32(. وحقق معامل التحديد )0.05مستوى المعنوية )( وىو أقل من 0.00)

%( من االختبلفات المفسرة في أبعاد انشطة سمسمة التجييز مجتمعة يفسرىا عامل ادارة 32أن )
الموارد البشرية, ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عمييا أو أنيا غير داخمة 

 3)ر أصبلً. وتبّين أيضًا من خبلل الجدول ثبوت معنوية معامل االنحدار )في أنموذج االنحدا
( وىو أقل من مستوى t( )0.00ليا إذ بم  مستوى االختبار لر ) (t)وذلك من خبلل اختبار 

 (.0.05المعنوية )

( أن ُٖٓيبّين الجدول ): في أبعاد انشطة سمسمة التجييز دعم االدارة العمياتأثير عامل  .4
بوصفو متغيرًا مستقبًل في أبعاد انشطة سمسمة  دعم االدارة العمياىناك تأثيرًا معنويًا لعامل 

( فقد حقق Fالتجييز كمتغير معتمد, وتبّين ذلك من خبلل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)
يعني  ( وىذاR2( )0.27(. وحقق معامل التحديد )0.05( وىو أقل من مستوى المعنوية )0.00)

%( من االختبلفات المفسرة في أبعاد انشطة سمسمة التجييز مجتمعة يفسرىا عامل دعم 27أن )
االدارة العميا, ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عمييا أو أنيا غير داخمة في 

( وذلك 1ار)أنموذج االنحدار أصبًل. وتبّين أيضًا من خبلل الجدول ثبوت معنوية معامل االنحد
( وىو أقل من مستوى المعنوية t( )0.00ليا إذ حقق مستوى االختبار لر ) (t)من خبلل اختبار 

 انشطة سمسمة التجييزمن التأثير في  دعم االدارة العميا(. ونستنتج من ىذا إمكانية 0.05)
 (. 0.42مجتمعًة بمقدار)

 . الشركة المبحوثة الرئيسة الخامسة عمى مستوى يمكن قبول الفرضية  وبناًء عمى ما تقدم

وجود عالقة تأثير معنوية وتنص ىذه الفرضية عمى : اختبار الفرضية الرئيسة السادسة -اً لثثا
. وتم تحميل لعوامل النجاح الحاسمة مجتمعًة مع كل نشاط من انشطة سمسمة التجييز منفردة

( عبلقات التأثير المتعمقة ٖٔ. ويبين الجدول )الشركة المبحوثةىذه العبلقة عمى مستوى الشركة 
 باختبار ىذه الفرضية.
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من عوامل النجاح الحاسمة مجتمعًة وانشطة سمسمة عامل وبيدف توضيح عبلقة التأثير بين كل 
فقد تم تحميل عبلقات التأثير بين كل من  الشركة المبحوثةالتجيز منفردًة عمى مستوى الشركة 

 (.ٖٔز منفردًة كما في الجدول )يجتمعًة وانشطة سمسمة التجيعوامل النجاح الحاسمة م

سمسمة التجييز منفردًة في ( تأثير عوامل النجاح الحاسمة  مجتمعًة في انشطة 34) الجدول
 المبحوثة الشركة

     المعتمدالمتغير      
 
   
 

 ستقلالمتغير  الم

 انشطة سمسمة التجييز منفردة

 التخزين الشراء
خدمة 
 الزبون

 الجدولة النقل التوزيع

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 

معة
مجت

مة 
اس
الح

ح 
نجا

ل ال
وام

ع
 

 قيم
 معامالت

1.71 0.51 1.43 0.61 1.61 0.58 1.65 0.53 1.24 0.65 1.81 0.52 

اختبار 
(t) 

6.90 8.11 7.84 12.69 9.13 12.15 8.03 10.13 6.34 12.70 12.05 12.85 

 مستوى
الداللة 
Sign 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

R2 0.25 0.45 0.43 0.34 0.45 0.45 

 F 65.78 161.18 147.70 102.57 161.43 165.21 اختبار

معنوية   
 االختبار

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DF=(1,198)                              N=200      P≤0.05 

مجتمعة بوصفيا  عوامل النجاح الحاسمةل( إلى وجود تأثير معنوي ُٖٔيشير الجدول )  
سمسمة التجييز المتبناة في الدراسة وىي )الشراء, التخزين, خدمة  أنشطة متغيرا مستقبل في

, ومن المبحوثةالزبون, التوزيع, النقل, الجدولة( بوصفيا متغيرًا معتمدًا عمى مستوى الشركة 
لعوامل النجاح  (, تبين أن أعمى تأثيرR2( وقيم معامل التحديد )خبلل متابعة معامبلت بيتا )

النقل, ثم بعد التخزين تمتيا خدمة الزبون, ثم الجدولة ,  نشاطىو لشطةاالنتمك عمى  الحاسمة
كل ُبعد من  مجتمعة عمى عوامل النجاح الحاسمةوأخيرًا بعد الشراء. وفيما  يأتي توضيح لتأثير 

 .ة التجييز المتبناة في الدراسة أبعاد انشطة سمس
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( أن ىناك تأثيرًا ٖٔالجدول ) يظير منبعد نشاط النقل  في عوامل النجاح الحاسمة تأثير. 4
عد نشاط النقل  كمتغير معتمد, وتبّين في بعوامل النجاح الحاسمة بوصفو متغيرًا مستقبًل لمعنويًا 

( وىو أقل من مستوى 0.00( فقد حقق )Fذلك من خبلل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)
%( من (45( وىذا يعني أن R2( )0.45(. وأيضًا حقق معامل التحديد )0.05المعنوية )

عوامل النجاح الحاسمة  , ويعود الباقي إلى يفسرىا النقل نشاطأداء  االختبلفات المفسرة في
متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عمييا أو أنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصبلً. وتبّين 

ا إذ حقق مستوى االختبار لر لي (t)وذلك من خبلل اختبار  5)ثبوت معنوية معامل االنحدار )
(t( )0.00( وىو أقل من مستوى المعنوية )ونستنتج من ىذا إمكانية 0.05 .) عوامل النجاح

 (. 0.65بعد النقل بمقدار)بالتأثير في الحاسمة 

( أن ىناك ٖٔمن الجدول )يظير : نشاط التخزين في في عوامل النجاح الحاسمة تأثير. 2
نشاط التخزين  كمتغير معتمد,  في بوصفو متغيرًا مستقبلً  النجاح الحاسمةعوامل لتأثيرًا معنويًا 

( وىو أقل من 0.00( فقد حقق )Fوتبّين ذلك من خبلل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)
%( من (45( وىذا يعني أن R2( )0.45(. وأيضًا حقق معامل التحديد )0.05مستوى المعنوية )

عوامل النجاح الحاسمة  , ويعود الباقي إلى فسرىا ت التخزين نشاط اءاالختبلفات المفسرة في أد
متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عمييا أو أنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصبلً. وتبّين 

ليا إذ حقق مستوى االختبار لر  (t)وذلك من خبلل اختبار  2)ثبوت معنوية معامل االنحدار )
(t( )0.00وىو أقل ) ( ونستنتج من ىذا إمكانية 0.05من مستوى المعنوية .) عوامل النجاح

 (.0.61بعد نشاط التخزين بمقدار)الحاسمة بالتأثير في 

( أن ىناك ٖٔيظير من الجدول ): نشاط خدمة الزبون في عوامل النجاح الحاسمة تأثير. 3
كمتغير  نشاط خدمة الزبون في بوصفو متغيرًا مستقبلً  عوامل النجاح الحاسمةل تأثيرًا معنوياً 

( وىو أقل 0.00( فقد بم  )Fمعتمد, وتبّين ذلك من خبلل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)
%( (43( وىذا يعني أن R2( )0.43(. وأيضًا حقق معامل التحديد )0.05من مستوى المعنوية )

, ويعود الباقي إلى لحاسمة عوامل النجاح اخدمة الزبون يفسرىا من االختبلفات المفسرة في أداء 
متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عمييا أو أنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصبلً. وتبّين 

( tليا إذ بم  مستوى االختبار لر ) (t)وذلك من خبلل اختبار  3)ثبوت معنوية معامل االنحدار )
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 عوامل النجاح الحاسمة ىذا إمكانية(. ونستنتج من 0.05( وىو أقل من مستوى المعنوية )0.00)
 (.0.58خدمة الزبون بمقدار) نشاطبالتأثير في 

( أن ىناك تأثيرًا ٖٔيظير من الجدول ): نشاط التوزيعفي  عوامل النجاح الحاسمة تأثير. 4
كمتغير معتمد, وتبّين  نشاط التوزيع بوصفو متغيرًا مستقبًل في الحاسمة عوامل النجاح ل معنوياً 

( وىو أقل من مستوى 0.00( فقد حقق )Fذلك من خبلل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)
%( من (34( وىذا يعني أن R2( )0.34(. وأيضًا بم  معامل التحديد )0.05المعنوية )

باقي إلى , ويعود العوامل النجاح الحاسمةيفسرىا  نشاط التوزيع االختبلفات المفسرة في أداء
متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عمييا أو أنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصبلً. وتبّين 

ليا إذ حقق مستوى االختبار لر  (t)وذلك من خبلل اختبار  4)ثبوت معنوية معامل االنحدار )
(t( )0.00( وىو أقل من مستوى المعنوية )ونستنتج من ىذا إمكانية0.05 .) النجاح  عوامل

 (.0.53نشاط التوزيع  بمقدار) بالتأثير في الحاسمة

( أن ىناك تأثيرًا ٖٔيظير من الجدول ): نشاط الجدولةفي  عوامل النجاح الحاسمة . تأثير5
كمتغير معتمد, وتبّين  ةالجدول نشاط في بوصفو متغيرًا مستقبلً  عوامل النجاح الحاسمة معنوياً 

( وىو أقل من مستوى 0.00( فقد حقق )Fذلك من خبلل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)
%( من (45( وىذا يعني أن R2( )0.45(. وأيضًا حقق معامل التحديد )0.05المعنوية )

االختبلفات المفسرة في أداء عوامل النجاح الحاسمة  يفسرىا بعد نشاط الجدولة , ويعود الباقي 
إلى متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عمييا أو أنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصبلً. 

توى ليا إذ بم  مس (t)وذلك من خبلل اختبار  6)وتبّين ثبوت معنوية معامل االنحدار )
عوامل  (. ونستنتج من ىذا إمكانية0.05( وىو أقل من مستوى المعنوية )t( )0.00االختبار لر )

 (.0.52نشاط الجدولة  بمقدار) بالتأثير في النجاح الحاسمة

( أن ىناك ٖٔيظير من الجدول ): نشاط الشراء في  عوامل النجاح الحاسمة في تأثير. 5
كمتغير معتمد, نشاط الشراء  بوصفو متغيرًا مستقبًل في عوامل النجاح الحاسمة تأثيرًا معنويًا ل

( وىو أقل من 0.00( فقد حقق )Fوتبّين ذلك من خبلل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)
%( من (25( وىذا يعني أن R2( )0.25(. وأيضًا بم  معامل التحديد )0.05مستوى المعنوية )

, ويعود الباقي إلى عوامل النجاح الحاسمة يفسرىا نشاط الشراء في أداءاالختبلفات المفسرة 
متغيرات عشوائية ال يمكن السيطرة عمييا أو أنيا غير داخمة في أنموذج االنحدار أصبلً. وتبّين 
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( tليا إذ بم  مستوى االختبار لر ) (t)وذلك من خبلل اختبار  1)ثبوت معنوية معامل االنحدار )
عوامل النجاح الحاسمة (. ونستنتج من ىذا إمكانية 0.05أقل من مستوى المعنوية )( وىو 0.00)

 (.0.51شاط الشراء  بمقدار)نبالتأثير في 

 . المبحوثة وبناًء عمى ما تقدم يمكن قبول الفرضية الرئيسة السادسة عمى مستوى الشركة 
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 ادلبحث الثالث

 المستقمةاختبار تباين تأثير المتغيرات 

تم اختبار الفرضية الرئيسة السابعة المتعمقة بيذا : اختبار الفرضية الرئيسة السابعة -أوالً 
تتباين عوامل النجاح الحاسمة من حيث االىمية والتأثير في الخصوص التي تنص عمى )

( واستخدام تحميل االنحدار SPSS VE 23( من خبلل استخدام برنامج )انشطة سمسة التجييز
االنحدار المبينة في الجدول  ( إذ أظيرت نتائج تحميل Stepwise regression  درج) المت
تكنولوجيا ( وجود تباين في التأثير من قبل المتغيرات المستقمة )دعم اإلدارة العميا, ٕٖ)

وعمى النحو  انشطة سمسمة التجييزإدارة الموارد و التخطيط( في أبعاد المعمومات واالتصاالت, 
 : اآلتي

لبيان تباين مكونات  (Stepwise regression)( نتائج تحميل االنحدار المتدرج 32الجدول )
في  انشطة سمسمة التجييزمن حيث األىمية والتأثير في  عوامل النجاح الحاسمة

 المبحوثةالشركة

 R2 المتغيرات المستقمة الداخمة المرحمة

 0.55 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت األولى

 0.59 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت , التخطيط الثانية

 (spss ve 23الجدول اعبله من اعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج التحميل)

يعد بوصفِو أحد  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت( أن نشاط ُيبلحظ من الجدول )
التغييرات الحاصمة في أبعاد أنشطة سمسمة %( من 55عوامل النجاح الحاسمة ُيفسر لوحدُه )

%( تعود إلى متغيرات عشوائية متضمنة وغير متضمنة في أنموذج ىذه 45التجييز, وأن )
 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتالمرحمة, وأنُو إذا ما ُادخل عامل التخطيط إلى جانب عامل 

دعم االدارة (. اما بالنسبة لعاممي)%59%( إلى )55فإن القدرة التفسيرية لؤلنموذج سترتفع من )
 معنوي عمى معادلة النموذج. تأثيرالعميا, وادارة الموارد البشرية( فمم يكن ليما 
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 بناًء عمى ما تقدم تقبل الفرضية الرئيسة السابعة.و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 الفصل اخلامس
 االستىتاجاث والتىصياث 

 ادلبحث االول 
 االستىتاجاث

يعتبر مفيوم عوامل النجاح الحاسمة من المفاىيم االدارية الميمة والحديثة, مع امكانية  -ٔ
 االنتاجية او المختمطة. واالتطبيق في جميع انواع الشركات سواًء الخدمية 

)نتيجة تصل في بعض االحيان الى اكثر من مئة عامل اسمةعوامل النجاح الح -ٕ
حيث تختمف  ,كتبت حول الموضوع(التي  اطبلع الباحث عمى عدد من المصادر

او حسب الموقع  ,العوامل في عددىا وانواعيا من شركة الى شركة ومن بيئة الى بيئة
 طبيعة عمل الشركة . بًل عنضف ,الجغرافي

 مستوياتيمالرغم من اتساع وجيات النظر واختبلفيا وتعددىا لمكتاب بمختمف عمى  -ٖ
يم يذكرون عوامل مالثقافية والعممية في تحديد عوامل النجاح الحاسمة اال ان معظ

النجاح الحاسمة )دعم االدارة العميا, تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت, وادارة الموارد 
ضمن العوامل التي يختارونيا في كتبيم  ,البشرية, والتخطيط( كميا او بعضيا

 وابحاثيم.
ظم الكتاب في مجال انشطة سمسمة التجييز بان االنشطة المكونة ك توافق بين معىنا -ٗ

 عمى االغمب االعم ىي)الشراء, والتخزين, وخدمة الزبون, والتوزيع, والنقل, والجدولة(.
سمة وانشطة سمسمة انخفاض في عدد االديبات المتعمقة بموضوع عوامل النجاح الحا -٘

في موضوع بحث واحد في البيئة العراقية )بحدود اطبلع  معاً م بحثيا التجييز التي ت
 الباحث(.

في  تناولت احد المتغيراتقمة الدراسات الميدانية  التي   شركة المبحوثةمبالنسبة ل -ٙ
 .)بحدود اطبلع الباحث(.الشركة المبحوثة

 .بحوثةمفي الشركة ال شعبة خاصة  بخدمة الزبون ال يوجد قسم او -ٚ
فضبًل , خاصة بتكنولوجيا المعمومات تختص بمعمومات القسم يتوافر في كل قسم وحدة -ٛ

 وجود وحدة تكنولوجيا المعمومات شبو مركزية تابعة الى شعبة التخطيط. عن
ة موزعة في داخل مدنية الموصل واالقضية والنواحي يتمتمك الشركة منافذ توزيع -ٜ

تودعات داخل الى توافر عدد من المس باإلضافة التابعة اداريا في محافظة نينوى,
اضافًة الى تعرض بعض المستودعات  ,الشركة وخارجيا في داخل لمدنية وخارجيا



111 

 

الى االضرار الجسمية نتيجة االحداث االخيرة والزالت الى حد االن متضررة, مما اثر 
 سمبا عمى اداء الشركة في عمميات التجييز.

لحاسمة مجتمعًة نتج عن وجود عبلقة ارتباط معنوية موجبة بين عوامل النجاح ا -ٓٔ
الشركة وانشطة سمسمة التجيز مجتمعًة, وُيشير ذلك إلى أنو كمما قامت الشركة 

تعزيز تقوية و بزيادة  اىتماميا بعوامل النجاح الحاسمة مجتمعة أدى ذلك إلى  المبحوثة
 انشطة سمسمة التجييز مجتمعة. 

سمسمة التجييز  تحقق وجود تأثير معنوي لعوامل النجاح الحاسمة مجتمعًة وانشطة  -ٔٔ
مجتمعًة, ونستنتج من ىذا إمكانية عوامل النجاح الحاسمة مجتمعًة بالتأثير في أنشطة  

 (.0.79سمسمة التجييز مجتمعًة بمقدار )
بيَّن تحميل التباين لعوامل النجاح الحاسمة من حيث األىمية والتأثير, أن عامل  -ٕٔ

مل النجاح الحاسمة يحتل يعد بوصفِو أحد عوا تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
%( 45المركز االول من التغييرات الحاصمة في أبعاد أنشطة سمسمة التجييز , وأن )

تعود إلى متغيرات عشوائية متضمنة وغير متضمنة في أنموذج ىذه المرحمة, وأنُو إذا 
فإن القدرة  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالتما ُادخل عامل التخطيط إلى جانب عامل 

%(. اما بالنسبة لعاممي) دعم االدارة 59%( إلى )55فسيرية لؤلنموذج سترتفع من )الت
 معنوي عمى معادلة النموذج. تأثيرالعميا, وادارة الموارد البشرية( فمم يكن ليما 
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 ادلبحث الثاوي
 ادلقـرتحاث

 
الزبون من اجل زيادة االىتمام وقيام االدارة العميا بموضوع انشاء شعبة خاصة بخدمة  -ٔ

تطوير عمل الشركة بما يتبلءم مع حاجات ورغبات الزبائن, كون المنتوجات عمى 
 تماس مباشر مع حياة المواطن والمستفيدين.

)نتيجة لمزيارات الميدانية العمل عمى اعادة بناء المستودعات المتضررة بالسرعة الممكنة -ٕ
لغرض توفير المنتجات  ,كبير(ىنالك مستودعات لم يتم اعادة تاىمييا ومتضررة بشكل 

 النفطية بكل انواعيا في الوقت والمكان المطموبين وبما يخدم الصالح العام.
ضرورة قيام الشركة بزيادة حصة المواطن من مادة النفط االبيض وتزويدىا في فصل  -ٖ

الصيف من اجل استيبلكيا في موسم البرودة في موسم الشتاء, لغرض تجنب ارتفاع 
ير طبيعي مما يؤدي الى الضغط عمى اعمال الشركة في موسم الطمب بشكل غ

 .)الواقع العممي الذي نعيشو(الشتاء
ضرورة قيام الشركة باالىتمام بجودة المنتجات النفطية والمحافظة عمييا من االتربة  -ٗ

بحيث تصل  ,والغبار والماء والشوائب بكل انواعيا  اثناء عممية النقل والتخزين والتفري 
)لوجود تفيد بشكل عالي الجودة وال يحمق االذى المادي والمعنوي لممستفيدالى المس

 . (في بعض االحيان برداءة المنتوج لوجود الماء واالتربة والغبارشكوى من المواطنين 
ضرورة االىتمام بعوامل النجاح الحاسمة بشكل عام وادارة الموارد البشرية ودعم االدارة  -٘

م مع االنظمة والقوانين والتعميمات لغرض الرقي بعمل بما يتبلء ,العميا بشكل خاص
 الشركة.

زيادة منافذ التوزيع والسعي الى تشغيل محطات تعبئة الوقود عمى مدار الساعة مع  -ٙ
 توفير القدرات المادية والبشرية لمقيام بذلك.

زيادة منافذ شراء المنتجات النفطية من اماكن تجييزىا لمواجو زيادة الطمب ولتجنب  -ٚ
 عجز الناتج منو. ال

اقامة الدورات الضرورية لمموارد البشرية وبما يتبلءم مع عمل الشركة من اجل تحقيق  -ٛ
 اىدافيا وتقديم خداماتيا  لممستفيدين.  

زيادة االىتمام االدارة العميا ودعميا لمموارد البشرية من الناحية المعنوية والمادية  -ٜ
 بما يحقق النجاح لمشركة المبحوثة.والعممية لرفع مستوى اداء المورد البشري و 
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المطروحة من قبل الموارد البشرية داخل الشركة ومن الزبون لغرض  االستفادة من االراء  -ٓٔ
 تحسين اداء الشركة وتطوير عمميا بما يحقق الرضا والمقبولية لدى الجميع.

الكافية م مع متطمبات السوق وتوفير الكمية مى جدولة عممية التوزيع بما يتبلءالعمل ع -ٔٔ
 والنوعية الجيدة من المنتجات.

برامج التوعية بما يخص مخمفات المنتجات النفطية وكيفية ضرورة قيام الشركة بعمل  -ٕٔ
 التخمص منيا دون الحاق االضرار بالبيئة.

 : الدراسات المستقبمية -ٖٔ
دراسة تأثير عوامل النجاح الحاسمة )غير المذكورة في ىذا البحث( وتأثيرىا عمى  .أ 

 سمة التجييز.انشطة سم
 تأثير عوامل النجاح الحاسمة عمى استراتيجيات سمسمة التجييز.   .ب 
 دور عوامل النجاح الحاسمة واثرىا عمى االداء الموجستي. .ج 
 دور انشطة سمسمة التجييز وتأثيرىا عمى استراتيجيات سمسمة التجييز. .د 
 تأثير عوامل النجاح الحاسمة عمى انشطة سمسمة التجييز الخضراء. .ه 
 امل النجاح الحاسمة عمى الموجستيك العكسي.دور عو  .و 
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 قائمت ادلصادر

 

 المراجع بالمغة العربية
 : اوال القران الكريم

 : الرسائل واالطاريح: اثاني
, دور العوامل التنظيمية في نجاح ادارة ٕٙٔٓابو الحسنى, عبداهلل منصور احمد,  .1

مشاريع المنظمات غير الحكومية في قطاع غزة, رسالة ماجستير )غير منشورة(, كمية 
.غزة–الجامعة االسبلمية التجارة, 

 عوامل النجاح الحرجة ودورىا في تطوير تطبيقات ,ٕٙٓٓ ,نبال يونس محمد ,ال مراد .2
اطروحة دكتوراه )غير  ,دراسة حالة في جامعة الموصل: نظم المعمومات االدارية

 .جامعة الموصل ,كمية االدارة واالقتصاد (,منشورة
رسالة دبموم )غير  ,نظام الموجستيك عرض وتشخيص ,ٕٓٔٓ ,ابراىيم خميل ,ابراىيم .3

 .جامعة الموصل ,كمية االدارة واالقتصاد (,منشورة
ادارة سبلسل االمداد واثرىا في في صناعة  كفاءة ,ٕٔٔٓ ,عبداهلل احمدمحمد  ,ابراىيم .4

كمية  (,غير منشورةرسالة ماجستير) ,شركة اجياد لمشاحنات: الشاحنات دراسة حالة
 http: .جامعة افريقيا العالمية ,االقتصاد والعموم االدارية والسياسية

//dspace.iua.edu.sd/bitstream 

, اثر عوامل النجاح الحرجة في تطبيق منيجية ستة سيجما ٕٔٔٓابو زيد, وفاء سامي,  .5
عمى رضا المتعاممين في دائرة االحوال والجوازات في عمان, رسالة ماجستير)غير 

 .جامعة الشرق االوسطمنشورة(, كمية االعمال, 
المعرفة التسويقية وتكنولوجيا المعمومات  ,ٕٚٓٓ ,ازىار نعمة عبد الزىرة ,ابو غنيم .6

 ,كمية االدارة واالقتصاد (,اطروحة دكتوراه )غير منشورة ,واثرىما في االداء التسويقي
 .الجامعة المستنصرية

دراسة ميدانية  ,اثر ادارة سمسمة التوريد عمى اداء المنظمة ,ٕٕٔٓ ,تركي دىمان ,البرازي .7
رسالة ماجستير)غير  ,المالية لؤلوراقفي سوق الكويت  في الشركات الصناعية المدرجة

 .جامعة الشرق االوسط ,كمية االعمال (,منشورة
, استراتيجية ادارة الموارد البشرية لمواجية تحديات ٕٚٓٓبن نشمة, سعيد بن عبيد,  .2

العولمة وامكانية تطبيقيا في االجيزة االمنية بمدينة الرياض اطروحة دكتوراه)غير 
 .جامعة نايف العربية لمعموم االمنيةمنشورة(, كمية الدراسات العميا, 

http://dspace.iua.edu.sd/bitstream
http://dspace.iua.edu.sd/bitstream
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مداد عمى مستوى المؤسسات الجزائرية دراسة تشخيص اال ,ٕٔٔٓ ,جمال الدين ,بوخالقو .9
كمية العموم  (,رسالة ماجستير )غير منشورة ,حالة مصنع االسمنت عين التونة
 .باتنة-جامعة الحاج لخضر ,االقتصادية والتجارية وعموم التيسير

دراسة ابعاد : تنمية الموارد البشرية في ظل البيئة الرقمية ,ٕٙٔٓ ,ومان محمد ,توفيق .10
كمية  (,اطروحة دكتوراه )غير منشورة ,تقنية حالة مديرية االمن لوالية بسكرة-السوسيو

 thesis.univ: http//-ة .جامعة محمد خضير بسكر  ,العموم االجتماعية واالنسانية

biskra.dz/ 
رسالة  ,لرفع اداء المؤسسة كأداةسمسمة التوريد الداخمي  ,ٕٛٔٓ ,فارس ,جمال .11

جامعة عبد  , ,وعموم التيسير كمية العموم االقتصادية والتجارية (,ماجستير )غير منشورة
  mosta.dz/bitstream/handle-biblio.univ-//e: http.الحميد بن باديس

في تحسين اداء  دور تطبيق االدارة باالىداف ,ٕٙٔٓ ,لبنى ,بوصيدة ,فاتن ,جميعي .12
 ,دراسة حالة شركة اسمنت تبسة: المورد البشري في المؤسسات الصناعية الجزائرية

, العموم التجارية وعموم التيسير–كمية العموم االقتصادية  (,رسالة ماجستير )غير منشورة
 .  تبسة –العربي التبسي جامعة 

دور أنشطة التوزيع المادي في تعزيز عناصر   ,ٖٕٔٓ ,عد اهلل حسنعامر و  ,الجنابي .13
 ,دراسة استطبلعية آلراء عينة من مدراء وعاممي مديرية زراعة نينوى: خدمة الزبون

 .جامعة الموصل ,كمية االدارة واالقتصاد (,رسالة دبموم عالي )غير منشورة
الماديفيتعشيشعناصزدورالتوسيع  ,ٕٔٔٓ ,ىضيمة عبد الواحد سمطان ,الجنابي .14

رسالة  ,دراسةحالةفيالشزكةالعامةلتجارةالموادالغذائية/فزعنينوى:خدمةالشتون
 .جامعة الموصل ,كمية االدارة واالقتصاد (,ماجستير )غير منشورة

رسالة  ,دور انشطة الموجستيك في تعزيز المزايت التنافسية ,ٕٓٔٓ ,احمد احمد ,حسن .15
 .جامعة الموصل ,كمية االدارة واالقتصاد (,نشورةماجستير )غير م

اثر المال البشري الستراتيجي وعناصر النجاح الحرجة في  ,ٕٚٓٓ ,سعد ميدي ,حسين .16
كمية االدارة  (,اطروحة دكتوراه )غير منشورة ,دراسة استطبلعية مقارنة: تفوق المنظمات

 .الجامعة المستنصرية ,واالقتصاد
في دورة  تأثير استراتيجيات سمسمة التجييز ,ٕ٘ٔٓ ,محمودبشير اسماعيل  ,الحياني .17

رسالة ماجستير  ,دراسة تحميمية في الشركة العامة لمصناعات اإلنشائية: حياة المنتوج
 الجامعة المستنصرية. ,كمية االدارة واالقتصاد (,)غير منشورة

, دور عمميات ادارة المعرفة في متطمبات تطبيق ادارة ٖٕٔٓخضر, احمد حامد الياس,  .12
الجودة الشاممة وتعزيز سبلسل التجييز االلكترونية: دراسة استطبلعية في الشركة العامة 

http://thesis.univ-biskra.dz/
http://thesis.univ-biskra.dz/
http://e-biblio.univ-mosta.dz/bitstream/handle
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رسالة دبموم عالي )غير منشورة(, كمية  زمات الطبية في نينوى,تملصناعة االدوية والمس
 .جامعة الموصل االدارة واالقتصاد,

تحميل عبلقة تقانة المعمومات بفاعمية إدارة  ,ٕٙٓٓ ,إحسان عبلوي حسين ,الدليمي .19
 عينة مختارة من دراسة ميدانية في: الموارد البشرية وأثرىا في بناء الكفايات الجوىرية

جامعة  ,كمية االدارة واالقتصاد (,)غير منشورة دكتوراه أطروحة ,ادكميات جامعة بغد
 . بغداد

العبلقة بين التوجو االستراتيجي لدى االدارة العميا في  ,ٕٙٓٓ ,مروان حمودة ,الدىدار .20
رسالة  ,دراسة ميدانية عمى جامعات قطاع غزة: الجامعات الفمسطينية وميزتيا التنافسية

 https :.الجامعة االسبلمية غزة ,كمية التجارة (,ماجستير )غير منشورة

//iugspace.iugaza.edu.ps/handle 
ادارة الموارد البشرية وانعكاساتيا عمى الفاعمية  ,ٕٓٔٓ ,محمود فتحي حسين ,الراشدي .21

رسالة ماجستير )غير  ,دراسة ميدانية في مديرية الوقف السني / نينوى: المنظمية
 .الحرة في ىولنداالجامعة  ,كمية االدارة واالقتصاد (,منشورة

,تقويم تجربة تطبيق الحد االدنى من المعايير االساسية ٖٕٔٓالراوي, خمدون خاشع,  .22
الداء جودة الخدمات الصحية: دراسة بمستشفى الحمدانية العام في محافظة نينوى 

 .جامعة الموصل,رسالة دبموم عالي)غير منشورة(,كمية االدارة واالقتصاد, 

قرارات اإلنتاج والعمميات  عدد من, تقانة المعمومات و ٕ٘ٓٓالربيعي, خمود ىادي,  .23
وأثرىما في الشفافية: دراسة عمى مجموعة مختارة من الشركات الصناعية في محافظة 

 . جامعة الموصلنينوى, أطروحة الدكتوراه)غير منشورة(,كمية االدارة واالقتصاد, 

الموارد البشرية في زيادة دور نظم معمومات  ,ٕٗٔٓ ,عماد صفوك جمود ,الرويمي .24
رسالة , دراسة ميدانية في وزارة الداخمية بمممكة البحرين: فاعمية اداء الموارد البشرية

 https :. جامعة العموم التطبيقية, كمية العموم االدارية (,)غير منشورةماجستير

store-//www.policemc.gov.bh/mcms 
العميا في تحديد االىداف  اإلدارةاثر مصادر قوة , ٕٚٓٓ, منى عمي, زيدية .25

رسالة ماجستير , دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية في قطاع غزة: االستراتيجية
 https :. الجامعة االسبلمية في غزة, كمية التجارة, )غير منشورة(

//iugspace.iugaza.edu.ps/handle 
: نظام معمومات دعم قرارات الموارد البشرية ,ٕٕٔٓ ,دلشاد يوسف محمد ,السورجي .26

رسالة ماجستير )غير  ,دراسة حالة في المديرية العامة لتربية نينوى انموذج مقترح
 .الموصل جامعة ,كمية االدارة واالقتصاد (,منشورة

https://iugspace.iugaza.edu.ps/handle
https://iugspace.iugaza.edu.ps/handle
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تأثير ممارسات ادارة الموارد البشرية عمى التميز  ,ٕٛٔٓ ,خميفة عمي ,الشروقي .27
االكاديمية , رسالة ماجستير )غير منشورة( ,في وزارة الداخمية بمممكة البحرين: المؤسسي

  store-//www.policemc.gov.bh/mcms: https.الممكية لمشرطة
استراتيجيات ادارة الصراع التنظيمي بالمؤسسة الصناعية , ٕٚٓٓ, محمد رضا, شنو .22

-دراسة ميدانية عمى عينة من المؤسسات بالشرق الجزائري حاالت قسنطينة: الجزائرية
 ,ماعيةكمية العموم االنسانية والعموم االجت, منشورة(رسالة ماجستير)غير , بسكرة-سطيف

  bu.umc.edu.dz/theses/psychologie: https// .قسنطينة-جامعة منتوري
العوامل الحرجة في التخطيط االستراتيجي واثرىا عمى اداء  ,ٕٓٔٓ ,داليا خالد ,صبري .29

 (,رسالة ماجستير )غير منشورة ,االردنيةدراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية : المنظمة
  thesis.mandumah.com: http//.جامعة الشرق االوسط ,كمية االعمال

دور نظام المعمومات التسويقية في تعزيز خدمة   ,ٖٕٔٓ ,عمياء عادل حسين ,الطائي .30
كمية  (,)غير منشورة ,رسالة دبموم عالي ,نينوىدراسة حالة في مديرية مرور : الزبون

 .جامعة الموصل ,االدارة واالقتصاد
, دور تقنية المعمومات واالتصاالت في تقنية ٕٗٓٓالطائي,امال سرحان سميمان,  .31

دراسة استطبلعية لعينة من الشركات الصناعية / نينوى , رسالة ماجستير)غير  :المنتج
 . جامعة الموصل, ادمنشورة(, كمية االدارة واالقتص

االثر التتابعي النشطة سمسمة التجييز وابعاد  ,ٕٔٔٓ ,عمي وليد حازم محمد ,العبادي .32
دراسة في الشركة العامة لصناعة االلبسة : استراتيجية العمميات في االداء التسويقي

جامعة  ,كمية االدارة واالقتصاد (,رسالة ماجستير )غير منشورة ,الجاىزة في الموصل
 .الموصل

دراسة حالة : اثر محددات جودة الخدمات عمى رضا العمبلء ,ٕٕٔٓ ,فريان ,عبد القادر .33
كمية  (,رسالة ماجستير )غير منشورة ,CNMAالصندوق الوطني لمتعاون الفبلحي 

 .جامعة ابي بكر بمقايد  ,العموم االقتصادية والتيسير والعموم التجارية
افسية المستدامة عمى وفق نتحقيق الميزة الت ,ٖٕٔٓ ,تاغي زيدان محمد ناصر ,العتبي .34

دراسة استطبلعية في شركة : الموائمة بين عوامل النجاح الحرجة والخيارات االستراتيجية
 ,كمية االدارة واالقتصاد (,رسالة ماجستير) غير منشورة ,المعتصم العامة لممقاوالت

 .جامعة بغداد
العبلقة بين بعض انشطة ادارة التجييز وحماية  ,ٕٕٔٓ ,ابراىيم محمد محمود ,العثماني .35

 .جامعة الموصل ,كمية االدارة واالقتصاد (,رسالة ماجستير )غير منشورة ,المستيمك
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تقانة المعمومات وادارة المعرفة واثرىما في الخيار  ,ٕٚٓٓ ,ابراىيم محمد حسن ,عجام .36
جامعة  ,واالقتصادكمية االدارة  (,اطروحة دكتوراه )غير منشورة ,االستراتيجي
 المستنصرية.

اثر تكامل ممارسات سمسمة التوريد عمى االداء  ,ٕٛٔٓ ,عمي رياض عمي ,العجيمي .37
غير  رسالة ماجستير ) ,التسويقي في الشركات الصناعية الغذائية العاممة بقطاع غزة

 https :.الجامعة االسبلمية بغزة ,كمية التجارة, منشورة(

//iugspace.iugaza.edu.ps/handle 
اثر التفكير االستراتيجي عمى اداء االدارة العميا في , ٖٕٔٓ, نيال شفيق, العشي .32

غير  رسالة ماجستير ), المنظمات غير الحكومية في مجال التاىيل في قطاع غزة
 https :. الجامعة االسبلمية غزة ,رةكمية التجا (,منشورة

//iugspace.iugaza.edu.ps/handle 
التحميل االستراتيجي كمدخل لبناء المزايا التنافسية في  ,ٖٕٔٓ, بن سديرة, عمر .39

 ,المحمية بسطيفدراسة حالة ميدانية في المؤسسات : المؤسسات الصغير والمتوسطة
  ,كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التيسير (,اطروحة دكتوراه )غير منشورة

 . (ٔجامعة فرحات عباس )سطيف 

,اثر استراتيجيات ادارة سبلسل التجييز في تحقيق ٕٓٔٓ, حيدر عبد الرضا, العكيمي .40
الميزة التنافسية: دراسة استطبلعية من وجية نظر عينة من المديرين في القطاع 

 .جامعة بغدادالصناعي, رسالة ماجستير )غير منشورة(, كمية االدارة واالقتصاد, 
االساليب الكمية لمتنبؤ بالطمب في تحسين استخدام , ٕٛٔٓاخبلص ستار عكمة, عمي, .41

,رسالة شركة مصافي الوسط )مصفى الدورة( اداء سمسمة التجييز: دراسة حالة في
 .الجامعة التقنية الوسطىماجستير)غير منشورة(,الكمية التقنية االدارية بغداد, 

 ةجود أنشطة إدارة المواد عمى تحسينتأثير بعض , ٕٗٓٓ خميل, الفخري, رنا جمال .42
 رسالة ماجستير,  نينوى في عينة من شركات القطاع الصناعي الحكومي_ المنتجات

 . جامعة الموصل, )غير منشورة(, كمية االدارة واالقتصاد
 

متطمبات النجاح الحاسمة إلدارة سمسمة التجييز في , ٖٕٔٓ, بمسم صبحي, قاسم .43
االدوية والمستمزمات الطبية دراسة حالة في شركة الحكماء لصناعة : الصناعات الدوائية

 .جامعة الموصل ,كمية االدارة واالقتصاد (,رسالة دبموم عالي )غير منشورة ,/نينوى
: التسويق االلكتروني ودوره في جذب العمبلء ,ٕ٘ٔٓ ,نجوى محمد الطيب ,القّمع .44

كمية  (,اطروحة دكتوراه )غير منشورة , ,بالتطبيق عمى قطاع االتصاالت بالسودان
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 http :.جامعة الرباط الوطني ,الدراسات العميا والبحث العممي

//repository.ribat.edu.sd/public/uploads/upload/repositor 
: واستراتيجية العممياتالمؤامة بين سمسمة التجييز  ,ٕٛٓٓ ,عامر عبد الطيف ,كاظم .45

كمية  (,اطروحة دكتوراه )غير منشورة ,دراسة حالة في الشركة العامة لمصناعات الجمدية
 .جامعة الموصل ,االدارة واالقتصاد

اثر فاعمية عوامل تكنولوجيا المعمومات في تحسين اداء  ,ٕٔٔٓ ,حسين عمي ,كاظم .46
الشركات الصناعية المدرجة في سوق دراسة تطبيقية عمى : سمسمة التوريد االلكترونية

 .جامعة الشرق االوسط ,كمية االعمال (,رسالة ماجستير )غير منشورة ,عمان المالي
//search.emarefa.net/ar/detail: https 

ة المناسبة وتطوير , شراء المواد بالجودٕٚٓٓكشمولة, ندى عبد الباسط عبدالرزاق,  .47
استطبلعية آلراء المدراء في الشركة العامة دراسة : وأثرىما في أداء العمميات  المنتج 

دكتوراه)غير منشورة(, كمية االدارة واالقتصاد,  ,رسالةلؤللبسة الجاىزة في الموصل  
 . جامعة الموصل

دراسة حالة مؤسسة : دور االمداد في تحسين تنافسية المؤسسة ,ٕٔٔٓ ,كريمة ,كندري .42
كمية العموم االقتصادية  (,رسالة ماجستير )غير منشورة ,وحدة اريس-مطاحن االوراس

 .باتنة-جامعة الحاج لخضر ,والتجارية وعموم التسيير
, أنشطة التوزيع المادي وأثرىا في األداء المنظمي: ٕٙٓٓالكيكي, غانم محمود احمد,  .49

ظمات الصناعية العامة في محافظة نينوى , دراسة استطبلعية لعينة مختارة من المن
 .جامعة الموصلرسالة ماجستير)غير منشورة(, كمية اإلدارة واالقتصاد , 

مساىمة في تحسين االداء التسويقي لممؤسسات االقتصادية  ,ٕٚٓٓ ,صونيو ,كيبلني .50
لصناعة االدوية خبلل الفترة  دراسة حالة مجمع صيدال: بتطبيق االدارة االستراتيجية

, كمية العموم االقتصادية وعموم التيسير (,رسالة ماجستير )غير منشورة ,ٕ٘ٓٓ-ٕٓٓٓ
  biskra.dz/330/-//thesis.univ: http.بسكرة-جامعة محمد خضير

لتقييم اداء سمسمة االمداد في المؤسسات  تيسيريونحو مقاربة  ,ٕٚٔٓ ,عقبة ,مخنان .51
كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم  (,رسالة ماجستير )غير منشورة ,البترولية
                                         .ورقمة-قاصيدي مرباح جامعة ,التيسير

ouargla.dz/These-/bu.univ/: https 
ثير االستراتيجيات التنافسية في اختيار سمسمة أة ت (,ٕٕٔٓفبلح سميم فالح,) ,المياحي .52

مديري شركتي الصناعات الجمدية والصوفيةة,  آلراءة يدراسة استطبلعية تحميم: التجييز
 بغداد العراق. الكمية التقنية االدارية,رسالة ماجستير غير منشورة, 
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دراسة : دور اليقظة االستراتيجية كعامل لمتغيير في المؤسسة ,ٕٔٔٓ ,عبلوي ,نصيرة .53
كمية العموم االقتصادية والتجارية  (,رسالة ماجستير )غير منشورة ,حالة مؤسسة موبيميس

 .تممسان-جامعة ابي بكر بمقايد ,وعموم التيسير
واثرىا في سمسمة التجييز: تقانة المعمومات (,ة  ,ٜٕٓٓ ,نور عبد المعيد محمود ,النعمة .54

كمية  (,رسالة ماجستير )غير منشورة ,دراسة حالة في الشركة العامة لمصناعات الجمدية
 . جامعة بغداد ,االدارة واالقتصاد

دراسة ميدانية بالمؤسسة : اتجاىات العمبلء نحو جودة الخدمة ,ٜٕٓٓ ,اوغيدني ,ىدى .55
والعموم االنسانية  اآلدابمنشورة( كمية  رسالة ماجستير )غير ,بسكيكدة E.P.S المينانية

 annaba.dz/-//biblio.univ: http. عنابة -جامعة باجي مختار ,واالجتماعية
, وظيفة التخزين في تحسين اداء المؤسسة : دراسة ميدانية في ٕٛٔٓيمينة,حامي, .56

الجوارية بسيدي احمد لخضر, رسالة ماجستير غير منشورة, المؤسسة العمومية لمصحة 
 .جامعة عبد الحميد بن باديس ,وعموم التيسير كمية العموم االقتصادية والتجارية

, اثر تقنية المعمومات وراس المال الفكري في تحقيق ٕ٘ٓٓبسام عبدالرحمن,  يوسف, .57
االداء المتميز: دراسة استطبلعية في عينة من كميات جامعة الموصل,اطروحة دكتوراه 

 .جامعة الموصل)غير منشورة(, كمية االدارة واالقتصاد, 

خطيط موارد عوامل النجاح الحاسمة لتطبيق نظام ت ,ٕٕٔٓ ,ببلل توفيق ,يونس .52
رسالة ماجستير  ,دراسة حالة في مصنع الغزل والنسيج في الموصل: ((ERPالمشروع 

 .جامعة الموصل ,كمية االدارة واالقتصاد (,)غير منشورة
 
 

 : الدوريات: ثالثا
ةتقييم استدامة خطة النقل  ,ٕ٘ٔٓ ,اريج محي الدين ,عبدالوىاب ,باسل خمف ,احمد .ٔ

السنة الثانية  ,مجمة تراث كرببلء العتبة العباسية المقدسة ,في مدينة كرببلء المقدسةة
 العراق. ,ٕالمجمد  ,ٕالعدد

ةاالدارة االستراتيجية في مستقبل  ,ٕٚٓٓ ,اما حسن ,عموان ,تغريد جميل ,ايوب  .ٕ
 العراق. ,ٕ٘ٔ-ٕٙٔ ,٘ٔ ,مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية ,منظمات االعمالة

استراتيجيات سمسمة التجييز واثرىا في تحقيق الميزة , ٕٓٔٓجاسم, ماجد جودة,  .ٖ
مجمة القادسية لمعموم االدارية دراسة حالة في مصنع نسيج الديوانية, : التنافسية

 , العراق.ٕٔ, المجمدٕالعدد ,واالقتصادية
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  ,ٜٕٔٓ, حسين وليد ,حسين, باقر عمي, بمجات, سعدون حمود, جثير .ٗ
https : ,اسناد عناصر التسويق االبداعيةةعوامل النجاح الرئيسة واثرىا في 

//www.researchgate.net/publication/330761520 
ةاثر المرونة االستراتجية لمنظمات االعمال في ترشيد  ,ٕٙٔٓ ,حسين وليد ,حسين .٘

 العراق. (,ٕٜ-ٚٙص) ,ٕ٘العدد  ,مجمة المنصور ,قراراتيا االستراتيجيةة
(. عوامل نجاح تطبيق نظام إدارة سمسمة ٕٕٔٓسميمان بن عبد اهلل. ) ,  الحضيف .ٙ

اإلمداد و عبلقتيا برضا المستفيدين في المنظمات الحكومية بالمممكة العربية 
 االردن. (,ٔٛ-ٔٙ) ,ٔالعدد ,ٛالمجمد  ,المجمة االردنية في ادارة االعمال. السعودية

نجاح ادارة سمسمة التوريد ودورىا في ةعوامل  ,ٕٗٔٓ ,عمي عبود عمي عبود ,الرفيعي .ٚ
مجمة االدارة  ,دراسة حالة في مصفى النفط في النجف االشرفة: تحسين اداء العمميات

 العراق. ,ٕٔالعدد  ,ٖالمجمد  ,واالقتصاد
, ,ةتشخيص عوامل النجاح الحاسمة التي ٜٕٓٓجبار, الزيادي, عبد العظيم دريفش .ٛ

تميد السبيل لتحقيق التكامل بين استراتيجية تقنية المعمومات واستراتيجية المنظمةة, 
 .ٕٔالمجمة العراقية لمعموم االقتصادية, العدد 

: ةالمقايسة بين الذكاء الثقافي والتنشيط الستراتيجي ,ٕٙٔٓ ,قيس ابراىيم حسين ,الزيدي .ٜ
 ,ٛالعدد  ,مجمة دنانير ,سة استطبلعية الراء عدد من المديرين في مطار السميمانيةةدرا

 العراق. (,ٕٕٖ-ٕٓٛالصفحات )
ةاثر ميارات ادارة التزويد  ,ٕ٘ٔٓ ,عنبر ابراىيم ,وشبلش ,خالد عطا اهلل ,الطراونة .ٓٔ

ميدانية في دراسة : االستراتيجية المدركة في اداء ادارة التزويد من خبلل تكامل الموردين
المجمة االردنية في ادارة  ,الشركات الصناعية االردنية العاممة في مدينة سحابة

 االردن. ,ٔالعدد  ,ٔٔالمجمد  ,االعمال
ةتأثير  ,ٕٗٔٓ ,تاغي زيدان محمد ناصر ,العتبى ,سناء عبدالرحيم سعيد ,العبادي .ٔٔ

بحث ميداني آلراء عينة : عناصر النجاح الحرجة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
مجمة العموم االقتصادية  ,من المدراء في شركة المعتصم العامو لممقاوالت االنشائيةة

 العراق. (,ٖٕ٘-ٕٗٓالصفحات) ,ٓٛالعدد  ,ٕٓالمجمد  ,واالدارية

,ممارسات ادارة سبلسل االمداد ٕٙٔٓعقيل, محمد حسين القحطاني, كدسة,ناصر .ٕٔ
بالتطبيق عمى الشركات في المنطقة الغربية بالمممكة العربية السعودية, المجمة العربية 

 , حزيران, السعودية.ٔ, العددٖٙلبلدارة, المجمد 
مجمة  ,ةالتخطيط لتحسين الخدمات الصحيةة ,ٕٛٔٓ ,صباح صاحب ,المستوفي .ٖٔ

 (.العراقٕ٘ٓ-ٖٛٔ) ,ٔٙ: العدد: المجمد ,تنصرية لمدراسات العربية والدوليةالمس
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مجمة  ,ةاثر خدمة ضمان المنتج في تعزيز رضا العمبلءة ,ٖٕٔٓ ,سامر ,المصطفى .ٗٔ
 ,ٖٖٔ-ٜٕٚ ,العدد االول ,ٜٕالمجمد ,جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية

 سوريا.
ةالتخطيط واىميتو في المناىج  ,ٜٕٔٓ ,فارس مطشر ,حسن ,حسين فميح ,ميدي .٘ٔ

 ,ٗٗ: العدد ,مجمة كمية الربية االساسية لمعموم التربوية واالنسانية ,وطرائق التدريسة
 العراق. (,ٚٔٛ-ٜ٘ٚ)

ةاالدارة االستراتيجية واثرىا في رفع  ,ٕٚٓٓ ,سوما ,سميطين ,بسام ,زاىر ,عمي ,ميا  .ٙٔ
المنظمات الصناعية العامة في الساحل دراسة ميدانية عمى : اداء منظمات االعمال
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 جامعة الموصل 
 كمية اإلدارة واالقتصاد      

 قسم إدارة االعمال
 (4الممحق )                            الدراسات العميا

 م / تحكيم استمارة إستبانة
 الفاضل................................................................ المحترماالستاذ 
"عواموول النجوواح الحاسوومة واثرىووا فووي دعووم انشووطة يعتررزم الباحررث اجررراء الدراسررة الموسررومة      

وىري جرزء مرن   دراسة ميدانية في شركة توزيع المنتجات النفطية فرع نينووى": سمسمة التجييز
متطمبات نيل شيادة الماجستير فري ادارة االعمرال, ونظررا لممكانرة العمميرة المرموقرة التري تتمتعرون 
بيا وما نتوسمو فيكم من خبرة ودراية في ىذا المجال, نرجو قرراءة العبرارات والتفضرل بابرداء رأيكرم 

حظات الضرورية التي من شانيا مع بيان المبل ,السديد حول االبعاد والفقرات الواردة في االستبانة
 : وفي ضوء المحاور االتية ,ان تخدم الدراسة

 ىل ان الفقرات التي تقيس متغير الدراسة االساسي؟ 
 وقياس الغرض الذي وضعت من اجمو؟ ,مدى وضوح كل فقرة مدرجة تحت كل بعد 
 مدى انتماء كل فقرة لكل بعد؟ 
 حددة او استبعاد لمفقرات غير المناسبة؟مدى امكانية اضافة فقرات اخرى الى االبعاد الم 

 : يرجى مالحظة ما ياتي
 الخماسيسيتم استخدام مقياس ليكرت  .ٔ
الشرركة االستبانة موجية الى موظفي شركة توزيع المنتجات النفطيرة فري نينروى, بوصرفيا  .ٕ

 شاكرين تعاونكم معنا .... والسالم عميكم ورحمتو وبركاتو.. المبحوثة
 الجدول لغايات التوثيقيرجى التكرم بتعبئة 

 : االسم
 : الدرجة العممية

 : التخصص
 : مكان العمل

 الباحث                                                              المشرف      
طالوووب الماجسوووتير                                                االسوووتاذ المسووواعد الووودكتور  

  الحيالي عامر اسماعيل حديد                              محمد سييل شعبان               
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 جامعة الموصل 
 كمية اإلدارة و االقتصاد

 قسم إدارة األعمال  
 (2ممحق)                        الدراسات العميا   
 

 الموضوع / استمارة استبانة
 السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ...

إن االستمارة التي بين أيرديكم ُعردت ألغرراض البحرث العممري المتعمرق بالدراسرة الموسرومة  
دراسووة ميدانيووة فووي شووركة توزيووع : عواموول النجوواح الحاسوومة واثرىووا فووي دعووم سمسوومة التجييووز)

(. بوصرررفيا جرررزء مرررن متطمبرررات نيرررل شررريادة الماجسرررتير فررري إدارة المنتجوووات النفطيوووة فووورع نينووووى
لعوامررل النجرراح الحاسررمة واثرىررا فرري  شررركتكماألعمررال, وتيرردف الدراسررة إلررى معرفررة مرردى اعتمرراد 

زيزىرا ومرواطن الضرعف قبمكم, لغرض معرفة الفجوة وتحديرد مرواطن القروة و تعمن  سمسمة التجييز
راجررين مررنكم مراعرراة الدقررة والموضرروعية فرري  ودعميررا مررن اجررل اسررتمرارية عمررل السمسررمةوتجاوزىررا 
 إجاباتكم.

 شاكرين تعاونكم ... مع خالص التقدير واالحترام 
 : مبلحظة

 أتمنى أن تكون إجابتكم بحرية ودقة وموضوعية. .ٔ
 ال داعي لذكر االسم او التوقيع عمى االستمارة. .ٕ
 رجى منكم اإلجابة عمى كافة الفقرات وبعكسو ستكون االستمارة غير صالحة.ي .ٖ
 ( داخل الحقل الذي ترونو مناسبًا.√اإلجابة تكون بوضع عبلمة ) .ٗ
 
 
 
 
 
 

 المشرف                                                         الباحث             
 محمد سييل شعبان                                    الحيالي أ.م.د عامر إسماعيل حديد 
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 بيانات عامة: أوالً 
  أنثى                   ذكر               : الجنس .4

 : العمر  .2
   

  
 
 : سنوات الخدمة. 3

                                                                ٔٙ - ٕٓ 
 
 
 : . التحصيل الدراسي4
 
 
 
  . العنوان الوظيفي الحالي 5
 

  

ٜٗ - ٓٗمن   ٜٖ – ٖٓمن   ٜٕ – ٕٓمن   

فأكثر ٓٙ  ٜ٘ – ٓ٘من   

ٔ - ٘  ٙ - ٔٓ  ٔٔ - ٔ٘  

ٕٔ- ٕ٘  ٕٙ - ٖٓ فأكثر  ٖٔ   

 دبموم عالي ماجستير دكتوراه

إعدادية    بكالوريوس دبموم فني  
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    -: عوامل النجاح الحاسمة: المحور األول
سعي االدارة العميا الى شرح الرؤية المستقبمية لمشركة, والعمل  ويقصد بيا: دعم االدارة العميا -4

عمى اتخاذ القرارات الميمة, والتشجيع عمى التفكير في المستقبل, و التأكيد عمى تخصيص 
 .وتوزيع الموارد بشكل فاعل

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة العبارات              
مراحل اداء انشطة تتابع ادارة الشركة  -ٔ

 سمسمة التجييز بدقة
     

توفر االدارة العميا في الشركة الموارد  -ٕ
 البلزمة التي تتطمبيا سمسمة التجييز

     

تأخذ االدارة العميا في الشركة بعين  -ٖ
االعتبار العوامل الداعمة إلنجاح 

 سمسمة التجييز

     

تعتمد ادارة الشركة اسموب الباب  -ٗ
المفتوح في التعامل مع الشكاوي 

 والمقترحات الخاصة بسمسمة التجييز 

     

تدعم ادارة الشركة اسموب العمل  -٘
 الجماعي في التخطيط لسمسمة التجييز

     

 
 ىي مجموعة من االجزاء المرتبطة ببعضيا البعض حيث: تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت -2

تشتمل عمى اساليب المعالجة السريعة لممعمومات باستخدام الحاسوب وتطبيق االساليب 
 االحصائية والرياضية في حل المشكبلت ومحاكاة التفكير من خبلل برامج الحاسوب, اما

 .االتصاالت ىو عممية تبادل المعمومات بين طرفين مختمفين
 ال اتفق بشدة اتفق ال محايد اتفق اتفق بشدة العبارات              

تمتمرررررررك الشرررررررركة االسررررررراليب والمعررررررردات  -ٙ
الحديثة في مجرال تكنولوجيرا المعمومرات 

 واالتصاالت

     

لمشررررركة موقررررع الكترونرررري عمررررى الشرررربكة  -ٚ
العنكبوتيررررررررررة لرررررررررردعم سمسررررررررررمة التجييررررررررررز 

 وانشطتيا 

     

تمتمك الشركة قاعدة بيانات توفر  -ٛ
 المعمومات البلزمة لمعاممين في مجال

 انشطة سمسمة التجييز

     



125 

 

تقوم الشركة بأجراء الدورات التدريبية  -ٜ
المستمرة والخاصة بتكنموجيا المعمومات 

واالتصاالت بيدف رفع مستوى اداء 
العاممين في مجال انشطة سمسمة 

 التجييز

     

ترروفر الشرررركة منظومرررة اتصرررال متكاممرررة  -ٓٔ
بررررين العرررراممين فرررري مسررررتوياتيا االداريررررة 

 التنفيذية( –الوسطى  –الثبلثة )العميا 

     

 
ىي سمسمة من االجراءات واالسس تيدف الى تنظريم االفرراد لمحصرول : ادارة الموارد البشرية -ٖ

عمرررى اقصرررى فائررردة ممكنرررة مرررن الكفررراءات البشررررية واسرررتخراج افضرررل طاقررراتيم مرررن خررربلل وظرررائف 
 والتقويم والحوافز المالية والمعنويةالتخطيط واالستقطاب واالختبار والتعين والتدريب 

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة العبارات              
تمتمك الشركة الموارد البشرية ذات  -ٔٔ

الخبرة والكفاءة في مجال انشطة سمسمة 
 التجييز

     

تسعى الشركة الستقطاب العاممين من  -ٕٔ
انشطة ذوي الخبرة والميارة في مجال 

 سمسمة التجييز

     

تعتمد ادارة الشركة االساليب العممية   -ٖٔ
في تخطيط وتحديد احتياجاتيا من 

 الموارد البشرية

     

تمتمك الشركة قاعدة بيانات متكاممة  -ٗٔ
ومحدثة بشكل دوري لمموارد البشرية 

 لدييا 

     

تتابع الشركة عن كثب حركة المبلك  -٘ٔ
تقاعد ,استقالة , ترك فييا من ) نقل , 
 العمل , الوفاة (
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يعد االساس الذي يقوم عميو العمل االداري داخل الشركة فيو يحدد االىداف : التخطيط -4
ويرسم الخطط والسياسات ويضع االجراءات والطرق البلزم التقييد بيا في التنفيذ لضمان سيره 

 وعدم االنحراف عنو.
 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة العبارات              

يتسررررم التخطرررريط فرررري الشررررركة بالوضرررروح  -ٙٔ
 والشفافية والواقعية 

     

تعتمد ادارة الشركة اسموب اشراك جميع  -ٚٔ
 العاممين لدييا في وضع خططيا

     

تعتمد الشرركة اسرموب التخطريط المسربق  -ٛٔ
ألنشررررررطة سمسرررررررمة التجييرررررررز مرررررررن اجرررررررل 

 تحقيق االىداف 

     

تستند الخطط التي تضعيا الشركة الى  ٜٔ
 المعايير الكمية والمنطقية 

     

تحرص الشركة عمى وضع خطط مرنة  ٕٓ
بحيث يمكن تطويرىا وتعديميا في 

 المستقبل

     

 
 سمسمة التجييزانشطة : المحور الثاني

الوظيفرررة المسرررؤولة عرررن تررروفير وتررردبير احتياجرررات الشرررركة مرررن المرررواد يعتبرررر الشرررراء : الشوووراء-4
والتجييررزات المختمفررة وفررق سياسررة محررددة وواضررحة بمررا يخرردم نشرراطات الشررركة المختمفررة لموصررول 

 الى االىداف المرسومة
 اتفق بشدةال  ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة العبارات              

تستند الشرركة فري عمميرات الشرراء لردييا  -ٕٔ
 عمى معياري السعر والجودة

     

تحرررص ادارة الشررركة عمررى شررراء المررواد  -ٕٕ
مرررررن المجيرررررزين ذوي السرررررمعة وااللترررررزام 

 العاليين

     

تفاضررررل الشررررركة بررررين المجيررررزين بشرررركل  -ٖٕ
مستمر من اجل االسرتفادة مرن عرروض 

 تجييز مناسبة 

     

تسررعى ادارة الشررركة الررى اقامررة عبلقررات  -ٕٗ
 طيبة مع المجيزين 
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تعتمررررررررررد الشررررررررررركة سياسررررررررررة المجيررررررررررزين  -ٕ٘
االحتيرراط لمواجيررة أي حالرررة تعثررر لررردى 
المجيررررزين االساسررررين لضررررمان اسررررتمرار 

 العمل

     

 

لفترة  عممية يتم بموجبيا االحتفاظ بالمواد والسمع الجاىزة الصنع وتحت التصنيعوىو : التخزين-2
 والمحافظة عمييا وتوفيرىا حسب الحاجة الييا مع اقل استثمار ممكن وباقل كمفة ممكنة ,زمنية

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة العبارات              
تتبنى الشركة الجداول الزمنية في تييئة  -ٕٙ

 متطمبات سمسمة التجييز يوميا
     

تسعى الشركة الى تخفيض المخزون  -ٕٚ
وبالتالي تخفيض الكمف دون االخبلل 

 بجودة العمل واستمراره 

     

يوجد تنسيق بين الشركة والمجيزين  -ٕٛ
بالشكل الذي يقود الى خفض المخزون 

 لدييا 

     

تعتمرررررد الشرررررركة اسررررراليب وطررررررق خرررررزن  -ٜٕ
 مبلئمة لمحفاظ عمى المخزون 

     

تحرررررص الشررررركة عمررررى متابعررررة مسررررتوى  -ٖٓ
الخررزين باسررتمرار لتجنررب حالررة الفررائض 

 والعجز وتوقف العمل 

     

 
ىي مجموعة من االنشطة والتصرفات التي تستيدف تحقيق رضا الزبون عن : خدمة الزبون-3

 معامبلتيم مع الشركة وتنمية والئيم
 اتفق بشدة ال ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة العبارات              

ترروفر الشررركة وسررائل اتصررال لخدمررة  -ٖٔ
 الزبائن عمى مدار الساعة 

     

تسرررعى الشرررركة الرررى تحسرررين امكانيرررة  -ٕٖ
 تواصل الزبائن معيا باستمرار

     

تسرررررررررعى الشرررررررررركة الرررررررررى االسرررررررررتجابة  -ٖٖ
 السريعة في التعامل مع زبائنيا
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يمثرررررل الفيرررررم الجيرررررد لمسرررررتوى خدمرررررة  ٖٗ
االساسي فري تطبيرق  الزبون العنصر

 وانجاح سمسمة التجييز

     

يعد راي الزبرون فري منتجرات الشرركة  -ٖ٘
 ذو اىمية كبيرة لدى ادارتيا

     

ىو مجموع من االنشطة المتعمقة بتسييل حركة وانتقال السمع ماديا من اماكن : .التوزيع4
 انتاجيا او استخراجا الى اماكن استيبلكيا

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة العبارات              
تحرررص الشررركة عمررى ايصررال منتجاتيررا   -ٖٙ

لزبائنيررررررررررا بالكميررررررررررة والوقررررررررررت والمكرررررررررران 
 المناسب من خبلل قنوات التوزيع. 

     

تسررررررعى الشررررررركة جاىرررررردة الررررررى حصررررررول  -ٖٚ
 الزبون عمى منتجاتيا باقل جيد ممكن

     

تعتمررد الشررركة المرونررة الكافيررة فرري عرردد  -ٖٛ
الوسرررررطاء ضرررررمن قنررررروات توزيعيرررررا وفقرررررا 
الرتفرررررررراع او انخفرررررررراض فرررررررري معرررررررردالت 

 الطمب عمى منتجاتيا 

     

تحرررررص الشررررركة عمررررى اعتمرررراد معرررردات  ٜٖ
 مناولة مناسبة لممنتج الذي يتم توزيعو

     

تسرررررررعى الشرررررررركة الرررررررى زيرررررررادة حصرررررررتيا  -ٓٗ
منتجاتيررا فرري السرروقية مررن خرربلل توزيررع 

 اسواق جديدة

     

 

ثرم مرن الشرركة ,ىو تحريك المواد والمستمزمات من المجيزين الى الشرركة ومناولرة المرواد: .النقل5
 الى الزبائن

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة العبارات              
تحررررررص الشرررررركة فررررري الحصرررررول عمرررررى  -ٔٗ

بالوقرررررت المررررواد االوليررررة مررررن المجيررررزين 
 المناسب

     

تسرررررعى الشرررررركة الرررررى تخفررررريض تكررررراليف  -ٕٗ
النقرررل باسررررتمرار دون المسررراس باىررررداف 

 الشركة 
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تعتمرررد الشرررركة عمرررى العديرررد مرررن برررردائل  -ٖٗ
 وسائل النقل في اعماليا 

     

تسررعى الشررركة الررى اختيررار وسرريمة النقررل  -ٗٗ
المناسررررررربة والتررررررري تضررررررريف قيمرررررررة الرررررررى 

 منتجاتيا

     

تعتمررررد الشررررركة عمررررى منظومررررة تخطرررريط  -٘ٗ
 لنقل منتجاتيا باقل التكاليف

     

 

 إلنتاجبشكل عام تعني تقرير متى واين تؤدي كل عممية من العمميات البلزمة : الجدولة-6
  السمعة او انجاز خدمة, وتعيين االزمنة البلزمة لبداية ونياية كل عممية مطموبة

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة العبارات              
تسرررعى الشرررركة الرررى تقميرررل زمرررن انتظرررار  -ٙٗ

 الزبون لمحصول عمى المنتوج
     

تحرص الشركة الرى تخفريض اليردر فري  -ٚٗ
 الطاقة

     

تعمل الشرركة عمرى تقميرل المخمفرات مرن  -ٛٗ
 الناحية الكمية وكذلك تخفيض العوادم

     

مرونررة اكبررر تسررعى الشررركة الررى تحقيررق  -ٜٗ
 في التجييز

     

تسررررررعى الشررررررركة الررررررى اتمتررررررة انشررررررطتيا  -ٓ٘
 الكترونيا
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 الستمارة االستبانة كمينحالسادة الم بأسماءقائمة  (3ممحق)

  

 موقع العمل المقب العممي االسم ت

ٔ- 
د. فائق مشعل قدوري    

 العبيدي
 استاذ

كمية القمم الجامعة /و محاضر 
 لمدراسات العميا في جامعة تكريت

 
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل استاذ د. ثائر احمد سعدون السمان -ٕ
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل استاذ د. معن وعد اهلل المعاضيدي -ٖ
 الكمية التقنية االدارية/الموصل استاذ سمطان احمد خميف د. -ٗ

٘- 
عبلء عبدالسبلم يحيى  د.

 حسين
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل استاذ 

 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل استاذ مساعد ذاكر النعمةد. عادل  -ٙ
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل استاذ مساعد د. عبلء احمد حسن    -ٚ
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل استاذ مساعد د. رعد عدنان رؤوف -ٛ
 واالقتصاد/جامعة الموصلكمية االدارة  استاذ مساعد د. منذر  يعقوب -ٜ
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل استاذ مساعد د. عادل محمد عبداهلل -ٓٔ
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل استاذ مساعد د. احمد يونس السبعاوي -ٔٔ
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل استاذ مساعد د. حسان ثابت الخشاب -ٕٔ

ميسون عبداهلل احمد  د. -ٖٔ
 الشممة

 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل استا مساعد

د. صباح انور يعقوب  -ٗٔ
 العباسي

 قسم ادارة اعمال/كمية الحدباء الجامعة استاذ مساعد

 الكمية التقنية االدارية/الموصل استاذ مساعد احمد سميمان الجرجري د. -٘ٔ
 كمية االدراة واالقتصاد/جامعة كركوك مساعداستاذ  نجيب احمد زكي د. -ٙٔ
 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل استاذ مساعد أ. رياض جميل وىاب -ٚٔ
 قسم ادارة اعمال/كمية الحدباء الجامعة مدرس د.شياب محمد محمود الطو -ٛٔ
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 (4الممحق)
( المقاءات والمقابالت مع مسؤولي الشعب واالقسام او من ينوب عنيم في شركة  4الجدول)

 . 22/4/2222ولغاية  4/3/2249توزيع المنتجات النفطية فرع نينوى خالل الفترة من 
 عدد المقابالت اليدف من المقابمة الموظفين

وكيل مسؤول شعبة التدريب في 
 القسم االداري

عمى اجراء البحث في الشركة, استحصال الموافقة 
الحصول عمى المعمومات التي تخص الشركة بصورة 

و  ,عامة, والمعمومات الخاصة بالموارد البشرية
االستفسارات المتكررة وبحسب ما يستجد وبحسب 
متطمبات البحث, الحصول عمى الموافقة عمى توزيع 

 استمارة االستبيان.

ٔ٘ 

 مسؤول قسم النقل
 باإلضافة ,تزويدي بمعمومات قسم النقللمموافقة عمى 

 الى االستفسارات حول نشاط النقل .
ٕ 

مسؤول شعبة المتابعة في قسم 
 النقل

 ٔ تزويدي بالمعمومات واالنشطة التي تخص البحث

 مسؤولة قسم المخازن
لمموافقة عمى تزويدي بالمعمومات واالستفسار حول 

 ٕ طبيعة عمل المخازن

في قسم مسؤول شعبة االدارة 
 المخازن

تزويدي بالمعمومات  الخاصة بالمخازن وطبيعة عمل 
المخازن واالطبلع عمى احد المخازن كمنوذج لعمل 

 المخازن
ٕ 

 ٔ لمموافقة عمى اخذ المعمومات مسؤول قسم التخطيط

مسوؤل شعبة المعمومات في قسم 
 التخطيط

تزويدي بالمعمومات الخاصة بعمل قسم التخطيط في 
الضافة الى المعمومات الخاصة بتكنولوجيا الشركة, با

 المعمومات واالتصاالت
ٔ 

 مسؤولة شعبة المشتريات
الخذ الموافقة عمى تزويدي بالمعمومات الخاصة 

 ٔ بشعبة المشتريات

 ٔ تزويدي بالمعمومات المتعمقة بالمشتريات وكيل شعبة المشتريات
 ٔ الموافقة عمى تزويدي بالمعمومات الخذ مسؤول قسم التوزيع

مسؤولة شعبة الحاسبة التابعة لقسم 
 التوزيع

تزويدي بالمعمومات المتعمقة بطبيعة عمل القسم في 
 الشركة

ٔ 
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 ( االتساق الداخمي لمتغيري الدراسة5الممحق)
 ( االتساق الداخمي لعامل دعم االدارة العميا4الجدول )

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Q1 1     

Q2 .651
**

 1    

Q3 .553
**

 .646
**

 1   

Q4 .429
**

 .495
**

 .541
**

 1  

Q5 .438** .496** .524** .635** 1 


 ( االتساق الداخمي لعامل تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت2الجدول )
 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Q6 1     

Q7 .445
**

 1    

Q8 389** .421
**

 1   

Q9 .263
**

 .632
**

 .572
**

 1  

Q10 .318
**

 .477
**

 .506
**

 .520
**

 1 

 

 ( االتساق الداخمي لعامل ادارة الموارد البشرية3الجدول )
 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 

Q11 1     

Q12 .438
**

 1    

Q13 .033 .350
**

 1   

Q14 .405
**

 .549
**

 .207
**

 1  

Q15 .487
**

 .404
**

 .183
**

 .619
**

 1 



 لعامل التخطيط ( االتساق الداخمي4الجدول )
 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

Q16 1     

Q17 .531
**

 1    

Q18 .501
**

 .510
**

 1   

Q19 .389
**

 .475
**

 .619
**

 1  

Q20 .348
**

 .299
**

 .491
**

 .593
**

 1 
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 ( االتساق الداخمي لنشاط الشراء5الجدول )
 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 

Q21 1     

Q22 .576
**

 1    

Q23 .463
**

 .497
**

 1   

Q24 .442
**

 .554
**

 .414
**

 1  

Q25 .523
**

 .488
**

 .334
**

 .382
**

 1 



 ( االتساق الداخمي لنشاط التخزين6الجدول )
 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 

Q26 1     

Q27 .419
**

 1    

Q28 .403
**

 .596
**

 1   

Q29 .520
**

 .302
**

 .407
**

 1  

Q30 .494
**

 .347
**

 .422
**

 .669
**

 1 



 ( االتساق الداخمي لنشاط خدمة الزبون7الجدول )
 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 

Q31 1     

Q32 .643
**

 1    

Q33 .459
**

 .675
**

 1   

Q34 .352
**

 .591
**

 .673
**

 1  

Q35 .389
**

 .445
**

 .578
**

 .492
**

 1 



 ( االتساق الداخمي لنشاط التوزيع8الجدول )
 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 

Q36 1     

Q37 .699
**

 1    

Q38 .498
**

 .548
**

 1   

Q39 .469
**

 .607
**

 .520
**

 1  

Q40 .410
**

 .443
**

 .617
**

 .676
**

 1 















134 

 

 
 ( االتساق الداخمي لنشاط النقل9الجدول )

 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 

Q41 1     

Q42 .357
**

 1    

Q43 .276
**

 .632
**

 1   

Q44 .334
**

 .514
**

 .588
**

 1  

Q45 .399
**

 .628
**

 .598
**

 .557
**

 1 



 
 ( االتساق الداخمي لنشاط الجدولة42الجدول )

 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 

Q46 1     

Q47 .653
**

 1    

Q48 .546
**

 .646
**

 1   

Q49 .498
**

 .648
**

 .576
**

 1  

Q50 .343
**

 .472
**

 .372
**

 .620
**

 1 
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 (6الملحق )
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 (7الملحق)
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 (ىيكل الشركة8الممحق )

 



A 

 

 
Abstract 

 

   The study aims to determine the effect of some critical success factors 

in the supply chain in the Oil Products Distribution Company, Nineveh 

Branch. The choice fell on the "Nineveh Branch of Petroleum Products 

Distribution Company", which represented the research community. By 

using the analytical descriptive approach, theoretical and applied research 

data were dealt with, and using the questionnaire, (200) answers were 

obtained out of (301) distributed among the individuals who were 

represented by the engineers, administrators and technicians working in 

the researched company, and using the statistical program (SPSS VE 23) 

as factors are considered The decisive success represented by (supporting 

senior management, human resources management, planning, information 

and communication technology) is one of the important factors in the 

company that, if taken into account and seeking to coordinate among 

themselves and implement them properly, this will lead to the influence 

of the supply chain activities represented by ( Purchase, transportation, 

customer service, distribution, storage, and scheduling), through which 

the company will be able to achieve more success, and the researcher 

sought to include these variables in his current study as part of a holistic 

study of the effect of the independent variable represented by the critical 

success factors in the adopted variable represented by the activities 

Processing chain. By asking the following questions, they clarify the 

contents and directions of this study: 

•To what extent are the employees of the researched company aware of 

the critical success factors and their impact in supporting the supply chain 

activities? 

•What is the nature of the correlation between critical success factors and 

supply chain activities in the researched company? 

•What is the nature of the impact relationship between critical success 

factors and supply chain activities in the researched company? 

•What is the nature of the variance in the influence and importance of 

critical success factors on supply chain activities? 



B 

 

The researcher tried to answer these questions by adopting a descriptive 

and analytical approach and adopting a set of tools to collect data, 

represented by field visits, personal interviews, as well as a questionnaire 

form. In order to analyze the results of the field aspect, a hypothetical 

model was adopted, which shows the nature of the statistical relationships 

of correlation, influence, and variation between the study variables, 

through a set of main assumptions using the statistical method. 

The most important conclusions reached by the study are: 

1. Verify the existence of significant correlations and influence between 

the study variables. 

2. The existence of variation in the impact and importance of critical 

success factors in supply chain activities through stepwise analysis. And 

based on the conclusions reached by the study, the researcher presented a 

set of proposals compatible with these conclusions, as well as a set of 

future studies proposed for researchers and complementary to the subject 

of the current study, or close to it. While the study presented a set of 

proposals: 

1- Paying attention to the critical success factors in general, and the 

support staff for senior management and human resources management in 

particular. 

2- Establishing a section for customer service and receiving complaints to 

promote the company's work and take care of it. 

3- Preserving the products during the transport process and during the 

filling and emptying process of dirt, dust and water. 
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