Journal of Business & Management (COES&RJ-JBM)
ISSN (E): 2306-7179 ISSN (P): 2306-8043
Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC
Online Publication Date & Issue: 1st January 2022, Vol.10, No.1, January 2022
https://doi.org/10.25255/2306.8043.2022.10.1.1.35

The Impact of Supply Chains Management on Organization's
Performance during the Corona Virus Pandemic in Safeway Chain
Centers Located in Amman/Jordan
We’am Aref Alkhalayleh 1
Mohannad Ahmed Almomoni 2
Ra’ed (Moh'd Taisir) Masa’deh 3*
1
Part-time Lecturer, Department of Business Management, School of Business,
Applied Science Private University, Amman, Jordan, w_khalayleh@asu.edu.jo
2
A Graduate Student, Department of Business Management, School of Business,
The University of Jordan, Aqaba Branch, Jordan, moh.momani@ju.edu.jo
3*
Professor of Management Information Systems, School of Business, The
University of Jordan, Amman, Jordan, r.masadeh@ju.edu.jo
* Corresponding Author
Abstract:
This study aimed to identify the impact of supply chains management on the
organization’s performance during the Corona virus pandemic; more precisely in
Safeway Centers located in Amman/Jordan. The analytical descriptive approach
was used, and based on collecting 45 questionnaires out of 50 from managers
and head of departments, the results showed that while the relationship with
customers and sharing information impacted the performance of Safeway
centers, both of relationship with suppliers and relationship with distributors did
not. Also, the study revealed that there are no statistically significant differences
in the performance of supply chains with its dimensions among Safeway centers
attributed to demographic factors (gender, job title, experience, educational
qualification, age of the facility and the number of employees); whereas
statistically significant differences found regarding the age factor for the
category of 30-less than 40 years old. The study made many recommendations,
especially carrying out future studies on other organizations and other variables
to enhance supply chains management.
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يهخض
ٛذكذ ٛز ٙاُذساعخ اُ ٠اُزؼشف ػِ ٠أصش اداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ك ٢أداء أُ٘ظٔخ كٓ ٢شاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ
ك ٢ػٔبٕ/األسدٕ ٝرُي أص٘بء عبئؾخ ك٤شٝط ًٞسٗٝبٝ .اػزٔذد اُذساعخ ػِ ٠أُٜ٘ظ اُٞطل ٢اُزؾِ،٢ِ٤
ٝػِ ٠اعزجبٗخ ٓزخظظخ رْ رٞص٣ؼٜب ػِ ٠عٔ٤غ أُذساء ٝسإعبء االهغبّ اُؼبِٓٝ ٖ٤اُجبُؾ ػذد 55 ْٛك٢
ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞثٜذف اإلعبثخ ػِ ٠اعئِخ اُذساعخ ٝاخزجبس كشػ٤برٜبٝ ،ثؼذ اػزٔبد  45اعزجبٗ ،ٚأظٜشد
اُ٘زبئظ ٝعٞد أصش ُجُؼذ ١اداسح عالعَ اُزٞس٣ذ (اُؼالهخ ٓغ اُضثبئٖ ٓٝشبسًخ أُؼِٓٞبد) ك ٢أداء ٓشاًض
اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ،ك ٢ؽً ٖ٤شلذ ٗزبئظ اُذساعخ ػٖ ػذّ ٝعٞد أصش ُج ُؼذ ١اُؼالهخ ٓغ أُٞسدٝ ٖ٣اُؼالهخ
ٓغ اُٞعطبء ٝأُٞصػ ٖ٤ك ٢األداءٝ .ث٘٤ذ ٗزبئظ اُذساعخ اٗ ٚال رٞعذ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ ك ٢رج٘٢
اداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ثؤثؼبدٛب ك ٢أداء أُ٘ظٔخ رُؼضُِ ٟؼٞآَ اُذٔ٣ـشاك٤خ (اُغ٘ظ ،أُغٔ ٠اُٞظ٤ل،٢
اُخجشح ،أُئ َٛاُؼِٔ ،٢ػٔش أُ٘شؤحٝ ،ػذد أُٞظل ،)ٖ٤ك ٢ؽ ٖ٤أظٜشد اُذساعخ ٝعٞد كشٝم راد دالُخ
اؽظبئ٤خ ُؼبَٓ اُؼٔش ٝرُي ُظبُؼ اُلئخ ٖٓ  35اُ ٠أهَ ٖٓ  45ع٘خٝ .هذ هذٓذ اُذساعخ اُؼذ٣ذ ٖٓ
اُزٞط٤بد ٝثبألخض اُو٤بّ ثذساعبد ٓغزوجِ٤خ ػِ٘ٓ ٠ظٔبد أخشٓٝ ٟزـ٤شاد أخشُ ٟزؾغ ٖ٤اداسح عالعَ
اُزٞس٣ذ ك ٢أُ٘ظٔبد.
انكهًبث انذانت :اداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ،أداء أُ٘ظٔخٓ ،شاًض اُغ٤ل ،١ٞعبئؾخ ًٞسٗٝب ،األسدٕ.
انًقذيت
ٓٔب ال ٌ٘٘ٔ٣ب رغب ِٚٛإٔ أُ٘ظٔبد ثشٌَ ػبّ رٔبسط أػٔبُٜب ٝأٗشطزٜب ك ٢ظَ ث٤ئخ ر٘بكغ٤خ ٝث٤ئخ رزٔ٤ض
ثبالػطشاثبد اُشذ٣ذحٛٝ ،زا ٞ٣عت اُششًبد ػِ ٠إٔ رزٌ٤ق ُزِج٤خ االؽز٤بعبد أُزغذدحٝ ،ػِ ٠إٔ رزؼبَٓ
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ٛز ٙأُئعغبد كٔ٤ب ثٜ٘٤ب ٝرُي ٖٓ خالٍ اُؼالهبد أُزجبدُخ ٛٝزا ٓب ٣غٔ ٠ثغِغخ اُزٞس٣ذ ،ؽ٤ش رؼزجش عِغخ
اُزٞس٣ذ ٖٓ األٗشطخ األعبع٤خ ؽغت اُ٘ٔٞرط أُزجغ ُغِغخ اُؤ٤خ ُٔب ٌَ٣ثٞسرش ؽ٤ش ٞ٣ػؼ أٜٗب ٖٓ
االٗشطخ اُز ٢رغؼُ ٠زٞك٤ش االؽز٤بعبد أُطِٞثخ ُِٔئعغخ ٖٓ أُٞاد األ٤ُٝخ ٝأُغزِضٓبد ٝاُزغ٤ٜضاد
أُشعٞحٝ .ثبالػزٔبد ػِ ٠ؽغْ اُزؼبٓالد ٞٗٝػٜب ثبإلػبكخ اُ ٠رجبدٍ األٗشطخ ث ٖ٤أُئعغبد ك ٢عِغخ
اُزٞس٣ذ ،رظجؼ ٘ٛبى ػشٝسح ِٓؾخ إلداسح اُؼالهخ ث ٖ٤أُزشبسً ٖ٤كٓ ٢ضَ ٛز ٙاُغالعَ اُخبطخ ثبُزٞس٣ذ،
ٔٓٝب ٣غت رًش ٙإٔ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُخجشاء كٛ ٢زا اُغبٗت ٣ئًذ ٕٝإ أُؼ٤بس اُؾو٤وُِ٘ ٢غبػ ٓشرجؾ ك٢
ً٤ل٤خ ر٘غ٤ن ٛز ٙاالٗشطخ ػجش عالعَ اُزٞس٣ذ ٝرُي ُخِن هٔ٤خ ؽو٤وخ ُِضثبئٖ ٖٓ ،ؽالٍ اُزؼبَٓ ٓغ اداسح
عِغخ اُزٞس٣ذ ًٔزـ٤ش اعزشار٤غٝ . )Anderson, Britt, & Favre, 1997(٢كٛ ٢زا اُغ٤بم كبٕ أُ٘ظٓٞخ
اُخبطخ ثغِغِخ اُزٞس٣ذ رزٌٌٗٞٓ 5 ٖٓ ٕٞبد عٛٞش٣خ :اخز٤بس أُٞسد ،ٖ٣اُزخط٤ؾ ٝاُزض٣ٝذ ٖٓ أُظبدس،
اُزؼبَٓ ٓغ أُشرغؼبد ،اُزظ٘٤غ ٝاُزٞط( َ٤عٞاد ٝاُشٔٞؽ.)2558 ،
٘ٛٝب رزُٞذ ُذ ٟاُششًبد اإلشٌبُ٤خ كٝ ٢عٞد ثؼغ اُزؾذ٣بد اُز ٢هذ رٞاعٜٜب ٝأُؼٞهبد اُز ٢هذ روٞدٛب اُ٠
ػذّ االٗذٓبط ك ٢اُغٞم ،ؽ٤ش أٜٗب هذ رظبدف ػوجبد روق ػبئوب أٓبّ رؾو٤وٜب ُٔؼذالد ٗٔٝ ٞسثؾ٤خ رزٞاكن
ٓغ األٛذاف أُٞػٞػخ ك ٢ظَ ث٤ئخ اهزظبد٣خ ٓلزٞؽخ ،كؼال ػٖ آٌبٗ٤خ اسرلبع عٞدح ٓ٘زغبرٜب خبطخ ارا
اهزشٕ رُي ٓغ األعؼبس أُ٘خلؼخ ،األٓش اُز٣ ١ذػ ٞأُئعغبد آُ ٠ؾبُٝخ ا٣غبد ؽِ ٖٓ ٍٞشؤٜٗب ػٔبٕ
ٓٞهق ٓ٘زغبرٜب ك ٢ظَ ث٤ئخ ر٘بكغ٤خ اُجوبء كٜ٤ب سُٔ ٖ٤ٛذ ٟروجَ اُضثُ٘ٔ ٕٞزغبرٜب ػِ ٠ؽغبة ٓ٘زغبد
ٓئعغخ أخش ٟأ ٝث٤ئخ ٓؼطشثخ ًؾذٝس عبئؾخ ًغبئؾخ ًٞسٗٝبٝ ،ك ٢ظَ هٞ٤د اُزٞس٣ذ أُلشٝػخ أُزؼِوخ
ثٔ ٍٞ٤اُضثبئٖ ٖٓ عٜخ ٓٝؾذٝد٣خ اإلٌٓبٗ٤بد (ٓظبدس اُزٞس٣ذ) ٖٓ عٜخ أخشًٝ ،ٟزُي اٗزشبس عبئؾخ
ًٞسٗٝب ٝاُظشٝف اُز ٢رـ٤شد ثٜب ع٤بعخ اُذُٝخ ٗلغٜب ٖٓ ػِٔ٤خ ٓ٘غ اُزغٞم ٝاُؾظش اُشبَٓ أ ٝاُغضئ ٢أٝ
ٓششٝؽخ اُزغ٣ٞن ٔٓٝبسعخ أُئعغخ ػِٜٔب ( & Al-Dmour, Masa’deh, Salman, Abuhashesh,
 ،)Al-Dmour, 2020كوذ أطجؼ ُضآب ػِٛ ٠ز ٙأُئعغبد اُزغش٣غ ثبُجؾش ك ٢عجَ رؾغ ٖ٤أدائٜب ػجش
دساعخ ٓشاؽَ رظ٘٤غ ٝرٞص٣غ أُ٘زظ ٓٝب ٣شرجؾ ثٜب ٖٓ ػِٔ٤بد ٓزؼذدح.
ٗٝظشا ألٕ أُ٘بكغخ اُ ّٞ٤أطجؾذ ث ٖ٤عالعَ اُزٞس٣ذ ك ٢اُج٤ئخ اُز٘بكغ٤خ ،اُز ٢ثشصد كٜ٤ب اداسح عِغِخ
اُزٞس٣ذً ،بعزشار٤غ٤خ ٜٓٔخ ُزط٣ٞش اُؼالهبد ٝرؾغ ٖ٤أداء أُئعغبد ( & Simon, Serio, Pires,
ٝ ،)Martins, 2015أطجؾذ رزؼِن أًضش ثوذسح ًَ ٓ٘بكظ ػِ ٠رٞك٤ش أُ٘زغبد أُطِٞثخ ك ٢اُٞهذ
أُ٘بعت ،أٓ ٝب ٣ؼشف ثٔ٤ضح اُٞهذ ،ار إٔ ػبَٓ اُٞهذ ٖٓ األٓٞس اُٜبٓخ اُز ٢ر٘ظش ُٜب أُ٘ظٔبد ُزؾو٤ن
أٛذاكٜب ٝؿب٣برٜبٝ ،ػ٘ذ اُزؾذس ػٖ اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ،كبُٞهذ ِ٣ؼت دٝسا سئ٤غ٤ب ُ٘غبػ ٜٓٔبد ٝٝاعجبد
ٛز ٙاإلداسحٝ ،خبطخ ك ٢ظَ ظشٝف ٓغزغذح ًٔب ٣ؾظَ ك ٢عبئؾخ ًٞسٗٝب ،كلٓ ٢ضَ ٛز ٙاُظشٝف أطجؼ
ُضآب ػِ ٠أُئعغبد إٔ رؼ٤ذ اُ٘ظش كٓ ًَ ٢ب ٣زؼِن ثبداسح عِغِخ اُزٞس٣ذُ ،ززٔ٤ض ػٖ ثبه ٢أُ٘بكغٖٓ ٖ٤
خالٍ هذسرٜب ػِ ٠رٞك٤ش أُ٘زغبد أُطِٞثخ ك ٢اُٞهذ أُ٘بعتٛٝ ،زا اُ٘ظبّ ٣ؼزجش ٓ٤ضح ر٘بكغ٤خ ،ك ٢اؽبس
ٓب شٜذ ٙاُؼبُْ اُ ٖٓ ّٞ٤رؾذ٣بد ٝرـ٤شاد عش٣ؼخٝ ،ال عٔ٤ب ٝإٔ األعبُ٤ت اُزوِ٤ذ٣خ أطجؾذ ؿ٤ش كؼبُخ ك٢
رؾو٤ن اُزٔ٤ضٝ ،أُئعغخ االهزظبد٣خ أطجؾذ  ٢ٛاألخش ٟرجؾش ػٖ ٓب ٣ذػْ ٓشًضٛب اُز٘بكغ ٖٓ ،٢خالٍ
رؾو٤ن ٓشٗٝخ ػبُ٤خ ك ٢االعزغبثخ ُٔزطِجبد اُغٞم.
ُوذ أدد اػطشاثبد عالعَ اُزٞس٣ذ ثغجت رلش ٢ك٤شٝط ًٞسٗٝب اُ ٠اؽذاس خَِ ك ٢األعٞام ػِ٠
أُغز ٟٞاُؼبُٔٝ ،٢خظٞطب رِي اُششًبد اُز ٢رؼزٔذ ػِ ٠أُٞسدُ ٖ٣زض٣ٝذٛب ثبُٔ٘زغبد األ٤ُٝخ ُِزظ٘٤غ،
كبٌُض٤ش ٖٓ اُششًبد رؼزٔذ ػِ ٠أُض٣ذ ٖٓ أُٞسدُ ٖ٣ؼِٔ٤بد اإلٗزبط اُخبط ٚثٝ .ْٜؽ٤ش إٔ ٝثبء ك٤شٝط
ًٞسٗٝب أُغزغذ أعجش أُظبٗغ ك ٢عٔ٤غ أٗؾبء اُؼبُْ ػِ ٠اثطبء أٝ ٝهق اإلٗزبط ٝثبُزبُ ٢كبإلٗزبط أُ٘خلغ
ػطَّ عالعَ اُزٞس٣ذ ٝاإلٓذاد اُؼبُٔ٤خ اُز ٢رؾبكع ػبدح ػِ ٠رض٣ٝذ اُجِذإ ثٔٞاد ٓزؼذد ٖٓٝ .ٙخالٍ ٓب عجن
اعزشؼش اُجبؽضٛ ٕٞز ٙأُشٌِ ٖٓٝ ٚصْ اخؼبػٜب ُِذساعخ اُؼِٔ٤خ ُِٞط ٍٞآُ ٠غٔٞػخ ٖٓ اُ٘زبئظ اُز ٢ك٢
ػٞئٜب رْ اُخشٝط ثٔغٔٞػخ ٖٓ اُزٞط٤بد أُ٘بعجخ.
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يشكهت انذساعت وأعئهخهب
ثذأد أصٓخ عبئؾخ ًٞسٗٝب ًٜٗٞب أصٓخ طؾ٤خ ٌُٜ٘ٝب عشػبٕ ٓب أدد اُٝ ٠عٞد أصٓخ اهزظبد٣خ ًج٤شح
ٝخط٤شح ؽ٤ش ػشثذ االهزظبد اُؼبُٔٗٝ ،٢زظ ػٖ ٛز ٙاألصٓخ آصبسا عِج٤خ ػٔ٤وخ ٝعش٣ؼخ أدد اُ ٠اٌٗٔبػ
ك ٢اهزظبداد اُؼبُْ ،ثبإلػبكخ اُ ٠اهزظبد ًَ دُٝخ ُٞؽذٛبًٝ ،بٕ ُٜب األصش اٌُج٤ش ثزشاعغ االهزظبد
اُؼبُٔٝ ،٢عبءد ثبٗؼٌبعبد عٔ٤غ اُذ ٍٝثٔب كٜ٤ب االسدٕ ٝٝػؼٜب ك ٢اُزغبسح أُؾِ٤خ ٝاُخبسع٤خٝ .ثبُ٘غجخ
ُٔؾٞس عالعَ اُزٞس٣ذ ٓٝب ٣زؼِن ث ٚأٗشطخ اٗزبع٤خ ٝرٞطٛ َ٤زا أُ٘زظ اُ ٠أُغزِٜي ،كوذ رًش اُذًزٞس
ػجذهللا اُغ٣ٞذ ١أٗ ٚإلٗغبػ اداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ،كؼِ ٠اُذُٝخ إٔ رٞكش ػذدا ٖٓ أُ٘ظٓٞبد ك ٢اُج٘٤خ
اُزؾز٤خ أُزؼِوخ ثبإلٗزبط ٝاُزخضٝ ٖ٣اُخذٓبد اُِٞعغز٤خ (اُؼجذ اُوبدس ٝآخشًٔ ،)2525 ،ٕٝب أِٗ٣ ٚضّ إٔ
ُِ ٌٕٞ٣ذُٝخ ٗظبّ ٓؼِٓٞبد ٝارظبٍ عِ ْ٤ثبإلػبكخ اُٗ ٠ظبّ ٓبُُِ ٢زذكوبد أُبُ٤خ ٗٝظبّ اعشائ ٢رشش٣ؼ٢
ٖٓ أعَ اُؼَٔ ثذهخ.
٣ ُْٝغجن إٔ رزؤصش عالعَ اُزٞس٣ذ-ػِ ٠األهَ ك ٢اُؼظش اُؾذ٣شٓ -ضِٔب ًبٕ اُزؤصش ثغجت ٛز ٙاُغبئؾخ،
ٝرُي ُؼٞآَ ػذح :أٜٔٛب أٜٗب عبءد ثبُزضآٖ ٓغ رجبؽئ االهزظبد اُؼبًُٔٔ ،٢ب أًٗ ٚبٗذ ثذا٣زٜب ك ٢اُظٖ٤
ػِ ٠اػزجبس أٜٗب أًجش اُذ ٍٝك ٢اُؼبُْ رظذ٣شا ُِغِغ ،ؽ٤ش روذس رغبسرٜب ثـ  ٖٓ %25اُزغبسح اُؼبُٔ٤خ٢ٛٝ ،
أًجش أُغزٞسدُِ٘ ٖ٣لؾ ،ثبإلػبكخ اُ ٠اػزجبسٛب أًجش عٞم ك ٢اُؼبُْ ٝرُي ُؼذد عٌبٜٗبٝ ،ثبُزبُ ٢أدٛ ٟزا
ثذٝس ٙاُ ٠أصٓخ ػظلذ ثغِغِخ اُزٞس٣ذ اُؼبُٔ٤خ ،ثبإلػبكخ اُ ٠إٔ عبئؾخ ًٞسٗٝب ُْ رٌٖ ك٘ٓ ٢طوخ ٓؾذدح
عـشاك٤بٌُٜ٘ ،ب رؾشًذ ك ٢عٔ٤غ أٗؾبء اُؼبُْ ًٔب أٜٗب شِٔذ عٔ٤غ اُوطبػبد ٖٓٝ ،أ ْٛأُؾبٝس أُزؾذس
ػ٘ ٚاُزذاػ٤بد اُوبٗ٤ٗٞخ ػِ ٠اُزغبسح اُذ٤ُٝخ ٝر٘ظ ْ٤اُزغبسح اُؼبثشح ُِوبسادٝ ،اُز ١رًشر ٚاُذًزٞسح سٝإ
اُِٞص ١ؽ٤ش رؾذصذ إٔ ٓ٘ظٔخ اُزغبسح اُؼبُٔ٤خ ثذٍ كشػٜب ػِ ٠اُذ ٍٝعِٔخ ٖٓ األٗظٔخ ٝاُوٞاٖٗ٤؛ ػِٔذ
ػِ ٠كشع ارلبه٤بد ٝاػزجشرٜب ًٔظِخ ًبِٓخ ٓغشد اٗؼٔبّ اُذُٜ ٍٝبٝ ،رؼَٔ ٛز ٙاالرلبه٤بد ػِ ٠ر٘ظْ٤
اُزغبسح ك ٢اُخذٓبد ٝاُغِغ ٓٝب ٣زشرت ػِٜ٤ب ٖٓ ٌِٓ٤خ كٌش٣خ ٝارلبه٤بد رخض االعزضٔبس ٝاُضساػخ ٖٓ أعَ
اُضاّ اُذ ٍٝثبُٔجبدة اُوبٗ٤ٗٞخ ٝأُؼب٤٣ش٘ٓٝ .ظٔخ اُزغبسح اُؼبُٔ٤خ ال رزذخَ ك ٢االعشاءاد ٝاُغ٤بعبد
أُزؼِوخ ثبُزغبسح اُذ٤ُٝخ اُز ٢رؼزٔذٛب اُذُ ٍٝشػب٣خ ٓظبُؾٜبٝ .اُز ١ؽذس اُ ّٞ٤ثغجت ٛز ٙاُغبئؾخ ٖٓ
اُغبٗت االهزظبد ١أد ٟاُ ٠إٔ ثؼغ اُذ ٍٝارخزد ثؼغ اُوشاساد ٝأطذسد ثؼغ اُوٞاُٗ- ٖ٤ظشٝف
اعزض٘بئ٤خ -هِ ّ
ظذ ٖٓ رغبسرٜب اُذ٤ُٝخ عٞاء ًبٕ ػِ ٠طؼ٤ذ اُزظذ٣ش أ ٝاالعز٤شاد ٝاُزً ١بٕ ُ ٚأصشا ًج٤شا؛
ؽ٤ش آز٘ؼذ ٛز ٙاُذ ٍٝػٖ رظذ٣ش ٓ٘زغبرٜب كٓ ٢غبالد األد٣ٝخ ٝاُـزاء اػبكخ ُِٔؼذاد اُطج٤خ (اُؼجذ
اُوبدس ٝآخش.)2525 ،ٕٝ
ٝث٘بء ػِٓ ٠ب روذّ ،كوذ ُٔظ اُجبؽض ٖٓ ٕٞخالٍ ص٣بسح هبٓٞا ثٜب اُ ٠ثؼغ عالعَ أُشاًض اُزغبس٣خ
اُغ٤ل ١ٞاُٝ ٠عٞد رجب ٖ٣كٓ ٢غز ٟٞاداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء أُشاًض اُزغبس٣خ ُِغل ١ٞأص٘بء عبئؾخ
ك٤شٝط ًٞسٗٝبٝ ،ثبُزبُ ٢كبٕ ؿشع ٛز ٙاُذساعخ  ٞٛاُزؼشف ػِ ٠أصش اداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء
عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ػٔبٕ/األسدٕ أص٘بء عبئؾخ ك٤شٝط ًٞسٗٝبُٝ ،زؾو٤ن ٛزا اُـشع
ع ٖٓ ٌٕٞ٤خالٍ اإلعبثخ ػِ ٠اُزغبإٍ اُشئ٤غ ٢االر:٢
يب أثش ئداسة عالعم انخىسٌذ ػهى أداء عهغهت يشاكض انغٍفىي انخجبسٌت فً ػًبٌ/األسدٌ فً ظم اَخشبس
فٍشوط كىسوَب؟ وقذ اَبثق ػٍ هزا انخغبؤل األعئهت انفشػٍت األحٍت:
انغإال األولٓ :ب رظٞساد أُجؾٞص ٖ٤ألصش اُؼالهخ ٓغ أُٞسد ٖ٣ػِ ٠أداء عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ
ك ٢ػٔبٕ/األسدٕ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب؟
انغإال انثبًَٓ :ب رظٞساد أُجؾٞص ٖ٤ألصش اُؼالهخ ٓغ اُٞعطبء ٝأُٞصػ ٖ٤ػِ ٠أداء عِغِخ ٓشاًض
اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ػٔبٕ/األسدٕ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب؟
انغإال انفشػً انثبنثٓ :ب رظٞساد أُجؾٞص ٖ٤ألصش اُؼالهخ ٓغ اُضثبئٖ ػِ ٠أداء عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل١ٞ
اُزغبس٣خ ك ٢ػٔبٕ/األسدٕ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب؟
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انغإال انفشػً انشابغٓ :ب رظٞساد أُجؾٞص ٖ٤ألصش ٓشبسًخ أُؼِٓٞبد ػِ ٠أداء عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل١ٞ
اُزغبس٣خ ك ٢ػٔبٕ/األسدٕ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب؟
انغإال انفشػً انخبيظٓ :ب رظٞساد أُجؾٞص ٖ٤ألصش اداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء عِغِخ ٓشاًض
اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ػٔبٕ/األسدٕ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب رؼضُِٔ ٟزـ٤شاد اُذٞٔ٣ؿشاك٤خ (اُغ٘ظ،
اُؼٔش ،أُغٔ ٠اُٞظ٤ل ،٢اُخجشح ،أُئ َٛاُؼِٔ ،٢ػٔش أُ٘شؤحٝ ،ػذد أُٞظل)ٖ٤؟
أه ًٍّت انذساعت
ُوذ عبء رطج٤ن ٛز ٙاُذساعخ ػِ ٠عِغِخ ٓشاًض اُزغبس٣خ اُزغبس٣خ ،ؽ٤ش رْ اخز٤بس ٓغزٔغ اُذساعخ ُزٔضَ
أُذساء كٓ ٢شاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢اُؼبطٔخ ػٔبٕٔٓ ،ب عٞف ٣خذّ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ث٤بٕ
أصش اداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ػٔبٕ/األسدٕ ٝاُزؼبَٓ ٓغ األصٓبد
ٓغزوجالٝ ،طٞال ُزؾو٤ن أػِٓ ٠غز٣ٞبد األداء ٖٓ خالٍ اُ٘زبئظ ٝاُزٞط٤بد اُز ٢هذٓزٜب ٛز ٙاُذساعخ.
اهذاف انذساعت
رغؼٛ ٠ز ٙاُذساعخ ُزؾو٤ن األٛذاف ا٥ر٤خ:
 .1ه٤بط أصش اداسح أداء عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ػٔبٕ/األسدٕ ك ٢ظَ
اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب.
 .2اُزؼشف ػِ ٠آساء اإلداس ٖ٤٣اُؼبِٓ ٖ٤ك ٢اإلداساد اُؼِ٤ب ٖٓ أعَ رؾذ٣ذ اُغٞاٗت اال٣غبث٤خ ألداء عالعَ
اُزٞس٣ذ كٓ ٢شاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ػٔبٕ/األسدٕ ٝاُٞهٞف ػِ ٠اُغِج٤بد اُز ٢رؾذ ٖٓ ًلبءح ٛزٙ
اُغالعَ ك ٢ظَ ٝعٞد األصٓبد.
حذود انذساعت
اهزظشد ٛز ٙاُذساعخ ػِ ٠ر٘بٞٓ ٍٝػٞع أصش اداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل١ٞ
اُزغبس٣خ ك ٢ػٔبٕ/األسدٕ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب ك٘ٓ ٢زظق اُؼبّ ٝ .ّ2525اهزظشد ػِ ٠ػ٘٤خ
ٖٓ أُذساء ٝسإعبء األهغبّ اُز٣ ٖ٣ؼِٔ ٕٞكٓ ٢شاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ػٔبٕ/األسدٕ.
اإلطبس انُظشي نهذساعت
رٔبسط أُ٘ظٔبد أُؼبطشح أٗشطزٜب ٝأػٔبُٜب ك ٢ث٤ئخ رزٔ٤ض ثبُٔ٘بكغخ ٝاإلػطشاة اُشذ٣ذ ،ٖ٣ؽ٤ش رؼجش
اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ػٖ رضآٖ اُزذكن اإلٗغ٤بثُِٞٔ ٢اد اُخبّٝ ،اُخذٓبدٝ ،أُظبدس أُخزِلخ ُزشٌَ٤
أُخشعبد اُٜ٘بئ٤خ ٖٓ اُخذٓبد أ ٝأُ٘زغبدٝ ،رٞطِٜب اُ ٠اُضثبئٖ ُز٘بٍ سػب ْٛك ٢اُٞهذ أُ٘بعت
ٝثبٌُ٤ل٤خ أُ٘بعجخ ٝاُزٌِلخ األهَ ٖٓٝ ،خالٍ ٛزا اُذساعخ عٞف ٗزطشم آُ :٠ب٤ٛخ عِغِخ اُزٞس٣ذ ،اداسرٜب
ٔٓٝبسعبرٜب.
يبهٍت عهغهت انخىسٌذ
ُوذ رضا٣ذ أ٤ٔٛخ ٝظ٤لخ عِغِخ اُزٞس٣ذ ٓغ رشً٤ض أُ٘ظٔبد اإلٗزبع٤خ ػِ ٠ث٘بء اداسح كؼبُخ ُغِغِخ اُزٞس٣ذ،
 ٖٓٝخالٍ ٛز ٙاُذساعخ عٞف ٗزطشم اُ ٠أ ْٛاُؼ٘بطش كٓ ٢ب٤ٛخ عِغِخ اُزٞس٣ذٝ ،رُي ثزؾذ٣ذ ٓلّٜٞ
ٝرطٞس ٝأٛذاف ٝأٓ ْٛؼب٤٣ش ه٤بط أداء ٛز ٙاُغِغِخ.
يفهىو وحطىس عهغهت انخىسٌذ
ٓغٔٞػخ ٖٓ اُشجٌبد ،رٜزْ ثزذكن ٓخزِق أُظبدس ثٌَ عالعخ ػجش أُٞسد ٖ٣أُظبدس ٖٓٝ ،خالٍ ٛزا
اُؼ٘ظش ع٘زطشم ُٔل ّٜٞعِغِخ اُزٞس٣ذ ٝرطٞسٛب.
يفهىو عهغهت انخىسٌذ
٘ٛبى ػذح رؼبس٣ق ُٔل ّٜٞعِغِخ اُزٞس٣ذ  ،عٞف ٗزطشم اُ ٠أٜٔٛب:
أهبعْ ٝ ٝعبٝط ،2511( ،ص  )7-6ك ٢رؼش٣ق (ٗ )Rao, 2002غذ إٔ عِغِخ اُزٞس٣ذ رذخَ ك ٢عٔ٤غ
األٗشطخ أُزؼِوخ ثزظ٘٤غ أُ٘زغبد ٝرذكوٜب ٖٓ ،أُٞسد ٖ٣اُ ٠أُغزِٜي اُٜ٘بئ ،٢ثبإلػبكخ اُ ٠رذكن
أُؼِٓٞبدًٝ ،ال اُزذكو ٖ٤ثبرغب ٖٓ ٖ٤ٛاُضثبئٖ اُ ٠أُٞسدٝ ٖ٣اُؼٌظ ٖٓ أُٞسد ٖ٣اُ ٠اُضثبئٖٝ ،ك٢
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رؼش٣ق عِغِخ اُزٞس٣ذ ٍ (٣ )Kuei, & Madue, 2002ؼزجشٛب شجٌخ ٖٓ أُغئ٤ُٝبد اُغٔبػ٤خ أٌُٗٞخ
ُِغِغِخ أُغزوِخ ٝشج ٚأُغزوِخ ،ألٗشطخ اُزظ٘٤غ ٝاُششاء ٝاُزٞص٣غ أُزؼِوخ ثبُٔ٘زغبد.
أٓب ٓؼٜذ اداسح اُزٌِلخ كوذ ػشَّف عالعَ اُزٞس٣ذ ثؤٜٗب ػِٔ٤خ اداسح رذكن أُ٘زغبد اُزبٓخ ٝأُٞادٖٓ ،
أُٞسد ٖ٣اُ ٠أُغز ٖٓ ،ٖ٤ٌِٜخالٍ عِغِخ أٗشطخ اُزخضٝ ٖ٣اُظ٘غ ٝاُزٞص٣غ ػِٓ ٠ذاس ٗوبؽ رخضٖ٣
ٝرظ٘٤غ ٝرٞص٣غ ٓخزِلخًٔ .ب ػ ّشف "دٔٓ .ذٝػ ػجذ اُؼض٣ض اُشكبػ "٢عِغِخ اُزٞس٣ذ ثؤٜٗب ػِٔ٤خ رزبثغ ٖٓ
أُ٘ظٔبد ٓٝب روذٓ ٚرِي أُ٘ظٔبد ٖٓ ٝظبئق ٝرغ٤ٜالد ٝأٗشطخٝ ،اُز٣ ٢زْ رظ٘٤لٜب ك ٢اإلٗزبط ٝاُزغِْ٤
ُِٔ٘زظ ،ؽ٤ش رجذأ ػِٔ٤خ اُززبثغ ٓغ أُٞسد ٖ٣اُشئ٤غُِٞٔ ٖ٤٤اد اُخبّٔ٣ٝ ،زذ ٗطبه ٚك ٢عٔ٤غ اُطشم ؽز٠
رظَ ك ٢اُٜ٘ب٣خ اُ ٠اُضثٛٝ .ٕٞز ٙاُزغ٤ٜالد رشَٔ أُظبٗغ ،أُخبصٕٓ ،شاًض اُزٞص٣غٓ ،شاًض اُزشـ،َ٤
ٌٓبرت اُز٤ًٞالد ٝاُزغبسحًٔ ،ب رشَٔ أٗشطخ اُز٘جئ ٝاُٞظبئق ،اُششاءٝ ،اداسح أُخض ،ٕٝثبإلػبكخ اُ٠
اداسح أُؼِٓٞبد ،اُغذُٝخ ،رؤً٤ذ اُغٞدح ،اإلٗزبط ،اُزٞص٣غٝ ،اُزغِ ،ْ٤ؽز ٠رظَ ك ٢اُٜ٘ب٣خ ُخذٓخ اُضثٕٞ
(اُؼجذ اُوبدس ٝآخش.)2525 ،ٕٝ
ٝثٜزا أٝسد ٓؼظْ أُٜزٔٝ ٕٞاُجبؽض ٕٞرؼش٣لبد ػذح ثغِغِخ اُزٞس٣ذٝ ،ك ٢ػٜٔٓٞب رغٔغ ػِ ٠إٔ عِغِخ
اُزٞس٣ذ ٜٓزٔ ٚثزذكن أُٞاد اُخبّ ثٌَ عالعخ ،ثبإلػبكخ اُ ٠أُؼِٓٞبد ٝأٌُٗٞبدٝ ،األٓٞاٍ ٖٓ ٓظبدسٛب
أُخزِلخ ػجش أُٞسد ٖ٣اُ ٠أُ٘ظٔبد أُخزِلخ عٞاء ًبٗذ خذٓ٤خ أّ اٗزبع٤خ ٖٓٝ ،صْ ػِ ٠شٌَ ٓ٘زغبد أٝ
خذٓبد اُ ٠أُغزِٜي اُٜ٘بئ( ٢عٞاد ٝاُشٔٞؽ  ، 2558 ،ص  ٖٓٝ .)17خالٍ ٓب عجن ٗغذ إٔ عِغِخ
اُزٞس٣ذ ٓ ٢ٛغٔٞػخ ٖٓ اُزذكوبد أُزٔضِخ ك( ٢اُوطت ٝآخش ، 2512 ،ٕٝص :)176
رذكوبد أُٞاد
•
اُزذكوبد أُبُ٤خ
•
رذكوبد أُؼِٓٞبد
•
حطىس عهغهت انخىسٌذ
رشعغ أ٤ٔٛخ ٛزا أُل ّٜٞاُ ٠ؽج٤ؼخ أُغزٔؼبد اُؾذ٣ضخ ،ؽ٤ش رخزِق ٗٞػ٤خ ٤ًٔٝخ اُغِغ أُزبؽخ ك٢
أُغزٔغ ػٔب ٣ؾزبع ٚأكشاد أُغزٔغ ٖٓ اُغِغ ٝ ،اُز ١ثذٝس ٙأد ٟاُٝ ٠عٞد ؽبعخ اُ ٠رجبدٍ اُخذٓبد
ٝاُغِغ ث ٖ٤اُذٝ ٍٝأُ٘بؽن أُخزِلخٔٓ ،ب ٣ش٤ش اُ ٠إٔ عالعَ اُزٞس٣ذ رزٌبَٓ ثٔغٔٞػخ أٗشطخ رجذأ ٖٓ
أُٞسدٝ ٖ٣ر٘ز ٢ٜثبُٔغزِٜي اُٜ٘بئ ٖٓ ،٢خالٍ روذٓ ْ٣ض٣ظ ٖٓ أُؼِٓٞبد ٝاُغِغ ٝاُخذٓبد ٝثٔب ٣ؾون هٔ٤خ
ٓؼبكخ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش صثبئٖ أُ٘ظٔخ (كش٣ذ ٝاُؼجذ ،2553 ،ص ٝ .)125ك ٢ثذا٣خ اُوشٕ اُؼششً ٖ٣بٗذ
ػِٔ٤بد اُزٞس٣ذ رؼزٔذ أعبعب ػِ ٠اُٞسم ك ٢رغ٤٤ش اُؼالهخ ث ٖ٤أُٞسدٝ ٖ٣أُ٘زغ ،ٖ٤ؽ٤ش ٘ٛبى اسرجبؽ
خطُِ ٢ؼالهخ ث ٖ٤أُ٘زغٝ ٖ٤أُخبصٕ ٝرغبس اُغِٔخ ٝرغبس اُزغضئخ ٝأُغزٝ ،ٖ٤ٌِٜهذ رشاٝػ أُذ ٟكٛ ٢زٙ
اُغِغِخ ٖٓ ٝاؽذ اُ ٠اص٘ز ٢ػششح ؽِوخ ،أطجؾذ اُغِغِخ اُٞاؽذح ًج٤شح ٝػخٔخ ،اػبكخ اُ ٠رُي كبٕ
ؽج٤ؼخ اُؼالهخ اُخط٤خ أطجؾذ رؾون االرظبٍ ث ٖ٤أُوذٓخ ٜٗٝب٣خ عِغِخ ؿ٤ش ٓشئ٤خ ٓٝغزٌِٜخ ُِٞهذ
ٝأطجؾذ ٝظ٤لخ عِغِخ اُزٞس٣ذ ُِؼالهخ اُخط٤خ  ٞٛرؾ َ٣ٞاُضث" ٕٞاُطِت" اُ ٠اُ ،َ٤ًٞثؾ٤ش ُ ٌٕٞ٣ذٚ٣
ًلب٣خ ٖٓ أُخضُ ،ٕٝزٌٔ٘ ٖٓ ٚرؾو٤ن ؽِت اُضث٣ٝ ،ٕٞو ّٞاُ َ٤ًٞثزؾ َ٣ٞاُطِت اُ ٠ربعش اُغِٔخٝ ،رجبػب
سثٔب ُ ٌٕٞ٣ذ ٟربعش اُغِٔخ ٗوض أٓ ٝؾذٝد٣خ ك ٢أُخض ٕٝأُزبػ ُ ٌٕٞ٣ٝذ ٚ٣ؽِت ٖٓ أُٞصع ا٣ؼبٓ ،غ
رٞاكش اُٞهذ اُالصّ كبٕ أُ٘زغبد اُزبٓخ رؤر ٖٓ ٢اُ َ٤ًٞآُ ٠خبصٕ ربعش اُغِٔخ صْ آُ ٠خبصٕ ربعش
اُزغضئخ ٝاخ٤شا ُزظَ اُضثٝ ،ٕٞثبُزبُ ٢كٜ٘بى اؽزٔبالد ُلوذ األٓٞاٍ ٝاُٞهذ ثغبٗت ٓشدٝداد اُضثبئٖ
(اُوطت ٝآخش ، 2512 ،ٕٝص .)178 -177
عهغهت انخىسٌذ وعهغهت انقًٍت وعهغهت انطهب
٣شبس أؽ٤بٗب اُ ٠اُغالعَ أُزؼِوخ ثبُزٞس٣ذ ػِ ٠أٜٗب عالعَ اُؤ٤خ ،ألٕ ٓظطِؼ عالعَ اُزٞس٣ذ ٣ؼٌظ
أُل ّٜٞثؤٕ اُؤ٤خ رؼبف ُِخذٓبد ٝأُ٘زغبد ػجش اُغِغِخ أ ٝأص٘بء روذٜٔ٣بٝ ،اُزٞس٣ذ أ ٝعالعَ اُؤ٤خ رٔضَ
رغٔ٤غ أُ٘ظٔبد أُ٘لظِخ ،ثبإلػبكخ اُ ٠إٔ ًَ ٓ٘ظٔخ رؾز ١ٞػِ ٠ػ٘ظش :ٖ٣اُؼ٘ظش أُشرجؾ ثبُطِت
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ٝاُؼ٘ظش أُشرجؾ ثبُزٞس٣ذ ،ؽ٤ش إٔ ػ٘بطش اُزٞس٣ذ رجذأ ٓغ ثذا٣خ اُغِغِخ ٝر٘زٓ ٢ٜغ اُؼِٔ٤بد اُذاخِ٤خ
ثبُٔ٘ظٔخ ،ثٔ٘٤ب اُؼ٘ظش اُخبص ثبُطِت ك ٢اُغِغِخ ٣جذأ ٖٓ اُ٘وطخ اُز٣ ٢زْ كٜ٤ب رغِٓ ْ٤خشعبد أُ٘ظٔخ
ُِضث ٕٞاُؾبُٝ ،٢ر٘زٓ ٢ٜغ اُضث ٕٞاُٜ٘بئ ٢ك ٢اُغِغِخ .أٓب عِغِخ اُطِت ك ٢ٜأُج٤ؼبد ٝاُزٞص٣غ ًغضء ٖٓ
عِغِخ اُؤ٤خًٔ ،ب إٔ اُز٘غ٤ن اُؾُ ١ٞ٤غِغِخ اُؤ٤خ  ٞٛؽش٣وخ ُخِن اُؤ٤خ ٝاالعزؾٞار ػِٜ٤ب ،ػٖ ؽش٣ن
ٌِ٤ٛخ ٝر٘غ٤ن األٗشطخ اُزً ٢بٗذ ٓ٘لظِخ عبثوب ك ٢األعٞامٝ ،أ٣ؼب ثزشاثؾ ٛز ٙاألٗشطخ ثظٞسح كؼبُخ
ألداء اُؼِٔ٤بد اُذاخِ٤خ ٝرُي ٖٓ أعَ رط٣ٞش اٗشطخ شجٌخ األػٔبٍ اُز ٢رخِن ثظٞسح أعبع٤خ أعٞام عذ٣ذح
(اُوطت ٝآخش ، 2512 ،ٕٝص .)179
أهذاف ويؼبٌٍش قٍبط أداء عهغهت انخىسٌذ
ٖٓ خالٍ اُذساعخ اُؾبُ٤خ ع٘زطشم اُ ٠أٛذاف عِغِخ اُزٞس٣ذٝ ،أٓ ْٛؼب٤٣ش ه٤بط أدائٜب ،ک٘وبؽ ٜٓٔخ اإلداسح
ٝاُو ْ٤أُ٘ظٔخ ُغِغِخ رٞس٣ذٛب.
أهذاف عهغهت انخىسٌذ
 ٢ٛٝاألٛذاف اُز ٢رزطِت اعشاء ػِٔ٤بد ٓزؼِوخ ثبداسح أُ٘ظٔخ ُغِغِخ اُزٞس٣ذ ٝثٞعٞد ٓغٔٞػخ ٖٓ
األٛذاف أُشزشًخ ك ٢اٗغبص ٙاُٞظبئق أُشرجطخ ثبُٔ٘ظٔخ ٝثبُٔ٘ظٔبد أُشبسًخ ٓؼٜب ك ٢عِغِخ اُزٞس٣ذ،
ٝاُز ٢ثذٝسٛب رئد ١اُ ٠ص٣بدح ٝرؼظ ْ٤هٔ٤خ خذٓبرٜب ٘ٓٝزغبرٜب ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ػٔالئٜب٘ٛ ٖٓٝ ،ب ٌ٘٘ٔ٣ب
اُو ٍٞإٔ األٛذاف أُشرجطخ ثغِغِخ اُزٞس٣ذ ُِٔ٘ظٔخ ٓ٘وغٔخ اُٛ ٠ذك ٖ٤سئ٤غ:ٖ٤٤
(انبشاصي ، 2102 ،ص )24 -2
أولا :رؼظ ْ٤هٔ٤خ خذٓبد ٘ٓٝزغبد أُ٘ظٔخ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش صثبئٜ٘ب ٖٓ ،خالٍ األٗشطخ اُزبُ٤خ:
اُزؼشف ثبعزٔشاس ػِ ٠اُشؿجبد ٝاُؾبعبد ُذ ٟاُضثبئٖٝ ،اُؼٞآَ اُز ٢رئصش كٜ٤بٝ ،أعجبة اُزـِت ك٢
اؽز٤بعبد اُضثبئٖ ٝسؿجبر ٖٓ ْٜأعَ اُزخط٤ؾ إلشجبع سؿجبرٝ ْٜاسػبئٝ ،ْٜرُي ٖٓ خالٍ ٝعٞد ٗظْ
ارظبالد ٓشٗخ ث ٖ٤أُ٘ظٔخ ٝاُضثبئٖ رغبػذ ػِ ٠رذكن أُؼِٓٞبدٝ ،ثبُؼٌظ ٝعٞد أٗظٔخ داخَ ٓئعغخ
اُزٞس٣ذ رؼَٔ ػِٓ ٠زبثؼخ ؽِجبد اُضثبئٖ ٝر٘ل٤زٛبٝ ،رؼَٔ ثظٞسح أعبع٤خ ػِ ٠ص٣بدح هذسح أُ٘ظٔخ ػِ٠
اٗزبط ٓ٘زغبرٜب ٝاُؼَٔ ػِ ٠رٞص٣غ ٛز ٙأُ٘زغبد ٗٝوِٜب ك ٢اُٞهذ ٝأٌُبٕ أُ٘بعجُ ٖ٤ضثبئٜ٘بٝ ،اُزخط٤ؾ
إلداسح اُزذكوبد اُؼٌغ٤خ ُِٔ٘زغبد ٖٓ اُضثبئٖ اُ ٠أُ٘ظٔخ ٓضَ أُ٘زغبد اُزبُلخ ٓٝشدٝداد أُج٤ؼبد ٝث٘لظ
دسعخ اٌُلبءح ك ٢اٗزوبٍ أُ٘زغبد ٖٓ أُ٘ظٔخ اُ ٠اُضثبئٖ ،ثؾ٤ش رٌٛ ٕٞز ٙاُزذكوبد ك ٢أدٗ ٠ؽذ ٌٖٓٔ.
ثبٍَب اً :لبءح أُ٘ظٔخ ك ٢اداسح ػِٔ٤برٜب اُذاخِ٤خ ،ثؾ٤ش رؾون اُزٌبَٓ ثً ٖ٤بكخ أؽشاف عِغِخ اُزٞس٣ذٝ ،رُي
ٖٓ خالٍ ر٘ل٤ز األٗشطخ ا٥ر٤خ :رؼَٔ أُ٘ظٔخ ػِٝ ٠ػغ ٗظبّ ٣شاهت أُخضٝ ،ٕٝإٔ  ٌٕٞ٣هبدسا ػِ٠
أُٞائٔخ ث ٖ٤اُوذساد االٗزبع٤خ ُِٔ٘ظٔخ ٝؽِجبد اُضثبئٖ ُِٞكبء ثٜبًٝ ،زُي ؽشطٜب ػِ ٠إٔ رٌٗ ٕٞظٜٔب
اإلٗزبع٤خ ٓشٗخ ،ثؾ٤ش رغزغ٤ت ُشؿجبد اُضثبئٖ ٝؽبعبر ْٜثؾغت اُزـ٤شاد أُغزٔشحًٔ ،ب رغؼ ٠أُ٘ظٔخ
اُ ٠رؾٗ َ٣ٞظشح أُٞسد ٖ٣اُز٣ ٖ٣ؼِٔ ٕٞك ٢عِغِخ آذادٛبٓ ًْٜٗٞ ٖٓ ،غشد ٓ٘ظٔبد رؼَٔ ػِ ٠رٞك٤ش
أُغزِضٓبد االٗزبع٤خ ٝأُٞاد اُخبّ ،اُ ٠اػزجبس ْٛششًبء ؽو٤و٣ٝ ٖ٤٤غب ٕٞٔٛك ٢رؼظ ْ٤هٔ٤خ خذٓبد
أُ٘ظٔخ ٘ٓٝزغبرٜبٝ ،اخ٤شا ؽشص أُ٘ظٔخ ٝعؼٜ٤ب إلششاى صثبئٜ٘ب ٞٓٝسدٜ٣ب ك ٢ػِٔ٤خ اُزط٣ٞش ُِٔ٘زغبد
اُؾبُ٤خ أ ٝاالثزٌبس ُٔ٘زغبد عذ٣ذح روذٜٓب ُألعٞام.
ئداسة عهغهت انخىسٌذ
رؼزجش اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ أداح كبػِخ ك ٢رٌٔٝ ٖ٤رط٣ٞش أُ٘ظٔبد ٖٓ اُؼَٔ ثلؼبُ٤خُٞٔ ،اًجخ اُزطٞساد
اُؾذ٣ضخ ٝاُغش٣ؼخ ٖٓٝ ،خالٍ ٛز ٙاُذساعخ ع٘زطشم اُ ٠رؾذ٣ذ ٓلٜٜٓٞب ٝأ ْٛاُؼٞآَ أُئصشح ػِٜ٤بًٝ ،زُي
ٓؼب٤٣ش ه٤بط أداء اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ.
يفهىو ئداسة عهغهت انخىسٌذ
ُٞػغ رؼش٣ق ٓؼ ٖ٤إلداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ،ال ثذ ٖٓ اُزلش٣ن ثٓ ٖ٤ل ٖ٤ٜٓٞأعبعٔٛٝ ٖ٤ب :اُلِغلخ ُغِغِخ
اُزٞس٣ذٝ ،أُل ّٜٞا٥خش  ٞٛاداسح اُؼالهبد ُغِغِخ اُزٞس٣ذ ٝأُزؼِوخ ثزظشكبد ٝعِٞى أُ٘ظٔبد أُؼ٘٤خ
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ٗؾ ٞعِغِخ اُزٞس٣ذ ثٌبكخ ٌٓٗٞبرٜب ٝاٗشطٜب خبسط أُ٘ظٔخ ٝداخِٜبٝ ،كٔ٤ب ٝ ٢ِ٣طق ُٜز ٖ٣أُل:ٖ٤ٜٓٞ
(عٞاد ٝاُشٔٞؽ)2558 ،
فهغفت عهغهت انخىسٌذ :ؽ٤ش اٜٗب رزؼِن ثبرغبٛبد أُ٘ظٔخ ٗؾ ٞعِغِخ اُزٞس٣ذ ،كٔضَ ٛز ٙاُغِغِخ هذ رٔ٘ؼ
ُؼِٔ٤بد اُزٞس٣ذ ك ٢أُ٘ظٔخ أُ٤ضح اُز٘بكغ٤خ ٌٕٞ٣ٝ ،رُي ٖٓ خالٍ سإ٣خ اُؼِٔ٤بد ُِٔ٘ظٔخً ،غضء ٖٓ
أُؾز ٟٞاٌُُِ ٢شجٌبد األػٔبٍ ُألػؼبء أُشبسًٝ ،ٖ٤رُي ٖٓ خالٍ اُزلبػَ ُِٔ٘ظٔبد داخَ اُشجٌخ،
ٝثبُزبُ ٢كبٕ اُلِغلخ ُِغِغِخ  ٌٖٔ٣إٔ رشٌَ ؽغش اُضا٣ٝخ ألٛذاف ٝهشاساد ٓظبدس اُزٞس٣ذ ٝاُؼِٔ٤بد.
ئداسة ػالقبث عهغهت انخىسٌذ :رٔزبص اُغِغِخ ػبدح ثزشؼت اُؼالهبد أُزجبدُخ ث ٖ٤األػؼبء أُشبسً ٖ٤ك٢
ٛز ٙاُغِغِخ (ػالهبد أُٞسد ،ٖ٣ػالهبد اُضثبئٖٝ ،أخ٤شا اُؼالهبد اُذاخِ٤خ ألٗشطخ ٝٝظبئق أُ٘ظٔبد).
وفًٍب ٌخض ئداسة ػالقبث عهغهت انخىسٌذ :ك ٢ٜرزؼِن ثؤكؼبٍ أ ٝعًِٞبد أُ٘ظٔبد أُؼ٘٤خ ٗؾ ٞاُغِغِخ
ثشوٜ٤ب ،اُذاخِٓ ٞٛٝ ٢ب ٣خض أٗشطخ أُ٘ظٔخ ٗلغٜبٝ ،اُخبسعٓ ٞٛٝ ٢ب ٣زؼِن ثبألٗشطخ اٌُِ٤خ ُٔ٘ظٔبد
األػٔبٍ أُشبسًخ ك ٢عِغِخ اُزٞس٣ذ اٌُِ٤خ ،كؼال ػٖ اسرجبؽ رِي األٗشطخ أُخزِلخ ثؼالهبد ػذ٣ذح ٓزذاخِخ
كٔ٤ب ثٜ٘٤ب .ؽ٤ش ٗغذ ػذح رؼبس٣ق إلداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ٜٓ٘ب ( :أهبعْ ٝعبٝط ،2511 ،ص .)9-7
رؼش٣ق ()Sohal, Power, & Terziovski, 2002إلداسح اُغِغِخ ؽ٤ش اػزجشٛب عٔ٤غ األٗشطخ أُزظِخ
ثزذكن ٝرؾ َ٣ٞأُٞاد األ٤ُٝخ ُٔ٘زغبد ٜٗبئ٤خُ ،زظَ اُ ٠أُغزِٜي اُٜ٘بئ ٢ثبإلػبكخ ُزذكن أُؼِٓٞبد .أٓب
رؼش٣ق ( )Rudberg, Klingenberg, & Kronhamn, 2002كوذ اػزجش اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ شجٌخ ٖٓ
أُ٘ظٔبد أُزشاثطخ ثبرغب ٙطبػذ ٗٝبصٍ ٖٓ ،خالٍ أٗشطخ ٓخزِلخ ٝػِٔ٤بد ُزوذّ اُ ٠أُغزِٜي اُٜ٘بئ٢
هٔ٤خ رٌ ٕٞػِ ٠شٌَ خذٓبد ٘ٓٝزغبدًٔ .ب ػشف ( )Samii, 2004اداسح اُغِغِخ ثؤٜٗب ٓغٔٞػخ ٖٓ
أُٜ٘غ٤بد أُغزخذٓخ ٌُٔبِٓخ أُظ٘ؼ ،ٖ٤اُٜ٘بعش ،أُٞسدٝ ،ٖ٣أُخبصٕ ثلؼبُ٤خ ،ثؾ٤ش ٣غش ١رٞص٣غ
اُجؼبئغ ٝاٗزبعٜب ثبٌُٔ٤بد اُظؼجخ ُِٔٞاهغ اُظؼجخٝ ،ك ٢اُٞهذ اُظؾ٤ؼٝ ،رٌ ٕٞاٌُِلخ اٌُِ٤خ ُِ٘ظبّ أهَ ٓب
ُِٔ ٌٖٔ٣ؾبكظخ ػِ ٠رؾو٤ن أُزطِجبد ُٔغز ٟٞاُخذٓخً ،زُي ٣ش ٟإٔ اداسح اُغِغِخ رؼزجش ٓض٣غب ٖٓ اُلٖ
ٝاُؼِْٝ ،رُي ُزؾغ ٖ٤اُطش٣وخ ُؾظ ٍٞاُششًخ ػِٓ ٠ب ِ٣ضٜٓب ٖٓ أُٞاد اُخبّ ،إلٗزبط ٓ٘زغٜب أ ٝروذْ٣
خذٓزٜب ٝشؾٜ٘ب أ ٝرغِٜٔ٤ب ُِضثبئِٖ٣ٝ ،ضّ ُزُي ثؼؼب ٖٓ اُؼ٘بطش ٓضَ:
أُغز ٟٞأُشرلغ ُِٔ٘ظٔخ ٝهٞرٜب ك ٢االُزضاّ رغب ٙشئ ٕٝاُج٤ئخ ،اػبكخ ُٔغبٗذح عِغِخ اُزٞس٣ذ
•
أُجذئ٤خ ٖٓ هجَ اإلداسح اُؼِ٤ب.
اُزٌبَٓ ك ٢اُؼَٔ ػجش اإلداساد اُٞظ٤ل٤خ ،ثؾ٤ش  ٌٕٞ٣داخَ اُششًخ ٣ٝشَٔ عٔ٤غ أُغبالد
•
أُخزِلخٝ ،اُز ٢رٌٖٔ ٖٓ رؾو٤ن هٔ٤خ ٖٓ اُزذاخَ ٓغ أُٞسدٓ ٖ٣ضَ "اُج٤ئخ ،اُزظ٘٤غ ،اُزغ٣ٞن ،اُزذث٤ش،
اُزط٣ٞش ٝاُجؾٞسٝ ،أخ٤شا اُزٞص٣غ".
اُؼِٔ٤بد اُالصٓخ ٝاُلؼبُخ ُزؾو٤ن اُٜذف اُز٣ ١غؼَ أُٞسدِ٣ ٖ٣زضٓ ٕٞثبإلؽز٤بعبد اُج٤ئ٤خ
•
اُالصٓخ.
دٓظ اُشئ ٕٝاُج٤ئ٤خ داخَ أٗشطخ اداسح ٝرظٔ ْ٤اُغِغِخ اُؼبُ٤خ ٝػِٔ٤بد اُزذث٤ش اُالصٓخ.
•
إ ٓظطِؼ اإلداسح ك ٢اداسح اُغِغِخ ٣زؼِن ثٞعٜخ اُ٘ظش أُجغطخ ألثؼبدٛب اإلداس٣خٝ ،اُز ٢رشَٔ ر٘ظْ٤
ٝرخط٤ؾ ٝسهبثخ األٗشطخ ك ٢اُغِغِخ ٘ٛ ٖٓٝب ػشف " "Ross, 1998اداسح اُغِغِخ ػِ ٠أٜٗب رطٞس كِغلخ
اإلداسح ثشٌَ ٓغزٔشٝ ،اُز ٢رغؼ ٠ك ٢رٞؽ٤ذ اُوذساد اإلٗزبع٤خ أُؼزٔذح ،اػبكخ ُٔٞاسد ٝٝظبئق األػٔبٍ
أُٞعٞدح خبسط ٝداخَ أُ٘ظٔخٝ ،رؾذ٣ذ األ٤ٔٛخ ُو٘ٞاد اُزٞس٣ذ ك ٢اؽبس أُ٤ضح اُز٘بكغ٤خ ٝرضآٖ اُضثٕٞ
ك ٢رذكن اُخذٓبد ٝأُ٘زغبد اُ ٠اُغٞمٝ ،أخ٤شا ٓب ِ٣ضّ ٖٓ أُؼِٓٞبد ُخِن اُزٔ٤ض ًٔظذس ٝؽ٤ذ ُؤ٤خ
اُضثٛٝ ،ٕٞزا اُزؼش٣ق ٞ٣ػؼ رؾذ٣ب ٞ٣اع ٚأُغئ ٖ٤ُٝػٖ اداسح اُغِغِخ ك ٢ػشٝسح اُزٌبَٓ كٝ ٢عٜبد
اُ٘ظش اُضالس أُز٘بكغخ ٢ٛٝ ،اداسح اُغِغِخ کزشً٤ض ػِ ٠أُٞسدٝ ،اداسح اُغِغِخ ًبداسح اُغِغِخ اُذاخِ٤خ،
ثبإلػبكخ إلداسح اُغِغِخ ًبداسح شجٌخ األػٔبٍ ثبُٔ٘شآدٝ ،اُز ٢رشَٔ اُؼٔ َ٤ثبإلػبكخ اُ ٠أُٞسدٝ .ٖ٣ػ٘ذ
8
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اعزؼشاع ٛز ٙاُزؼبس٣ق ٣الؽع إٔ أُل ّٜٞإلداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ٣ؼزٔذ ػِٓ ٠غٔٞػخ ٜٓبّ ٓزؼِوخ ثزذث٤ش
ٓخزِق أُغزِضٓبد اإلٗزبع٤خٝ ،اُؾشص ػِ ٠رٞص٣غ أُ٘زغبد ثٔب ٣زٔبشٝ ٢اؽز٤بعبد اُضثبئٖ اػبكخ
ُٞعٞد ٗظبّ كؼبٍ ُِٔؼِٓٞبد ٣غٔؼ ثزؾو٤ن كؼبُ٤خ ػبُ٤خ ك ٢أداء اإلداسح.
انؼىايم انًإثشة ػهى ئداسة عهغهت انخىسٌذ
أشبس اُجؼغ اُ ٠اُؼٞآَ األعبع٤خ اُز ٢رئصش ػِ ٠اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ػِ ٠اُ٘ؾ ٞاُزبُ:٢
ػذو انخأكذ انبٍئً٣ٝ :ش٤ش اُ ٠اُزـ٤شاد ؿ٤ش أُزٞهؼخ ،كٔ٤ب ٣زؼِن ثبُٔٞسدٝ ٖ٣اُضثبئٖ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب
ٝأُ٘بكغ٘٣ٝ ، ٖ٤جغ ٖٓ ٛزا اُؼبَٓ صالس ػٞآَ كشػ٤خ ًٔ ٢ٛٝب ( :٢ِ٣اُجزبٗ)2514 ،٢ٗٞ
بٍئت انًُشبةٝ :رشرجؾ أ٣ؼب ثزٞهؼبد أُ٘شبح ٓٝغز ٟٞاُضوخ ٝاالُزضاّٝ ،رشرجؾ أ٣ؼب ثزٞهؼبد أُ٘شبح ُِغٞدح
ٝاُزغِ ْ٤ك ٢اُٞهذ أُؾذدٝ ،أُ٘بكغخ كٛ ٢زا اُوطبع ٓٝغز ٟٞاُز٘بكظ ث ٖ٤أُ٘ظٔبد.
انذػى انحكىيًٓ ٞٛٝ :غز ٟٞاُذػْ اُز ١اُز ١رزِوب ٙأُ٘ظٔخ ٖٓ اُؾٌٓٞخ ػ٘ذ اعز٤شاد أُٞاد اُخبّ أٝ
أُ٘زغبد ٖٓ اُخبسط.
جىاَب ػذو انخبكذ يٍ انخبسجٝ :رظٜش ػ٘ذ اإلعزؼبٗخ ثٔظبدس خبسع٤خ ُِٔٞاد اُخبّ أ ٝأُ٘زغبد كلٛ ٢زٙ
اُؾبُخ ٣غت األخز ك ٢ػ ٖ٤االػزجبس اُؼٞآَ اُجئ٤خ ٓضَ :ػذّ اُزبًذ ثشؤٕ اُظشٝف اُغ٤بع٤خ ٝاإلهزظبد٣خ ك٢
اُجِذإ األخشٝ ،ٟاُز ٌٖٔ٣ ١إٔ ٣ض٣ذ ٖٓ خطش اُزٞس٣ذ ٣ٝئصش ػِ ٠هشاساد اإلعزضٔبس ٣ٝؼَٔ ػِ ٠رـ٤٤ش
اعزشار٤غ٤بد األػٔبٍ ٝاُوشاساد اُزغبس٣خ اُؼبٓخ.
ٝرغٔؼ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد ثبالرظبالد اُغٌِ٤خ ٝاُالعٌِ٤خ ٝأٌُجٞ٤رش ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد ُٝغٔ٤غ
اُؼ٘بطش اُلؼبُخ ك ٢عِغِخ اُزٞس٣ذ ثبُزٞاطَ ٓغ ثؼؼٜبًٔ ،ب رغبػذ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد أ٣ؼب أُٞسدٖ٣
ٝأُظ٘ؼٝ ٖ٤أُٞصػٝ ٖ٤رغبس اُزغضئخ ٝاُضثبئٖ ػِ ٠رخل٤غ اُٞهذ ٝاألٝسام ٝاألٗشطخ ؿ٤ش اُؼشٝس٣خ
األخش ٖٓٝ .ٟعبٗت آخش ٣ؾظَ أُذ٣ش ٕٝػِ ٠اُؼذ٣ذ ٖٓ أُضا٣ب ٗز٤غخ اعزخذاّ رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد،
ٜ٘ٓٝب رذكن أُؼِٓٞبد ثطش٣وخ ٓغزوِخٝ ،رجبدٍ اُج٤بٗبد ٝأُؼِٓٞبد ٝرؾغ ٖ٤اُؼالهبد ٓغ اُضثبئٖ
ٝأُٞسدٛٝ ٖ٣زا ُ٤ظ كوؾ ػِ ٠أُغز ٟٞأُؾِ ٌُٖٝ ٢ا٣ؼب ػِ ٠أُغز ٟٞاُذ.٢ُٝ
إ ػالهبد عِغِخ اُزٞس٣ذ رو ّٞثذٝس ٛبّ ك ٢رؾو٤ن أٛذاف أُ٘ظٔخ ٝر٘غ٤ن ٝرٌبَٓ األٗشطخ ٓغ أُٞسد،ٖ٣
ٝاُل ْٜإلؽز٤بعبد اُضثبئٖ ًَ ،رُي ٘٣زظ ػ٘ ٚرؾو٤ن ٓ٘بكغ اًجش ُِٔ٘ظٔبدًٔ .ب رشرجؾ عِغِخ اُزٞس٣ذ ٓجبششح
ٓغ اداسح اُؼالهبد ٝاُز ٢رزؼٖٔ ثذٝسٛب أُٞسدٝ ٖ٣ػالهبد اُضثبئٖ ٛٝز ٙاُؼالهبد رؼذ ٖٓ أٌُٗٞبد
اُشئ٤غ٤خ كٔٓ ٢بسعبد اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذٝ ،اُز ٢رئد ١آُ ٠شبسًخ أُؼِٓٞبدٝ ،رؼزجش ٝاؽذٖٓ ٙ
اُؼٞآَ األعبع٤خ ُغؼَ عِغِخ اُزٞس٣ذ.
يؼبٌٍش قٍبط أداء عهغهت انخىسٌذ
رؼزجش ػِٔ٤خ اُو٤بط ٝرؼظ ْ٤األداء ُِٔ٘ظٔبدًٝ ،زُي اُزو ْ٤٤أُشرجؾ ثبألداء ُغِغِخ رٞس٣ذٛب ٖٓ األٓٞس
أُٜٔخ ٝخبطخ ٓغ طؼ٣ٞخ أُؾبكظخ ػِ ٠سػب اُضثبئٖ ٗز٤غخ اُزـ٤شاد أُزغبسػخ ك ٢األعٞام ٝث٤ئخ
األػٔبٍ ٝاُز٘بكغ٤خ٣ٝ ،وبط األداء ك ٢عِغِخ اُزٞس٣ذ ٖٓ خالٍ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُوب٤٣ظ ٞٗ( ٢ٛػ٤خ األداء،
ٝرٌِلخ اُزٞس٣ذٝ ،اُزٞه٤ذ أُ٘بعت ُِزٞس٣ذ ،اػبكخ ُالعزٔشاس ك ٢خذٓخ اُضثبئٖ) ( :اُؼبٗ ، 2513 ،٢ص
.)147-146
حكهفت انخىسٌذ ٢ٛٝ :عٔ٤غ ٓب ٣زْ اعزؾوبه ٚأ ٝدكؼ ٖٓ ٚأُ٘زغ ٖٓ ٌٕٞ٣ٝ ،ٖ٤خالٍ ششاء أُٞاد
ٓٝظشٝكبد االداسح.
َىػٍت األداءٓ ٢ٛٝ :ذ ٟاُزطبثن ث٘ٓ ٖ٤زغبد أُ٘ظٔبد ُِٔؼب٤٣ش اُذ٤ُٝخ ٝأُؾِ٤خٝ ،أُٞاطلبد أُطِٞثخ
ٓٝذ ٟرِج٤زٜب ؽبعبد ٝرطِؼبد اُضثبئٖ.
اإلعخًشاس فً خذيت انضببئٍ ٢ٛٝ :ػِٔ٤خ ٣زْ ٖٓ خالُٜب رِج٤خ رٞهؼبد ٝاؽز٤بعبد اُضثبئٖ ثٔشٗٝخ ُزِج٢
االعزلغبساد ٝاُطِجبد اُخبطخ ُِؼٔٝ ،َ٤اػزٔبد٣خ أُ٘زغ ٖ٤ثبعزـالٍ اُطبهبد ُذ ْٜ٣ك ٢اٗزبط أُ٘زغبد
أُزٔ٤ضح ُزِج ٢اُؾبعبد ُِضثبئٖ.
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انخىقٍج انًُبعب نهخىسٌذ ٞٛٝ :اُلزشح اُضٓ٘٤خ اُز ٢رٔزذ ٖٓ رٞس٣ذ أُٞاد اُ ٠أُ٘ظٔبد أُ٘زغخ ،اُ ٠ؽٖ٤
رغِٜٔ٤ب ُِضث ٕٞاُٜ٘بئٓٝ ،٢ذ ٟعشػخ اعزغبثخ أؽشاف عِغِخ اُزٞس٣ذ اُ ٠اُزـ٤شاد اُؾبطِخ ك ٢ؽِجبد
اُضثبئٖ ٝظشٝف اُؼَٔ.
فشضٍبث انذساعت
ُوذ عبءد دساعخ ( )Li, Ragu-Nathan, Ragu-Nathan, & Rao, 2006ؽ ٍٞاُزؤص٤ش ُٔٔبسعبد
اإلداسح اُخبطخ ثغِغِخ اُزٞس٣ذ ػِ ٠رؼض٣ض أُ٤ضح اُز٘بكغ٤خ ٝرؼض٣ض األداء اُز٘ظ ،٢ٔ٤ؽ٤ش ؽبُٝذ اُجبؽضخ
ٝصٓالإٛب ه٤بط كؼبُ٤خ اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ًٞعِ٤خ ٓؾزِٔخ ُزؤٓ٤ٓ ٖ٤ضح ر٘بكغ٤خ ٝرؾغ ٖ٤األداء اُز٘ظ،٢ٔ٤
خظٞطب ٝإٔ أُ٘بكغخ ُْ رؼذ ث ٖ٤أُ٘ظٔبد  ٌُٖٝث ٖ٤عالعَ اُزٞس٣ذٛٝ ،زا ثٜذف اخزجبس اُؼالهبد ثٖ٤
ٓٔبسعبد اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ خظٞطب (اُششاًخ االعزشار٤غ٤خ ٓغ أُٞسد ،اُؼالهبد ٓغ اُضثبئٖٞٗ ،ػ٤خ
رجبدٍ أُؼِٓٞبدٓ ،غز ٟٞرجبدٍ أُؼِٓٞبدٝ ،اُزؤعٝ )َ٤أُ٤ضح اُز٘بكغ٤خ ٝاألداء اُز٘ظٝ ،٢ٔ٤اػزٔبدا ػِ٠
ث٤بٗبد ٘ٓ 196ظٔخ ٝثبعزخذاّ ٗٔزعخ أُؼبدالد اُج٘بٗ٤خ رْ اُزٞطَ اُ ٠إٔ اُزؾٌْ كٔٓ ٢بسعبد اداسح عِغِخ
اُزٞس٣ذ ٞ٣د ١ثظلخ ٓجبششح اُ ٠رؾغ ٖ٤األداء اُز٘ظٝ ،٢ٔ٤رؼض٣ض أُ٤ضح اُز٘بكغ٤خٝ ،ثظلخ ؿ٤ش ٓجبششح رئصش
أُ٤ضح اُز٘بكغ٤خ ثشٌَ ا٣غبث ٢ػِ ٠األداء اُز٘ظ.٢ٔ٤
أٓب دساعخ (ٝ )Militaru & Şerbănică, 2558أُزؼِوخ ثبُغؼُ ٢زؾو٤ن أُ٤ضح اُز٘بكغ٤خ ٝرُي ٖٓ خالٍ
دٓظ األػٔبٍ اإلٌُزش٤ٗٝخ أُزٌبِٓخ ك ٢عالعَ اُزٞس٣ذ ،ؽ٤ش ؽب ٍٝاُجبؽض ٕٞاهزشاػ دٓظ األػٔبٍ
اإلٌُزش٤ٗٝخ ًٜ٘ظ اعزشار٤غ ٢ك ٢عالعَ اُزٞس٣ذ ُزؾو٤ن ٓ٤ضح ر٘بكغ٤خ ٖٓٝ ،خالٍ اُزؾِ َ٤اُ٘ظشُٔ ١خزِق
أُلب ْ٤ٛأُزؼِوخ ثزُي خظٞطب رِي اُز ٢رذسط اُؼالهبد أُزذاخِخ ثٛ ٖ٤ز ٙأُزـ٤شاد كٌش٣ب ٤ٓٝذاٗ٤ب ،رْ
اُزٞطَ اُ ٠إٔ عٔ٤غ أُئعغبد اُز ٢رؼزٔذ األػٔبٍ اإلٌُزش٤ٗٝخ عٞاء ًبٗذ طـ٤شح أٓ ٝزٞعطخ ع٤غبػذٛب
رُي ػِ ٠رؾو٤ن ٓضا٣ب ر٘بكغ٤خ ػذح.
ًٔب ر٘بُٝذ دساعخ (اُ٤ؼوٞة ٓ )2559 ،ذ ٟرؤص٤ش اُزطج٤ن ُ٘ظبّ اإلٗزبط ػِ ٠إ  ٌٕٞ٣ك ٢اُٞهذ أُؾذد
( )Just In Time) (JITػِ ٠ص٣بدح اُشثؾ٤خ ُِششًبد اُظ٘بػ٤خ أُغبٔٛخ اُؼبٓخ ك ٢األسدٕ ،ؽ٤ش اٗطِوذ
اُجبؽضخ ٖٓ اشٌبُ٤خ ه٤بط أصش ٗظبّ اإلٗزبط ك ٢اُٞهذ أُؾذد ( )JITػِ ٠رؼظ ْ٤اُشثؾ٤خ ثٜذف ٓؼشكخ رُي ك٢
أُئعغبد اُظ٘بػ٤خ أُغبٔٛخ اُؼبٓخ ك ٢األسدٕ ٝ ،روذٗ ْ٣ظبّ عذ٣ذ ٓؼبطش ك ٢اإلٗزبط ٗ ٞٛٝظبّ اإلٗزبط
ك ٢اُٞهذ أُؾذدٝ ،اُز ٖٓ ٌٖٔ٣ ١خالُ ٚرؾو٤ن ٛذف ص٣بدح سثؾ٤خ أُئعغبد اُظ٘بػ٤خ أُزًٞسح ٝرُي
ػٖ ؽش٣ن رخل٤غ اُزٌبُ٤ق اُظ٘بػ٤خٝ .ثٜذف االعبثخ ػِٛ ٠ز ٙاالشٌبُ٤خ اػزٔذد اُجبؽضخ ك ٢دساعزٜب ػِ٠
أُٜ٘ظ اُٞطل ٢اُزؾُِ ،٢ِ٤ززٞطَ آُ ٠غٔٞػخ ٖٓ اُ٘زبئظ أٜٔٛب ٝعٞد رؤص٤ش ا٣غبثُ ٢زطج٤ن ٗظبّ اإلٗزبط
ك ٢اُٞهذ أُؾذد ػِ ٠رؼظ ْ٤سثؾ٤خ أُئعغبد اُظ٘بػ٤خ أُغبٔٛخ اُؼبٓخ ك ٢األسدٕ ٝص٣بدح كؼبُ٤خ
أُ٘بكغخ ػِ ٠أُغز ٟٞأُؾِٝ ٢اإلهِ ،٢ٔ٤أ٣ؼب رطج٤ن ٗظبّ اإلٗزبط ك ٢اُٞهذ أُؾذد ٣ئصش ثشٌَ ٝاػؼ
ًٝج٤ش كٓ ٢غبالد رؼظ ْ٤سثؾ٤خ أُئعغبد اُظ٘بػ٤خ ك ٢األسدٕ ػِ ٠ػذح ٓغز٣ٞبد (رخل٤غ رٌبُ٤ق
اإلٗزبط ،رؾغ ٖ٤عٞدح اإلٗزبط ،رخل٤غ ٗغجخ اُزِق ،ؽو٤ن اُزلٞم اُز٘بكغٝ ٢رخل٤غ ػبَٓ اُٞهذ).
ر٘بُٝذ دساعخ (أهبعْ  ٝعبٝط )2511 ،اػبدح ٘ٛذعخ ػِٔ٤بد إلداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ،ؽ٤ش اٗطِن اُجبؽضٕٞ
ٖٓ اشٌبُ٤خ ً٤ل٤خ اػبدح ٘ٛذعخ ػِٔ٤بد اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ك ٢ظَ ٓوزؼ٤بد اُؼُٔٞخٝ ،رُي ثٜذف اٌُشق
ػٖ آُ٤خ اػبدح ٘ٛذعخ ػِٔ٤بد اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ،ثٔب ٣ؼٖٔ اُزظٔ ْ٤اٌُُِِ ٢ؼِٔ٤بد اإلداس٣خ ُزؾو٤ن
رؾغ٘٤بد عزس٣خ كٓ ٢وب٤٣ظ األداء اُؾبعٔخ ٝاُز ٢رشَٔ اُزٌِلخ ٝاُغٞدح ٝاُخذٓخ ٝاُغشػخُٝ .جِٞؽ ٛزا
اُٜذف اػزٔذ اُجبؽض ٕٞػِ ٠أُٜ٘ظ اُٞطل ٢اُزؾِ٤ُ ،٢ِ٤زْ اُزٞطَ اُ ٠عِٔخ ٖٓ اُ٘زبئظ أٜٔٛب إٔ رؾو٤ن
ٗزبئظ كؼبُخ ػِٓ ٠غز ٟٞاداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ثبػبدح ٘ٛذعخ ػِٔ٤برٜب ثٔب ٣زٞاًت ٓغ أُزطِجبد اُؾذ٣ضخ
ُِؼُٔٞخ ،ثبُزبُ ٢كبػبدح ٘ٛذعخ ػِٔ٤بد اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ  ٌٖٔ٣أُئعغخ ٖٓ رؾو٤ن ػذح ٓضا٣ب ػِ ٠ؿشاس
ٓ٤ضح اُزٔ٤ض ٤ٓٝضح اُزٌِلخ األهَ ٤ٓٝضح اُغشػخ أ ٝاُٞهذ أُ٘بعت.
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ٝعؼذ دساعخ (ُ )Bratid, 2511زؾو٤ن أُ٤ضح اُز٘بكغ٤خ ٖٓ خالٍ اإلداسح اُلبػِ٤خ ُغِغِخ اُزٞس٣ذٖٓٝ ،
خالٍ ٛز ٙاُذساعخ اٗطِوذ اُجبؽضخ ٖٓ اشٌبُ٤خ رؾذ٣ذ اُذٝس اُشئ٤ظ اإلداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ُِجوبء ك ٢أُ٘بكغخ
ٝرؼظ ْ٤اُشثؾ٤خٝ ،اػزٔبدا ػِ ٠اإلؽبس اُ٘ظشُٜ ١ز ٙاُذساعخ ٝاُز٣ ١ؾذد( :اُششاًخ االعزشار٤غ٤خ ٓغ أُٞسد
اُؼالهبد ٓغ اُضثبئٖٓٝ ،غزٞی رجبدٍ أُؼِٓٞبد) ًٔٔبسعبد اإلداسح عِغِخ اُزٞس٣ذًٝ ،زُي (اُغؼش
ٝاُزٌِلخ ،اُغٞدح ،اُزغِ ْ٤أُ٘بعت ،اثزکبس أُ٘زغبد ٝٝهذ اُغٞم) ًؤثؼبد ُِٔ٤ضح اُز٘بكغ٤خٝ ،ثبعزخذاّ
اُزؾِ َ٤اُؼبِٓ ٢اإلعزٌشبكٓٝ ٢ظلٞكخ اإلسرجبؽ ُج٤بٗبد ٓ 155ئعغخ ًشٝار٤خ ك ٢اُلزشح أُٔزذح ٖٓ أًزٞثش
 2559اُ ٠عبٗل ،2515 ٢رْ اُزٞطَ اُ ٠إٔ ٘ٛبى ػالهبد اسرجبؽ ٓؼ٘٣ٞخ ٝا٣غبث٤خ ثٓ ٖ٤خزِق ٓٔبسعبد
اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ٝأثؼبد أُ٤ضح اُز٘بكغ٤خ.
آب دساعخ (ٝ )Sukati, Hamid, Baharun, Alifiah, & Anuar, 2012اُز ٢عؼذ ُزؾو٤ن أُ٤ضح
اُز٘بكغ٤خ ٖٓ خالٍ اعزغبثخ عِغِخ اُزٞس٣ذ ًٝزُي رٌبَٓ عِغِخ اُزٞس٣ذ ،ؽ٤ش ؽب ٍٝاُجبؽش ٝصٓالإٙ
ٓؼبُغخ اشٌبُ٤خ اُشثؾ ث ٖ٤رٌبَٓ اداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ٝرؾو٤ن ٓ٤ضح ر٘بكغ٤خ رزغِ ٠ك ٢روذ ْ٣هٔ٤خ ٓؼبكخ
ُِضث ٖٓ ،ٕٞخالٍ رؾغ ٖ٤اعزغبثخ عِغِخ اُزٞس٣ذ ُزطِؼبد ٛزا األخ٤ش ٖٓٝ ،خالٍ اُزؾِ َ٤اإلؽظبئ٢
ُج٤بٗبد  455اعزج٤بٕ رْ رٞص٣ؼ ٚػِٓ ٠ذساء اُظ٘بػبد اُزؾ٤ِ٣ٞخ ثٔبُ٤ض٣ب رْ اُزٞطَ اُ ٠إٔ رکبَٓ عِغِخ
اُزٞس٣ذ ٣ئصش ثشٌَ ا٣غبث ٢ػِ ٠اعزغبثخ عِغِخ اُزٞس٣ذ ٝأُ٤ضحٝ ،أظٜشد اُ٘زبئظ ا٣ؼب إٔ اعزغبثخ عِغِخ
اُزٞس٣ذ رشرجؾ ثشٌَ ا٣غبثٓ ٢غ أُ٤ضح اُز٘بكغ٤خ ُِٔئعغخ.
ٝعبءد دساعخ )اُجشاص (2512 ،١ؽ ٍٞاداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء أُ٘ظٔخ دساعخ ٓ٤ذاٗ٤خ ك ٢اُششًبد
اُظ٘بػ٤خ أُذسعخ ك ٢عٞم اٌُ٣ٞذ ُألٝسام أُبُ٤خ .ؽ٤ش ؽب ٍٝاُجبؽش ٓؼبُغخ اشٌبُ٤خ رؤص٤ش اداسح عِغِخ
اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء أُ٘ظٔخٝ ،ثبػزٔبد ٙأُٜ٘ظ اُٞطل ٢اُزؾِ .٢ِ٤رٞطَ اُجبؽش اُ ٠عِٔخ ٗزبئظ ٖٓ أٜٔٛب:
ٝعٞد أصش ا٣غبث ٢إلداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ (اُؼالهخ ٓغ اُضثبئٖ ،اُؼالهخ ٓغ أُٞسد ،ٖ٣اُؼالهخ ٓغ اُٞعطبء
ٝأُٞصػ )ٖ٤ك ٢رط٣ٞش األداء ُِٔ٘ظٔخ.
أٓب دساعخ (ػِٞإٝ )2514 ،اُز ٢عؼىذ اُ ٠اُزؾون ٖٓ االصش إلداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ػِ ٠األداء ُِٔشبس٣غ
اإلٗزبع٤خ ًٝزُي ٓؼشكخ اُذٝس اُٞع٤ؾ ُِغذاساد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ،ؽ٤ش ًبٗذ اُذساعخ رطج٤و٤خ ػِ ٠اُششًبد
أُشرجطخ ثبُٔوبٝالد االٗشبئ٤خ ك ٢أٌُِٔخ األسدٗ٤خ اُٜبشٔ٤خ ،ؽ٤ش اٗطِن اُجبؽش ٖٓ اشٌبُ٤خ ه٤بط أصش
اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ػِ ٠رؾغ ٖ٤أداء أُوبٝالد اإلٗشبئ٤خ ثٞعٞد اُغذاساد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ (االرظبٍ ،أُغؼ
اُزٌُ٘ٞٞع ،٢أُشٗٝخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ)ُٝ .إلعبثخ ػِ ٠رُي اعزخذّ اُجبؽش أُٜ٘ظ اُٞطلٝ ،٢خِظذ اُذساعخ
اُ ٠إٔ ٓغز ٟٞأ٤ٔٛخ اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء ششًبد أُوبٝالد اإلٗشبئ٤خ ٓؾَ اُذساعخ ٖٓ ٝعٜخ
ٗظش ػ٘٤خ اُذساعخ ًبٗذ ٓشرلؼخٝ ،رُي ثٞعٞد أصش راد دالُخ اؽظبئ٤خ إلداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء
أُوبٝالد اإلٗشبئ٤خ ك ٢أٌُِٔخ األسدٗ٤خ اُٜبشٔ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞاُذالُخ (ٝ ،)5.55عٞد أصش راد دالُخ
اؽظبئ٤خ إلداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ػِ ٠عذاسح االرظبٍ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ ك ٢أُوبٝالد ٓؾَ اُذساعخ ػ٘ذ ٓغزٟٞ
اُذالُخ (ٝٝ ،)5.55عٞد أصش راد دالُخ اؽظبئ٤خ إلداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء أُوبٝالد أُزؼِن ثغذاسح
أُغؼ اُزٌُ٘ٞٞعًٔ ٢زـ٤ش ٝع٤ؾ ػ٘ذ ٓغز ٟٞاُذالُخ (.)5.55
ٝعبءد دساعخ (اُجزبٗ )2514 ،٢ٗٞثؼ٘ٞإ "رؤص٤ش اُشثؾ ٝاُزٌبَٓ ث ٖ٤اداسح اُزٌبُ٤ق االعزشار٤غ٤خ
ٔٓٝبسعبد اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ػِ ٠دػْ اُوذسح اُز٘بكغ٤خ ُِٔ٘شآد األػٔبٍ اُظ٘بػ٤خ" .دسط اُجبؽش
اُزٌبَٓ ٝاُزشاثؾ ثٔٓ ٖ٤بسعبد اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ٝاداسح اُزٌبُ٤ق اإلعزشار٤غ٤خ ،ثٜذف ٓؼشكخ رؤص٤ش رُي
ػِ ٠دػْ اُوذسح اُز٘بكغ٤خ ُِٔئعغبد اُظ٘بػ٤خٝ ،هذ اػزٔذ اُجبؽش ػِ ٠أُٜ٘ظ االعز٘جبؽ ٢ك ٢دساعز،ٚ
ٝث٘بء ػِ ٠اشٌبُ٤خ اُذساعخ ٝأُٜ٘ظ أُزًٞس رٞطَ اُجبؽش ُغِٔخ ٖٓ اُ٘زبئظ أٜٔٛب إٔ ٓٔبسعبد اداسح
عِغِخ اُزٞس٣ذ رغبػذ ػِ ٠عشػخ اُٞطُِ ٍٞغٞم ٝعشػخ االعزغبثخ ٓٔب ٣ئد ١اُ ٠ص٣بدح اُؾظخ اُغٞه٤خ
ُِٔئعغبد األػؼبء ثٜز ٙاُغِغِخٛٝ ،زا ٓب  ٌٖٔ٣اإلػزٔبد ػُِ ٚ٤خِن ٓ٤ضح ر٘بكغ٤خ ُٜز ٙأُئعغبدٝ ،إٔ
اُزشاثؾ ٝاُزٌبَٓ ثٛ ٖ٤ز ٖ٣أُزـ٤ش٣ ٖ٣غبػذ ػِ ٠دػْ ٝرؼض٣ض اُوذسح اُز٘بكغ٤خ ُٔئعغبد األػٔبٍ اُظ٘بػ٤خ
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ٝرُي ثخِن ٓ٤ضح ر٘بكغ٤خ ٖٓ خالٍ ػشع اشٌبُ٤بد اُذساعبد اُغبثوخ اُؼشث٤خ ٝأٓ ْٛب رٞطِذ اُ ٚ٤ک٘زبئظ
رزؼؼ ُ٘ب اشٌبُ٤خ اُذساعخ ٝأُزؼِوخ ثؼالهخ اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ثبُزٔ٤ض ك ٢اُٞهذ أُؾذدٝ ،خبطخ ٝأٗٚ
٘ٛبى ٖٓ ٛز ٙاُذساعبد ٖٓ أصجزذ ٝعٞد أصش ُإلٓذاد ٝاداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ك ٢رؾو٤ن ػذح ٓضا٣ب ر٘بكغ٤خ.
اعزخذٓذ دساعخ( )Mask, 2018أداح أُشثؼبد اُظـش ٟاُغضئ٤خ ُزؾِ َ٤اُج٤بٗبد ٝاخزجبسٛب ُِٞعبؽخ
ثبعزخذاّ اخزجبس عٞثَ ُِٞعبؽخًٔٝ ،ب اعزخذٓذ ٛز ٙاُذساعخ ػذد ٖٓ أُزـ٤شاد ٝاالثؼبد ٜ٘ٓٝب :رغشثخ
اُؼٔالء ٝارغبٛبد ٝالء اُؼٔالء ك ٢اُؼوٞد ،سأط أُبٍ االعزٔبػ .٢رظٜش اُ٘زبئظ أ٤ٔٛخ سأط أُبٍ
االعزٔبػ ٢ك ٢اُج٤غ ثبُزغضئخ ك ٢عالعَ اُزٞس٣ذ اُضبثزخ ًٝزُي كٝ ٢الء ػٔالء ششًبد اُج٤غ ثبُزغضئخ.
ثبإلػبكخ اُ ٠رُي  ،رٞعؾ سأط أُبٍ االعزٔبػ ٢ك ٢اُؼالهخ ث ٖ٤رٌبَٓ عِغِخ اُزٞس٣ذ ٝأداء اُششًخ داخَ
عِغِخ اُزٞس٣ذ .رش٤ش ٗزبئظ ٛز ٙاُذساعخ اُ ٠رٞع٤غ ٗطبم أُؼشكخ اُؾبُ ٖٓ ٢خالٍ اظٜبس أ٤ٔٛخ سأط أُبٍ
االعزٔبػ ٢ك ٢ششًبد اُج٤غ ثبُزغضئخ  ٖٓ ،أُٞسد اُ ٠أُغزِٜي  ،ك ٢عٔ٤غ أٗؾبء شٔبٍ ششم اُٞال٣بد
أُزؾذح.
ٛذكذ دساعخ ( )Sarkar, & Banerjee, 2020اُ ٠اُزؾون ٖٓ دٝس ٓخزِق أطؾبة أُظِؾخ ك ٢ع٤بم
اإلثذاع أُشزشى  ،ؽ٤ش رْ روذٓ ْ٣ل ّٜٞعذ٣ذ ُإلٗشبء أُشزشى ُِؼالٓخ اُزغبس٣خ اُضالص٤خ ٣غِؾ اُؼٞء ػِ٠
عجت ٓشبسًخ أُغز ٖ٤ٌِٜك ٢اإلٗشبء أُشزشى ُِؼالٓخ اُزغبس٣خ ٓٝ ،ب  ٞٛدٝس أُ٘ظٔخ ٝدٝس أُٞسد،ٖ٣
ُٝزؾو٤ن ٛذف اُذساعخ رْ اػزٔبد ٜٗظ ًٔ ٢كٛ ٢ز ٙاُذساعخ ثبعزخذاّ ٗٔزعخ أُؼبدُخ اُ٤ٌِ٤ٜخ ُِزؾون ٖٓ
اإلثذاع أُشزشى ُِؼالٓخ اُزغبس٣خ ٖٓ ٝعٜخ ٗظش ٓشبسًخ أطؾبة أُظِؾخ ،رئًذ اُذساعخ اُزغش٣ج٤خ إٔ
اُلٞائذ اُ٘لغ٤خ أُزظٞسح ُِٔغزِٜي ٝ ،االسرجبؽ اُزارُِ ٢ؼالٓخ اُزغبس٣خ ٝأُشبسًخ كٓ ٢غزٔؼبد اُؼالٓخ
اُزغبس٣خ عٔ٤ؼٜب ُٜب رؤص٤ش ا٣غبث ٢ػِ ٠ػِٔ٤خ اٗشبء اُؼالٓخ اُزغبس٣خ أُشزشًخ .رش٤ش اُ٘زبئظ أ٣ؼب اُ ٠إٔ
أُ٘ظٔبد أُشبسًخ ك ٢اإلٗشبء ٣غت إٔ رخِن ث٤ئخ ٖٓ اُضوخ ٝاالٗلزبػ كٓ ٢ضَ ٛزا اُؾذس أُشزشى ك ٢اٗشبء
اُؼالٓخ اُزغبس٣خ ٣ٝغت إٔ رظٜش اُو٤بدح اُزشبسً٤خ ٝرٞكش األدٝاد أُ٘بعجخ ٝاُزذس٣ت ُِٔغز ٖ٤ٌِٜأُشبسًٖ٤
ًٔٝ ،ب روذّ اُ٘زبئظ سإ ٟعذ٣ذح ُٔذ٣ش ١اُؼالٓبد اُزغبس٣خ ًٝ ،جبس ٓغئ ٢ُٝاُخجشح ؽ٤ً ٍٞل٤خ ر٘ظ ْ٤ؽذس
اإلٗشبء أُشزشى ُِؼالٓخ اُزغبس٣خ ث٘غبػ ٓٝ ،ب ٣غت إٔ  ٌٕٞ٣دٝس٤ًٝ ،ْٛق ٘٣جـ ٢اششاى أُٞسد ٖ٣ك٢
ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ األؽذاس ٝ ،أخ٤شا ً٤ل٤خ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ  ٌٖٔ٣إٔ ُِ ٌٕٞ٣ؾذس رؤص٤ش ؽ َ٣ٞأُذ ٟػِ ٠اُؼالٓخ
اُزغبس٣خ أُؼ٘٤خ.
وبُب اء ػهى يب عبق ،جبءث انفشضٍت انشئٍغت األونى كًب ٌهً:
 :H01ال ٞ٣عذ أصش ر ٝدالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( )P≤ 0.05إلداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ثؤثؼبدٛب (اُؼالهخ
ٓغ أُٞسد ،ٖ٣اُؼالهخ ٓغ اُٞعطبء ٝأُٞصػ ،ٖ٤اُؼالهخ ٓغ اُضثبئٖٓٝ ،شبسًخ أُؼِٓٞبد) ػِ ٠أداء
أُ٘ظٔخ ثؤثؼبدٛب (اُشثؾ٤خ ،اُؾظخ اُزغ٣ٞو٤خ ،اُغٞدحٝ ،اُزغِ )ْ٤ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ
اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب.
وحخفشع يُهب انفشضٍبث انفشػٍت اَحٍت:
 :H01.1ال ٞ٣عذ أصش ر ٝدالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ (ُِ )P≤ 5.55ؼالهخ ٓغ أُٞسد ٖ٣ػِ ٠أداء
أُ٘ظٔخ ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب.
 :H01.2ال ٞ٣عذ أصش ر ٝدالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ (ُِ )P≤ 0.05ؼالهخ ٓغ اُٞعطبء ٝأُٞصػٖ٤
ػِ ٠أداء أُ٘ظٔخ ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب.
 :H01.3ال ٞ٣عذ أصش ر ٝدالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ (ُِ )P≤ 5.55ؼالهخ ٓغ اُضثبئٖ ػِ ٠أداء أُ٘ظٔخ
ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب.
 :H01.4ال ٞ٣عذ أصش ر ٝدالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ (ُِٔ )P≤ 5.55شبسًخ ك ٢أُؼِٓٞبد ػِ ٠أداء
أُ٘ظٔخ ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب.
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ٛذكذ دساعخ( )Fan, Li, Sun, & Cheng, 2017اُ ٠اخزجبس اؽبس رغش٣ج٤ب ٣ؾذد اُؼالهبد ثٔٓ ٖ٤بسعبد
عِغِخ اُزٞس٣ذ أُخزِلخ (ٝ )SCPsاألداء اُز٘ظ( ٢ٔ٤األداء اُزشـٝ ،)OP( ٢ِ٤سػب اُؼٔالءٝ ،األداء أُبُ)٢
ك ٢ع٤بم ٓ٘ظٔبد اُزظ٘٤غ اُٜ٘ذ٣خ ،ؽ٤ش هبٓذ ٛز ٙاُذساعخ ُل ْٜاُزلبػالد ثٝ SCPs ٖ٤األداء اُز٘ظ،٢ٔ٤
عٔؼذ ٛز ٙاُذساعخ ػشش  SCPsك ٢أسثؼخ ٓؾبٝس  :٢ٛٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد ٝاالرظبالدٝ ،رٌبَٓ عِغِخ
اُزٞس٣ذ (ٝ ،)SCاالعزغبثخ اُزشـ٤ِ٤خٝ ،أُٔبسعبد اُخؼشاء راد اُؾِوخ أُـِوخ .رْ أ٣ؼب كؾض صالصخ
ٓغز٣ٞبد ٖٓ أداء اُششًخ ،ثٔب ك ٢رُي األداء اُز٘ظٝ ،٢ٔ٤سػب اُؼٔالءٝ ،األداء أُبُ .٢رٞطَ االعزطالع
اُٞسهٝ ٢اُوبئْ ػِ ٠اُ٣ٞت ػٖ  292اُ ٠اعبثخ ٖٓ ٓ٘ظٔبد اُزظ٘٤غ اُٜ٘ذ٣خ .رْ ٝػغ اُج٤بٗبد اُز ٢رْ
عٔؼٜب ٖٓ خالٍ رؾِ َ٤اؽظبئ ٢الخزجبس أُؾزٝ ٟٞاُج٘بء ٝاُظالؽ٤خ أُزؼِوخ ثبُٔؼ٤بسًٝ ،زُي رؾِ٤الد
أُٞصٞه٤خ .ػالٝح ػِ ٠رُي ،رْ رط٣ٞش ٗٔٞرط ٓؼبدُخ ٤ٌِ٤ٛخ الخزجبس اُؼالهبد ثٝ SCPs ٖ٤األداء اُز٘ظ.٢ٔ٤
أشبسد اُ٘زبئظ اُ ٠إٔ اُز٘ل٤ز اُ٘بعؼ ُـ  SCPال ٣ؾغٖ األداء اُز٘ظ ٢ٔ٤كؾغت ،ثَ ٣ؼضص أ٣ؼب سػب اُؼٔالء
ٝاألداء أُبُ .٢ثبإلػبكخ اُ ٠رُي ُ٣ ،ؼض ٟاألداء أُبُ ٢اُؼبُ ٢أ٣ؼب اُ ٠رؾغٝ ٖ٤الء اُؼٔالء اُ٘برظ ػٖ
رؾو٤ن سػب اُؼٔالء ثشٌَ أكؼَ ثـغ اُ٘ظش ػٖ ع٘غ ْٜأ ٝأػٔبس ْٛأ ٝع٘ٞاد خجشر ْٜأٓ ٝئٛالرْٜ
اُؼِٔ٤خًٔ .ب رج ٖ٤دساعخ( )Fan, Li, Sun, & Cheng, 2017اُ ٠أٗ ٚػِ ٠اُشؿْ ٖٓ إٔ األدث٤بد
أُٞعٞدح رذسى إٔ ٓؼِٓٞبد ٓخبؽش عِغِخ اُزٞس٣ذ ( )SCRرِؼت دٝسا أعبع٤ب ٝؽبعٔب ك ٢اداسح ٓخبؽش
عِغِخ اُزٞس٣ذ ( ، )SCRMاال اٗ ٚال ُ٣ؼشف اٌُض٤ش ػٖ ً٤ل٤خ ٓؼبُغخ اُششًبد ُٔؼِٓٞبد ُ SCRـ .SCRM
اعز٘بدا اُٗ ٠ظش٣خ ٓؼبُغخ أُؼِٓٞبد اهزشؽذ ٛز ٙاُذساعخ ٗظبّ ٓؼبُغخ ٓؼِٓٞبد ٣ SCRزؤُق ٖٓ صالصخ
ٌٓٗٞبدٓ ٢ٛٝ ،شبسًخ ٓؼِٓٞبد أُخبؽشٝ ،رؾِٝ َ٤رو ْ٤٤أُخبؽشٝ ،آُ٤خ ٓشبسًخ أُخبؽش إلداسح
االخزضاٍ االٗزوبئ .٢ثبالػزٔبد ػِ ٠األدث٤بد ؽ ٍٞاُزـ٤٤ش اُز٘ظ ،٢ٔ٤ر٘بُٝذ اُذساعخ صالصخ ػٞآَ ر٘ظ٤ٔ٤خ
ٗ ٢ٛٝشش صوبكخ ٝ ،SCRMدػْ كش٣ن ٞٓٝ ،SCRMاءٓخ اعزشار٤غ٤خ ًٜٗٞ ،SCRMب عٞاثن ُ٘ظبّ ٓؼبُغخ
أُؼِٓٞبد .ػالٝح ػِ ٠رُي  ،رْ كؾض ػٞاهت اُ٘ظبّٝ .ثبُزبُ ،٢اهزشؽذ اُذساعخ ٗٔٞرعب ٓلب٤ٔ٤ٛب ٣شثؾ
اُغٞاثن اُز٘ظ٤ٔ٤خ ٗٝظبّ ٓؼبُغخ ٓؼِٓٞبد ٝ SCRاألداء اُزشـ .٢ِ٤رْ عٔغ اُج٤بٗبد ٖٓ  355ششًخ رظ٘٤غ
ط٤٘٤خ الخزجبس اُ٘ٔٞرط ٝاُؾظ ٍٞػِ ٠اُ٘زبئظ اُزبُ٤خ )1( :إ ٗشش صوبكخ ٝ SCRMدػْ كش٣ن  SCRMأصش
ثشٌَ ا٣غبث ٢ػِٓ ٠شبسًخ ٓؼِٓٞبد أُخبؽش ٝرؾِ َ٤أُخبؽش ٝرؤٜ٤٤ب ،ثٔ٘٤ب أصش ٓؾبراح اعزشار٤غ٤خ
 SCRMثشٌَ ا٣غبث ٢كوؾ ػِٓ ٠شبسًخ ٓؼِٓٞبد أُخبؽش )2( .إ روبعْ ٓؼِٓٞبد أُخبؽش أصش ثشٌَ
ا٣غبث ٢ػِ ٠رؾِٝ َ٤رو ْ٤٤أُخبؽشٝ ،ثبُزبُ ٢ػِ ٠آُ٤خ روبعْ أُخبؽش؛ ًٔب إٔ ٓشبسًخ ٓؼِٓٞبد أُخبؽش
ًبٕ ُٜب رؤص٤ش ٓجبشش ػِ ٠آُ٤خ روبعْ أُخبؽش )3( .إ آُ٤خ روبعْ أُخبؽش أصش ثشٌَ ا٣غبث ٢ػِ ٠األداء
اُزشـ.٢ِ٤
ٛذكذ دساعخ (ُ )Kalia, & Bhardwaj, 2019ذساعخ اُؼٞآَ اُذٞٔ٣ؿشاك٤خ ٝرؤص٤ش ٓزـ٤شاد أُ٘ظٔخ
ػِ ٠أداء أُٜبّ .ؽ٤ش ًبٕ اُـشع ٖٓ ٛز ٙاُذساعخ  ٞٛرؾذ٣ذ دٝس أُزـ٤شاد اُذٞٔ٣ؿشاك٤خ ٝاُز٘ظ٤ٔ٤خ ك٢
اُزؤص٤ش ػِ ٠أداء أُٜبّ ُٔٞظل ٢اُل٘بدمُٝ ،زؾو٤ن اٛذاف اُذساعخ رْ عٔغ اُج٤بٗبد ٖٓ ػ٘٤خ ٖٓ ٞٓ 355ظق
ك٘بدم ،ؽ٤ش رٞطِذ اُذساعخ اُ ٠إٔ أداء ٜٓبّ أُٞظل٣ ٖ٤ضداد ٓغ روذّ اُؼٔش ٌُٖ ،األداء ُِٔٞظل٣ ٖ٤زؾغٖ
ؽز 55-45 ٠ػبٓب صْ ٣جو ٠صبثزبًٝ ،زُي رج ٖ٤إٔ أصش رذٗ ٢اُشٝارت ٝاٗؼذاّ األٖٓ اُٞظ٤ل٣ ٢ئصش ػِ ٠أداء
أُٞظلًٔ .ٖ٤ب إٔ ٗٞع ٝؽغْ أُ٘ظٔخ ٣ئصش ثشٌَ ًج٤ش ػِ ٠األداء اُٞظ٤لٗ ٚ٘ٓٝ .٢و ٍٞإ ٛز ٙاُذساعخ
عِطذ اُؼٞء ػِ ٠اُزؤص٤ش ُِٔزـ٤شاد اُذٞٔ٣ؿشاك٤خ ٝأُزـ٤شاد اُز٘ظ٤ٔ٤خ ػِ ٠أداء أُٜبّ ُٔٞظل ٢اُل٘ذم،
 ٚ٘ٓٝاُزؤص٤ش ػِ ٠عٔ٤غ اٗشطخ أُئعغبد  ٚ٘ٓٝعالعَ اُزٞس٣ذ.
ٛذكذ دساعخ ( )Asamoah, Agyei-Owusu, Andoh-Baidoo, & Ayaburi, 2021اُ ٠دساعخ رؤص٤ش
اعزخذاّ األٗظٔخ أُشزشًخ ث ٖ٤أُ٘ظٔبد  IOSػِ ٠هذساد اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ (ُِٔ )SCMئعغخ ٝأداء
عِغِخ اُزٞس٣ذ .ثبالػزٔبد ػِٗ ٠ظش٣خ اُؼشع اُوبئٔخ ػِ ٠أُٞاسد ،هبٓذ اُذساعخ ثلؾض آُ٤ز ٖ٤ػشٝس٣زٖ٤
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ُزؾغ ٖ٤أداء عِغِخ اُزٞس٣ذ( :أ) االعزخذاّ اُخبسع ٢اُلؼبٍ  IOSكٔ٤ب ٣زؼِن ثششًبئٜب أُزظِ ٖ٤ثبُشجٌخ ٝ
(ة) رؼظ ْ٤هذساد اإلداسح اُز٘ظ٤ٔ٤خ ُـ  IOSك ٢اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ .ثبعزخذاّ ث٤بٗبد ٖٓ ٓ 193شبسًب ٖٓ
ٓخزِق أُظ٘ؼٝ ٖ٤أُٞصػُِ ٖ٤غِغ االعزٜالً٤خ عش٣ؼخ اُؾشًخ ،ث٘٤ذ اُ٘زبئظ اُزؤص٤ش أُضدٝط العزخذاّ
 IOSك ٢رؾغ ٖ٤األداء اُزشـُ ٢ِ٤غِغِخ اُزٞس٣ذٝ ،ػِ ٠هذساد  SCMثـغ اُ٘ظش ػٖ ػٔش أُئعغخ أٝ
ػذد أُٞظل.ٖ٤
ٝث٘بء ػِٓ ٠ب عجن ،عبءد اُلشػ٤خ اُشئ٤غخ اُضبٗ٤خ ًٔب :٢ِ٣
انفشضٍت انشئٍغت انثبٍَت:
 :H02ال رٞعذ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( )P≤ 5.55إلداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء
أُ٘ظٔخ ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب رؼضُِٔ ٟزـ٤شاد اُذٞٔ٣ؿشاك٤خ
(اُغ٘ظ ،اُؼٔش ،أُغٔ ٠اُٞظ٤ل ،٢اُخجشح ،أُئ َٛاُؼِٔ ،٢ػٔش أُ٘شؤحٝ ،ػذد أُٞظل.)ٖ٤
ٝرزلشع ٜٓ٘ب اُلشػ٤بد اُلشػ٤خ ا٥ر٤خ:
 :H02.1ال رٞعذ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( )P≤ 5.55إلداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء
أُ٘ظٔخ ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب رؼض ٟآُ ٠زـ٤ش اُغ٘ظ.
 :H02.2ال رٞعذ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( )P≤ 5.55إلداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء
أُ٘ظٔخ ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب رؼض ٟآُ ٠زـ٤ش اُؼٔش.
 :H02.3ال رٞعذ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( )P≤ 5.55إلداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء
أُ٘ظٔخ ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب رؼض ٟآُ ٠زـ٤ش أُغٔ٠
اُٞظ٤ل.٢
 :H02.4ال رٞعذ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( )P≤ 5.55إلداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء
أُ٘ظٔخ ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب رؼض ٟرؼض ٟآُ ٠زـ٤ش اُخجشح.
 :H02.5ال رٞعذ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( )P≤ 5.55إلداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء
أُ٘ظٔخ ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب رؼض ٟرؼض ٟآُ ٠زـ٤ش أُئَٛ
اُؼِٔ.٢
 :H02.6ال رٞعذ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( )P≤ 5.55إلداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء
أُ٘ظٔخ ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب رؼض ٟرؼض ٟآُ ٠زـ٤ش ػٔش
أُ٘شؤح.
 :H02.7ال رٞعذ كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ذ ٓغز ٟٞدالُخ ( )P≤ 5.55إلداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ػِ ٠أداء
أُ٘ظٔخ ك ٢عِغِخ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ظَ اٗزشبس ك٤شٝط ًٞسٗٝب رؼض ٟرؼض ٟآُ ٠زـ٤ش ػذد
أُٞظل.ٖ٤
يب ًٌٍض انذساعت انحبنٍت ػٍ انذساعبث انغببقت
ٖٓ خالٍ ػشع اشٌبُ٤بد ٗٝزبئظ اُذساعبد اُغبثوخ اُؼشث٤خ ٝاألع٘ج٤خ رزؤًذ ُ٘ب أ٤ٔٛخ ٓؼبُغخ اشٌبُ٤خ اداسح
عِغِخ اُزٞس٣ذ ٝػالهزٜب ثبُزٔ٤ض ك ٢اُٞهذ أُؾذد ًٝزُي ك ٢اُظشٝف أُؼطشثخٓ ،ضَ ٓب ارؼؼ ٖٓ خالٍ
ػشع اشٌبُ٤بد ٗٝزبئظ اُذساعبد اُغبثوخ اُؼشث٤خٝ ،ثٜزا رزغُِ٘ ٠ب أ٤ٔٛخ ٛز ٙاُذساعخ ٓوبسٗخ ٓغ اُذساعبد
اُغبثوخًٔ ،ب ٣زغِ ٠اُٜذف األعبعُِ ٢ذساعخ  ٞٛٝك ٢اخز٤بس اُؼالهبد ثٔٓ ٖ٤بسعبد اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ
ٝأثؼبد اُزٔ٤ض ك ٢اُٞهذ اُؾبُ" ٢عبئؾخ ًٞسٗٝب" ٝ ،ػِٛ ٠زا األعبط ُٜ ٌٖٔ٣ز ٙاُذساعخ إٔ رؼ٤ق اُؼذ٣ذ
ٖٓ اُزؾبُٝ َ٤اُ٘زبئظ ػِ ٠أُغز ٟٞاُ٘ظشٝ ١أُ٤ذاٗٓ ٢وبسٗخ ثبُذساعبد اُغبثوخٝ ،اػبكبد اُذساعخ ػِ٠
أُغز ٟٞاُ٘ظشٓ ١وبسٗخ ثبُذساعبد اُغبثوخ رزٔضَ ثٔوبسٗخ ثبُذساعبد ٝاألثؾبس اُغبثوخ اُؼشث٤خ ٝاألع٘ج٤خ
ػِٓ ٠غز ٟٞاُزؾِ َ٤اُ٘ظشٓٝ ،١ؾبُٝخ رٞع٤غ ٓخزِق اُ٘ٔبرط اُ٘ظش٣خ اُز ٢رشثؾ ثٔٓ ٖ٤بسعبد اداسح
عِغِخ اُزٞس٣ذٝ ،اُزٔ٤ض ُزٞػؼ ٓخزِق اُ٘ٔبرط اُ٘ظش٣خ اُز ٢رشثؾ ثٔٓ ٖ٤بسعبد اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ
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ٝاُزٔ٤ض ك ٢اُٞهذ ؿ٤ش أُزٞهغ ٝأُؼطشة ًؾذٝس عبئؾخ ٓبٛٝ ،زا ٓب ُْ ٣زْ اُزطشم ُ ٚك ٢اُذساعبد
اُغبثوخٛٝ .زا ٣ؼجش ًٞع ٚهظٞس ك ٢اُذساعبد اُغبثوخ ٝاُز ٢ؽذدد أثؼبد أٔٓ ٝبسعبد اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ
ٌُٜ٘ٝب ُْ رؾذد أثؼبد اُزٔ٤ض كٝ ٢هذ عبئؾخ ًٞسٗٝب ٝاُز ٢اصشد ك ٢عٔ٤غ د ٍٝاُؼبُْ ،رؾِ َ٤اُؼالهخ اُ٘ظش٣خ
ث ٖ٤اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ ٝاُزٔ٤ض كٝ ٢هذ اُغبئؾخٛٝ ،زا ٓب رْ اُزطشم ُ ٚك ٢اُذساعبد اُغبثوخ ثبعزخذاّ
اُزؾِ َ٤االؽظبئًٔٝ ،٢ب ُٜ ٌٖٔ٣ز ٙاُذساعخ رؾو٤ن ػذح اػبكبد ػِ ٠أُغز ٟٞأُ٤ذاٗ ٢رزٔضَ ك ٢اعزخذاّ
االعزج٤بٗبد ُغٔغ اُج٤بٗبد ٖٓ أُذساء ً ْٛٝؤطؾبة هشاس ٝأًضش ٓؼشكخ ثٔب  ٌٖٔ٣إٔ ٣ئصش ػِ ٠عالعَ
اُزٞس٣ذ :اعزخذاّ ؽشم اُزؾِ َ٤االؽظبئ ٢اُٞطلٝ ٢اإلعزذالُُ ٢زؾِ َ٤اُؼالهخ ث ٖ٤اداسح عِغِخ اُزٞس٣ذ،
ًٔٝب ًبٗذ ػ٘٤خ اُذساعخ عالعَ ٓشاًض اُغ٤ل ١ٞاُزغبس٣خ ك ٢ػٔبٕ/االسدٕ ك ٢ظَ اٗزشبس عبئؾخ ًٞسٗٝب،
ٛٝزا ك ٢ؽذ رار ٚاػبكخ ػِ ٠اػزجبس إٔ اُذساعبد اُغبثوخ ًبٗذ كٓ ٢ئعغبد أخش ٟؿ٤ش اُغ٤ل ١ٞث٘بء ػِ٠
ػشع ٝرؾِ َ٤اُذساعبد أُغبثوخ اُؼشث٤خ ٝاألع٘ج٤خ رزغُِ٘ ٠ب أ٤ٔٛخ اُذساعخٝ ،اُز ٢رشثؾ ث ٖ٤اداسح عِغِخ
اُزٞس٣ذ ٝأصشٛب ػِ ٠أُ٘ظٔبد.
يصطهحبث انذساعت
ئداسة عهغهت انخىسٌذ٣ٝ :ؼشكٜب ( )Simon, et al., 2015ثؤٜٗب اداسح ٓززبُ٤خ أُٞسد ٖ٣اُز٣ ٖ٣غب ٕٞٔٛك٢
خذٓخ أ ٝاٗزبط عِؼخ ٝرغِٜٔ٤ب اُ ٠أُغزخذّ اُٜ٘بئٛٝ ،٢زا ٣زؼٖٔ اكزشاػ٤ب عٔ٤غ ٓظبٛش اُؼَٔ :اإلٗزبط،
ٓؼبُغخ اُج٤بٗبد ،رٞس٣ذ أُٞاد ،اُزٞص٣غ ،اداسح أُخضٝ ،ٕٝخذٓخ اُضث ،ٕٞاُزخٔٓٝ ،ٖ٤غبالد أخشٓ ٟزؼذدح.
انؼالقت يغ انًىسدٌٍ ٢ٛ :ػِٔ٤خ ث٘بء ششاًخ ٓغ أُٞسدٝ ٖ٣رُي ثزؾذ٣ذ أُزطِجبد ثشٌَ ٝاػؼ ؽ٤ش ٣غت
إٔ رل ٢ثٌلبءح األدٝاد أُغزخذٓخ ُؼٔبٕ رؾو٤ن أُزطِجبد ( ٢ٛ ،)Urbaniak, 2020ػجبسح ػٖ
اُزشبسً٤خ ٓب ث ٖ٤اُششًخ ٝأُٞسد ٖ٣ك ٖٓ ًَ ٢اُشإ٣خ أُغزوجِ٤خ ٝاُؼَٔ ٓؼب ٝث٘بء ٛز ٙاُؼالهخ ػِ ٠اُضوخ
ٝاالُزضأًّٝ ،ب ٘ٛ ٌٕٞ٣بى رشبسى ثٜٔ٘٤ب ك ٢أٗشطخ ٓخزِلخ.
انؼالقت يغ انىعطبء وانًىصػٍٍ :اُٞعطبء ًٝ ْٛالء أعبع ٕٞ٤ك ٢اُؾظٝ ٍٞاُؾلبظ ػٌِٓ ٠بٕ داخَ
خطٞؽ االٗزبط ُِٔٞصػٝ .ٖ٤اُٞعطبء ًٝ ْٛالء رغ٣ٞن ٣ؼِٔٓ ٕٞؼ ْٜأُٞصػ ٖ٤ك ٢اُزش٣ٝظ ُِٔ٘زغبد ٖٓ
خالٍ أخز اُؼ٘٤بد ٝاُؼشٝع اُزش٣ٝغ٤خ اُخبطخ ( ٢ٛٝ .)Thilmany & Grannis, 1998اُؼالهخ
اُزؼب٤ٗٝخ ٝاُٞص٤وخ ث ٖ٤اُششًخ ٝاُٞعطبء ٝأُٞصػ ،ٖ٤ؽ٤ش ٣زْ اُؼَٔ ػِ ٠اُز٘غ٤ن اُذائْ كٔ٤ب ثٝ ،ْٜ٘٤رشَٔ
ٛز ٙاُؼالهخ ا٣ؼب ػِٔ٤خ رؼِْ ٓشزشىٝ ،رذاٝ ٍٝرٌبَٓ ُزٞك٤ش اُخذٓبد ك ٢اُٞهذ ٝأٌُبٕ أُ٘بعج.ٖ٤
انؼالقت يغ انضببئٍ ٢ٛ :اعزشار٤غ٤خ شبِٓخٝ ،ػِٔ٤خ ٓزٌبِٓخ ث ٖ٤أُ٘ظٔخ ٝأُغزل٤ذ ٖ٣ثٞع ٚػبّٝ ،اُضثبئٖ
ػِٝ ٠ع ٚاُخظٞص رو ّٞػِ ٠أعبط اُزؾبٝسٝ ،اُزشبٝسٝ ،اُضوخ أُزجبدُخ ث ٖٓ ْٜ٘٤أعَ االؽزلبظ ثبُضثبئٖ،
ٝرؾو٤ن هٔ٤خ ُ( ْٜؽبٛشٝ )٦٠٠٢ ,كٛ ٢ز ٙاُذساعخ رؼ٘ ٢رج٘ ٢اُششًخ ُج٘بء اعزشار٤غ٤بد ُزط٣ٞش اُؼالهخ ٓغ
اُضثبئٖ ،ؽ٤ش رغؼ ٠اُششًبد ػِ ٠روذ ْ٣خذٓبد ٓٔ٤ضح الشجبؽ سؿجبد صثبئٜ٘ب ٝرُي ثلزؼ ه٘ٞاد رٞاطَ
سعٔ٤خ ٝؿ٤ش سعٔ٤خ.
انًشبسكت فً انًؼهىيبث ٞٛ :أُذ ٟاُز٣ ١زشبسى ك ٚ٤اُششًبء ثزجبدٍ أُؼِٓٞبد راد اُظِخ ثبُوشاس
ٝارخبر ٙػجش اُزجبدٍ اإلٌُزشُِ ٢ٗٝج٤بٗبد ٝأشٌبٍ االرظبٍ األخشLee, Padmanabhan, & ( ٟ
ٝ )Whang, 1997كٛ ٢ز ٙاُذساعخ ٗؼ٘ ٢ثٜب اُشجٌبد اُذاخِ٤خ أُغزخذٓخ ك ٢رجبدٍ أُؼِٓٞبد ثشٌَ
عش٣غٝ ،رُي ُِزغش٣غ ك ٢ػِٔ٤خ ارخبر اُوشاس.
انشبحٍت ٢ٛٝ :هذسح اُششًخ ػِ ٠ص٣بدح األسثبػ ٖٓ أُج٤ؼبد ٝاألطٓٝ ٍٞخض ٕٝسأعٔبُٓ ٢ؼٖ٤
(ٝ .)Husnan, 2001كٛ ٢ز ٙاُذساعخ كزؼ٘ ٢اػبكخ هٔ٤خ اهزظبد٣خ ٝ ،ػَٔ اُششًخ ػِ ٠ص٣بدح االسثبػ
ُِششًخ ثشٌَ اًجش ٖٓ ٓض٤الرٜب.
انحصت انخغىٌقٍت ٢ٛٝ :هٔ٤خ اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ ُِٔج٤ؼبد اُغ٘٣ٞخ ٓوغٓٞب ػِ ٠كئخ أُج٤ؼبد ( & Min
٘ٛٝ .)Wolfinbarger, 2005ب رؼ٘ ٢اُغؼُ ٢ض٣بدح االعٞام أُغزٜذكخ ُٔ٘زغبرٜبٝ ،رط٣ٞش االعزخذآبد
اُغذ٣ذح ُٔ٘زغبرٜبٝ ،رُي ُض٣بدح أػذاد اُضثبئٖ ٝاعزوطبة صثبئٖ عذد.
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انجىدة٣ :ؼ ّشف ٓظطِؼ "اُغٞدح" ػِ ٠أٗ" ٚاُذسعخ اُز ٢رظَ اُٜ٤ب ٓغٔٞػخ ٖٓ اُخظبئض أُزؤطِخ
(اُغٔبد أُٔ٤ضح) اُز ٢رل ٢ثبُٔزطِجبد" (٘ٛٝ .)British Standards Institute, (BSI) 2000ب رؼ٘٢
ٓذ ٟرِٔي اُششًخ ػِ ٠اُغ٤بعبد اُٞاػؾخ ُزؾو٤ن عٔبد ٓٔ٤ضح ٝرؾغٓ ٖ٤غزٔش ،ؽ٤ش رؼزجش اُغٞدح أداح
ر٘بكغ٤خ.
انخغهٍى ٢ٛ :أُوب٤٣ظ ٝأُؼب٤٣ش اُز٣ ٢زْ ثٜب اُو٤بط ٌَُ ٖٓ اُغشػخ ٝأُٞصٞه٤خ (٘ٛٝ ،)Milgate, 2001ب
رؼ٘ ٢اُو٤بّ ثزٞص٤ن اُطِجبد اُطبسئخ ٝؿ٤ش اُطبسئخ هجَ اُٞهذ أُؾذدٝ ،اعزخذاّ ًبكخ اُٞعبئَ ُزؾو٤ن رُي
اُٜذف.
ًَىرج انذساعت
٣ج ٖ٤اُشٌَ (ٞٔٗ )1رط اُذساعخ اُز٣ ١ج ٖ٤أثؼبد اداسح عالعَ اُزٞس٣ذ ٝأداء أُ٘ظٔخ اُز ٢رْ اػزٔبدٛب ك٢
اُذساعخ اُؾبُ٤خ.
شكم سقى (ًَ :)0ىرج انذساعت *

*المصدر :إعداد الباحثٌن باالعتماد على دراسة (البرازي )2512،و دراسة (عساف.)2515 ،
منهجٌة الدراسة
إستخدم الباحثون فً هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً ،حٌث استخدم الباحثون اختبارات إحصائٌة
متعددة باستخدام برنامج الحزمة االحصائٌة للعلوم االجتماعٌة Statistical Package of Social
 )Science (SPSSكإستخراج قٌمة المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة واألهمٌة النسبٌة لجمٌع
فقرات وأبعاد الدراسة وكذلك لوصف خصائص المبحوثٌن .كذلك تم استخدام تحلٌل االنحدار المتعدد
( )Multiple Regression Analysisالختبار تؤثٌر المتغٌرات المستقلة على المتغٌر التابع ،وكذلك
اختبار ( )Independent Sample t-testإلٌجاد ألداء سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة
مراكز السٌفوي التجارٌة تعزى لمتغٌر الجنس ،واختبار (ُ )One-way ANOVAتعزى إلى المتغٌـرات
ال ُدٌمغرافٌة االخرى (الجنس ،العمر ،المسمى الوظٌفً ،الخبرة ،المإهل العلمً ،عمر المنشؤة ،وعدد
16

The Impact of Supply Chains Management on Organization's Performance ...
الموظفٌن) وذلك عند مستوى داللة ( .)P≤ 5.55إذ هدفت الدراسة الى التعرف عى أثر إدارة سالسل
التورٌد على أداء سالسل مراكز السٌفوي التجارٌة فً عمان/االردن فً ظل انتشار جائحة كورونا.
مجتمع وعٌنة الدراسة
تكوّ ن مجتمع الدراسة من مدراء ورإساء أقسام أفرع السٌفوي فً عمان/األردن وبلغ عددهم  55شخصا.
حٌث تضم وحدة التحلٌل التً تم االعتماد علٌها فً جمع البٌانات المطلوبة جمٌع المدراء ورإساء األقسام
(مدٌر فرع ،رئٌس قسم ،مدٌر مسترٌات) ،حٌث تم توزٌع أداة الدراسة (اإلستبانة) على جمٌع أفراد مجتمع
الدراسة ،وتم اعتماد  45استبانة صالحة للتحلٌل اإلحصائً ،وبنسبة استرداد  %95حٌث أن خمس
استبانات لم تكن مكتملة اإلجابات من المبحوثٌن بشكل كاف .واستنادا إلى دراسة ( Krejcie & Morgan,
 )1970تم الحصول على العدد الكافً للتحلٌل اإلحصائً ولتعمٌم نتائج الدراسة.
أداة الدراسة
تم تطوٌر استبانة كؤداة لجمع البٌانات بعد األخذ بالشروط العلمٌة الالزمة لتصمٌمها ومراجعة الدراسات
السابقة .كما تضمنت االستبانة رسالة مخاطبة ألفراد العٌنة تهدف إلى تشجٌعهم على تقدٌم إجابات
موضوعٌة ،وقد شملت االستبانة على جزأٌن رئٌسٌن:
الجزء األول :الجزء الخاص بالمتغٌرات الدٌمغرافٌة لعٌنة الدراسة من خالل ( )7متغٌرات وهً (الجنس،
العمر ،المسمى الوظٌفً ،الخبرة ،المإهل العلمً ،عمر المنشؤة ،وعدد الموظفٌن) .الجزء الثانً :واشتمل
على أربعة متغٌرات مستقلة باالعتماد على دراسة (عساف :)2515 ،العالقة مع الموردٌن (الفقرات -1
 ،)9العالقة مع الوسطاء والموزعٌن (الفقرات  ،)19-15العالقة مع الزبائن (الفقرات  ،)25-25ومشاركة
المعلومات (الفقرات  )33-26وبالتالً احتوى المتغٌر المستقل الفقرات بؤبعاده الفقرات من  .33-1كما
اشتمل على أربعة متغٌرات تابعة اعتمادا على دراسة (البرازي :)2512،الربحٌة (الفقرات ،)41-34
الحصة التسوٌقٌة (الفقرات  ،)46-42والجودة (الفقرات  ،)55-47والتسلٌم (الفقرات  )53-51وبالتالً
احتوى المتغٌر التابع الفقرات بؤبعاده الفقرات من  .53-34هذا وقد صنفت جمٌع إجابات فقرات االستبانة
للمتغٌرات المستقلة والتابعة وفقا لمقٌاس لٌكرت الخماسً ( )Likertوهو أسلوب ٌستخدم لقٌاس السلوكٌات
والتفضٌالت فً االستبٌانات وبخاصة فً مجال دراسة سلوك الموظفٌن ( .)Likert, 1932وٌعتمد المقٌاس
على ردود تدل على درجة الموافقة أو االعتراض على صٌغة ما بناء على األجوبة (المقاٌٌس) تبدأ من (ال
اوافق بشدة  -درجة واحدة ،الأوافق -درجتان ،محاٌد 3-درجات ،أوافق  4 -درجات ،وأوافق بشدة 5 -
درجات).
اختبار صدق وثبات أداة الدراسة
تم التؤكد من صدق أداة الدراسة (اإلستبانة) من خالل عرضها على مجموعة من المح ِّكمٌن ذوي الخبرة
واالختصاص فً المجال األكادٌمً فً الجامعات األردنٌة والبالغ عددهم  7محكمٌن ،ومن ثم تم تعدٌلها
بعد األخذ بمالحظاتهم واقتراحاتهم ومن ثم تم تطبٌق االستبانة على عٌنة استطالعٌة قوامها خمسة من
موظفً مراكز السٌفوي التجارٌة فً عمان/االردن ،تم اختٌارهم بشكل عشوائً من مجتمع الدراسة لتحدٌد
مدى التجانس الداخلً لالستبانة لمعرفة معامالت االرتباط ،وتم التحقق من ثبات أداة الدارسة من خالل
استخراج معامل (كرونباخ ألفا) لقٌاس مدى ثبات أداة القٌاس ،حٌث تراوحت قٌمة  αللمتغٌرات من
( 5.946 – 5.785جدول  )1وهً نسبة ممتازة كونها أعلى من النسبة المقبولة Sekaran & ( %75
 .)Bougie, 2016وبالتالً تعكس هذه القٌم إتساقا مناسبا وكافٌا إلجراء هذه الدراسة.
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جدول ( .)0قٌم معامل االتساق الداخلً لفقرات االستبانة

وكذلك استخدم الباحثون اختبار ) )Kolmogorov-Smirnov Test) )K-Sللتحقق من مدى تبعٌة بٌانات
متغٌرات الدراسة للتوزٌع الطبٌعً حٌث أن الفرضٌة العدمٌة لهذا االختبار تقول أن التوزٌع طبٌعً ،بمعنى
أن زٌادة قٌمة المعنوٌة الناتجة من هذا االختبار لمتغٌر ما عن ( )5.55تشٌر الى أن بٌانات هذا المتغٌر
تكون موزعة طبٌعٌا وبحال كانت القٌمة أقل من ( )5.55فٌدل على رفض الفرضٌة العدمٌة وبالتالً عدم
توافر خاصٌة التوزٌع الطبٌعً لبٌانات هذا المتغٌر .عند تنفٌذ اختبار ) )K-Sفقد بلغت قٌمة المعنوٌة لجمٌع
متغٌرات الدراسة أكبر من ( )5.55وبالتالً تبعت التوزٌع الطبٌعً .وعلٌه اعتمدت الدراسة االختبارات
المعلمٌة الختبار فرضٌات الدراسة.
خصائص عٌنة الدراسة
ٌتضمن هذا الجزء من الدراسة وصفا لخصائص عٌنة الدراسة .هذا وٌوضح الجدول ( )2خصائص
المبحوثٌن حسب المتغٌرات الدٌمغرافٌة.
جدول ( .)2الخصائص الدٌمغرافٌة لعٌنة الدراسة
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ٌتضح من الجدول رقم ( )2بؤن الذكور ٌشكلون ما نسبته ( )%77.8من عٌنة الدراسة ،بٌنما تشكل اإلناث
ما نسبته ( )%22.2من العٌنة ،وقد ٌعود هذا لسبق الرجل للمرأة لدخول سوق العمل ،وبالتالً وصوله إلى
مستوٌات ومراكز علٌا قبل المرأة فً بعض المجاالت .كما أن فئة األعمار ( -35أقل من  45سنة) هً
الفئة األكثر حٌث بلغت نسبتها ( ،)%45وبالنسبة المئوٌة األعلى من حملة درجة البكالورٌوس (،)%85
وقد نستدل من هذا على اإلهتمام الملموس الذي أولته هذه الفئة وحرصها الكبٌر على إبداء الرأي .كما
نالحظ أن نسبة رئٌس قسم هً النسبة األعلى وتبلغ ( .)%51.1كما ٌتبٌن من الجدول رقم ( )1بؤن الفئة
التً تتراوح عدد سنوات خبراتها ما بٌن ( 5إلى أقل من  15سنوات) هً الفئة األكبر حٌث بلغت
( ،)%31.1ونالحظ من الجدول أعاله أن نسب تكرار الفئات تعتبر متقاربة نوعا ما ،حٌث بلغت الفئة
األقل ما نسبته ( )%15.6وهً الفئة التً عدد سنوات خبراتها أقل من  3سنوات) .كما أن معظم
المستجٌبٌن ٌعملون بمنشآت عمرها  15سنة فؤكثر بنسبة  %86.7وتتكون من  45موظف فؤكثر بنسبة
.%88.9
تحلٌل نتائج الدراسة ومناقشة أسئلتها
فٌما ٌلً عرض نتائج التحلٌل اإلحصائً الوصفً للبٌانات وهً قٌمة المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات
المعٌارٌة واألهمٌة النسبٌة لجمٌع أبعاد الدراسة .ان قٌم المتوسطات الحسابٌة التً وصلت إلٌها الدراسة
سٌتم التعامل معها لتفسٌر البٌانات على النحو التالً :مرتفع ( 3.68فما فوق) ،متوسط ()3.67 – 2.34
ومنخفض ( ،)2.33 –1وتم اعتماد هذا المعٌار استنادا على رأي العدٌد من ذوي الخبرة واالختصاص
الذٌن تم سإالهم ،وكذالك إلعتماد هذا المعٌار فً العدٌد من الدراسات التً تم االطالع علٌها ،وذلك
باستخدام المعادلة التالٌة:
الفرق بٌن التقدٌرات = (أكبر قٌمة  -أقل قٌمة)1.33 = 3/ )1 – 5( = 3 /
حٌث  :3هً عدد التقدٌرات (مرتفع ،متوسط و منخفض ) ،أكبر قٌمة  :وهً ( )5موافق بشدة ،أقل قٌمة:
وهً ( )1معترض بشدة.
وبعد ذلك تم تقسٌم المسافة بٌن األقل قٌمة وهً (( )1معترض بشدة) واألكبر قٌمة (( )5موافق بشدة) إلى
ثالث مسافات (فترات) متساوٌة .والفترة األولى تدل على التقدٌر المنخفض وهً ( ،)2.33-1والفترة
الثانٌة تدل على التقدٌر المتوسط وهً ( ،)3.67-2.34والفترة الثالثة تدل على التقدٌر المرتفع وهً
( .)5-3.68وبناءا على ذلك فإذا كانت قٌمة المتوسط الحسابً للفقـرات أكبر من ( )3.67فٌكون مستوى
الموافقة مرتفعا ،وهذا ٌعنً موافقة أفراد العٌنة على الفقرات ،أما إذا كانت قٌمة المتوسط الحسابً (-2.33
 )3.67فإن مستوى الموافقة متوسطا ،وإذا كان المتوسط الحسابً أقل من ( )2.33فٌكون مستوى الموافقة
منخفضا .وفٌما ٌلً االجابة عن أسئلة الدراسة .هذا فقد تم استخراج المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات
المعٌارٌة الستجابات أفراد عٌنة الدراسة لفقرات االستبانة ألبعاد الدراسة ،حٌث أن الجداول ()12-3
توضح ذلك وبشكل تفصٌلً.
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جدول ( .)3المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد العالقة مع الموردٌن

من خالل جدول رقم (َّ ٌ ،)3تضح أنه تم قٌاس بُعد العالقة مع الموردٌن من خالل ( )9فقرات ،وتشٌر نتائج
الجدول إلى أن المتوسط الحسابً العام واالنحراف المعٌاري بلغا على التوالً (،)5.45193( ،)3.8938
وهذا ٌدل على أهمٌة العالقة مع الموردٌن ألداء سالسل التورٌد ،كما ٌ ّتضح أن جمٌع الفقرات جاءت
بمستوى أهمٌة مترتفعة ،وجاءت الفقرة "تعمل الشركة على تكوٌن عالقة مع الموردٌن طوٌلة األجل" فً
المرتبة األولى بمتوسط حسابً ( )4.25وانحراف معٌاري ( ،)5.757بٌنما جاءت الفقرة "ٌقدم الموردٌن
خدمات ما بعد التورٌد تتالئم مع متطلبات الشركة" فً المرتبة األخٌرة بمتوسط حسابً ( )3.76وانحراف
معٌاري (.)5.645
جدول ( .)4المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد العالقة مع الوسطاء والموزعٌن

من خالل جدول رقم (َّ ٌ ،)4تضح أنه تم قٌاس بُعد العالقة مع الوسطاء والموزعٌن من خالل ( )15فقرات،
وتشٌر نتائج الجدول إلى أن المتوسط الحسابً العام واالنحراف المعٌاري بلغا على التوالً (،)3.7222
( ،)5.52915وهذا ٌدل على أهمٌة العالقة مع الوسطاء والموزعٌن ألداء سالسل التورٌد ،كما ٌ ّتضح أن
معظم الفقرات جاءت بمستوى أهمٌة مرتفعة ،وجاءت الفقرة "تحرص الشركة والموزعٌن على توفٌر
خدمات الشركة فً الوقت المناسب فً السوق" فً المرتبة األولى بمتوسط حسابً ( )3.87وانحراف
معٌاري ( ،)5.625بٌنما جاءت الفقرة "هناك عملٌة تعلم مشترك بٌن الشركة والموزعٌن" فً المرتبة
األخٌرة بمستوى أهمٌة متوسطة حٌث بلغ المتوسط الحسابً ( )3.65وبإنحراف معٌاري (.)5.688
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جدول ( .)5المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد العالقة مع الزبائن

من خالل جدول رقم (َّ ٌ ،)5تضح أنه تم قٌاس بُعد العالقة مع الزبائن من خالل ( )6فقرات ،وتشٌر نتائج
الجدول إلى أن المتوسط الحسابً العام واالنحراف المعٌاري بلغا على التوالً (،)5.58656( ،)4.4537
وهذا ٌدل على أهمٌة العالقة مع الزبائن ألداء سالسل التورٌد ،كما ٌ ّتضح أن جمٌع الفقرات جاءت
بمستوى أهمٌة مترتفعة ،وجاءت الفقرة "تحرص الشركة على الحصول على والء الزبائن دائما" والفقرة
"تحرص الشركة على المعاملة الحسنة مع الزبون" فً المرتبة األولى بمتوسط حسابً ( ،)4.51بٌنما
جاءت الفقرة "توجد قنوات اتصال رسمٌة وغٌر رسمٌة بٌن الشركة والزبائن" فً المرتبة األخٌرة بمتوسط
حسابً ( )4.59وانحراف معٌاري (.)5.925
جدول ( .)6المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد مشاركة المعلومات

من خالل جدول رقم (َّ ٌ ،)6تضح أنه تم قٌاس بُعد مشاركة المعلومات من خالل ( )8فقرات ،وتشٌر نتائج
الجدول إلى أن المتوسط الحسابً العام واالنحراف المعٌاري بلغا على التوالً (،)5.55127( ،)4.5278
وهذا ٌدل على أهمٌة مشاركة المعلومات ألداء سالسل التورٌد ،كما ٌ ّتضح أن جمٌع الفقرات جاءت
بمستوى أهمٌة مترتفعة ،وجاءت الفقرة "تمتلك الشركة شبكات داخلٌة لتبادل المعلومات بسرعة" فً
المرتبة األولى بمتوسط حسابً ( )4.27وانحراف معٌاري ( ،)5.618بٌنما جاءت الفقرة "تواكب الشركة
التطور فً أنظمة المعلومات" فً المرتبة األخٌرة بمتوسط حسابً ( )3.87وانحراف معٌاري (.)5.815
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كذلك فإن الجدول رقم (ٌ )7بٌن المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد عٌنة
الدراسة لفقرات االستبانة ألبعاد متغٌرات الدراسة المستقلة.
جدول ( . )7المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد عٌنة الدراسة لفقرات
االستبانة ألبعاد متغٌرات الدراسة المستقل

ٌتضح من الجدول ( )7أن بُعد "العالقة مع الزبائن" جاء فً المرتبة األولى بؤعلى متوسط حسابً بلغ
( )4.4537مما ٌعكس درجة عالٌة من الموافقة وإجماع عٌنة الدراسة على ذلك كما ٌشٌر االنحراف
المعٌاري ( ،)5.58656وجاء فً المرتبة الثانٌة بُعد مشاركة المعلومات بمتوسط حسابً بلغ ()4.5278
وانحراف معٌاري ( ،)5.55127وجاء فً المرتبة الثالثة بُعد العالقة مع الموردٌن بمتوسط حسابً بلغ
( )3.8938وانحراف معٌاري ( ،)5.45193تاله فً المرحلة الرابعة واألخٌرة بُعد العالقة مع الوسطاء
والموزعٌن بمتوسط حسابً بلغ ( )3.7222وانحراف معٌاري ( ،)5.52915وهذا ٌدل على إجماع
المبحوثٌن على الدرجات المرتفعة.
جدول ( .)8المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد الربحٌة

من خالل جدول رقم (َّ ٌ ،)8تضح أنه تم قٌاس بُعد الربحٌة من خالل ( )8فقرات ،وتشٌر نتائج الجدول إلى
أن المتوسط الحسابً العام واالنحراف المعٌاري بلغا على التوالً ( ،)5.49353( ،)3.8944وهذا ٌدل
على أهمٌة الربحٌة ألداء سالسل التورٌد ،كما ٌ ّتضح أن معظم الفقرات جاءت بمستوى أهمٌة مرتفعة،
وجاءت الفقرة "تعمل الشركة على زٌادة ارباح الشركة بشكل أكبر من مثٌالتها" فً المرتبة األولى
بمتوسط حسابً ( )4.18وانحراف معٌاري ( ،)5.716بٌنما جاءت الفقرة "تتمتع الشركة بؤرباح مجزٌة"
فً المرتبة األخٌرة بمستوى أهمٌة متوسطة حٌث بلغ المتوسط الحسابً ( )3.29وبإنحراف معٌاري
(.)5.869
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جدول ( .)9المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد الحصة التسوٌقٌة

من خالل جدول رقم (َّ ٌ ،)9تضح أنه تم قٌاس بُعد الحصة التسوٌقٌة من خالل ( )5فقرات ،وتشٌر نتائج
الجدول إلى أن المتوسط الحسابً العام واالنحراف المعٌاري بلغا على التوالً (،)5.67356( ،)3.9511
وهذا ٌدل على أهمٌة الحصة التسوٌقٌة ألداء سالسل التورٌد ،كما ٌ ّتضح أن جمٌع الفقرات جاءت بمستوى
أهمٌة مترتفعة ،وجاءت الفقرة "تعمل الشركة على زٌادة اعداد الزبائن واستقطاب زبائن جدد" فً المرتبة
األولى بمتوسط حسابً ( )4.16وانحراف معٌاري ( ،)5.767بٌنما جاءت الفقرة "تعمل الشركة على
طرح منتجاتها فً منافذ التوزٌع الحالٌة" فً المرتبة األخٌرة بمتوسط حسابً ( )3.85وانحراف معٌاري
(.)5.894
جدول ( .)01المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لبعد الجودة

ٖٓ خالٍ عذ ٍٝسهْ (٣ ،)10زَّؼؼ أٗ ٚرْ ه٤بط ثُؼذ اُغٞدح ٖٓ خالٍ ( )4كوشادٝ ،رش٤ش ٗزبئظ اُغذ ٍٝاُ ٠إٔ أُزٞعؾ
اُؾغبث ٢اُؼبّ ٝاالٗؾشاف أُؼ٤بس ١ثِـب ػِ ٠اُزٞاُٛٝ ،)0.75720( ،)4.2722( ٢زا ٣ذٍ ػِ ٠أ٤ٔٛخ اُغٞدح ألداء
عالعَ اُزٞس٣ذًٔ ،ب ٣زّؼؼ إٔ عٔ٤غ اُلوشاد عبءد ثٔغز ٟٞأ٤ٔٛخ ٓزشرلؼخٝ ،عبءد اُلوشح "رؼزٔذ اُششًخ ػِ٠
اُغٞدح ك ٢أُ٘بكغخ" ك ٢أُشرجخ األ ٠ُٝثٔزٞعؾ ؽغبثٝ )4.33( ٢اٗؾشاف ٓؼ٤بس ،)0.760( ١ثٔ٘٤ب عبءد اُلوشح
"رغزخذّ اُششًخ اعبُ٤ت ٓزطٞسح ُِزؾغ ٖ٤أُغزٔش ُِغٞدح" ك ٢أُشرجخ األخ٤شح ثٔزٞعؾ ؽغبثٝ )4.20( ٢اٗؾشاف
ٓؼ٤بس.)0.044( ١
جذول ) . (11انًخىعطبث انحغببٍت والَحشافبث انًؼٍبسٌت نبؼذ انخغهٍى
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من خالل جدول رقم (َّ ٌ ،)11تضح أنه تم قٌاس بُعد التسلٌم من خالل ( )3فقرات ،وتشٌر نتائج الجدول إلى
أن المتوسط الحسابً العام واالنحراف المعٌاري بلغا على التوالً ( ،)5.69121( ،)4.1556وهذا ٌدل
على أهمٌة التسلٌم ألداء سالسل التورٌد ،كما ٌ ّتضح أن جمٌع الفقرات جاءت بمستوى أهمٌة مترتفعة،
وجاءت الفقرة "تستخدم الشركة كافة الوسائل واإلجراءات لضمان تسلٌم سرٌع" فً المرتبة األولى بمتوسط
حسابً ( )4.18وانحراف معٌاري ( ،)5.716بٌنما جاءت الفقرة "إن أداء الشركة فً التسلٌم سرٌع" فً
المرتبة األخٌرة بمتوسط حسابً ( )4.13وانحراف معٌاري (.)5.815
كذلك فإن الجدول رقم (ٌ )12بٌن المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد عٌنة
الدراسة لفقرات االستبانة ألبعاد متغٌرات الدراسة التابعة.
جدول ( . )02المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة الستجابات أفراد عٌنة الدراسة لفقرات
االستبانة ألبعاد متغٌرات الدراسة التابعة

ٌتضح من الجدول ( )12أن بُعد "الجودة" جاء فً المرتبة األولى بؤعلى متوسط حسابً بلغ ()4.2722
مما ٌعكس درجة عالٌة من الموافقة وإجماع عٌنة الدراسة على ذلك كما ٌشٌر االنحراف المعٌاري
( ،)5.75725وجاء فً المرتبة الثانٌة بُعد التسلٌم بمتوسط حسابً بلغ ( )4.1556وانحراف معٌاري
( ،)5.69121وجاء فً المرتبة الثالثة بُعد الحصة التسوٌقٌة بمتوسط حسابً بلغ ( )3.9511وانحراف
معٌاري ( ،)5.67356تاله فً المرحلة الرابعة واألخٌرة بُعد الربحٌة بمتوسط حسابً بلغ ()3.8944
وانحراف معٌاري ( ،)5.49353وهذا ٌدل على إجماع المبحوثٌن على الدرجات المرتفعة.
التحلٌل االحصائً
من الضروري اختبار  Multicollinearityقبل القٌام بتحلٌل اإلنحدار ،حٌث ٌعرّف على أنه عالقة خطٌة
بٌن متغٌرٌن أو أكثر من المتغٌرات المستقلة ،وٌتم اختباره من خالل اإلستعانة بمعامل تضخم المتغٌرات
 VIFو ،Toleranceحٌث البد وأن تكون قٌمة  Toleranceأعلى من  5.15وفقا ل ( & Sekaran
 ،)Bougie, 2016وقٌمة  VIFأقل من  ،15وعكس ذلك ٌكون مدعاة للقلق ،أما مقٌاس Skewness
فٌقٌس التشتت النسبً ،والذي ٌحدد فٌما اذا كانت البٌانات متماثلة أم ال وتكون متماثلة عندما تساوي قٌمتها
صفر.
جدول ( .)03قٌم Skewness, VIF and Tolerance

وكما هو مبٌّن فً الجدول رقم ( )13أن  Toleranceأكبر من  5.15و VIFأصغرمن  15وهً ضمن
الحدود المقبولة ،كما أن قٌم  Skewnessال تساوي صفرا ولكنها ضمن الحد المقبول ( 1-إلى  ،)1وبالتالً
فإن  Multicollinearityلٌست مدعاة للقلق كما أن بٌانات المتغٌرات المستقلة هً طبٌعٌة تقرٌبا.
اختبار فرضٌات الدراسة
هذا ولمعرفة أثر إدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة فً ظل
انتشار فٌروس كورونا فقد تم استخدام اختبار االنحدار المتعدد ،حٌث أن الجدولٌن ( 14وٌ )15وضحان
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ذلك .حٌث تقبل الفرضٌة العدمٌة ( )H0إذا كانت القٌمة المحسوبة أقل من القٌمة الجدولٌة والقٌمة المعنوٌة
( )SIGأكبر من  ،5.55وترفض الفرضٌة العدمٌة ( )H0إذا كانت القٌمة المحسوبة أكبر من القٌمة
الجدولٌة والقٌمة المعنوٌة ( )SIGأقل من أو ٌساوي (.)5.55
الفرضٌة الرئٌسة األولى:
 :H01ال ٌوجد أثر ذو داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( )P≤ 5.55إلدارة سالسل التورٌد بؤبعادها
(العالقة مع الموردٌن ،العالقة مع الوسطاء والموزعٌن ،العالقة مع الزبائن ،ومشاركة المعلومات) على
أداء المنظمة بؤبعادها (الربحٌة ،الحصة التسوٌقٌة ،الجودة ،والتسلٌم) فً سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة
فً ظل انتشار فٌروس كورونا.
جدول ) . )04نتائج اختبار الفرضٌة الرئٌسة االولى
حٌث تم استخدام اختبار االنحدارالمتعدد ونجد فً الجدول السابق أن قٌمة ( Fالمحسوبة=  )12.248ذات
داللة إحصائٌة ،وتبعا لقاعدة القرار والتً تنص على أنه إذا كانت قٌمة الداللة ( )SIGأقل أو تساوي
( ،)5.55فإننا نرفض الفرضٌة العدمٌة ( ،)H0ونقبل الفرضٌة البدٌلة ( )H1وهذا ٌعنً وجود تؤثٌر ذو
داللة إحصائٌة إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة .وتعتبر العــالقة قوٌة كون r = %74.2
والمتغٌرات المستقلة تفسر 55.1%من التغٌٌر من المتغٌر التابع.
كما تم إخضاع الفرضٌات الفرعٌة المنبثقة من الفرضٌة الرئٌسة األولى لتحلٌل االنحدار المتعدد وكانت
النتائج كما فً الجدول (.)15
جدول ( . )05نتائج اختبار الفرضٌات الفرعٌة على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة

تشٌر نتائج الجدول ( )15إلى أن أثر المتغٌرٌن المستقلٌن (العالقة مع الزبائن ،ومشاركة المعلومات) على
المتغٌر التابع (أداء المنظمة) هو أثر ذو داللة إحصائٌة ،حٌث كانت قٌمة  Tالمحسوبة هً ( )2.947و
( ،)3.292وبمستوى داللة ( ،)SIG T = 0.005, 0.002وهو أقل من ( ،)5.55فً حٌن أثر المتغٌرٌن
المستقلٌن (العالقة مع الموردٌن ،والعالقة مع الوسطاء والموزعٌن) على المتغٌر التابع (أداء المنظمة) هو
أثر غٌر دال إحصائٌا ،حٌث كانت قٌمة  Tالمحسوبة هً ( )5.241و ( ،)1.765وبمستوى داللة ( SIG T
 ،)= 0.811, 0.085وهو أكثر من ( ،)5.55وعلٌه نقبل الفرضٌة الفرعٌة العدمٌة ونرفض الفرضٌة
البدٌلة لكال من ( )H01.1و ( .)H01.2فً حٌن نرفض الفرضٌة الفرعٌة العدمٌة ونقبل الفرضٌة البدٌلة
لكال من ( )H01.3و (.)H01.4
ولمعرفة دور العوامل الدٌموغرافٌة (الجنس ،العمر ،المسمى الوظٌفً ،الخبرة ،المإهل العلمً ،عمر
المنشؤة ،وعدد العاملٌن) فً تؤثٌر إدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي
التجارٌة فً ظل انتشار فٌروس كورونا ،فقد تم اختبار الفرضٌة الرئٌسٌة الثانٌة من خالل الفرضٌات
الفرعٌة كما فً الجداول (.)23-16
الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة:
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 :H02ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ( )P≤ 5.55إلدارة سالسل التورٌد على أداء
المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة فً ظل انتشار فٌروس كورونا تعزى للمتغٌرات الدٌموغرافٌة
(الجنس ،العمر ،المسمى الوظٌفً ،الخبرة ،المإهل العلمً ،عمر المنشؤة ،وعدد الموظفٌن).
تم إخضاع هذه الفرضٌة الختبار ( Independent (sample t-testالختبار الفروق التً تعزى للجنس،
فً حٌن تم إخضاع بقٌة الفروق الختبار (.)One-way ANOVA
جدول ( .)06نتائج اختبار الفروق إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي
التجارٌة تعزى لمتغٌر الجنس

ٌبٌن الجدول ( )16عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن الذكور واالناث حٌث كانت قٌمة ( =t
 )3.375وبمستوى داللة ( )p-value =0.362وهً أكبرمن ( ،)5.55وهذا ٌعنً أن رأي العاملٌن فً أثر
إدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة لم ٌتؤثر بعامل الجنس.
جدول ( .)07نتائج اختبار الفروق إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي
التجارٌة تعزى لمتغٌر العمر

تم استخدام One way ANOVAالختبار الفرضٌة ،ونالحظ أن قٌمة Fكانت قٌمة دالة إحصائٌا عند
مستوى الداللة ( )p≤5.55حٌث بلغت ( )4.824وبمستوى داللة ( )p-value=0.013وهً أكبر من
( ،)5.55وهذا ٌعنً أن رأي المبحوثٌن ألداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة تؤثر بعامل
العمر.
ولتحدٌد مصدر االختالف فً أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة ،تم استخدام اختبار
( )Tukeyللمقارنات البعدٌة بٌن المتوسطات الحسابٌة للكشف عن مصدر هذا االختالف .وكما هو موضح
بالجدول رقم (.)18
جدول ( .)08نتائج اختبار ( )Tukeyللمقارنات البعدٌة بٌن المتوسطات الحسابٌة إلدارة سالسل التورٌد
على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة حسب متغٌر العمر

ٌظهر الجدول رقم ( )18أن هنالك اختالفا ذا داللة إحصائٌة فً اتجاهات اإلجابة حول أثر إدارة سالسل
التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة بٌن المستجٌبٌن من فئة العمر (أقل من 35
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سنة) والفئة (من  35الى أقل من  45سنة) بقٌمة بلغت ( )5.48539وذلك لصالح الفئة من  35الى أقل من
 45سنة .وهذا قد ٌعود إلى أنّ التقدم بالعمر تجعل الموظفٌن على دراٌة أكبر بؤداء سلسلة مراكز السٌفوي
التجارٌة فً مختلف المجاالت.
جدول رقم ( .)09نتائج اختبار الفروق إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز
السٌفوي التجارٌة تعزى لمتغٌر المسمى الوظٌفً

ٌبٌن الجدول ( )19عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً
سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة تعزى لمتغٌر المسمى الوظٌفً ،حٌث كانت قٌمة  Fالمحسوبة غٌر دالة
عند مستوى الداللة ( )p≤5.55وقد بلغت ما قٌمته ( )1.627وبمستوى داللة ( )p-value=0.209وهً
أكبر من ( ،5.55وهذا ٌعنً أن رأي المبحوثٌن لم ٌتؤثر بعامل المسمى الوظٌفً.
جدول ( .)21نتائج اختبار الفروق إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي
التجارٌة تعزى لمتغٌر الخبرة

ٌبٌن الجدول ( )25عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً
سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة تعزى لمتغٌر الخبرة ،حٌث كانت قٌمة  Fالمحسوبة غٌر دالة عند مستوى
الداللة ( )p≤5.55وقد بلغت ما قٌمته ( )1.652وبمستوى داللة ( )p-value=0.192وهً أكبر من
( ،)5.55وهذا ٌعنً أن رأي المبحوثٌن لم ٌتؤثر بعامل الخبرة.
جدول ( .)20نتائج اختبار الفروق إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي
التجارٌة تعزى لمتغٌر المؤهل العلمً

ٌبٌن الجدول ( )21عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً
سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة تعزى لمتغٌر المإهل العلمً ،حٌث كانت قٌمة  Fالمحسوبة غٌر دالة عند
مستوى الداللة ( )p≤5.55وقد بلغت ما قٌمته ( )5.493وبمستوى داللة ( )p-value=0.615وهً أكبر
من ( ،)5.55وهذا ٌعنً أن رأي المبحوثٌن لم ٌتؤثر بعامل المإهل العلمً.
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جدول ( .)22نتائج اختبار الفروق إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي
التجارٌة تعزى لمتغٌر عمر المنشأة

ٌبٌن الجدول ( )22عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً
سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة تعزى لمتغٌر عمر المنشؤة  ،حٌث كانت قٌمة  Fالمحسوبة غٌر دالة عند
مستوى الداللة ( )p≤5.55وقد بلغت ما قٌمته ( )1.663وبمستوى داللة ( )p-value=0.202وهً أكبر
من ( ،)5.55وهذا ٌعنً أن رأي المبحوثٌن لم ٌتؤثر بعامل عمر المنشؤة.
جدول ( .)23نتائج اختبار الفروق إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي
التجارٌة تعزى لمتغٌر عدد الموظفٌن

ٌبٌن الجدول ( )23عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة فً
سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة تعزى لمتغٌر عدد الموظفٌن ،حٌث كانت قٌمة  Fالمحسوبة غٌر دالة عند
مستوى الداللة ( )p≤5.55وقد بلغت ما قٌمته ( )1.673وبمستوى داللة ( )p-value=0.200وهً أكبر
من ( ،)5.55وهذا ٌعنً أن رأي المبحوثٌن لم ٌتؤثر بعامل عدد الموظفٌن.
النتائج والتوصٌات
ٌتضمن هذا الجزء عرضا للنتائج التً توصلت إلٌها الدراسة التً هدفت إلى قٌاس أثر إدارة سالسل
التورٌد على أداء المنظمة فً سلسلة مراكز السٌفوي التجارٌة فً ظل انتشار فٌروس كورونا.
نتائج الدراسة
فً ضوء نتائج إجابات أسئلة الدراسة واختبار فرضٌاتها فقد تم التوصل إلى النتائج التالٌة:
 .1أظهرت النتائج أن كرومباخ ألفا مرتفعة حٌث كانت النتائج أعلى من  ،%65وبشكل أكثر تفصٌل فقد
كانت أقل نتٌجة ( )5.785وهً لمتغٌر العالقة مع الموردٌن ،وأعلى نتٌجة كانت لمتغٌر الجودة ()5.946
كما هو موضح بالجدول رقم ( )1والخاص بقٌم معامل االتساق الداخلً لفقرات االستبانة.
 .2بٌنت النتائج أن الذكور ٌشكلون ما نسبته ( )%77.8من عٌنة الدراسة ،بٌنما تشكل اإلناث ما نسبته
( )%22.2من العٌنة ،وقد ٌعود هذا لسبق الرجل للمرأة لدخول سوق العمل ،وبالتالً وصوله إلى
مستوٌات ومراكز متعددة قبل المرأة فً بعض المجاالت .وأن فئة األعمار ( 45-35سنة) هً الفئة االكثر
حٌث بلغت نسبتها ( ،)%45وبالنسبة المئوٌة األعلى من حملة درجة البكالورٌوس ( .)%85وكانت النسبة
المئوٌة األعلى من حملة الدرجات لمن ٌحمل درجة البكالورٌوس بنسة ( ،)%85كما نالحظ أن نسبة
رئٌس قسم هً النسبة األعلى وتبلغ ( .)%51.1وأن الفئة التً تتراوح خبراتها ما بٌن ( 5إلى أقل من 15
سنوات) هً الفئة األكبر حٌث بلغت (.)%31.3
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 .3كشفت النتائج أن إدارة سالسل التورٌد بؤبعادها جاء مرتفعا وتحدٌدا لبُعد العالقة مع الزبائن وذلك فً
مراكز السٌفوي التجارٌة فً عمان/األردن أثناء جائحة فٌروس كورونا .كما أظهرت النتائج أن أداء
المنظمة بؤبعادها جاء مرتفعا وتحدٌدا لبُعد الجودة.
 .4أوضحت النتائج وجود تؤثٌر ذو داللة إحصائٌة إلدارة سالسل التورٌد على أداء المنظمة .وتعتبر
العــالقة قوٌة كون  r = %74.2والمتغٌرات المستقلة تفسر 55.1%من التغٌٌر من المتغٌر التابع .وهذه
النتٌجة تتوافق مع الكثٌر من الدراسات والتً توصلت الى ان أداء سالسل التورٌد ٌإثر بشكل كبٌر على
تحقٌق المٌزة التنافسٌة وأداء المنظمات بشكل اٌجابً (أقاسم و ساوس ،2511 ،البتانونً.)2514 ،
 .5أظهرت النتائج أن أثر المتغٌرٌن المستقلٌن (العالقة مع الزبائن ومشاركة المعلومات) على المتغٌر
التابع (أداء المنظمة) هو أثر ذو داللة إحصائٌة ،حٌث كانت قٌمة  Tالمحسوبة هً ( )2.947و (،)3.292
وبمستوى داللة ( ،)SIG T = 0.005, 0.002وهو أقل من ( ،)5.55فً حٌن أثر المتغٌرٌن المستقلٌن
(العالقة مع الموردٌن ،والعالقة مع الوسطاء والموزعٌن) على المتغٌر التابع (أداء المنظمة) هو أثر غٌر
دال إحصائٌا ،حٌث كانت قٌمة  Tالمحسوبة هً ( )5.241و ( ،)1.765وبمستوى داللة ( = SIG T
 ،)0.811, 0.085وهو أكثر من ( ،)5.55وعلٌه نقبل الفرضٌة الفرعٌة العدمٌة ونرفض الفرضٌة البدٌلة
لكال من ( )H01.1و ( .)H01.2فً حٌن نرفض الفرضٌة الفرعٌة العدمٌة ونقبل الفرضٌة البدٌلة لكال من
( )H01.3و (.)H01.4
 .6بٌنت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة للعوامل الدٌمغرافٌة (الجنس ،المسمى
الوظٌفً ،الخبرة ،المإهل العلمً ،عمر المنشؤة ،وعدد الموظفٌن) ،فً حٌن أظهرت الدراسة وجود فروق
ذات داللة إحصائٌة لعامل العمر وذلك لصالح الفئة من  35الى أقل من  45سنة.
كما كشفت نتائج الدراسة الحالٌة عددا من الجوانب التً ٌجب االشارة الٌها وهً:
أٌ .توافر لدى مراكز السٌفوي التجارٌة فً عمان/األردن خطة إستراتٌجٌة واضحة إلدارة سالسل التورٌد.
ب .أن غالبٌة أقسام مراكز السٌفوي التجارٌة فً عمان/األردن تقوم باستخدام التكنولوجٌا التً بدورها تقوم
تفعٌل دور العالقة مع الموردٌن ،الموزعٌن ،الزبائن ،ومشاركة المعلومات.
ج .أن المراكز تستخدم التكنولوجٌا التً تتٌح التواصل مع جمٌع األطراف واإلدارات.
د .أن هٌكلٌة األقسام والفروع فً مراكز السٌفوي التجارٌة فً عمان/األردن تعطً أهمٌة كافٌة لتشكٌل
التحالفات االستراتٌجٌة مع األقسام والفروع األخرى.
ه .أن هٌكلٌة األقسام والفروع تساهم فً تبسٌط عملٌة تبادل المعارف خارج الحدود الوظٌفٌة.
التوصٌات
فً ضوء ما سبق توصً الدراسة الحالٌة لمتخذي القرار فً مراكز السٌفوي التجارٌة والعاملٌن بسالسل
التورٌد بما ٌلً:
 .1ضرورة االهتمام بتطبٌق إدارة سالسل التورٌد من حٌث العالقة مع الموردٌن ،العالقة مع الوسطاء
والموزعٌن ،العالقة مع الزبائن ،ومشاركة المعلومات ،لما فً ذلك من أهمٌة فً زٌادة أداء المنظمة من
حٌث الربحٌة ،الحصة التسوٌقٌة ،الجودة ،والتسلٌم وخاصة ً فً ظل أثناء أزمة جائحة كورونا.
 .2القٌام بدراسات وصفٌة نوعٌة ،وذلك لتحدٌد فٌما إذا كانت هنالك أبعاد أخرى قد تإثر على إدارة سالسل
التورٌد فً ظل مثل الظروف الحالٌة أثناء أزمة جائحة كورونا.
 .3وحٌث ال بد للمإسسات بشكل عام من زٌادة استثماراتها فً التكنولوجٌا ،لما لها من تؤثٌر قوي ٌنعكس
على فاعلٌة المإسسات والشركات ( ،)Masa’deh, 2513; AL Manaseer et al., 2519فإن الدراسة
الحالٌة توصً بإجراء دراسات كمٌة ونوعٌة لكٌفٌة تعظٌم استخدام نظم سالسل التورٌد الحدٌثة فً
مإسسات القطاع العام والخاص داخل االردن وخارجه.
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 .4دراسة كٌفٌة إعداد خطط ورسم سٌاسات تدرٌبٌة لضمان دٌمومة العمل من خالل إدارة سالسل التورٌد
وللتماشً مع التحدٌات واألحداث غٌر المتوقعة التً تإثر على الشركات والمإسسات.
 .5إجراء دراسات لتحدٌد المعوقات التً من الممكن ان تقف أمام تطبٌق سالسل التورٌد على أداء المنظمة
والمإسسات أثناء األزمات كجائحة انتشار فٌروس كورونا .
المراجع العربٌة
أقاسم عمر وساوس الشٌخ ،)2511( ،إعادة هندسة عملٌات ادارة سلسة التورٌد ،ابحاث الملتقى الدولً
حول االبداع والتغٌٌر التنظٌمً فً المنظمات الحدٌثة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر،
جامعة البلٌدة ،الجزائر.
البتانونً عالء محمد ،)2514( ،تؤثٌر الربط والتكامل بٌن ممارسات ادارة سلسة التورٌد وادارة التكالٌف
االستراتٌجٌة على دعم القدرة التنافسٌة لمنشات االعمال الصناعٌة ،مجلة المحاسبة والمراجعة ،كلٌة
التجارة ،جامعة بنً سوٌف ،العدد الثالث ،مصر.
البرازي تركً دهمان ،)2512( ،اثر إدارة سلسلة التورٌد على أداء المنظمة دراسة مٌدانٌة فً الشركات
الصناعٌة المدرجة فً سوق الكوٌت لألوراق المالٌة ،مذكرة ماجستٌر فً االدارة ،كلٌة االعمال ،جامعة
الشرق االوسط للدراسات العلٌا ،االردن.
جواد شوقً ناجً ،الشموط محمد سالم ،)2558( ،ادارة سلسة التورٌد عالقات الموردٌن مدخل اداري،
اثراء للنشر والتوزٌع ،ط ،1عمان ،االردن.
العانً مصطفى عبدالواحد ،)2513( ،جودة عالقات اطراف سلسة التورٌد واثإها على ادائها ،مجلة
االدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرٌة ،العدد ،96 ،العراق.
العبد القادر ،خالد ،السمارة ،مإٌد ،السوٌدي ،عبد هللا & ... ،روان ،)2525( ،اضطراب التجارة العالمٌة
والمحلٌة جراء جائحة كورونا وانعكاساتها على قطر ،حلقة نقاشٌة ،كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة قطر،
قطر.
عساف ،محمد أحمد ،)2515( ،أثر قدرات سلسلة التورٌد فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة ،دراسة حالة:
مجموعة شركات قعوار فً األردن ،رسالة ماجستٌر ،جامعة الشرق االوسط ،عمان ،االردن.
علوان ،حٌدر ثامر ،)2514( ،أثر إدارة سلسلة التورٌد على أداء المشارٌع اإلنتاجٌة و الدور الوسٌط
للجدارات التكنولوجٌة :دراسة تطبٌقٌة على شركات المقاوالت اإلنشائٌة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة،
جامعة الشرق االوسط ،عمان ،االردن.
طاهر ،ناجحة محمد ،)2556( ،اإلبداع بالمزٌج التسوٌقً وأثره فً تحقٌق التفوق التسوٌقً دراسة حالة
فً شركة الوسام لمنتوجات األلبان والمواد الغذائٌة المحدودة\كربالء ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة
اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد ،العراق.
فرٌد ،مصطفى نهال  ،العبد ،جالل ،)2553( ،ادارة اللوجستٌات ،دار الجامعة الجدٌدة للنشر ،االسكندرٌة،
مصر.
القطب محً الدٌن ٌحٌى ،ارتٌمه هانً جزاع ،القضاة شاكر أحمد ،)2512( ،مدخل الى ادارة الموارد ،دار
الحامد للنشر والتوزٌع والطباعة ،ط ،1عمان ،االردن.
الٌعقوب ،سناء ،ناٌف ،)2559( ،أثر تطبٌق نظام اإلنتاج فً الوقت المحدد ( )JITعلى تعظٌم ربحٌة
الشركات الصناعٌة المساهمة العامة فً األردن ،جامعة الشرق األوسط لطالب الدراسات العلٌا ،عمان،
االردن.
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