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 ممخص البحث
يهدف هذا البحث إلى  وضيىيا الىدضر الحيىضذ الىذذ وهىضم بىخ يظىم ورطىيط نىضارد النييى ة  ى  وىد يم   

النيىزة الويف يىىيل النيىىودانل ليتيىىتل وضريىىد نييىىلت اع نىىفل ال ىىيف يل  ىى  ن ىىر نىىن رىى ل وىىض ير  ف ىىدة 
ومنىىىل  تىىى  إحىىىداث و فنىىىل دارتىىى  بىىىين ضظىىىفوف النييىىى ة النروت ىىىل  ضو فنىىىل بيفيىىىفت ضنمتضنىىىفت نر زيىىىل 

رفرج  يينا بنيفر ل النمتضنفت ليس نع النضردين ضالمن ء  هط ضل ن نع جنيع الير فء  ت  إنوىداد 
يتيتل الوضريد   ل ضبنف يؤدذ إل  اإليوغ ل ال حيا ضاعنثل لتنضارد النوفحل ضوحهيق الجضدة النرغضبل 

ض ىىد  فنىىت البفحثوىىفن بمنىىل درايىىل ايىىوط  يل   ونىىل  ضزيىىفدة اإليوفجيىىل ضنىىن ثىىم زيىىفدة اعربىىفح.بو ت ىىل ن
وىىىم  ييىىى ة بخيىىىوردام  إيىىونفرة  إيوه ىىىفءن 03 تىى   ييىىىل نىىن النييىىىلت ال ىىىيف يل الن ىىريل بتىىى   ىىددهف

ضيمىزز  يظم ورطيط نضارد النيي ت يىد م إ دادهف لوحهيق هذا الهدف. ض د أيفرت يوفوج الدرايل إل  أن
 نن وحهيق النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل وضريد نييلت اع نفل ال يف يل الن ريل.
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The Role of Enterprise Resource planning (ERP) Systems in Supporting 

the Sustainable Competitive Advantage of Supply Chain: An Exploratory 

Study 

Abstract 

This study aims to clarify the critical role of Enterprise Resource Planning 
Systems in supporting the Sustainable Competitive Advantage of the supply 
chain of Manufacturing Companies in Egypt by providing a central database and 
information that works to bring about internal integration between the various 
functions of the facility, and external integration that allows information sharing 
not with suppliers and customers only, but with all Partners across the entire 
supply chain, leading to the correct and optimal use of available resources, 
achieving the desired quality at an appropriate cost, increasing productivity, and 
then increasing profits. The two researchers conducted an exploratory study on 
a sample of 30 Egyptian Manufacturing Companies, using a survey form that 
was prepared to achieve this goal. The results of the study indicated that the 
enterprise resource planning systems supports and enhances the achievement of 
the sustainable competitive advantage of the Egyptian industrial business Supply 
Chain. 

Keywords: Enterprise Resource Planning, Supply Chain, Sustainable 
Competitive Advantage.     
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  مقدمة -1
يىىىىغضطفى  تىىىى  نييىىىىلت ونثىىىىل الو يضلضجيىىىىف الجديىىىىدة  ضالنيف يىىىىل المفلنيىىىىل  ضزيىىىىفدة نوطتبىىىىفت المنىىىى ء     

يىىل ضننفريىىفت و يضلضجيىىف اع نىىفل  ىىو الض ىىت الىىراهن إل ىىفدة اليظىىر  ىىو  ي يىىل اإليىىو فدة نىىن إن فيىىفت وهي
 Supply Chainلوحيىىىىىين إدارة يتيىىىىىتل الوضريىىىىىد   Information Technology (IT)النمتضنىىىىىفت

Management  (Marinagi, et al, 2014). 
   

ضنفت النحفيبيل بخ وبفرهف ضييتل ويوند أهنيوهف ضيرضروهف نن ضوزداد الحفجل إل  يظم النمت  
نيفهنوهف  و وحيين يتيتل الوضريد لتير فت ال يف يل  ضويفهم  و وض ير اإلحويفجفت نن نروتف 
النضارد ضور ي هف  ت  اليحض اعنثل  و ظل ظرضف وويم بفلنرفطرة ض دم الو  د ببيول اع نفل 

 نف ألهت نوغيرات البيول الويف ييل الجديدة ضالوطضرات   .(Qatanani and Hezabr, 2015)الحديثل
الوو حدثت  و بيول اع نفل  بوفى  بيراى  ت  اعيظنل النحفيبيل نن أجل وض ير النمتضنفت الن ونل 
ضالوو وردم اعهداف النيوجدة لنييلت اع نفل  و ظل البيول الويف ييل النمف رة. ضوهضم النمتضنفت 

ذ  و وضجيخ النيي ة ضوحديد الوضجخ اإليوراويج  الن وم لهف   ه  بنثفبل النريد النحفيبيل بدضر جضهر 
لتهرارات اإلداريل  النح ز لتيتضك  ضالند م لتهيم الثهف يل اليرضريل لوحهيق أهدا هف االيوراويجيل 

(Ansari et al., 1997). 
نن أهم  Enterprise Resource planning (ERP)ضوموبر يظم ورطيط نضارد النييلت      

اليظم الحديثل الوو وهدنهف و يضلضجيف النمتضنفت ضاع ثر إيوردانفى  و الييضات اعريرة  ضوهدف إل  
ضجضد يظفم نمتضنفت نو فنل دارل النيي ة ييم جنيع اعييطل الدارتيل ضير ز  ت  إيوردام الحفيب 

ت النو فنتل الو  ويفهم    النيف دة اآللو  ض فدة نف ييم هذا اليظفم النو فنل نجنض ل نن البرنجيف
 ت  اإليوردام ال مفل لتنضارد ض ذلك وي يذ الضظفوف الرويييل نثل النحفيبل ضنرا بل النرزضن ضاإليوفج 

 (Dezdar, 2012; Kavanagh, 2001)ضالبيع ضغيرهف.
جديدة يجب أن  ضال يهو ر أهنيل اإل ونفد  ت  يظم ورطيط نضارد النيي ة    إ وبفرهف إيوراويجيل     

وطبههف النيي ة  ضل يهف ونود إل  اليظر إليهف   داة يرضريل وتب  إحويفجفت النيي ة ضوم س دييفني يل 
الوغير النيونر بهدف الح فظ  ت  النهدرة الويف ييل لتنيي ة ضالمنل  ت  نضا بل الوطضر الو يضلضج  

درايفت  الو  ويفضلت أهنيل و يضلضجيف ضهذا نف أ دوخ المديد نن ال (.5332النو حق )يمد الدين  
النمتضنفت ضرف ل البرانج الجفهزة نثل ورطيط نضارد النييلت ضود ينهف لتهدرة الويف ييل الويظينيل  و 

داروهف   Rodriguez et)أيضاق اع نفل نن ر ل النمتضنفت الحفينل  الوو يوم إيوفجهف ضنيفر وهف ضا 
al.,2020). 
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إن يجفح المديد نن النييلت    ظل الوطضرات الو يضلضجيل الحديثل يموند  ت  نهدرة أ يفء      
يتيتل الوضريد بوض ير نيوجفت وويم بجضدة  فليل ضو ت ل نير يل ضنيزة ويف ييل نرو مل  ننف يح ز  ت  

 ت  إحداث و فنل النيفر ل    وبفدل النمتضنفت الن يدة ضاإلبو فرات نن ر ل يظفم نمتضنفت  فدر 
دارت  بين ضظفوف النيي ة النروت ل  ضو فنل رفرج  يينا بنيفر ل النمتضنفت ليس نع النضردين 
ضالمن ء  هط ضل ن نع جنيع الير فء  ت  إنوداد يتيتل الوضريد ضيمنل  ت  ود يم النيزة الويف ييل 

 جراء هذا البحث.النيودانل لتنيي ة    يضق اع نفل  ضالذذ ينثل البف ث اعيفي  إل
 اإلطار العام لمبحث  -2
 مشكمة البحث 2-1

يظراى لوزايد حدة النيف يل  و الويمييفت ضاعيضاق الو  أ بحت  فلنيل ض ذلك الوحديفت النروبطل      
بفلح ضل  ت  النيوجفت ضالردنفت  و الض ت النيفيب ض   الن فن النيفيب ضب  ل و ت ل نن يل   تهد 

وحيين ال  فءة ضال مفليل لديهف  خيخ ال ي    أن و ضن النيف يل  ت  نيوضذ النيي ة أدر ت النييلت أيخ ل
   ل. Supply Chain هط  ضل ن يجب أن و ضن النيف يل  ت  نيوضذ يتيتل الوضريد 

إن  هم ضننفريل إدارة يتيتل الوضريد يمد نطتبفى روييىفى ل   وبه  النيي ة  فدرة  ت  النيف يل  و      
المفلن  ض ذلك لومزيز ربحيوهف   نف أن نيفر ل النمتضنفت هض  ي ر أيفي  عذ يتيتل اليبفق 

وضريد  ننف أدذ بفلمديد نن البفحثين إل  الهضل ب ن ن وفح يتيتل الوضريد ي نن  و وض ير البيفيفت 
ضالنمتضنفت الحديثل ضغير النيضهل  و  ل يهطل ينن يتيتل الوضريد   من طريق إوفحل هذه 

ضنفت ضنيفر وهف نع اعطراف اعررذ دارل يتيتل الوضريد ين ن لتنيي ة ويريع ود ق النمتضنفت النمت
 و يتيتل الوضريد  وحيين   فءة ض مفليل يتيتل الوضريد  ضاإليوجفبل إلحويفجفت المن ء النوغيرة بي ل 

 ,Li and Lin) أيرع ضبفلوفلو وبفدل النمتضنفت ييجمل لتنيي ة نيزة ويف ييل  ت  الندذ الطضيل
2006). 

ض   هذا ال دد وزداد الحفجل إل  يظفم النمتضنفت النحفيب  بخ وبفره أحد أهم يظم النمتضنفت      
ر ل وض ير النمتضنفت  ليتيتل الوضريد نن الوو وتمب دضراى هفنفى  و وحهيق النيزة الويف ييل النيودانل

الوو وؤثر  ت  نضارد النجونمفت ضثرضاوهف  ضاإل و فديلالوو ويهم  و د م ضورييد الهرارات اإلداريل 
ضبفلوفلو ر فهيل اع راد ننف ييفهم  و وحيين يتيتل الوضريد ضزيفدة نيوضذ وحهيق اآلداء ضبفلوفلو وحهيق 

 .نيزة ويف ييل نيودانل لتنييلت ال يف يل
   ننفريفت النحفيبل لهد  فحب الوطضر    و يضلضجيف النمتضنفت إحداث المديد نن الوغيرات     

اإلداريل  ننف د ع المديد نن نييلت اع نفل إل  إ ويفء يظم ورطيط نضارد النييلت لوحهيق الو فنل 
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ضالومفضن بين نروتف اع يفم ضاإلدارات ضاإل ونفد  ت  الض ضل ال ضرذ ضالنوزانن إل  النمتضنفت 
          (. 5305النيور ل ضالنو فنتل )ضهدان  

وويم ب يهف يظم نو فنتل  يظم ابو فريل نمهدة  يظم نمتضنفت  (ERP)طيط نضارد النييلت  يظم ور   
يفنتل ويوردم  و د م الهرارات  و الض ت النيفيب  ضوض ير االحويفجفت نن النمتضنفت لجنيع ضظفوف 

متضنفت اع نفل  بنف  و ذلك النحفيبل ضالنفليل ضالنضارد البيريل ضالمنتيفت ضالنبيمفت ضالويضيق ضن
 (Fadlalla and Amani, 2015)المن ء ضيتيتل الوضريد 

لذا وحفضل البفحثوفن نن ر ل هذه الدرايل إلهفء اليضء  ت  دضر يظم ورطيط نضارد النييلت ضأثرهف    
 و ود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد  و النييلت ال يف يل الن ريل نحل الدرايل حيث 

 ل البحث    ث ثل أيوتل رويييل ه :وونثل ني ت
نف هض دضر يظم ورطيط نضارد النييلت بخ وبفرهف أحد أيظنل النمتضنفت النحفيبيل  و وض ير  األول:

 البيفيفت ضالنمتضنفت ال زنل  ن أييطل ض نتيفت النيي ة؟
نع أطراف يتيتل نف هض دضر يظم ورطيط نضارد النييلت  و وحيين النيزة الويف ييل النيودانل  الثانى:

 الوضريد الرف ل بفلنيي ة؟
 يف ين ن وحهيق أ ت  درجفت الوبفدل ضالنيفر ل يضاء  ت  النيوضذ الدارتو أض الرفرجو  الثالث:

ورفذ الهرارات ضود يم النيزة الويف ييل  بين النيي ة ضأطراف يتيتل الوضريد لينفن ود ق النمتضنفت ضا 
 طبيق؟ النيودانل لتنييلت ال يف يل نحل الو

 هدف البحث 2-2 
يونثل هدف الدرايل  و نحفضلل االيو فدة نن النمتضنفت الوو وض رهف يظم ورطيط نضارد النييلت       

 يد ال تيل لتنيي ة ضذلك نن ر ل:   ود يم النيزة الويف ييل النيودانل  ت  إنوداد يتيتل الوضر 
 و وض ير البيفيفت ضالنمتضنفت ال زنل  ن )أ( درايل دضر يظم ورطيط نضارد النييلت دارل النيي ة 

 أييطوهف ض نتيفوهف.
)ب( درايل دضر يظم ورطيط نضارد النييلت    ود يم النيزة الويف ييل النيودانل لجنيع اعطراف  ت  

 إنوداد يتيتل الوضريد ال تيل. 
ل يتيتل الوضريد )ج( درايل أثر نيفر ل ضوبفدل النمتضنفت بين النيي ة ضالنضردين ضالمن ء  ضو فن

ييفء اليرا فت ضالوحفل فت اإليوراويجيل  ت  ود يم ضوحيين النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل  ضا 
 الوضريد ال تيل لتنيي ة.  
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 منهج البحث 2-3
  و يضء هدف ضني تل البحث يوحدد نيهج البحث  و اآلو :

ين  لدضر يظم ورطيط نضارد النييلت : ضذلك  و نرحتل ويفضل اإلطفر الن فهالمنهج اإلستنباطى -
  و ود يم ضوحيين النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد ضايوهفق  رضض البحث.

ضذلىك  يىد الهيىفم بفلدرايىل اإليىوط  يل  بهىدف الومىرف  تى  الىدضر الحيىضذ  المنهج اإلستقرائى: -
الىىذذ يتمبىىخ يظىىفم ورطىىيط نىىضارد النييىىلت  ىىو وىىض ير النمتضنىىفت ال زنىىل لوىىد يم النيىىزة الويف يىىيل 

 النيودانل ليتيتل الوضريد  و بيول اع نفل ال يف يل الن ريل.
 فروض البحث 2-4

 وونثل ال رضض اإلح فويل اعيفييل لهذا البحث  و اآلو :      
وضجد    ل نميضيل ذات داللل إح فويل بين و ميل وهييل يظم ورطيط نضارد النيي ة : الفرض األول

ضود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد    النييلت ال يف يل ضذلك طبهفى 
 يل. لرأذ النيفر ين     ييل الدرا

وضجد    ل نميضيل ذات داللل إح فويل بين ود ق النمتضنفت بين أطراف يتيتل الوضريد : الفرض الثاني
ضود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد    النييلت ال يف يل ضذلك طبهفى 

 لرأذ النيفر ين     ييل الدرايل. 
إح فويل بين و ميل وهييل يظم ورطيط نضارد النيي ة وضجد    ل نميضيل ذات داللل : الفرض الثالث

ضود ق النمتضنفت بين أطراف يتيتل الوضريد ضوحهيق النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل 
 الوضريد    النييلت ال يف يل ضذلك طبهفى لرأذ النيفر ين     ييل الدرايل.

 أهمية البحث 2-5
  ويبع أهنيل البحث نن ر ل اليهفط الوفليل:

يموبىىر نجىىفل الدرايىىل نىىن النجىىفالت الهفنىىل ضالحديثىىل  ىى  الض ىىت الىىراهن  تىى  ال ىىميدين المىىفلن   -
ضالنحتىىى  يظىىىراى لتىىىدضر الحيىىىضذ الىىىذذ وؤديىىىخ يظىىىم ورطىىىيط نىىىضارد النييىىىلت لوىىىد يم ضومزيىىىز النيىىىزة 

 الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد.
ارد النييىىلت   ىىو نرحتىىل الدرايىىل نىىف وىىزال نحىىفضالت وطبيىىق النييىىلت الن ىىريل لىىيظم ورطىىيط نىىض  -

 ضالوهييم  لذلك  خن هذه الدرايل ود م الوطضرات المنتيل  و البيول الن ريل.
الوزايىىىد النيىىىونر لتيىىىرا فت ضالوحفل ىىىفت اإليىىىوراويجيل النروت ىىىل بىىىين النييىىىلت المفنتىىىل  ىىىو الهطىىىفع  -

 ف ييل النيودانل.ال يف و الن رذ  و ظل يتيتل الوضريد نن أجل ود يم ضوحيين النيزة الوي
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أهنيىىل الىىدضر الىىذذ وىىض ره وهييىىل و يضلضجيىىف النمتضنىىفت  ىىو وىىض ير النمتضنىىفت الوىىو ين ىىن نيىىفر وهف  -
 ضوبفدلهف بين أ يفء يتيتل الوضريد ضبنف ين ن نن ود يم النيزة الويف ييل النيودانل.

الوضريىىىد ضالنيىىىزة يىىىدرة الدرايىىىفت الوىىى  ويفضلىىىت الم  ىىىل بىىىين يظىىىم ورطىىىيط نىىىضارد النييىىىلت ضيتيىىىتل  -
 الويف ييل النيودانل    البيول الن ريل.

وم إرويفر الهطفع ال يف   نجفالى لتدرايل المنتيل بخ وبفره نن أهم الهطف فت الحيضيىل  ىو ن ىر  -
حيىىث أيىىخ ييىى ل د فنىىل لوحهيىىق الوينيىىل ضاإل و ىىفد الىىضطي  ضذلىىك  ىىو يىىضء وضجىىخ الدضلىىل نحتيىىفى 

 ض فلنيفى.

 خطة البحث 2-6
 لهدف البحث يضف يوم ويظينخ    يبمل أ يفم رويييل  ت  اليحض الوفل : وحهيهفى 

 أضالى: الدرايفت اليفبهل.
 ثفييفى: يظم ورطيط نضارد النيي ت الن هضم ضالدضا ع ضالنمض فت.

 .اإلطفر المفم لن هضم يتيتل الوضريد ض ي يل إداروهفثفلثفى: 
  نفل.رابمفى: النيزة الويف ييل النيودانل    نييلت اع
 و ود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل  ERPرفنيفى: دضر يظم ورطيط نضارد النييلت 

 .SCالوضريد
 يفديفى: الدرايل اإليوط  يل.

 يفبمفى: اليوفوج ضالوض يفت.

 الدراسات السابقة  -3
   يضء هدف ضني تل البحث وهدم البفحثوفن  ريفى لمدد نن الدرايفت اليفبهل حيث وم وهيينهف      

داروهف.   إل  درايفت وومتق بيظم ورطيط نضارد النييلت  ضدرايفت وومتق بيتيتل الوضريد ضا 
 أواًل: الدراسات المتعمقة بنظم تخطيط موارد المنشآت

 لنومتهل بيظم ورطيط نضارد النيي ت  ضنن أهم وتك الدرايفت نفيتو:يضجد المديد نن الدرايفت اليفبهل ا
 Booth et al., (2000) دراسة ●
هىىىد ت الدرايىىىل إلىىى  الومىىىرف  تىىى  وجىىىفرب وطبيىىىق أيظنىىىل ورطىىىيط النىىىضارد  ىىى  اليىىىر فت اإليىىىوراليل     

ض حىىىص درجىىىل و فنىىىل يظىىىفم النمتضنىىىفت ضالنزايىىىف النروبطىىىل بوطبيهىىىخ ضنىىىدذ وىىى ثير أيظنىىىل ورطىىىيط نىىىضارد 
 ERPالنؤييفت  ت  إ ونفد ننفريفت نحفيبيل جديدة. ضويير يوىفوج الدرايىل إلى  أن نيىوردن  يظىم 
 ERPيحههضن نيوضيفت  فليل نن و فنل النمتضنفت لتمديد نن النجفالت الضظي يىل  حيىث ومنىل أيظنىل 
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بيىى ل أ يىىل  ىى  د ىىم ويىىغيل النمتضنىىفت نهفريىىل بىىفعداء النومتىىق بىىد م الهىىرارات ضا  ىىداد الوهىىفرير.  نىىف 
ليىر فت الوى  ال ضا ERPأيفرت يوفوج الدرايل إل  أيخ ال يضجد ارىو ف بىين اليىر فت الوى  وطبىق يظىم 

 وطبهخ  ينف يومتق بخيوردام  الننفريفت النحفيبيل الجديدة.
 Spathis and Constantinides ( 2004) دراسة ●
 ERPاروبرت هذه الدرايىل نىن رى ل  ىضاوم اإليوه ىفء  الىدضا ع ضاعيىبفب ال فنيىل ضراء وطبيىق يظىم    
يىىىر ل يضيفييىىىل ض ىىىذلك النيىىىف ع اليفوجىىىل  ىىىن وطبيىىىق هىىىذه الىىىيظم  بفإليىىىف ل إلىىىو وحديىىىد بمىىىض  52 ىىىو 

النيىىف ل النوروبىىل  ىىن إيىىوردانهف ض ىىد وض ىىتت الدرايىىل إلىىو  ىىدة يوىىفوج هفنىىل لوطبيىىق الىىيظم ضالنومتهىىل 
  وحيىىين جىىضدة بفلنمتضنىىفت النحفيىىبيل ضالمنتيىىل اإلداريىىل وونثىىل  ىى : زيىىفدة النرضيىىل  ىى  إيوىىفج النمتضنىىفت

الوهىىفرير ضالهىىضاوم النفليىىل  زيىىفدة و فنىىل الوطبيهىىفت  يىىهضلل ايىىوردام  ضا ىىد البيفيىىفت  ر ىىض الض ىىت الىى زم 
إل دار الهضاوم ضالوهفرير  وحيىين  نتيىل  ىيف ل الهىرار  وحيىين الوييىيق بىين نروتىف اإلدارات  ر ىض 

ل الىدارتو  ر ىض ض ىت ويىغيل المنتيىفت  اعرطفء  ىو ضظي ىل اإلنىداد ناليهىل ضالورىزينن  زيىفدة  اإلو ىف
ر ىىض نيىىوضيفت النرىىزضن ضر ىىع نمىىدل دضران النرىىزضن  ر ىىض إجنىىفلو الو ىىفليف اإلداريىىل ضالويىىغيتيل  
 نىىف  يىى ت الدرايىىل  ىىن بمىىض نيىىف ل الوطبيىىق ضنيهىىف: وىى رير  نتيىىل وي يىىذ اعيظنىىل ضنهفضنىىل المىىفنتين 

 لتوغيير.
 ( 2005دراسة سعد الدين ) ●

  ضوحتيىىىىل الوغيىىىىرات ضالنيىىىىف ع ERPايىىىىل وهىىىىديم نيىىىىنضن لن هىىىىضم ضأبمىىىىفد ضن ضيىىىىفت يظىىىىم ويفضلىىىىت الدر    
النوض مل نن الوطبيق ضدرايل أثرهف  تو نروتف اعيظنل النحفيىبيل دارىل النييى ة ض ىد وض ىتت الدرايىل 

يونرار النييلت  و بيول النيف يل نن  ERPإل   دة يوفوج نيهف: نيفهنل يظم   و المنل  تو يجفح ضا 
ورىفذ الهىرارات بدرجىل  فليىل  ر ل دضرهف   و نيفيدة اإلدارة  تو الهيفم بضظفو هف اعيفييل نن ورطيط ضا 
نن ال  فءة ضال مفليل. ض د أض ت الدرايل بيرضرة نرا فة و ثير اليضاحو ال ييل ضالنؤثرات البيويل النحيطل 

ييىىلت ضأض ىىت بىىخجراء النزيىىد نىىن البحىىضث ليتيىىتل زنييىىل طضيتىىل ييىىبيفى  درايىىل الجىىدضذ اال و ىىفديل بفلن
لهىىذه الىىيظم  بىىل وي يىىذهف ض يىىفس  ىىل نىىن الو ىىفليف اإليىىوثيفويل ضالو ىىفليف النيىىوورة بفإليىىف ل إلىىو الهيىىفس 

وض ىع الح ىضل  تيىخ ال نو ل ىل نىن النيىف ع النتنضيىل ضغيىر النتنضيىل النوض مىل ضوهيىيم  ىف و المفوىد الن
 ضالنحفيبل اإلداريل ضوطضير أداء النييلت.  ERPيويجل وطبيق هذه اليظم  ضدرايل الم  ل بين يظم 

  Forslund (2010)دراسة ●
 فنىىىىت هىىىىذه الدرايىىىىل  تىىىى  نحىىىىضرين أيفيىىىىيين اعضل يويىىىىنن نراجمىىىىل اعدبيىىىىفت النروت ىىىىل لض ىىىىف    

 ىى  إدارة أداء يتيىىتل الوضريىىد  ىىو اليىىضق اليىىضيديل  احويفجىىفت النييىىلت ال ىىيف يل لىىيظم ورطىىيط النىىضارد 
ضالنحضر الثفي  يومتق بوهييم الهدرات النوفحل نىن ايىوردام يظىم ورطىيط النىضارد. ضا ونىدت الدرايىل  تى  
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النهىىىفب ت الير ىىىيل  ىىى داة لجنىىىع النمتضنىىىفت  حيىىىث وىىىم إجىىىراء النهىىىفب ت لنىىىديرذ إثيىىى   يىىىرة يىىىر ل 
يظم ورطيط النضارد لديهف  درة الو ثير  تى  اعداء بيى ل  ىفم ضبيى ل يضيديل. ضوض تت الدرايل إل  أن 

.  نىف Lead timeضض ىت الوي يىذ  On-time deliveryأ ثىر وحديىداى  تى  الويىتيم  ى  الض ىت النحىدد 
أض ت يوفوج الدرايل بيرضرة إجراء نزيداى نن البحضث النيوهبتيل    نجفل درايل أيظنل ورطيط نىضارد 

 الوضريد. النؤييفت ضيتيتل
  Eshalghi, et al., (2011) دراسة ●
هىىىد ت هىىىذه الدرايىىىل إلىىى  الو  يىىىد  تىىى  الىىىدضر الهىىىفم الىىىذذ وتمبىىىخ النمتضنىىىفت ضالحفجىىىل إلىىى  وي يىىىذ يظىىىم    

ورطىىىيط نىىىضارد النؤييىىىفت ضنيىىىفهنوخ  ىىى  و فنىىىل النمتضنىىىفت  ىىى  ي يىىىل الوضريىىىد   نىىىف ويفضلىىىت نيف يىىىل 
لىى  ضجىىضد  وىىرة اعيىىبفب الروييىىيل ل يىىل وي يىىذ نيىىرضع ورطىىيط النىىضارد نثىىل الوىى رير  ىىو الوي يىىذ ضالحفجىىل إ

أ  ىىىر  يىىىد وي يىىىذه. ضأضيىىىحت أن أيظنىىىل ورطىىىيط نىىىضارد النؤييىىىل وىىىؤدذ إلىىى  و فنىىىل النمتضنىىىفت  ىىىو 
 اليتيتل   نف وجمل  نتيل اورفذ الهرارات  و اإلدارة أ ثر ض يفى.

ض د وض تت الدرايل إل  أن و فنل النمتضنفت بين  ل نن يظىم ورطىيط النىضارد ضيتيىتل الوضريىد يزيىد    
ات الويف يىىيل لتنييىىلت  ضيجىىب  تىى  النييىىلت الوىى  ويىىضذ وطبيىىق وتىىك الىىيظم درايىىل اإلجىىراءات نىىن الهىىدر 

الحفليىىل ضأضجىىخ اله ىىضر  يهىىف بد ىىل حوىى  ين ىىن نمر ىىل نىىف إذا  ىىفن يظىىفم ورطىىيط النىىضارد  ىىفدراى  تىى  حىىل 
 الني  ت أم ال بحيث يوم ذلك دضن وحنل أذ و فليف غير يرضريل لنثل هذا الوطبيق. 

 (2012دان )دراسة وه ●
 تى  ننفريىفت النحفيىبل اإلداريىل ض تى  دضر ضنهىىفرات  ERPويفضلىت الدرايىل وهيىيم أثىر وطبيىق يظىم    

النحفيب اإلداري ض ىذلك  حىص نىدذ ضجىضد  ىرضق جضهريىل بىين اليىر فت النطبهىل ضغيىر النطبهىل لىيظم 
ERP  ضجىضد  ىرضق جضهريىل  ينف يومتق بوطبيهفت يظم النمتضنفت   نف هىد ت الدرايىل إلى  اروبىفر نىدذ

بين جضدة أداء يظم النمتضنفت ضجضدة النمتضنفت الوو وض رهف  و الير فت النطبهىل ضغيىر النطبهىل لىيظم 
ERP . 

ضوض ىىتت الدرايىىل إلىى   ىىدد نىىن اليوىىفوج أهنهىىف: ضجىىضد  ىىرضق جضهريىىل بىىين اليىىر فت النطبهىىل ضغيىىر    
طبيىىق ننفريىفت النحفيىبل اإلداريىل يىىضاء  ينىف يومتىىق بوطبيهىفت يظىم النمتضنىفت ضو ERPالنطبهىل ليظىفم 

الوهتيديىىىل أض الحديثىىىل  ض ىىىذلك ضجىىىضد  ىىىرضق جضهريىىىل وومتىىىق بننفريىىىفت النحفيىىىبل اإلداريىىىل الحديثىىىل بىىىين 
وىى ثيراى جضهريىىىفى  تىىى  دضر  ERP   نىىىف يىىؤثر وطبيىىىق يظىىىم ERPاليىىر فت النطبهىىىل ضغيىىىر النطبهىىل لىىىيظم 

لتنحفيب اإلداري بفإليىف ل إلى  يىرضرة إ ويىفب  ضنهفرات النحفيب اإلداري حيث ظهرت أدضار جديدة
 نهفرات جديدة.
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 Sadrzadehrafiei, et al.,(2013) دراسة ●
أضيىىىحت هىىىذه الدرايىىىل أن نييىىىلت اع نىىىفل  ىىى  حفجىىىل نفيىىىل إلىىى  الو ف ىىىل بىىىين أ ىىىحفب الن ىىىفلا    

ضبرف ىىل وتىىك النييىىلت الوىى  ومنىىل  ىى  بيوىىل وونيىىز بفرو ىىفع يىىدة النيف يىىل  ضبييىىت أن احىىدذ النيىى  ت 
الوىىى  وضاجههىىىف وتىىىك النييىىىلت ضبرف ىىىل المفنتىىىل  ىىى   ىىىيف فت وغتيىىىف اعغذيىىىل الجف ىىىل هىىى  ال  ىىىل بىىىين 

وف النيي ة النروت ل  لذا لج ت إل  وي يذ أيظنل ورطيط نضارد النييىلت نىن أجىل إيجىفد حتىضل لهىذه ضظف
الني تل. ض د وض تت الدرايل إل  أن يظم ورطيط نضارد النييلت لم ي ن لهف  مفليل بنف ي     حيث لم 

ورطىىىيط نىىىضارد وىىىون ن نىىىن وحهيىىىق جنيىىىع اليوىىىفوج النوض مىىىل   نىىىف وىىىم وحديىىىد ضوهيىىىيم نيىىىف ع وطبيىىىق يظىىىم 
  وهيىينهف إلى   ضاوىد ايىوراويجيل ضو وي يىل ERPالنييىلت إلى  ثى ث نراحىل هى : وحديىد  ضاوىد وي يىذ يظىم 

 بيجفح. ERPضويغيتيل لجنيع ضظفوف اع نفل بفلنيي ة  نع وهديم النيف دة لتنديرين    وي يذ يظم 
  Nzuki and Odongo (2015) دراسة ●
يظىىم ورطىىيط نىىضارد النييىىلت  ىى  ومزيىىز ال  ىىفءة لهطىىفع ال ىىيف فت  هىىد ت هىىذه الدرايىىل إلىى  ايىىوردام   

الوحضيتيل     يييف الذذ يضاجخ نيوضيفت إيوفجيل نير يل  زيفدة يدة النيف يل  ضارو فع و فليف اإليوفج. 
ضأجريىىت هىىذه الدرايىىل لوحديىىد المضانىىل الوىى  وىىؤثر  تىى  ا ونىىفد يظىىم ورطىىيط نىىضارد النؤييىىفت حيىىث وىىم 

 يض    جنميل  يييف لتن يمين ليىبمل  يىر يىر ل لورطىيط النىضارد  040يوه فء  ت وضزيع  ضاوم اإل
ومنىىل دارىىل المف ىىنل ييرضبىى . ضوض ىىتت الدرايىىل إلىى  أن هيىىفك    ىىل إيجفبيىىل بىىين طىىضل نىىدة وطبيىىق 

ضا ونىىىىفد الو يضلضجيىىىىف  ضين ىىىىن أن يرجىىىىع ذلىىىىك إلىىىى  زيىىىىفدة النىىىىضارد ضالربىىىىرات  ىىىىو  ERPالنييىىىىلت لىىىىيظم 
النمتضنىىىفت لهىىىذه النييىىىلت. ضأض ىىىت الدرايىىىل بيىىىرضرة وطىىىضير الحتىىىضل الو يضلضجيىىىل اليىىىفنتل و يضلضجيىىىف 

لورطىىيط نىىضارد النؤييىىفت الوىىو وتبىىو جنيىىع أحجىىفم النييىىلت  بفإليىىف ل إلىى  ييىىر النمر ىىل حىىضل يظىىفم 
 . ERPورطيط النضارد بين  ل نن الير فت النطبهل ضالنحونتل لوطبيق

  Hwang and Min (2015)دراسة  ●
هىىد ت هىىذه الدرايىىل إلىى  وحديىىد المديىىد نىىن المضانىىل ضالنيىىببفت الوىى  ويىىهل أض ومر ىىل نىىن وي يىىذ  يظىىم    

 تىى  أداء يتيىىتل الوضريىىد  ERPورطىىيط نىىضارد النؤييىىفت  ىى  نروتىىف الهطف ىىفت  ض ىىذلك نمر ىىل وىى ثير 
ل  ىىىى  النييىىىىلت. ضا ونىىىىدت الدرايىىىىل  تىىىى  إطىىىىفر بحثىىىى  ييىىىىويد إلىىىى  يظىىىىريوين اعضلىىىى  اليظريىىىىل النض  يىىىى

Contingency Theory ضالثفييل ضجهل اليظر الو  ويىويد إلى  نىضارد النييى ة  Resource-based 
View of the Firm  ضوم وطىضير يتيىتل نىن ال ريىيفت النومتهىل بخيىوردامERP  ى  وحديىد الن ىفدر 

اإليىوراويجيل. ضوىم ايىوردام  فونىل اإليوه ىفء  لجنىع البيفيىفت نىن النييىلت  ضوى لف نجونىع الدرايىل نىن 
الن يمين دارل ال ىيف ل ال ضريىل ضنىضرديهم ض ن وهىم  ض فيىت أهىم يوىفوج الدرايىل هى  أن  ىرار ا ونىفد 

  البيول الدارتيىل. بيينىف البيوىل الرفرجيىل ضوي يذ ورطيط نضارد النؤييفت بفلير ل يموند بي ل أيفيو  ت
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لتير ل وؤثر و ثيراى يوي ى  ت   رارهف بوبيو هذا اليظفم ضوطبيهخ. ضنع ذلك ال وزال البيوىل الرفرجيىل وىؤثر 
ين ىىن أن يمىىزز  ERPض ىىرار وي يىىذه. أييىىفى  ضجىىد النؤل ىىضن أن  ERPبيىى ل غيىىر نبفيىىر  تىى  ا ونىىفد 

 درة النضرد.ض  ERPالهدرة الويظينيل لنضردي 
 DaCunha, et al., (2017) دراسة ●
هد ت الدرايل إل  وحتيل دضرة حيفة يظم ورطيط نضارد النؤييىفت رى ل النرحتىل اإليوهفليىل بىفلوطبيق    

 ت  بضليدا ض ذلك وطبيهل    اإل و فدات اع ل ينضاى  فليضيفن ضالبروغفل  ضجنيع هذه الدضل ه  أ يفء 
ض ىىد أوفحىىت هىىذه الدرايىىل  الوىىو يىىنتت ننفريىىين يونومىىضن بربىىرة نورا نىىل  .(EU) ىىو اإلوحىىفد اعضرضبىىو 

نيرض فى   هم اليهج النوبع  و النراحل ضاعييطل النروت ل لوطبيق يظىم ورطىيط النىضارد  583ع ثر نن 
ر ل دضرة الحيفة. ضويير اليوفوج الرويييل لتدرايل إل  أن الننفريين    اإل و فديفت اع ل ينىضاى يضلىضن 
أهنيل  بيىرة لتهيىفيف ال ييىل  ضأن الجهىفت الوىو ووبيى  اال و ىفد  ىو النرحتىل االيوهفليىل ومونىد بيى ل  بيىر 

  ت  النيف دة الرفرجيل.  
 Barth and Koch (2018) دراسة ●
هىىىد ت الدرايىىىل إلىىى  الور يىىىز  تىىى   ضانىىىل اليجىىىفح الحفيىىىنل لتنييىىىلت ال ىىىغيرة ضالنوضيىىىطل ضال بيىىىرة     

. لىىىديهف إيىىىوجفبل لبيوىىىل المنىىىل نوزايىىىدة النيف يىىىل ERP الحجىىىم الوىىى  وطىىىضر وطبيىىىق يظىىىم ورطىىىيط النىىىضارد
ضايوردنت    هذه الدرايل نراجمل اعدبيفت ضالنهفب ت الير يل لجنع البيفيفت نىن النييىلت  ضو ىضن 
نجونىىىع الدرايىىىل نىىىىن  بىىىفر النىىىديرين الوي يىىىىذيين ضنىىىديري إدارات النمتضنىىىفت ضنيويىىىىفري ورطىىىيط نىىىىضارد 

ض ىتت الدرايىىل  ىو نؤييىفوهم. ضو ERPالنؤييىفت ضنىديري النيىفريع الىذين  ىفنضا نىىؤرراى بوطىضير وي يىذ 
نن بييهف اإلدارة ال مفلل لتنيىرضع   ERP فن ى نن  ضانل اليجفح الحفينل لوطضير يظم  04إل  وحديد 

روبىىفر اليظىىفم  بىىل  الىىد م الرىىفرجو )اإليويىىفريين الرىىفرجيين(  و ىىضين  ريىىق ورطىىيط نىىضارد النييىىلت  ضا 
 وي يذه. 
 ة إدارتهاالدراسات المتعمقة بمفهوم سمسمة التوريد وكيفيثانيًا:

يضجىىد المديىىد نىىن الدرايىىفت اليىىفبهل النومتهىىل بن هىىضم يتيىىتل الوضريىىد ض ي يىىل إداروهىىف  ضنىىن أهىىم وتىىك الدرايىىفت 
 نفيتو:
 Andersen and Rask (2003) دراسة ●
هىىىد ت هىىىذه الدرايىىىل إلىىى  اروبىىىفر نىىىدذ وىىى ثير وطبيىىىق إيىىىوراويجيفت إدارة يتيىىىتل الوضريىىىد  تىىى  ويظىىىيم     

 نتيفت النيوريفت نن النىضردين بىفلوطبيق  تى  رنيىل  يىر يىر ل دينفر يىل نىن رى ل درايىل الحفلىل  
 ض د ايوردنت  الدرايل وهييل وحتيتيل ومرف بفيم وحتيل درجفت الحريل.
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لدرايىىىل أن الننفريىىىفت الويظينيىىىل الجديىىىدة النونثتىىىل  ىىى  إدارة الوضريىىىد الروييىىىيل ضاإلدارة ضايورت ىىىت ا    
الهفونل  ت  المنل ينن  رق نيور ل بين اإلدارات ض ذلك  بر النيظنىفت  ضنوطتبىفت النهىفرة النوغيىرة 

هى  يويجىل  لدذ نضظ   اليىراء  النهىفرات النوهدنىل  ىو ايىوردام و يضلضجيىف النمتضنىفت ضاالو ىفالت إينىف
لننفريىىىفت إدارة يتيىىىتل الوضريىىىد وجىىىفه النىىىضردين   نىىىف أيىىىفرت درايىىىل الحفلىىىل إلىىى  ضجىىىضد ارو  ىىىفت بىىىين 

  ينف يومتق ب ي يل وي يذهم لهذه الننفريل  و نييلوهم. SCMنيوردنو 
  Li, et al.,(2006)دراسة ●

 تىىى  النزايىىىف الويف يىىىيل أضيىىىحت هىىىذه الدرايىىىل أن إدارة يتيىىىتل الوضريىىىد وموبىىىر اعيىىىفس  ىىى  الح ىىىفظ      
ضوحيىىىين ءداء النييىىىلت  ضويفضلىىىىت  ىىىدة أيىىىضاع نىىىىن ننفريىىىفت إدارة يتيىىىتل الوضريىىىىد  ضايىىىوهد ت إروبىىىىفر 
الم  ل بين ننفريىفت إدارة يتيىتل الوضريىد ضدضرهىف  ى  وحيىين اعداء النىفل  ضد ىم النيىزة الويف يىيل. ض ىد 

 يل اعنري يل إلروبىفر الم  ىفت الوى  ويفضلوهىف وم وجنيع بيفيفت الدرايل نن نجنض ل نن النيي ت ال يف
. ضأيىفرت اليوىفوج الى  Structural Equations Modelالدرايىل بخيىوردام  أيىتضب ينذجىل النمىفدالت 

أن هيفك    ل طرديل جضهريل بين ارو فع نيوضذ ننفريفت إدارة يتيتل الوضريد ضود يم النيىزة الويف يىيل 
  ل لألثر النبفير لود يم النيزة الويف ييل    وحيين اعداء النفل .ضوحيين اعداء النفل   بفإليف

 (2006دراسة  الجندى ) ●
هد ت الدرايل إل  نحفضلل إريفء إطفر يظرذ لنيظضنل إدارة و فليف يتيتل الوضريد بفإل ونىفد  تى       

ضنىىدرل  Target Costingنىىدرتين نىىن نىىدارل النحفيىىبل اإلداريىىل هنىىف نىىدرل الو ىىفليف النيىىوهد ل 
ض د ا وندت الدرايل  ت    ىر ض تيى ل إدارة  Open Book Accounting نحفيبل اليج ت الن وضحل

الو ت ل اإليوراويجيل نن أجل رتق  رص لور يض الو فليف رفرج الحدضد الويظينيل  بر يتيتل الوضريىد. 
الو ت ىل بيى ف يل بىين  ض د وض تت الدرايل إل  أن وطبيىق هىذا اإلطىفر النهوىرح ين ىن نىن وبىفدل نمتضنىفت

أ يىىفء يتيىىتل الوضريىىد  تىى  أيىىس ويىىنن المدالىىل  ىى  وضزيىىع اعربىىفح  ضاإل وىىراف بحىىق  ىىل  يىىض نىىن 
أ يفء اليتيتل بحهخ    وحهيق الربا بفلي ل الذذ يينن اإليونرار    وهديم النيوجفت بي س الجىضدة 

 ضاعداء ضب  ل و ت ل. 
 Carter and Rogers (2008) دراسة ●

هد ت هذه الدرايل نن ر ل نراجمل المديد نن اعدبيفت إل  إيىوردام اليظريىل الن فهينيىل إلدرىفل      
ظهىىفر الم  ىىفت بىىين اعداء البيوىىو  Sustainabilityن هىىضم االيىىودانل   ىىو نجىىفل إدارة يتيىىتل الوضريىىد ضا 

ر إطفر نهورح ييويد إل  ضاالجونف و ضاال و فدي ينن ييفق إدارة يتيتل الوضريد  حيث وم بيفء ضوطضي
يظريىىىل اال ونىىىفد  تىىى  النىىىضارد  ضا و ىىىفديفت و ت ىىىل النمىىىفن ت  ضاليظىىىرة الهفونىىىل  تىىى  النىىىضارد الرف ىىىل 
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بفلهينىىل. ض ىىد وض ىىتت الدرايىىل إلىى  أن ايىىوردام اليظريىىل الن فهينيىىل ييهىىل ن هىىضم االيىىودانل نىىن النمفلجىىل 
 الوضريد.اليظريل إل  اليظريل الجديدة  و نجفل إدارة يتيتل 

  Sukati, et al.,(2010)دراسة ●
الغرض نن هذه الدرايل هض ايو يفف الم  ل بين ايوراويجيل إدارة يتيتل الوضريد ضننفريىفت إدارة      

اليتيىىتل  تىى  أداء يتيىىتل الوضريىىد. اعدضات الروييىىيل عداة جنىىع البيفيىىفت النيىىوردنل  فيىىت  بىىفرة  ىىن 
الىضظي و لهىم   نىف  نىدير وىم و ىيي هم حيىب النيىن  533ايوبيفن وم ايوردانخ  ت   ييل إجنفليىل نىن

وىىىم و ىىىييف النيىىىفر ين حيىىىب نيىىىوضيفوهم الضظي يىىىل  ضهىىىو اليىىىر فت الوي يذيىىىل  ضالنيىىىوريفت  ضاإليوىىىفج  
٪ 25ضالتضجيويفت  ضاليهل ضالنضاد ضالويغيل  تى  إحىدذ ال ىيف فت  ىو نفليزيىف. ض ىفن نمىدل االيىوجفبل 

لمييىىىفت   نىىىف وىىىم وحتيىىىل البيفيىىىىفت نىىىن إجنىىىفل   االيىىىوبيفيفت النضز ىىىل. ض ىىىد وىىىم اإليىىىىويفد إلىىى  أيىىىتضب ا
ضااليحىراف النميىفري ضالم  ىل بىين النوغيىرات النيىوهتل ضالوفبمىل. ضويىنيت اعيىفليب بخيوردام  النوضيىط 

اإلح فويل اروبفرات النضثض يل ضااليحدارات النومددة. ضأظهىرت اليوىفوج أن ننفريىفت إدارة يتيىتل الوضريىد 
ريد  إال أن إيوراويجيل إدارة يتيتل الوضريد ومد نؤيراى يمي فى عداء إدارة لهف    ل  بيرة ب داء يتيتل الوض 

 يتيتل الوضريد.
 (2014دراسة البتانونى ) ●

هد ت الدرايل إل  وحتيل ض رض عهم ننفريفت إدارة يتيتل الوضريد ضدضرهف    رتق نيزة ويف يىيل      
ليتيىىىىتل الوضريىىىىد ضأهنيوهىىىىف  ىىىى  رتىىىىق النيىىىىىزة لنييىىىىلت اع نىىىىفل  ضوحتيىىىىل إلدارة الو ىىىىفليف اإليىىىىوراويجيل 

الويف يىىىيل   ىىىذلك ايىىىوهد ت الدرايىىىل بيىىىفن وىىى ثير الو فنىىىل بىىىين ننفريىىىفت إدارة يتيىىىتل الوضريىىىد ضبىىىين إدارة 
الو فليف اإليوراويجيل ليتيتل الوضريد ضأثر ذلىك  تى  زيىفدة الهىدرة الويف يىيل لنييىلت اع نىفل ال ىيف يل. 

ط ضالو فنل بين هذين اإلطىفرين ييىف د  تى  د ىم الهىدرة الويف يىيل لنييىلت ضوض تت الدرايل إل  أن الرب
اع نفل ال يف يل نن ر ل ير ل اإليوجفبل ضالض ىضل لتيىضق  وهىديم نيىوج ذض و ت ىل نير يىل ضجىضدة 
أ يىىل  ابو ىىفر نيوجىىفت جديىىدة  ىىفدرة  تىى  النيف يىىل  ىى  اليىىضق المىىفلن  ننىىف يىىؤدذ إلىى  زيىىفدة الح ىىل 

 يتيتل الوضريد   ل.   اليض يل ع يفء
 Fayard, et al., (2014) دراسة ●

هد ت الدرايل إل  ايو يفف ننفريفت إدارة الو فليف البيييىل ليىول ضيىبمضن نييى ة ويونى  لي يىل      
وضريد نروت ل  ضبييت الدرايل أن النييلت وهتيىديفى  فيىت ور ىز  تى  ر فبىل الو ىفليف ب ىل نييى ة بخيىوردام  

ون يىىىىت النييىىىىلت نىىىىن  يىىىىفس  أدضات إدارة الو ىىىفليف الدارتيىىىىل   إال أيىىىىخ نىىىىع وطىىىىضر الهىىىىدرات الو يضلضجيىىىىل
الو فليف ضووبمهف  ت  إنوداد يتيىتل الوضريىد   ىل بغىرض وحهيىق النيىف ع ل ف ىل اع يىفء النيىفر ين  ى  
اليتيتل. ض فن نن يوفوج الدرايل أن المضاوىد النيوظىرة جىراء وي يىذ وتىك الننفريىفت ويىوتزم وىضا ر نجنض ىل 
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أطىىىراف يتيىىىتل الوضريىىىد  الومىىىرف  تىىى  اع  ىىىفر  نىىىن المضانىىىل وونثىىىل  ىىى  و فنىىىل يظىىىم النمتضنىىىفت لجنيىىىع
ضالنيىىوجدات الوىى  وزيىىد نىىن نرضيىىل االيىىوجفبل لتوغيىىرات  ىى  بيوىىل اع نىىفل  ضالثهىىل النوبفدلىىل بىىين أطىىراف 

 يتيتل الوضريد إلن فييل وبفدل النمتضنفت.
 Shakeriana et al., (2016) دراسة ●

 Knowledge Managementرة النمر ىل  فنىت هىذه الدرايىل بنحفضلىل ضيىع إطىفر ن ىفهين  إلدا    
 ىىو إطىىفر إدارة يتيىىتل الوضريىىد  حيىىث أجريىىت الدرايىىل  تىى  نجنض ىىل نىىن اليىىر فت ال رييىىيل نىىن رىى ل 

يىؤال نومىدد االرويىفرات  ض فيىت اعيىوتل وىدضر حىضل  22درايل الحفلىل بيىفءاى  تى  ايىوبيفن يحوىضي  تى  
 (KM)نمر ىىل. ضأضيىىحت الدرايىىل أن إدارة النمر ىىل إدارة النمر ىىل ضن ىى ض ل النمر ىىل ضننفريىىفت إدارة ال

ومد ضاحدة نن أهم النضارد الويف ييل  و جنيع الير فت.  نف أضيحت أن أهنيىل النيف يىل بىين النييىلت 
بميهف ضبمىض لييىت  نىف  ى  اليىفبق ضوىم الو  يىد  تى  الويىف س بىين ي يىل الوضريىد إليوىفج أ  ى   ىيم 

دارة النمر ىىىل ومىىىد الهىىىدرة الروييىىىيل إلدارة يتيىىىتل الوضريىىىد ضالمي ىىىر لتمنىىى ء. ضوض ىىىتت الدرايىىىل إلىىى  أن إ
الحيىىضي لتنمتضنىىفت الن ث ىىل ضالبيوىىل الويظينيىىل نومىىددة الثهف ىىفت  ىىن طريىىق إزالىىل المضاوىىق ضالحىىضاجز بىىين 

 النييلت دارل اليب ل  الومفضن  ضوبفدل النمتضنفت غير الرينيل بين الير فء.
  Boikoa et al., (2019)دراسة ●

هىىد ت الدرايىىل إلىى   حىىص الحفلىىل الحفليىىل ضالوضجهىىفت النيىىوهبتيل إليىىوردام يظىىم النمتضنىىفت دارىىل      
يتيتل الوضريد بفلييبل لتنييىلت ذات اإليوىفج نومىدد الن ضيىفت  نىن رى ل وحتيىل  نتيىفت يتيىتل الوضريىد 

م الو  ىىىىد. ضوحديىىىىد طىىىىرق د ىىىىم النمتضنىىىىفت الرف ىىىىل بهىىىىف  ضالور يىىىىز  تىىىى  إدارة النرىىىىفطر ضن ىىىىفدر  ىىىىد
ضوض تت الدرايل إل  ا وراح يهج جديد لوحديد نرىفطر الوضريىد ضالويبىؤ بهىف  ىو ظىل ظىرضف  ىدم الو  ىد  

 ضا وراح الحتضل لو نين البيفيفت  و يظم النمتضنفت إلدارة يتيتل الوضريد.
 ضنن وحتيل الدرايفت اليفبهل يويا نف يت : 
ورطىىىيط نىىضارد النييىىلت  ضا و ىىىرت  هىىط  تىىى  ا وهىىدت بمىىض الدرايىىىفت إلىى  الوطبيىىق المنتىىى  لىىيظم  -

 اليرح ضالوحتيل اليظرذ دضن الوطرق إل  اليفحيل المنتيل ضالوطبيهيل. 
 ت  الرغم نن اإليهفنفت الهينل لتدرايفت اليفبهل إال أيهف و وهد لت ضرة اليفنتل لوض ير يظىم ورطىيط  -

 النضارد لتنمتضنفت ال زنل نن أجل ويييق أييطل يتيتل الوضريد لود يم النيزة الويف ييل النيودانل. 
الثهىل النوبفدلىل ضالنبييىل  الومفضن بين أطراف يتيتل الوضريد يوطتب وضا ر نجنض ىل نىن النحىددات نيهىف -

 تىىىى  إيىىىىوهرار الم  ىىىىل ضا  ويىىىىفم النيىىىىف ع  و ميىىىىل الىىىىيظم ضاعدضات الوىىىى  وح ىىىىز  تىىىى  نيىىىىفر ل ضوبىىىىفدل 
 النمتضنفت.
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 دم اإليوهرار يضاء  ت  النيوضذ المنت  أض اع فدين   ت  إطفر نحدد لتم  ىل الو فنتيىل بىين يظىم  -
الويف يىىىيل النيىىىودانل  ض ىىىد يرجىىىع ذلىىىك  لحداثىىىل بيوىىىل  ورطىىىيط النىىىضارد ضيتيىىىتل الوضريىىىد ضوىىىد يم النيىىىزة

 الم  فت الويفب يل بين أطراف يتيتل الوضريد    البيول الن ريل.

 نظم تخطيط موارد المنشأت )المفهوم والدوافع والمعوقات(  -4
يموبر يظفم ورطيط نضارد النييلت نن أهم اليظم الوو وهدنهف و يضلضجيف النمتضنىفت بهىدف الض ىضل     

إلى  يظىفم نو فنىىل لتنمتضنىفت يويىىنن جنيىع أييىطل النييىى ة. لىذا يويىىفضل هىذا الهيىم ن هىىضم يظىم ورطىىيط 
نىىضارد النييىىىلت  أهىىداف ضدضا ىىىع وطبيىىق هىىىذه الىىيظم  النزايىىىف ضالنيىىف ع النوض مىىىل نىىن الوطبيىىىق  النمض ىىىفت 

 ضالنيف ل ضال مضبفت الو  و ويف وطبيهل.

 مفهوم نظم تخطيط موارد المنشآت 4-1
يهدت الييضات اعريرة وهدنفى نتحضظفى  و وي يذ يظم ورطيط نضارد النييىلت  ضويىير البحىضث الحفليىل    

إلىى  أن وطبيهىىفت وتىىك الىىيظم يىىىيزداد بييىىبل  بيىىرة رىى ل اليىىيضات الهفدنىىىل  إذ وهىىدم يظىىم ورطىىيط نىىىضارد 
نيع المنتيىفت الضظي يىل النييلت حتضالى جذريل  ن طريق وزضيد اإلدارات إل   هم أ يل ضي ف يل أ ثر لج

 الوو وحدث  و النيي ة. 
ضهيىىفك المديىىد نىىن النؤل ىىفت الوىى  ويفضلىىت ومريىىف يظىىم ورطىىيط نىىضارد النييىىلت حيىىث  ر وهىىف درايىىل    
(2010). Galani, et al , (2013)ضدرايىل .Sadrzadehrafiei, et al ,. تى  أيهىف نجنض ىل حىزم 

ضالىىدنج بىىين ضحىىدات اع نىىفل النروت ىىل  ىىو نجىىفالت النييىى ة لتبرنجيىىفت الوىىو ون ىىن النييىىلت نىىن الجنىىع 
النروت ىىل  فلنبيمىىىفت  اإليوىىىفج  الويىىىضيق  الونضيىىىل  ضالنىىىضارد البيىىريل ننىىىف يىىىؤدي لرتىىىق نيظضنىىىل نو فنتىىىل 

  ضنيور ل ومنل  ت  وحيين  نتيل ود ق النمتضنفت  بر نيوضيفت النيي ة النروت ل.
ب يهىف  بىىفرة  ىن وتىىك الىىيظم الوى  وو فنىىل  يهىىف Alballaa & Mudimigh, 2011) ) نىف  ر هىىف     

 برنجيفت يظم النمتضنفت  و  ف دة بيفيفت نضحدة.
أن يظىىىم ورطىىىيط النىىىضارد ومىىىد أحىىىد الحتىىىضل الجديىىىدة  (Gupta & Kohli, 2006)ضيىىىرذ  ىىى ى نىىىن      

لو يضلضجيىىف النمتضنىىفت الوىى  ويىىنن اليىى ف يل ال فنتىىل ضوبىىفدل النمتضنىىفت  بىىر المنتيىىفت النروت ىىل دارىىل 
 النيي ة ض ذلك المنتيفت النيور ل بين النييلت بميهف ضبمض )نثل النضردين ضالمن ء(. 

تىى  أيهىىف وهييىىل نمتضنىىفت حديثىىل ويىىف د  تىى  وييىىيق ضدنىىج  نىىف ييظىىر إلىى  ورطىىيط نىىضارد النييىىلت      
النييىى ة  تىى  يطىىفق ضايىىع ييىىنل  نتيىىفت الويىىضيق  الو ىىييع  الرىىدنفت التضجيىىويل  اليىىراء  النحفيىىبل  
دارة النىىضارد البيىىريل بخيىىوردام   ف ىىدة بيفيىىفت نيىىور ل ضوهىىفرير اإلدارة النيىىور ل. بنميىى  ءرىىر  يموبىىر  ضا 
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ERP  ر المديىىد نىىن نيىىوضيفت الر فبىىل النر زيىىل ضاليىىضابط ال زنىىل ليىىنفن  نىىل نلضحىىل نمتضنىىفت ن وىىض 
  (Hwang and Min, 2015) جنيع نضارد الير ل نمفى لوحهيق ي س الهدف.

ضين ن الهضل أيخ  ت  الرغم نن ومدد الومري ىفت الوى  ويفضلىت ن هىضم يظىم ورطىيط نىضارد النييىلت إال    
أيهف ايوهد ت وضييا النه ضد بوتك الىيظم ضالر ىفوص الوى  وونيىز أيهف وموبر نو فنتل  ينف بييهف حيث 

بهىىىف ننىىىف يجمتهىىىف  ىىىفدرة  تىىى  نضاءنىىىل الوغيىىىرات النيىىىونرة  ىىى  البيوىىىل النحيطىىىل ضوحهيىىىق النزايىىىف الويف يىىىيل 
 النييضدة. 

 أهداف ودوافع تطبيق نظم تخطيط موارد المنشآت   4-2
ييل الوحويل الروييو ليظم النمتضنفت  و المديد نىن وطضرت أيظنل ورطيط النضارد لو با ن ضن الب     

نييىىىلت اع نىىىفل. حيىىىث أيهىىىف وىىىض ر أيظنىىىل نمفلجىىىل النمىىىفن ت  بىىىر اإليوريىىىت الوىىىو وىىىد م النمىىىفن ت 
ضالمنتيىىفت اليضنيىىىل   نىىىف وىىض ر أييىىىفى إن فييىىىل النمفلجىىل الوحتيتيىىىل لهىىىذه المنتيىىفت ضالنمىىىفن ت ننىىىف يىىىد م 

 (Fadlalla and Amani, 2015)ن أيضاع ال يف ل.  نتيل  يع الهرار  و  ل يضع ن
    

 هف يظم ورطيط النضارد حيث ووينن:ضوومدد اعهداف الو  ويم  لوحهيه 
  - ;Davenport, 2000; Nah, et al., 2001)  5332)يمد الدين   
إدارة وحهيق الو فنل بين ضظفوف النيي ة النروت ىل ضرى ل نراحىل ويىغيل المنتيىفت يىضاء الورطىيط   -

 النضاد  اإليوفج  البيع  إدارة النضارد البيريل ضغيرهف.
 ويظيم ضوييير جنيع اعييطل الويظينيل نن ر ل إيوبمفد الجهد ضالبيفيفت النو ررة. -
وىىىد يم  نتيىىىل  ىىىيع الهىىىرار ضا  ىىىداد النمتضنىىىفت النفليىىىل ضغيىىىر النفليىىىل  ىىىن جنيىىىع أييىىىطل النييىىى ة  -

 ضن ءنوهف إلحويفجفت النيو يدين.
يوفج نمتضنفت الويغيل ال ضرذ و ف - نل ضني يل جنيع ضظفوف النيي ة ضنيفر وهف     ضا د البيفيفت ضا 

 ليظم النمتضنفت.
 وحهيق النرضيل ضاإليوجفبل اليريمل لتوغيرات ضالنؤثرات    البيول الرفرجيل. -

 ىىىى  وونثىىىل  ERPض ىىىد أضيىىىحت إحىىىىدذ الدرايىىىفت أن الىىىدضا ع ال فنيىىىىل ضراء وبيىىى  النييىىىلت لىىىىيظم      
أداة يىىىرضريل  ERPاإلحويفجىىىفت النوزايىىىدة لتبيوىىىل الويف يىىىيل نىىىن أجىىىل البهىىىفء ضاليجىىىفح  حيىىىث أ ىىىبحت 

لتنييىىلت لوظىىل  ىىفدرة  تىى  النيف يىىل  ىى  بيوىىل اع نىىفل الجديىىدة ضذلىىك نىىن رىى ل إ ىىفدة هيديىىل أييىىطوهف 
 (Spathis and Constantinides, 2004) ضوطضير ننفريفوهف.

 وونثل   : ERP نف أيفرت نجنض ل نن الدرايفت إل  بمض الدضا ع نن وطبيق أيظنل      
  ;Shehab, et al., 2004)5308) ال غير  

 

 زيفدة   فءة المنتيفت الويغيتيل بفلنييلت. -
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 زيفدة الو ف ل بين النيي ة ضير فوهف    ال يف ل. -
 ضالمفلنيل ضزيفدة اعربفح.زيفدة الهدرة  ت  النيف يل    اعيضاق النحتيل  -
 زيفدة الوضجخ يحض المضلنل ضالوجفرة اإلل ورضييل. -
وضحيىىد إجىىراءات المنىىل  ىى  النييىى ة   ور ىىيض  ىىىدد المىىفنتين  ضوهتيىىل المنىىل الىىضر   ننىىف يىىؤدذ إلىىى   -

 ور يض الو فليف.

 المنافع والمعوقات وراء تطبيق نظم تخطيط موارد المنشآت 4-3
إلىى  وحيىىين الو ف ىىل بىىين ضظىىفوف المنىىل دارىىل النييىىلت   نىىف  ERPيىىؤدذ ا ونىىفد النييىىلت لىىيظم    

يؤدذ إل  الو ف ل بين النيي ة نن جهل ضبىين المنى ء ضالنىضردين نىن جهىل أرىرذ  نثىل ويىتيم النيوجىفت 
دارة نرا بىىىىىىل النرىىىىىزضن. ض ىىىىىد  يىىىىىىنت المديىىىىىد نىىىىىن الدرايىىىىىىفت   & Rouhani) ىىىىى  النيمىىىىىفد النحىىىىىدد ضا 

Mehri,2018; Sadrzadehrafiei et al.,2013; Shang& Seddon,2000)  النيىف ع ضال ضاوىد
 إل  رنيل أيضاع وونثل    اآلو : ERPالو  وونوع بهف يظم 

ضوونثل    ور يض الو فليف  زيىفدة النررجىفت  وحيىين اإليوفجيىل  ور ىيض زنىن  -نيف ع ويغيتيل: ●
المنىىىى ء ضذلىىىىك بيىىىىبب أونوىىىىل المنتيىىىىفت اعيفيىىىىيل دضرة الويىىىىغيل  زيىىىىفدة الجىىىىضدة  ضوحيىىىىين ردنىىىىل 

 النو ررة.
نيف ع إداريل: ضوونثل    وحهيق إدارة أ يىل لتنىضارد  وحيىين  نتيىل  ىيع الهىرار  الهيىفم بنوطتبىفت  ●

 الورطيط  ضوحيين اعداء  و اع يفم الويغيتيل النروت ل لتنيي ة.
الض ىىت النطتىىضب لتمنتيىىفت اإليوفجيىىل   ضوونثىىل  ىى  زيىىفدة ضينىىض النبيمىىفت  ر ىىض نيىىف ع ايىىوراويجيل: ●

 ضوحيين الردنفت النهدنل لتمن ء نع ود يم  نتيل الونيز ضاإلبو فر.
نيىىىف ع وهييىىىل النمتضنىىىفت ضالبييىىىل الوحويىىىل: ضوونثىىىل  ىىى  يىىىر ل اإليىىىوجفبل لتوغيىىىرات الو يضلضجيىىىل ب  ىىىل  ●

لضجيىىل ننىىف ير ىىض نىىن و ىىفليف نن يىىل  نىىع وىىضا ر المديىىد نىىن البىىداول لتومفنىىل نىىع الوطىىضرات الو يض 
 و فليف يظفم النمتضنفت النحفيب .

نىداد  نيف ع ويظينيل: ● ضوونثل    وحيين  درة النديرين  ت  وحتيىل ضويىغيل النمتضنىفت النحفيىبيل ضا 
اإلدارة بنىىىف يتزنهىىىف نىىىن بيفيىىىفت  ىىىن النض ىىىف النىىىفل  لهىىىف  ىىى  أذ ض ىىىت  ض ىىىذلك إ يىىىفب المىىىفنتين 

 لنهفرات ضو يضلضجيف جديدة.
 وينل وحيين ريفء المن ء  وحيين أداء البفومين  زيىفدة  ERPل ضاود غير النتنضيل لوطبيق أنف ا    

النرضيل  ور يض و فليف الجضدة  وحيين ني مل النضردين  وحيين د ل النمتضنفت  ضوحيين الهىدرة  تى  
  يع الهرار. 
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اإليوثنفر    يظم نجنض ل نن ال ضاود اليفوجل نن  (Su and Yang, 2010) نف أضيحت درايل    
ERP   ضالو  وونثل    ير ل زنن االيوجفبل  زيفدة الو ف ل  بر أييطل النيي ة  وحيين إدارة الطتب

وحيين و ف ل المن ء  وحيين الويتيم  و الض ت النحدد  وحيين و ف ل النضردين  ر ض نيوضيفت 
 ق النيزة الويف ييل.    النرزضن  وحيين إدارة الربا  ر ض و فليف الويغيل النبفيرة  ضوحهي

ضين ىىىن الهىىىضل أيىىىخ نىىىن بىىىين أهىىىم ننيىىىزات أيظنىىىل ورطىىىيط نىىىضارد النييىىىلت  ىىىدروهف  تىىى  أونوىىىل ضدنىىىج     
المنتيفت النفليل  ضون ىين وي يىذ المنتيىفت الوجفريىل نع يىل الننفريىفتن  ضنيىفر ل البيفيىفت ضالننفريىفت 

يوىىفج النمتضنىىفت ضال ض ىىىضل إليهىىف  ىىو الض ىىت الحهيهىىو  ضييىىوتزم ذلىىىك النيىىور ل  بىىر النييىى ة ب  نتهىىف  ضا 
 .(Fadlalla and Amani, 2015) إ فدة هيديل المنتيفت الوجفريل 

ض ت  الرغم نن النيف ع الو  وويم بهف يظم ورطىيط النىضارد إال أن هيىفك بمىض النمض ىفت ضالنيىف ل     
 ,Kumar and Gupta) ضال مضبفت الوى  و ويىف وطبيهىل ضبرف ىل  ى  النييىلت  ىغيرة الحجىم نيهىف:

2012; Spathis and Constantinides, 2004 ) 
 إرو فع و ت ل يراء ضويغيل يظم ورطيط نضارد النييلت. -
 ييوغرق وي يذ هذه اليظم ال ثير نن الجهد ضالض ت ضالنفل. -
اليهفويبن(  أض  )يضاء لتنيوردنين الرويييين الودريب غير ال ف و اليظفم  نهفضنل الوغيير  يضء إرويفر -

  ثرة الومدي ت  تو اليظفم  ض دم ضجضد اإليويفريين ضيهص الربرة.
  مضبفت  و و فنل اليظم الحفليل نع يظم ورطيط النضارد. -

 ERPبريىفنج لىم ي ىن بيىبب  ERPإال أن بمض الدرايفت أضيحت أن  يىل وي يىذ وطبيهىفت يظىم      
 ىىن الوغييىىرات الهفوتىىل الوىىو ويىىببهف هىىذه الىىيظم  ىىو  ي يىىخ  بىىل بيىىبب الدرجىىل المفليىىل نىىن الومهيىىد اليفوجىىل

 Babaei, et)النييلت  حيث وو فنل يظم ورطيط نضارد النيي ة نع المديد نن اليظم النوطضرة اعررذ.
al., 2015)  

دارتهالمفهوم اإلطار العام   -5  سمسمة التوريد وا 
اإليىوراويجيل ضدضره  ى  يجىفح الم  ىفت بىين يويفضل هذا الهيىم ن هىضم يتيىتل الوضريىد ضن هىضم اليىرا ل     

أطىىىراف يتيىىىتل الوضريىىىد   ي يىىىل إدارة يتيىىىتل الوضريىىىد ضأهنيوهىىىف ضاعبمىىىفد النومىىىددة لتيىىىرا ل اإليىىىوراويجيل  
ن ضيفت ضأيضاع يتيتل الوضريد ضارو  هف بخرو ف اإليوراويجيل النطبهل نن  بل نيي ة اع نفل  ضأهىداف 

 يتيتل الوضريد.
 سمسمة التوريد والشراكة اإلستراتيجية    مفهوم 5-1

ييفر إل  يتيتل الوضريد بيتيتل اإلنداد أض يتيتل الوزضيد ضيه د بهف اليب ل أض اليتيىتل الوى  وىربط     
بين النيي ة ض ف ل اعطراف الو  وومفنل نمهف نىن أجىل ض ىضل نيوجهىف إلى  النيىوهتك اليهىفو . ضيمىرف 
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Institute of Management Accountants, 1999))  يتيىتل الوضريىد ب يهىف  نتيىل إلدارة وىد ق
النىىضاد ضالنيوجىىفت الوفنىىل نىىن النىىضردين إلىى  المنىى ء نىىن رىى ل يتيىىتل أييىىطل اإليوىىفج ضالورىىزين ضالوضزيىىع 

  ت  ندار يهفط إيوفج ضورزين ضوضزيع نروت ل.
بومريىىف ي يىىل الوضريىىد ب يهىىف يىىب ل نىىن النييىىلت النو ىىتل  Jitpaiboon (2005)ض فنىىت درايىىل     

 بىىىر نجنض ىىىل نىىىن الم  ىىىفت النضازيىىىل بىىىين النىىىضردين ضالمنىىى ء نىىىن النىىىضرد اعضل إلىىى  المنيىىىل اليهىىىفو   
ضوويىىنن يتيىىتل الوضريىىد وييىىيق عييىىطل الورطىىيط التضجيىىويل بىىين أ يىىفء يتيىىتل الوضريىىد ضالوىى  وويىىنن 

طتضبىل لتو ىنيم  الو ىييع  الوضزيىع  البيىع  إ ىفدة ويىغيل النيوجىفت ض ىىذلك  ىل اإلن فييىفت ضالضظىفوف الن
 النمتضنفت النروبطل الو  وود ق  مضداى ضهبضطفى  بر اليتيتل. 

يتيتل الوضريد ب يهفن نجنض ل نن الويهي ت ضاإلن فيفت   Chen and Gong (2013)  نف  رف    
النضردين  المن ء  النيوجىفت  ضالطىرق لتر فبىل  تى   نتيىفت اليىراء ضالوضزيىع ضالنرىزضن ن  ضبفلوىفل   ىخن 
هىىذا الومريىىف ير ىىز  تىى  الىىدضر الحيىىضذ الىىذذ يتمبىىخ  ىى ى نىىن النىىضردين  النيوجىىين  النىىضز ين  المنىى ء 

 ريد نن أجل وحضيل النضاد الرفم إل  نيوجفت يهفويل.دارل يتيتل الوض 
 .Ballou, et.al, (2000)ضيضيا الي ل الوفل  ن هضنفى ليتيتل الوضريد  نف يراه 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ( مفهوم سمسمة التوريد 1شكل )
 (Ballou, et.al., 2000)الن در: 

ضيتمب ن هضم اليرا ل اإليوراويجيل دضراى هفنفى    يجىفح الم  ىفت طضيتىل اعجىل بىين أطىراف يتيىتل      
الوضريىىد  حيىىث أيىىخ ن ىىنم لميىىو فدة نىىن الهىىدرات اإليىىوراويجيل ضالويىىغيتيل لتنييىىلت النيىىفر ل  ىى  يتيىىتل 

 .(Li, et al., 2006)الوضريد لنيف دوهف  ت  وحهيق نيف ع ض ضاود ب ضرة نيونرة 
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اليرا ل اإليوراويجيل  ت  أيهف وتك الم  فت اليفجحل طضيتل اعجل   Li and Lin (2006)ضيمرف      
بىىىين أطىىىراف يتيىىىتل الوضريىىىد ضالوىىى  يىىىوم وىىىد ينهف بفلثهىىىل النوبفدلىىىل  الوضا ىىىق الويظينىىى   ضوبىىىفدل ضنيىىىفر ل 

إل  أن اليرا فت اإليوراويجيل  Eksoz, et al., (2019)النمتضنفت  ت  إنوداد اليتيتل. ضويير درايل 
ومنىىل  تىى  وىىض ير النزايىىف الويف يىىيل ضزيىىفدة اعداء النىىفلو ليىىر فء يتيىىتل الوضريىىد   نىىف ووىىيا اإلو ىىفق  تىى  

 رؤيل ضرطل  نل نيور ل لتير فء لميو فدة بي ل أ بر نن هذه الوحفل فت. 
د النيىور ل بىين اعطىراف ضالنيىىفر ل ضيىوم الىدرضل  ىو نثىل هىذه اليىرا فت اإليىىوراويجيل لومزيىز ال ضاوى    

النيىىونرة  ىىو ضاحىىد أض أ ثىىر نىىن النجىىفالت اإليىىوراويجيل الروييىىيل نثىىل الو يضلضجيىىف ضالنيوجىىفت ضاعيىىضاق 
ضغيرهىىف  ضون ىىن اليىىرا فت اإليىىوراويجيل نىىع النىىضردين النيظنىىفت نىىن المنىىل بيىى ل أ ثىىر  مفليىىل نىىع  ىىدد 

رة نىىن  نتيىىل و ىىنيم النيىىوج  تىى  وهىىديم ريىىفرات و ىىنيم  تيىىل نىىن النىىضردين ننىىف ييىىف د  ىىو نرحتىىل نب ىى
أ ثىىر  مفليىىل نىىن حيىىث الو ت ىىل  ضالنيىىف دة  ىىو إرويىىفر أ يىىل الن ضيىىفت ضالوهييىىفت  ضالنيىىف دة  ىىو وهيىىيم 
    الو ىىىنيم لىىىذا  فلنييىىىلت النوضا هىىىل إيىىىوراويجيفى ومنىىىل نمىىىفى بيىىى ل ضثيىىىق إلزالىىىل الض ىىىت ضالجهىىىد النهىىىدرين. 

(Li, et al., 2006)     

 إدارة سمسمة التوريد وأبعاد الشراكة اإلستراتيجية 5-2 
 تىىى  أيهىىىف نجنض ىىىل نىىىن اعيىىىفليب النيىىىوردنل لىىىدنج  (SCM)ين ىىىن ومريىىىف إدارة يتيىىىتل الوضريىىىد     

  حيىىىىث يىىىىوم وىىىىض ير (SC)ضوييىىىىيق النىىىىضاد ضالنمتضنىىىىفت ضالوىىىىد هفت النفليىىىىل ب  ىىىىفءة  بىىىىر يتيىىىىتل الوضريىىىىد 
يوفجهىىف ضوضزيمهىىف  بفل نيىىفت النيفيىىبل  النضا ىىع النيفيىىبل  ض ىىو الض ىىت النيفيىىب  بىى  ثر الطىىرق النيوجىىفت ضا 

  .(Gibson et al.,2005)  مفليل نن حيث الو ت ل  نع وتبيل نوطتبفت المن ء

وهىدم لتنييىلت ضيىفول  (SCM)أن إدارة يتيىتل الوضريىد  Marinagi,et al., (2015)ضوؤ ىد درايىل     
داريل  و نحفضلل لنضاءنل الو يضلضجيىف نىع  ىدرات  ىل نييى ة ضبىين يىر فوهف لربط الو يضلضجيف بفل  فءات اإل

 الوجفريين ننف يويا اإليوجفبل اليريمل الحويفجفت المن ء.
لهىىىد أ ىىىبحت إدارة يتيىىىتل الوضريىىىد ذات أهنيىىىل  بيىىىرة يويجىىىل لزيىىىفدة درجىىىل النيف يىىىل ضو يىىى  نمظىىىم     

النؤ ىد أن وظىل البيوىل الويف يىيل  ى  حفجىل إلى  وحيىين  الحدضد الجغرا يل بين النيوجىفت ضاعيىضاق. ضنىن
يتيىىتل الوضريىىد ب ىىضرة نيىىونرة   ميىىدنف وىىير ض اعربىىفح ضوزيىىد الو ىىفليف يوطتىىب اعنىىر إحىىداث وغييىىرات 

ضالح ىىىىىىىىفظ  تىىىىىىىى  النزايىىىىىىىىىف جديىىىىىىىىدة ضوطىىىىىىىىضير ينىىىىىىىىفذج ويظينيىىىىىىىىىل نىىىىىىىىن أجىىىىىىىىل ويىىىىىىىىهيل إورىىىىىىىىىفذ الهىىىىىىىىرارات 
  (Shakerian, et al., 2016).الويف ييل

ضل ىىى  يىىىوم إدارة الو ىىىفليف ال تيىىىل لتنيىىىوج اليهىىىفو    خيىىىخ يجىىىب أن ي ىىىضن لىىىدذ النييىىى ة النهىىىدرة  تىىى      
ورطيط ضر فبل جنيع المنتيفت  ت  طضل يتيتل الوضريد. ضذلىك يؤيىد يىرضرة نيىفر ل النحفيىب اإلدارذ 

 ىيض الو ىفليف  زيىفدة    إدارة و فليف يتيتل الوضريد الوى  وموبىر ذات  ضاوىد ويف يىيل  ننىف يىؤدذ إلى  ور
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(. ضويبع الهىضذ الدا مىل 5332المفود  ت  اع ضل  بفإليف ل إل  ير ل وتبيل رغبفت المن ء )الجيدذ  
إلدارة يتيىىتل الوضريىىد نىىن ن ىىدرين اعضل يونثىىل  ىى  اليىىغضط الرفرجيىىل ضييىىنل الوهىىدم  ىى  الو يضلضجيىىف  

ض الو ىىفليف نىىع وتبيىىل االحويفجىىفت النويض ىىل زيىىفدة طتىىب المنىى ء  بىىر الحىىدضد الجغرا يىىل لتنييىى ة  ور ىىي
لتمن ء  ضالنيف يل اليديدة. بيينف يونثىل الن ىدر الثىفي   ى  اإليىو فدة النروهبىل نىن الوضا ىق اإليىوراويج  
 ضيوينن زيفدة نمدل دضران النرزضن  زيفدة اإليرادات  ضور يض الو فليف  بر نييىلت اليتيىتل   ىل 

(Fawcett, 2008). 
البفحثوفن أيخ لوحهيق اإليودانل  يد إدارة يتيتل الوضريد يجب أن وبي  جنيع الم  فت  ت   لذا ورذ    

أض نىىىن رىىى ل وطىىىضير  اليىى ف يل ضاإللوىىىزام ضالومىىىفضن يىىضاء نىىىن رىىى ل الن فضيىىفت النيىىىونرة نىىىع النىىضردين 
ء بخ وبىفرهم ضوهضيل الم  فت بميدة الندذ نع المنى ء  حيىث يجىب اليظىر إلى   ىل نىن النىضردين ضالمنى 

يىىىر فء حهيهيىىىضن لوحهيىىىق اعهىىىداف النييىىىضدة  تىىى  إنوىىىداد يتيىىىتل الوضريىىىد   ىىىل. ضهىىىذا نىىىف وؤ ىىىده إحىىىدذ 
الدرايفت الو  وىرذ أيىخ يتىزم وىضا ر بمىض اإلن فييىفت نىن أجىل إدارة يتيىتل الوضريىد ب ف تيىل ضوونثىل  ى : 

(Al Ghamdi, 2009)  
 الو فليف.الهدرة  ت  وطضير نرضيل النيي ة  ضور يض  -
 وطضير الثهل بين النضردين. -
 الويييق بين أييطل يتيتل الوضريد   ل. -
 وحيين أداضات اإلو فل نن أجل وهتيل ظرضف  دم الو  د ضور يض نيوضيفت النرزضن. -
  يفس أداء إدارة يتيتل الوضريد يمد  فنل هفم ضيرضرذ    يبيل يجفح يتيتل الوضريد. -

د ووطتىب االبو فريىل ضالنرضيىل  االبو فريىل وميىو ور ىيض الو ىفليف إلى  إن اإلدارة الجيدة ليتيتل الوضري
أدي  حد نن ن  ضالن فضيل  تيهف لتح ضل  ت  أ يىل المىرضض.  نىف أن النبىفدئ النومىددة إلدارة 
يتيتل الوضريد ين ن أن وحهق أهدا هف  فنتل  هط إذا ايوردنت نمفى. ض ذلك يجب وطضير إيىوراويجيل 

يىب ل الوضريىد وىد م النيىوضيفت النومىددة الورىفذ الهىرار ضومطىو  ىضرة ضايىحل  و يضلضجيل  تى  طىضل
 لود ق النيوجفت ضالردنفت ضالنمتضنفت.
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 ضيضيا الي ل الوفل  و ضراى إلدارة يتيتل الوضريد:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ( إدارة يتيتل الوضريد5ي ل ر م )

 سمة التوريد( إدارة سم2)شكل 
 (Zhang& Dhaliwal, 2009) الن در:

ضيجب إدارة يتيتل الوضريد  ت  يحض أنثل لجنيع اعييطل رى ل اليتيىتل ضبفليى ل الىذذ يىؤدذ إلى      
وضريىىد النيوجىىفت ضالرىىدنفت  ىى  الوض يىىت الن وىىم  بفل نيىىل الن ونىىل  ضالو ت ىىل الن ونىىل حيىىث يوطتىىب ذلىىك 

ؤدذ إلىى  الوييىىيق ضالو فنىىل بىىين أ يىىفء اليتيىىتل  ضيبىىدأ ذلىىك الوييىىيق ضالو فنىىل نىىن ضجىىضد ربىىفط  ىىضذ يىى
نيفر ل النييلت نن أ يفء يتيتل الوضريىد  ى  أييىطل نىف  بىل اإليوىفج نثىل أييىطل البحىضث ضالوطىضير  

 (.5303ضوحيين ضوطضير  نتيفت اإلو فل  ينف بييهم نن ر ل وبي  ن هضم ال ريق )رزق  
ضهيفك إو فق بين نمظم البفحثين  ت  أن اليرا ل اإليىوراويجيل ليتيىتل الوضريىد وهىضم  تى   ىدة أبمىفد     

 ونثل   :رويييل و
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الثهىىىل النوبفدلىىىل بىىىين أ يىىىفء يتيىىىتل الوضريىىىد: وتمىىىب الثهىىىل دضراى هفنىىىفى  ىىى  اليىىىنفح لتنييىىىلت بزيىىىفدة  -
إ ونفدهف  ت  النضردين  ضرف ل أن النيي ة وهضم بفإل ونفد  ت  الريفرات الو يضلضجيل لدذ النىضرد 

ت  ى  النيوجىفت. نع الور يز  ت  ال  فءات اعيفييل الدارتيىل لنضاجهىل الوغيىرات اليىريمل ضالومهيىدا
ضومىىىد الثهىىىل أحىىىد ءليىىىفت وهتيىىىل االيوهفزيىىىل  ىىىو اليىىىب فت االيىىىوراويجيل ضد ىىىم المنىىىل الومىىىفضي   بىىىر 
الم  ىىىفت  ىىى  يتيىىىتل الوضريىىىد  نىىىف ومىىىد نوطتىىىب يىىىرضرذ ضحفيىىىم لوحيىىىين اعداء ضليجىىىفح النييىىىلت 

(Susanty, et al., 2018).    
ذ يجفح النيي ة  و وحهيق أهىدا هف النضجهىل يحىض الوضا ق الويظين : ييير الوضا ق الويظينو إل  ند -

اليىضق ض ىذلك أهىدا هف النفليىل  حيىث وونثىل اعهىداف   ىيرة اعجىل إلدارة يتيىتل الوضريىد  ىو زيىفدة 
اإليوفجيىىل ضور ىىيض حجىىم النرىىزضن ضوهتيىىل ض ىىت الوي يىىذ  بيينىىف وونثىىل اعهىىداف الطضيتىىل اعجىىل  ىىو 

يىتل الوضريىد.  نىف يضجىد  ىدداى نىن النهىفييس الوى  وهىضد زيفدة الربا ضح ل اليضق لجنيىع أ يىفء يت
  ضح ىىىل اليىىىضق  ضالىىىربا (ROI)إلىىى  ومزيىىىز اعداء الويظينىىى  نيهىىىف نمىىىدل المفوىىىد  تىىى  االيىىىوثنفر 

النبيمىفت  ضينىض ح ىل اليىضق  ضالنض ىف  اعضلو نن النبيمفت  ضينض المفوىد  تى  االيىوثنفر  ضينىض
 (Li, et al., 2006)الويف يو المفم. 

م اإلدارة المتيىىف: ضيه ىىد بىىخ نجنض ىىل اع مىىفل ضالو ىىر فت ضالوضجهىىفت ال ىىفدرة نىىن  بىىل اإلدارة د ىى -
 Mentzer, et) المتيف بفلنيي ة لينفن الو ثير  تى  نيىفر ل النمتضنىفت ع يىفء يتيىتل الوضريىد.

al., 2013) 
تضنىىىىفت لتىىىىيظم نيىىىىفر ل النمتضنىىىىفت اإليىىىىوراويجيل ضالويىىىىغيتيل: ضوميىىىى  وبىىىىفدل ضو فنىىىىل النمر ىىىىل ضالنم -

 ضاع ىىراد ضالضحىىدات الويظينيىىل دارىىل النييىى ة ضلألطىىراف النيىىو يدة  تىى  إنوىىداد يتيىىتل الوضريىىد   ىىل
(Lotfi, et al., 2013) نىف ومىد نيىفر ل النمتضنىفت ضاحىدة نىن اعيفيىيفت الوى  ونيىز الم  ىل  .

اليهىفو  ضاإليىوجفبل الهضيل بين ير فء اليتيتل لتمنل نمفى بي ل أ يىل  ى  وتبيىل احويفجىفت المنيىل 
 (Lin, et al., 2002; Lin, et al., 2006) اليريمل لوغيرات اعيضاق.

 مكونات وأنواع سمسمة التوريد 5-3
إ و ىفديل وييىق أييىطوهف ضجهضدهىف  ى    تى  الىرغم نىن أن يتيىتل الوضريىد ووى لف نىن  ىدة نييىلت     

يو فضت نن يتيىتل عرىرذ  ضيوض ىف ذلىك يبيل وحهيق هدف نيورك  إال أن  دد أ يفء يتيتل الوضريد 
النوغيىىىر الهىىىرارذ  تىىى  طبيمىىىل النيوجىىىفت ضالرىىىدنفت النهدنىىىل  إلىىى  أذ درجىىىل يىىىوم إيىىىوردام ايىىىوراويجيفت 
الومهيد  الهدرات ضال  فءات النوضا رة ع يفء يتيتل الوضريد بفإليف ل لظرضف الطتب ضطبيمل النيف يل  

ل نبييل  ت  الثهل ضاإللوزام بهدف وحهيق أ يل نر ز ويف ي  ض فبتيل النييلت لتدرضل       فت يرا 
 (5302ع يفء اليتيتل.)  بد التطيف  
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ضومونىىىد يتيىىىىتل الوضريىىىىد  تىىى  زيىىىىفدة ضوىىىىد يم الم  ىىىفت ضا  فنىىىىل الوحفل ىىىىفت اإليىىىوراويجيل  لىىىىيس بىىىىين      
زايىىىف الويف يىىىيل النىىضردين ضالمنىىى ء  هىىىط  ضل ىىىن بىىين جنيىىىع أطىىىراف اليتيىىىتل   ىىىل. ض ىى  يىىىبيل وحهيىىىق الن

النرجىىضة  تىى  إنوىىداد اليتيىىتل يجىىب أن ي ىىضن هيىىفك إو ف يىىفت وحىىدد الهىىيم ضاليىىتضك النيىىورك الىىذذ يىىيظم 
ضيييق ومفن ت النييلت بغرض و ميل الومفضن بين اعييطل الو  وومدذ الحدضد الويظينيل ل ىل نييى ة  

اليىىرا ل دضن الويىىحيل بهىىدراوهف ضلوحهيىىق هىىدف الح ىىفظ  تىى  إيىىوهرار    وهىىف  يىىد  نتهىىف رىىفرج إطىىفر 
 الويف ييل  ض ذلك لتحد نن نرفطر اليتضك اإليوهفزذ لبمض أطراف اليتيتل.

 Hilletofthضوروتىىف يض يىىل يتيىىتل الوضريىىد بىىخرو ف اإليىىوراويجيل النوبمىىل ض ىىد أضيىىحت درايىىل     
 أن هيفك ث ثل أيضاع نروت ل نن ي يل الوضريد وونثل   :  (2008)

 Lean Supply Chains ريد الخالية من الفاقدسمسمة التو  -
نن النضيض فت اع ثىر إهونفنىفى  ى  اليىيضات اعريىرة هى   ىدرة ي يىل الوضريىد  تى  إنىف أن و ىضن      

ض ىىىد وىىىم ض ىىىف   ىىىرة الو ىىىييع الرىىىفل  نىىىن ال ف ىىىد    Agileأض و ىىىضن نوجفضبىىىل  Leanرفليىىىل نىىىن ال ف ىىىد 
  ثىم اإليوهىفل  ينىف بمىد إلى  الن هىضم اعضيىع ن ال  ىر الرىفل  نىن Womack et al. (1990)بضايىطل 

  حيىث  ىفن ور يىز هىذا ال  ىر  تى  الحىد نىن ال ف ىد Womack and Jones (1996)ال ف ىدن بضايىطل 
أض الوىىفلف ضالىىورتص نيىىخ. ضين ىىن ووبىىع أ ىىضل يظىىفم اإليوىىفج الرىىفل  نىىن ال ف ىىد  ىىو يظىىفم إيوىىفج يىىر ل 

Toyota وردام ال مىفل لتنىضارد  ضيىض ر رؤيىل  تيىل ل ي يىل وىد ق النىضارد ضالنمتضنىفت الذذ ير ز  ت  اإليى
ضالو فليف  نع الور يز  تى  اعييىطل الوى  ويىيف  ينىل لتمنيىل. ضيميى  الو  يىر الرىفل  نىن ال ف ىد  نىن 

لتىورتص نىن جنيىع أيى فل ال ف ىد   Value Streamنيظضر يتيتل الوضريد وطضير نيفرات ود ق الهينل 
لىك الض ىت  ور ىيض النرىزضن  وهتيىل حجىم ضحىدة النيىوج  وهتيىل  ف ىدة النىضردين ضوهيىينهم بيىفءاى بنف  و ذ

لغىىفء اع نىىفل الضر يىىل. لهىىد وىىم الوض ىىل إلىى  أن   تىى  الجىىضدة ضالويىىتيم ضأداء  هىىضد طضيتىىل اعجىىل نمهىىم ضا 
ييىىبيفى ضبفلوىىفلو  نبىفدئ هىىذا اليظىىفم  فبتىىل لتوطبيىىق  تى  إنوىىداد ي يىىل الوضريىىد حيىىث ي ىضن الطتىىب نيىىوهراى 

 ين ن الويبؤ بخ.
 Agile supply chains سمسمة التوريد المتجاوبة -

ومىىىد يتيىىىتل الوضريىىىد النوجفضبىىىل أ ثىىىر ن ءنىىىل لأليىىىضاق الوىىىو ي ىىىضن  يهىىىف الطتىىىب نوهتبىىىفى ضنوطتبىىىفت      
المنىىى ء لتويىىىضع نرو مىىىل  يتىىىزم نيىىىوضذ أ تىىى  نىىىن اإليىىىوجفبل. ضوومتىىىق ي يىىىل الوضريىىىد النوجفضبىىىل أيفيىىىفى 

مل. لذا ين ن الهىضل أن بفاليوجفبل ضالهدرة  ت  نطفبهل المرض ضالطتب  و اعيضاق النوهتبل ضغير النوض 
ضلىيس بفلوض مىفت أذ بفلهىدرة  تى  اإليىوجفبل لوغيىرات  demand-drivenاعنر يومتق بنيببفت الطتب 

اليىىضق بطريهىىل  مفلىىل ض ىىفء   نىىف ين ىىن اليظىىر إليهىىف بخ وبفرهىىف نالنهىىدرة الضايىىمل لنييىىلت اع نىىفل نىىن 
ضالمهتيىىىفتن. أذ الهىىىدرة  تىىى  إيىىىوردام حيىىىث هيف ىىىل ويظينهىىىف ضأيظنىىىل النمتضنىىىفت ضالمنتيىىىفت التضجيىىىويل 
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النمر ل بفليىضق ضالويظىيم اليىريع إليىوغ ل ال ىرص النوفحىل  ىو ظىل يىضق نوهتىب بخيىونرار. لهىد أ ىرزت 
 set-upأيظنىىل الو ىىييع النريىىل هىىذا الن هىىضم ضنىىن رىى ل إيىىوردام اعونوىىل أي وهتيىىل أض ىىفت الوجهيىىز 

times  .لتمنتيىىىىفت وحىىىىفضل النييىىىىلت إيىىىىويمفب الوحىىىىضالت اليىىىىريمل لتوغيىىىىرات  ىىىىو نىىىىزيج النيىىىىوج ضحجنىىىىخ
ضيي ىىىب ور يىىىز جهىىىضد الوحيىىىين  تىىى  و فنىىىل النمتضنىىىفت  بىىىر ي يىىىل الوضريىىىد نىىىع يىىىر ل اإليىىىوجفبل 

 لتنطفلب الوو ال ين ن الويبؤ بهف. 
  Leagile supply chains سمسمة التوريد المؤجمة -

دنج بين ي يل الوضريد الرفليل نن ال ف د ضي يل الوضريد النوجفضبىل وىم الوض ىل إلى  نن ر ل ال      
الوى  وهىضم  Leagileاليىضع الثفلىث ضهىض نىف ييىن  بخيىوراويجيفت أض ي يىل الوضريىد الندنجىل أض النؤجتىل 

د بىىىفلجنع ضالو فنىىىل بىىىين جفيىىىب اإليىىىوجفبل اليىىىريمل لطتىىىب المنىىى ء  ضالنهىىىدرة  تىىى  الىىىورتص نىىىن ال ف ىىى
  postponementضالوفلف. ضيموند هذا اليضع الثفلث نن ي يل الوضريد  ت  نبدأ رويي  ضهض الو جيل 

أيفس الو جيل هض أن و فليف النرفطرة ضو فليف  دم الو  د نروبطل بونفيز ضويضع النيوجفت الوو وحىدث 
لغفؤهىىف بفل فنىىل  بو جيىىل أثيىىفء اعييىىطل  ىىو ي يىىل الوضريىىد. ضبفلوىىفل   ين ىىن ور ىىيض هىىذه الو ىىفليف أض إ

بمىض اعييىىطل )نثىل أييىىطل اليهىىل ضاإلنىداد ضالو ىىييع( حوىى  يىوم إيىىو م طتبىىفت المنى ء. ضالغىىرض نىىن 
و جيىىىىل اليهىىىىل ضاإلنىىىىداد هىىىىض الح ىىىىفظ  تىىىى  نجنض ىىىىل نو فنتىىىىل نىىىىن النرىىىىزضن  ىىىىو نض ىىىىع أض  ىىىىدة نضا ىىىىع 

 يل(. هذا يميو أن الير فت )إل  أ    يهطل نن SCايوراويجيل  أي و جيل نض ع النرزضن إل  أ ت  
وؤرر الحر ل اعنفنيل )وضزيع النيوجفت( عطضل  ورة نن يل  و يتيتل المنتيفت  ضوهضم بح ظ النيوجىفت 
  و أنف ن الورزين النر زيل بيتيتل الوضزيع بهدف و جيل الو ييع  ضاالحو فظ بفلنيوج  و ضيع نحفيد.

 أهداف سمسمة التوريد 5-4
أن الهىدف  Koh, et al., (2007) ومىددت النؤل ىفت الوى  ويفضلىت أهىداف يتيىتل الوضريىد  حيىث يىرذ     

الروييىىى  ليتيىىىتل الوضريىىىد يونثىىىل  ىىى  ونيىىىز النييىىى ة  تىىى  نيف يىىىيهف  ىىى  اعداء الويىىىغيت  لهىىىف يىىىضاء نىىىن يفحيىىىل 
ضذ النرىىىزضن نىىىن أجىىىل النرضيىىىل  ض ىىىت اإليوىىىفج  الويبىىىؤ  ورطىىىيط النىىىضارد  إير ىىىفض الو ىىىفليف  ور ىىىيض نيىىىو

 وحهيق الو ت ل اع ل ضاعربفح النرو مل. 
وبمفى  ضالو  وروتفضين ن الهضل أن هيفك نجنض ل نن اعهداف المفنل الو  ويم  يتيتل الوضريد إل  وحهيههف 

   ;Christopher, 2005)5332)الجيدذ   ضالويييق بين أطرا هف:  الومفضن  لضدرج  ليضع اليتيتل
النيوجفت ضالردنفت النيفيبل    الض ت النيفيب ضبفليمر النيفيب ضبنيوضذ نرو ع نن وض ير  -

 الجضدة.
 إدارة ود ق النضاد اعضليل  بر اليتيتل لينفن ض ضلهف    الض ت النيفيب ضب  ل و ت ل. -
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 ويييق حر ل ود ق النيوجفت ضالنمتضنفت بين أطراف اليتيتل. -
 الومفضن ضالويييق بين أطراف اليتيتل. ور يض زنن دضرة الويغيل يويجل لجهضد -

ور ىىىىىىيض الو ىىىىىىفليف ال تيىىىىىىل  تىىىىىى  انوىىىىىىداد يتيىىىىىىتل الوضريىىىىىىد نىىىىىىن رىىىىىى ل اإلدارة ال ىىىىىىفء لتوحفل ىىىىىىفت  -
 اإليوراويجيل.

 وحهيق الربط ضالو فنل بين رغبفت ضاحويفجفت المن ء ضأييطل يتيتل الوضريد. -
ل ضحىىل نيىىف ل ومىىفرض الن ىىفلا وحيىىين الم  ىىفت بىىين أطىىراف اليتيىىتل نىىن رىى ل الثهىىل النوبفدلىى -

 بييهم.
 د م ضومزيز النزايف الويف ييل نحتيفى ض فلنيفى. -

 الميزة التنافسية المستدامة  -6
يىىهدت اليىىيضات اعريىىرة وغيىىرات نو حهىىل  ىىو المديىىد نىىن النجىىفالت ننىىف أضجىىب  تىى  المديىىد نىىن      

النييلت وطضير أداوهف نىن رى ل وبيىو اعدضات ضالىيظم ال  يتىل بوحهيىق النيىزة الويف يىيل الن ونىل لهىدراوهف 
ن فيفوهىىف ضوحيىىين ضوطىىضير هىىذه النيىىزة بخيىىونرار نىىن أجىىل النحف ظىىل  تىى  ن فيوهىى ف  ىى  اليىىضق  رف ىىل ضا 

ن طتبىىفت المنىى ء ضرغبىىفوهم  ىى  وغيىىر نيىىونر ننىىف يؤ ىىد  تىى  أهنيىىل اإليىىومداد الىىداوم نىىن رىى ل وبيىىو  ضا 
 إيوراويجيفت وينا بوهديم اع يل ضالنونيز ضال ريد بهدف وحهيق أداء نو ضق نيودام  ت  النيف يين.

 مفهوم الميزة التنافسية 6-1
إل  أن النيزة الويف يىيل ووضاجىد  يىدنف ي ىضن لىدذ النييى ة نيىوج أض  (Barney, 1991)ويير درايل     

ردنىىل ييظىىر إليهىىف  نىى ء اليىىضق النيىىوهدف  تىى  أيهىىف أ يىىل نىىن وتىىك الوىىو لىىدذ النيف يىىين. ضوو ىىضن 
النيزة الويف ييل نىن يوىفوج المنىل ضالهىرارات اإلداريىل الوىو وىؤدي إلى  اعداء النو ىضق لنييى ة اع نىفل  يىد 

 داء نيف ييهف.  نف وومتق النزايف الويف ييل بفلهدرة  تى  إظهىفر درجىل أ تى  نىن الهىدرة الويف يىيل نهفريوهف ب
لتنيف يين  و  يف ل نمييل  نثل الهدرة  ت  وهتيل الو ت ل  إييفء نيوجىفت ضرىدنفت نونيىزة  أض إريىفء 

ويف يىيل  يىدنف ال يىون ن . ضين ن الهضل أن النيي ة وونوع بنيزة (Porter, 2011)المن ء بي ل أ يل 
النيف يىىىضن الحىىىفليضن أض النحونتىىىضن نىىىن وهتيىىىدهف. بفإليىىىف ل إلىىى   ضيهىىىف وروتىىىف إرو  ىىىفى  بيىىىراى لنرا فوهىىىف 

  ضانل اليجفح الرويييل اعررذ  نثل الهدرة  ت  الومفنل نع الوغيرات البيويل ضالومفنل نع النيف يين.
لنيىىزة الويف يىىيل هىىو الهينىىل الوىىو وهىىدنهف اليىىر ل أن ا (Christensen, 2010)ضأضيىىحت درايىىل      

ضالوىىو وح ىىز  ن وهىىف )أض النيىىوردنين اليهىىفويين(  تىى  يىىراء نيوجفوهىىف أض رىىدنفوهف بىىدالى نىىن وتىىك الوىىو 
بىى ن النيىىزة الويف يىىيل وهىىدف  نتيىىفى إلىى  نهفبتىىل  (Stevenson, 2007)يهىىدنهف النيف يىىضن. بيينىىف يؤ ىىد 
 لمن ء  يد إ ويفء المنيل لتيتمل أض الردنل. الحفجفت ضالرغبفت النومتهل بف
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ضويوطيع النييى ة وحهيىق نيىزة ويف يىيل بخوبىفع اإليىوراويجيل النيفيىبل  ضيه ىد بهىف اإليىوراويجيل الوىو      
وينا لتنيي ة بخيوغ ل  ف ل الهدرات ضال  فءات ضالنهفرات الدارتيل بي ل ي ضق أداء النيف يين  ضهذا نف 

الىىذي أضيىىا أن إرويىىفر ايىىوراويجيل الويىىف س النيفيىىبل هىىض بدايىىل الطريىىق لوضجيىىخ  (Porter,1985)أ ىىده 
الو  ير إل   ي يىل وحهيىق النييى ة لنيىزة ويف يىيل ون يهىف نىن وحهيىق نمىدل  فوىد أ تى  نىن نوضيىط المفوىد 

( نىىىن النؤل ىىىفت الراوىىىدة  ىىىو نجىىىفل اإلدارة االيىىىوراويجيل Porter,1985 ىىىو ال ىىىيف ل. ضوموبىىىر نؤل ىىىفت )
 ضالنروبطل ب يضاع اإليوراويجيفت الوو يجب  ت  النيي ة إوبف هف لوحهيق نيزة ويف ييل ضالوو وونثل  و: 

 .Cost leadership strategyايوراويجيل  يفدة )ريفدة( الو ت ل   ●
 .Differentiation strategyايوراويجيل الونفيز   ●
  .Focus strategyايوراويجيل الور يز   ●

الويف ييل لتنيي ة  يدنف و ضن  فدرة  ت  إيجفز أييىطوهف بو ت ىل أ ىل أض ب  ىفءة أ يىل نىن ضووحهق النيزة 
النيف يين نن ر ل ايوغ ل النضارد  أض أن ويوردم ربروهف  و إيجفز أييطوهف بي ل يحهىق  ينىل أ بىر 

 لتمنيل نهفريل بفلنيف يين.
الهىدرة الويف يىيل  النيىزة الويف يىيل   ومريىف  ىل نىن  (Ghafeer et al., 2014)ض د ويفضلت درايل     

 اليحض الوفل : ومزيز النيزة الويف ييل ضذلك  ت 
وم ومري هف  ت  أيهف النهفرة  الوهييل ض نتيفت اإلييفد الرىفرجو الوىو ويىنا لتنييى ة  القدرة التنافسية: -

هىىىذا الونيىىىز  بخيوىىىفج  ىىىيم ضنيىىىف ع لتمنىىى ء أ ثىىىر ننىىىف يهدنىىىخ النيف يىىىضن اآلرىىىرضن  ضالمنىىىل  تىىى  ومزيىىىز
ضاإلرىو ف الىىذذ يروتىىف  نىىف هىىض نمىىرضض نىىن  بىىل النيف يىىين  حيىىث أيىىخ يحهىىق لتنييىى ة المديىىد نىىن 

 النيف ع ضال ضاود.
وميىىو و ىىضق ضونيىىز النييىى ة  تىى  النيف يىىين اليىىفوج  ىىن ايىىوغ ل النييىى ة لت  ىىفءات الميزززة التنافسززية:  -

لىىىديهف ننىىىف يىىىؤدذ إلىىى  رتىىىق  ىىىيم أ تىىى   ىىىو يىىى ل  The Essential Competencesاعيفيىىىيل 
 إير فض اعيمفر أض النزايف ال ريدة الوو وتبو إحويفجفت المن ء ضوحهق ريفهم. 

يه د بهف االيو فدة نن وطبيىق النييى ة لميىوراويجيل الوىو ور ىز  تى  ومظىيم  تعزيز الميزة التنافسية: -
لويف يىيل الوىو ي ىمب  تى  النيف يىين وهتيىدهف. الهينل عطىضل  وىرة نن يىل نىن رى ل ا ويىفب النزايىف ا

ضأ ىىدت الدرايىىل  تىى  أهنيىىل ايىىوردام النييىى ة ليهىىفط الهىىضة لىىديهف  ىىو الح ىىفظ  تىى   ىىدم وهتيىىد النزايىىف 
 الويف ييل لديهف نن  بل النيف يين  ضأييفى الح فظ  ت  النزايف الحفليل ضالمنل  ت  وطضيرهف.

االيونرار  و النيف يل  ت  ندذ الوهدم النيىونر الىذي ضيوض ف ندذ يجفح النيي ت ض دروهف  ت  
 (5302نحفريق  ؛ 5300وحههخ  و نيوضيفت اعداء النومتهل بفلمضانل اعويل: )ه ل 
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وموبىىر الو ت ىىل نىىن المضانىىل الروييىىيل لوحديىىد النض ىىف الويف يىىو عذ نييىى ة ضأ ىىبحت النيىىزة  :التكمفززة -
نىىخ إلىى  اعيىىضاق نىىن نيوجىىفت وويىىم بنيىىوضذ جىىضدة نرو ىىع الويف يىىيل لتنييىى ة نهوريىىل بنىىف ين ىىن أن وهد

 ضب  ل و ت ل نن يل.
يه ىىد بفلنرضيىىل نىىدي  ىىدرة النييىى ة  تىى  اإليىىوجفبل  ىىو أيىىرع ضأ ىىل ض ىىت نن ىىن  :المرونززة واالبتكززار -

لتوغيرات النيونرة  و احويفجفت المنى ء ضوض مىفوهم   نىف أيهىف نهيىفس لنىدذ   ىفءة المنتيىفت الدارتيىل 
ينثىىىل وىىىضا ر النرضيىىىل نطتبىىىفى يىىىرضريفى اليىىىوراويجيل الو ىىىييع  ىىىو يىىىضء ظىىىرضف النيف يىىىل لتنييىىى ة. ض 

اليفودة. أنف اإلبو فر  يمي  ندذ  درة النييى ة ضايىونرارهف  ىو وهىديم نيوجىفت جديىدة لأليىضاق. ضيموبىر 
يىىل   ىىفن ى أيفيىىيفى اليىىونرار يجىىفح النييىى ة ضذلىىك ليىىببين أيفيىىيين هنىىف: زيىىفدة حىىدة النيف  اإلبو ىىفر

ير ل وغير أذضاق ضو يي ت المن ء ننف أدذ إل    ر دضرة حيفة النيوجىفت ضالحفجىل إلى  نيوجىفت 
 جديدة.

يه د بفلجضدة الر فوص ضالنضا  فت ال ريدة الو  ووىضا ر  ى  النيىوج ضالوى  ونيىزه  ىن غيىره  :الجودة -
نن النيوجفت ضنىدذ وضا ىق ضوطىفبق هىذه الر ىفوص نىع النمىفيير النحىددة نىن  بىل  ضوبىذل النييىلت 
نجهضدات  بيرة ضبرف ىل  ى  نرحتىل و ىنيم النيىوج لوحيىين جىضدة ضأداء نيوجفوهىف بىدالى نىن اإليوظىفر 

  حص الجضدة بمد اإليوفج.ض 
نن المضانل الحفينل الوى  وىؤثر  تى  يجىفح النييى ة  حيىث يهىع  تى   ىفوق النييى ة  :مواعيد التسميم -

اليىىىر ل  ىىىو أداء الضظىىىفوف ضاعييىىىطل النروت ىىىل حوىىى  ين يهىىىف الض ىىىفء بفلنضا يىىىد النحىىىددة ضااليىىىوجفبل 
يىىل  ىىن الجىىضدة  ىى  جىىذب المنىى ء لطتبىىفت المنىى ء. ضأ ىىبحت اليىىر ل  ىى  الض ىىت الىىراهن ال وهىىل أهن

 ضاالحو فظ بهم لوحهيق النزايف الويف ييل النحتيل ضالمفلنيل.
ومىىد النيىىزة البيويىىل نىىن النزايىىف الويف يىىيل الحديثىىل ضالنهنىىل  ىىو يىىضء االهونىىفم ال بيىىر  اإلهتمززام بالبيئززة: -

أييىطوهف  ضالوى   بفلبيول  حيث وهع  ت   فوق النييلت نيؤضليل نىف  ىد يىؤثر  تى  البيوىل نىن ننفريىل
 (Ghafeer, et al., 2014)وموبر نتزنل بنضجب الهضايين النومتهل بفلبيول. 

 مفهوم الميزة التنافسية المستدامة 6-2
ظهر ن طتا اإليودانل  و يهفيل ثنفيييفت الهرن النفيىو  ضوبتىضر هىذا الن هىضم بيى ل  ىفم   يىدنف     

ب يىىخ ن هىىضم يمبىىر  ىىن الوطىىضر  0882 النوحىىدة ضوحديىىداى  ىىفم ر وىىخ التجيىىل المفلنيىىل لتبيوىىل الوفبمىىل لألنىىم 
 النيونر لتنضارد  ي ى  ن النحف ظل  تيهف لنضاجهل اإلحويفجفت الحفليل.

النيىؤضليفت اإلجونف يىل ضالبيويىل ضاإل و ىفديل  ض ىد  ضييير ن هضم اإليودانل بيى ل نوزايىد إلى  و فنىل    
بدأ هذا الن هضم  و الظهضر  و أدبيفت ور  فت اع نىفل نثىل اإلدارة ضالمنتيىفت  بفإليىف ل إلى  ذلىك 
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% نىن إجنىفلو 28 هد بدأت المديد نن النييلت  و إ ونفد هىذا الن ىطتا بيى ل يىريع حيىث وبىين أن 
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Carter &Rogers, 2008)  ) 
ض ىىىو النيىىىزة الويف يىىىيل طضيتىىىل اعجىىىل  و ويىىىب النييىىىلت نيىىىزة ويف يىىىيل نيىىىودانل نىىىن رىىى ل  ىىىدروهف  تىىى  

نىىن وطىىضير نجنض ىىل نىىن ال  ىىفءات الروييىىيل حوىى  وىىون ن نىىن ردنىىل  ن وهىىف النيىىوهد ين بيىى ل أ يىىل 
نيف ييهف. حيث ويير ال  فءات الرويييل إل  نجنض ل نن ال  ىفءات ال ريىدة الوىو يىوم وطضيرهىف لنييى ة نىف 
 ىىىو نجفالوهىىىف الروييىىىيل  نثىىىل الجىىىضدة  ردنىىىل المنىىى ء  اإلبو ىىىفر ضالنرضيىىىل  ضااليىىىوجفبل اليىىىريمل بحيىىىث 

النيىزة الويف يىيل  أن Chaharbaghie & lynch, (1999)ين يهىف وجىفضز نيف يىيهف. ضوضيىا درايىل  
 النيودانل إينف ه   و حهيهوهف نيهج يروبط بجفيبين هنف النيزة الويف ييل ضالنيزة اإليوراويجيل.

 ييل النيودانل وونحضر حضل اآلوو: ت  أن أهنيل النيزة الويف  (Hill, 2009)ضيؤ د     
 ىىىىضلهف  تىىىى  نض ىىىىع ريىىىىفدي ونثىىىل النيىىىىزة الويف يىىىىيل النيىىىىودانل نؤيىىىراى لهىىىىدرات النييىىىى ة نىىىىن رىىى ل ح -أ

نو  هىىف ح ىىل يىىض يل أ بىىر نىىن نيف يىىيهف ض ىىدروهف لمحو ىىفظ بمن وهىىف الحىىفليين ضجىىذب النزيىىد نىىن  ضا 
 المن ء.

ين ن لتنيي ة نن ر ل نيزوهف الويف يىيل نضاجهىل وحىديفت اليىضق ضالنيف يىين  ضيىوم ذلىك نىن رى ل  -ب
 إيوثنفر نضاردهف.وطضيرهف لهدراوهف بخيونرار  لو ضن أ ثر  فبتيل  ت  

ونثىل النيىزة الويف يىيل النؤيىر اع ثىر د ىل  ىو وحهيىق اليجىفح نىن رى ل اعداء النو ىرد  ضيه ىد هيىف  -ج
 اليجفح  ت  الندذ البميد الننثل لتو ضق  ضليس اليجفح الرفص بفلندذ اله ير.

 أبعاد الميزة التنافسية المستدامة 6-3
يىىهدوهف بيوىىل اع نىىفل  إلىىو الوحىىضل يحىىض البحىىث  ىىن طىىرق أدت ظىىرضف النيف يىىل ضالوغيىىرات الوىىو     

ضضيفول لتومفنل نع نهوييفت البيول الويف ييل الجديدة  ضال يك أن  ل نيي ة وحف ظ  تىو بهفوهىف ضينضهىف 
 ىىو ظىىل هىىذه النيف يىىل الحىىفدة الوىىو لىىم ومىىد  ىىو إطىىفر نحتىىو بىىل أ ىىبحت نيف يىىل دضليىىل  فلنيىىل يىىضف 

 -ف نيىىزة ويف يىىيل نيىىودانل. ضين ىىن الهىىضل أن هىىذه اعبمىىفد وونثىىل  ىى :وبحىىث  ىىن اعبمىىفد الوىىو وحهىىق لهىى
 (5302)الطفو   

النهىىدرة الجضهريىىل: ومىىرف النهىىدرة الجضهريىىل أض النىىضارد اإليىىوراويجيل  نىىف يطتىىق  تيهىىف الىىبمض ب يهىىف  -
ييهىف النضارد ضالنهفرات الرف ل بفلنيي ة الوو ين ن نن ر ل اإليىوثنفر اعنثىل لهىف ضالوييىيق  ينىف ب

 الح ضل  ت  الو رد ضالونيز  ن النيف يين  ت  الندذ البميد. 
الجضدة: يموبر ن هضم الجىضدة نىن الن ىفهيم الوىو ح ىتت  تى  إهونىفم  بيىر نىن جفيىب البىفحثين  ىو  -

نجفل إدارة المنتيفت  نف أن الوطضر الذي حدث  و ن فهيم الجضدة ضأبمفدهف ضومدد نجفالت وطبيههف 
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ضبرف ل  و الجضايب غير النتنضيل جمل نيهف نوطتبفى أيفييفى ليجفح النييىلت  ى  بيوىل وويىم بيىدة 
 النيف يل. 

الضيىىىع الويف يىىى : هىىىض ن هىىىضم يىىىروبط بفلطريهىىىل الوىىىو يىىىدرك  يهىىىف النيىىىوهت ضن نزايىىىف النيىىىوج ضنيف مىىىخ  -
 ضر فو خ  يد نهفريوهف بنزايف ضنيف ع ضر فوص النيوجفت النيف يل.

وموبر و يضلضجيف النمتضنفت ضاحدة نن أهىم اعدضات الوىو ييىوردنهف النىديرضن  النمتضنفت: و يضلضجيف -
لنضاجهل الوحديفت يضاءاى  و الوجهيىزات النفديىل إلونىفم ييىفط النىدر ت  النمفلجىل  ضالنررجىفت أض 
 و برنجيفت الحفيب الوو ورا ب ضومنل  تى  ومىفضن الن ضيىفت النفديىل  ىو يظىفم النمتضنىفت حيىث 
وهىىىوم و يضلضجيىىىف النمتضنىىىفت بخيىىىوردام أحىىىدث الوهييىىىفت  ىىىو وحضيىىىل ضورىىىزين ضحنفيىىىل ضنمفلجىىىل ضأنىىىن 

 النمتضنفت. 
النرضيل اإليوراويجيل: يمد ن هضم النرضيل اإليوراويجيل نن الن فهيم الحديثل ييبيفى يويجىل زيىفدة درجىل  -

ضلضجيىىىل  ثىىىضرة االو ىىىفالت   ىىىدم الو  ىىىد البيوىىىو الىىىذي يضاجىىىخ نيظنىىىفت اع نىىىفل يويجىىىل المضانىىىل الو ي
 ضالنمتضنفويل.

 نافسية المستدامة لسمسمة التوريدأثر تدعيم نظام تخطيط موارد المنشأة لمميزة الت -7
   يبيل ود يم النيزة الويف ييل النيودانخ ليتيتل الوضريد بخيوردام  يظىم ورطىيط نىضارد النييى ة يىرذ    

 ضاوىىد ضالنمتضنىىفت الوىى  يض رهىىف يظىىفم ورطىىيط نىىضارد النييىىلت البفحثىىفن أيىىخ يجىىب اإليىىو فدة نىىن النيىىف ع ضال
ERP  بىر يتيىىتل الوضريىىد ال تيىل  ض ىىذلك   ىىفءات اليتيىتل لوحهيىىق هىىدف ر ىض الو ت ىىل ضومظىىيم الهينىىل 

النيىىتنل لتمنيىىل اليهىىىفو  ضالوىى  ي ىىىمب  تىى  أذ نييىىى ة وحهيههىىف بن ردهىىف  ىىى  ظىىل ظىىىرضف وويىىم بيىىىدة 
  يضء ذلك  هد  ريت المديد نن الح ضنفت  ت  نييلوهف يرضرة دنىج النيف يل النحتيل ضالمفلنيل. ض 

يىىىىوراويجيفوهف  ضلتوي يىىىىذ ال مىىىىفل لنبىىىىفدرات االيىىىىودانل  وحوىىىىفج  ن هىىىىضم اإليىىىىودانل  ىىىىو رؤيوهىىىىف ضريىىىىفلوهف ضا 
النييىىلت إلىىى  دنىىىج البيفيىىفت ضالنمتضنىىىفت ضالمنتيىىىفت نىىن جنيىىىع ضظىىىفوف اع نىىفل النيىىىودانل  ىىىو  ف ىىىدة 

لذذ ين ن وي يذه نن ر ل يظفم ورطىيط نىضارد النييى ة  ننىف ييىنا لتننفريىين بور يىز بيفيفت نضحدة  ضا
  جنيع أييطل النيي ة  و يظفم ضاحد.

لهىىد  فيىىت اعيظنىىل الوهتيديىىل ومونىىد إ ونىىفداى  بيىىراى  ىى  وىىد ق النمتضنىىفت ضالنيوجىىفت ضالوبىىفدالت النفليىىل    
البىىفومين إلىى  المنىى ء(  إال أيىىخ نىىع وىىضا ر يظىىم  تىى  اليىى ل اع هىى  )نىىن الن ىىيمين إلىى  النىىضردين ضنىىن 

و يضلضجيف النمتضنفت حدث وغير  و أضلضيفت ضجهفت اليظر اإليوراويجيل ضينفذج يتيتل الوضريد حيث وم 
وحضيل    ل المن ء نع النضردين إل  يب فت نروت ىل وىم  يهىف االو ىفل بىفلنضردين ضالنيوجىين ضالبىفومين 

 . ضالنيورين نع بميهم البمض
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ضجضد وحيىين  ىو   ىفءة المنتيىفت الويىغيتيل ضالينىض  ERPبيينف أضيحت النييلت الو  ويوردم يظم    
الويظينو لىديهف. ضيمىزذ ذلىك إلى   ىدرة وتىك الىيظم  تى  نمفلجىل نمتضنىفت النمىفن ت بيى ل أيىرع  ووبىع 

الوي يىذ  وهتيىل الي هىفت  أضانر النيوج ضالنرزضن  أونول أضانر الد ع  اير فض و فليف اإل داد  وهتيىل ض ىت
اإلداريىىىل المفنىىىل  وحيىىىين إدارة اليهديىىىل  ضوجيىىىب و ىىىرار البيفيىىىفت  ضدنىىىج المنتيىىىفت الوجفريىىىل  بىىىر يتيىىىتل 

وحيىين رؤيىل يتيىتل الوضريىد ضبفلوىفلو وحيىين ال  ىفءة  تى   ERPالوضريد ب  نتهف. بنمي  ءرىر  ين ىن لىى 
  (Hwang and Min, 2015)إنوداد يتيتل الوضريد   ل.

لود يم يتيتل الوضريد لتنييلت  يظم ورطيط نضارد النيي ةلذا ين ن الهضل أن أهم نزايف إيوردام     
 و نن   :

رؤيىل أ ثىر ضيىضحفى ليتيىتل الوضريىد الوىو وىؤدي إلى  إورىفذ وتىك الهىرارات اع ثىر  ERPوض ر أيظنل  -0 
 ربحيل  و يتيتل الوضريد. 

 ىىو أيظنىىل ورطىىيط نىىضارد النييىىلت  يىىوم وي يىىذ أي وغييىىرات  ىىو النمتضنىىفت  تىى  ال ىىضر دضن وىى رير  -5 
 غير يرضري  ضبفلوفلو ين ن يهل الوغييرات إل  أجزاء أررذ نن يتيتل الوضريد.

ب  ىفءة أ بىر نىن يظىفم النمتضنىفت الوهتيىدذ  ىو إيىوردام الوهييىفت الحديثىل نثىل  ERPومنل أيظنل  -0 
 يت ضاليب ل الرفرجيل ضنف إل  ذلك  و نيفر ل النمتضنفت بين أ يفء يتيتل الوضريد.اإليور 

ضورذ البفحثوفن أيخ لوحهيق النزايف الويف ييل النيودانل يومين  ت  نييلت يتيىتل الوضريىد نيىذ البدايىل     
نىىفت إداريىىل الوييىىيق بىىين الضظىىفوف النروت ىىل عطىىراف اليتيىىتل ضذلىىك  ىى  يىىضء اإليىىويفد إلىى   ف ىىدة نمتض 

نو فنتل وض رهف يظم ورطيط نضارد النييلت ضبنف يؤدذ إل  اإليوغ ل ال ىحيا ضاعنثىل لتنىضارد النوفحىل 
حويفجىىفت المنىى ء  وحهيىىق الجىىضدة النرغضبىىل بو ت ىىل ن ونىىل  زيىىفدة اإليوفجيىىل ضنىىن ثىىم  لوتبيىىل نوطتبىىفت ضا 

ييىيق ضاإل ونفديىل ضنيىفر ل النمتضنىفت بىين زيفدة اعربفح  نع اعرذ    الحيبفن وضا ر  ضانىل الثهىل ضالو
 و وىد يم  (ERP)أطراف يتيتل الوضريد. ضيضيا الي ل الوفل  إطفراى لدضر يظفم ورطيط نضارد النيي ة 

 النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد.
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 ستدامة لسمسمة التوريداإلطار المقترح لدعم نظام تخطيط موارد المنشأة لمميزة التنافسية الم :(3شكل )

يىىىد م النيىىىزة الويف يىىىيل  (ERP)نىىىن رىىى ل اإلطىىىفر النهوىىىرح يويىىىا أن يظىىىفم ورطىىىيط نىىىضارد النييىىىلت 
 ع نفل نن ر ل المضانل الوفليل:النيودانل ليتيتل الوضريد    نييلت ا

 التنسيق بين الوظائف الداخمية -
يض ر يظفم ورطيط نضارد النيي ة إن فييىل دنىج يظىم النمتضنىفت النيىوهتل  ى  يظىفم نمتضنىفت نر ىزذ     

ضاحد ننف يؤدذ إل  الويييق بىين الضظىفوف ضالمنتيىفت الدارتيىل النروت ىل ) يىضاء  فيىت وونثىل  ى  ضظي ىل 
نمتضنىفت النحدثىل بخيىونرار الويضيق  البيىع  الويبىؤ  اإليوىفج  اليىراء  الونضيىل  ضغيرهىف( ضوحيىين وىد ق ال

    ل ض ت. ضين ن الهضل أيخ  تنف زادت  دد المنتيفت ضاعييىطل الدارتيىل لتنييى ة   تنىف  فيىت يتيىتل 
الوضريىىد  ىى  حفجىىل نتحىىل إلىى  إيىىوردام يظىىم ورطىىيط النىىضارد لنرا ىىفة ضويىىهيل اإلويىىفق ضالو فنىىل  ينىىف بىىين 

يتيتل الوضريد  إذ يض ر ورطىيط نىضارد النييىلت رؤيىل هذه المنتيفت دارل النيي ة ضبين النيي ة ضنييلت 
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 فنتىىل  تىى  إنوىىداد يتيىىتل الوضريىىد ون ىىن النييىى ة نىىن  إدارة ضنرا بىىل جنيىىع  نتيفوهىىف ضأييىىطوهف نىىن بدايىىل 
ونىىفم  نتيىىل اليىىراء نىىرضراى بمنتيىىفت الو ىىييع دارىىل النييىى ة حوىى  ض ىىضل النيىىوج  الومفنىىل نىىع النىىضردين ضا 

دارة ضنرا بىل جنيىع المنتيىفت ضاعييىطل بيى ل  مىفل  اليهفو  إل  يد المنيل. ضهذا بدضره ييف د  و ووبىع ضا 
 و أي ض ت ضو حيا أي نيف ل ب ضرة  ضريىل ننىف يىد م النيىزة الويف يىيل النيىودانل لىيس لتنييى ة  هىط 

ينف ليتيتل الوضريد   ل.    ضا 

ة حفيىنل لىيظم و يضلضجيىف  تى  أن يظىفم ورطىيط النىضارد يمىد أدا (Rodriguez et al.,2020)ضيؤ ىد  
النمتضنفت لنروتف النييلت إلدارة المنتيفت نىن رى ل وحديىد وىد ق  دنىج  و فنىل  ضورىزين النمتضنىفت 
الوو وم إييفؤهف  ن طريق وي يذ النمفن ت الوجفريل  نع  ل نن ال يفيفت دارىل ضرىفرج النييى ة. بيى ل 

 ة ض ىىذلك نىىع النىىضردين ضالمنىى ء رفرجهىىف ننىىف ءرىىر  وحهيىىق الو فنىىل ضالوييىىيق بىىين اع يىىفم دارىىل النييىى
 يمزز الهدرة الويف ييل لتنيي ة    اعيضاق. 

 العالقات مع الموردين -
لود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد يهضم يظفم ورطيط نىضارد النييى ة بوىض ير النمتضنىفت     

 ونىل لتوطبيىىق  ال  ىىفءات اعيفيىيل الوىى  يونوىىع بهىىف ال زنىل  ىىن النىىضارد ال زنىل لميوىىفج  الو يضلضجيىىف الن
 ت  أن الم  فت طضيتل اعجل نع النضردين ون ن النيي ة نن  (Tan et al.,2002)النضردين. ضيؤ د 

المنل ب مفليل لوحهيق يجفح النيي ة  حيث أن الومفنل نع  ىدد  تيىل نىن النىضردين  ى  ض ىت نب ىر أثيىفء 
ضجهىىل يظىىر البفحثوىىفن إلىى  وىىد يم النيىىزة الويف يىىيل النيىىودانل ليتيىىتل  نرحتىىل و ىىنيم النيىىوج يىىؤدذ نىىن

الوضريىىىد الرف ىىىل بفلنييىىى ة نىىىن رىىى ل وهىىىديم النيىىىف دات لتنييىىى ة  ىىى   ىىىضرة ريىىىفرات الو ىىىنيم النومىىىددة 
ضاع ثىىىىر ن ءنىىىىل نىىىىن حيىىىىث الجىىىىضدة  الو ت ىىىىل  ارويىىىىفر أ يىىىىل الن ضيىىىىفت ضالوهييىىىىفت ضوهيىىىىيم الو ىىىىنينفت 

 النروت ل. 
 ات مع العمالءالعالق -
لود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد يهضم يظفم ورطيط نىضارد النييى ة بوىض ير النمتضنىفت     

ال زنىىل  ىىن اإلحويفجىىفت الحفليىىل ضالنيىىوهبتيل لمنىى ء نييىىلت يتيىىتل الوضريىىد نىىن حيىىث اليىىمر  نيىىوضذ 
لنيىىوج  درىىضل أيىىضاق جديىىدة ي ىىمب  تىى  الجىىضدة  ر ىىفوص النيىىوج  درجىىل الوهييىىل أض اإلبو فريىىل  ىى  ا

النيف يىىىىين الض ىىىىضل إليهىىىىف.  ىىىىذلك وحديىىىىد نمتضنىىىىفت  ىىىىن جنيىىىىع اعييىىىىطل الوىىىى  ويىىىىيف  ينىىىىل لتمنىىىى ء 
ضاعييىىطل الند نىىل لهىىف ضالمنىىل  تىى  زيفدوهىىف  ضاعييىىطل الوىى  ال ويىىيف  ينىىل نىىن ضجهىىل يظىىر المنىى ء 

 ضالمنل  ت  إزالوهف أض إيوبمفدهف. 
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 المعمومات عبر السمسمةكة وجودة مشار  -
ضيه ىىد بهىىف نيىىوضذ وبىىفدل النمتضنىىفت  ينىىف بىىين نييىىلت يتيىىتل الوضريىىد ضنيىىوضذ جضدوهىىف  حيىىث يىىوم     

لىى  نييىى ة اع نىىفل ضالنىىضردين ضنىىضردذ النىىضردين  ض ىىذلك وىىد ق النمتضنىىفت نىىن  وىىد ق النمتضنىىفت نىىن ضا 
ل  نيي ة اع نفل ضالمن ء ض ن ء المن ء. ضيمنل الوبفدل  ال مفل لتنمتضنىفت  تى  وهتيىل يىضء ال هىم  ضا 

ور ىىىيض الو ت ىىىل  زيىىىفدة النرضيىىىل ضيىىىر ل اإليىىىوجفبل لتوغيىىىر  ىىى  طتبىىىفت المنىىى ء  وحيىىىين  نتيىىىل إورىىىفذ 
الهىىىرارات  اإليىىىوجفبل اليىىىريمل لتوغيىىىرات  ىىى  اليىىىضق  الومىىىفضن  ينىىىف بيىىىيهم لوهىىىديم اإل وراحىىىفت لموجفهىىىفت 

 لتيتيتل. النيوهبتيل  زيفدة الهدرات الويف ييل 
 نىىىف وىىىدل جىىىضدة النمتضنىىىفت النوبفدلىىىل  تىىى  بيىىىفء    ىىىفت  ضيىىىل ضوىىىد يم الثهىىىل ضالن ىىىدا يل النوبفدلىىىل بىىىين 
أطىىراف نييىىلت يتيىىتل الوضريىىد ضبرف ىىل  يىىدنف و ىىضن  ىى  الض ىىت النيفيىىب  الومىىفضن النيىىورك ضاإلو ىىفل 

ونثل  بء  بير  ى  إدارة اآلداء  الداوم  ينف بييهم لوحهيق اعهداف النيور ل  أنف إذا  فيت رفطول  خيهف
ير فض الجضدة.   ت  إنوداد يتيتل الوضريد ضبنف يؤدذ إل  زيفدة الو ت ل ضا 

 الدراسة اإلستطالعية -8
يويفضل هذا الجزء الميف ر اعيفييل لتدرايىل اإليىوط  يل نىن حيىث أهىدا هف ضوحديىد نجونىع ض ييىل     

جراءات الدرايل ض   اعيفليب اإلح فويل النيوردنل    وحتيل البيفيفت. الدرايل ضنيهجيل ضأدضات ضا 

 أواًل: هدف وفروض الدراسة  
وهىىدف هىىذه الدرايىىل إلىى  إيوه ىىفء  لبيوىىل اع نىىفل ال ىىيف يل الن ىىريل إلروبىىفر دضر يظىىم ورطىىيط     

ضذلىىك  ىى  يىىىضء  ، ىىو وىىىد يم ضزيىىفدة النيىىزة الويف يىىيل النيىىىودانل ليتيىىتل الوضريىىد (ERP)نىىضارد النييىى ة 
بيفيىىفت الوىىو وىىضا رت  ضالوىىو وىىم وجنيمهىىف نىىن رىى ل  ىىضاوم اإليوه ىىفء  الوىىو وىىم وضزيمهىىف ضوجنيمهىىف نىىن ال

 ر ل نديري النييلت ال يف يل   نف وهدف ال  إروبفر ال رضض اآلويل:
وضجىىد    ىىل نميضيىىل ذات داللىىل إح ىىفويل بىىين و ميىىل وهييىىل يظىىم ورطىىيط نىىضارد النييىى ة : الفززرض األول

ضود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد    النييلت ال يف يل ضذلك طبهىفى لىرأذ 
 النيفر ين     ييل الدرايل. 

ت بين أطراف يتيتل الوضريد وضجد    ل نميضيل ذات داللل إح فويل بين ود ق النمتضنف: الفرض الثاني
ضود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد    النييلت ال يف يل ضذلك طبهىفى لىرأذ 

 النيفر ين     ييل الدرايل. 
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وضجىىد    ىىل نميضيىىل ذات داللىىل إح ىىفويل بىىين و ميىىل وهييىىل يظىىم ورطىىيط نىىضارد النييىى ة : الفززرض الثالززث
تيىىتل الوضريىىد ضوحهيىىق النيىىزة الويف يىىيل النيىىودانل ليتيىىتل ضوىىد ق النمتضنىىفت بىىين أطىىراف ي

 الوضريد    النييلت ال يف يل ضذلك طبهفى لرأذ النيفر ين     ييل الدرايل.

 ثانيًا: قياس متغيرات الدراسة 
 :وونثل نوغيرات الدرايل          
   :المتغيرات المستقمة وتشمل ( أ)
وىىد م وحهيىىق النيىىزة الويف يىىيل النيىىودانل ليتيىىتل الوضريىىد  ىى  وهييىىل يظىىفم ورطىىيط نىىضارد النييىى ة الوىىو  -

 النييلت ال يف يل نحل الدرايل.
ننفريىىفت يتيىىتل الوضريىىد الوىىو وىىد م وحهيىىق النيىىزة الويف يىىيل النيىىودانل ليتيىىتل الوضريىىد  ىى  النييىىلت  -

 ال يف يل نحل الدرايل.
ل ليتيتل وضريد النييلت ال يف يل ضيونثل  و ضيمبر  ن النيزة الويف ييل النيودان )ب( المتغير التابع: 

زيىىفدة الي ىىيب اليىىض و لتنييىى ة  ر ىىض الو ت ىىل ضوحيىىين الجىىضدة  الور يىىز  تىى  الوحيىىين النيىىونر  
  فءة ايوغ ل النضارد  ير ل االيوجفبل لنوطتبىفت المنى ء  إبو ىفر نيوجىفت جديىدة  ضنرا ىفة البمىد 

 البيو  لتنيي ة.

 يانات الالزمة إلجراء الدراسةثالثًا: أساليب جمع الب
روبفر ال رضض  ت :  إ وندت البفحثوفن    الح ضل  ت  البيفيفت اعضليل ال زنل لتدرايل ضا 

 فونىىل اإليوه ىىفء   ضيىىيتل أيفيىىيل لجنىىع البيفيىىفت ضالنمتضنىىفت ال زنىىل نىىن رىى ل نجونىىع البحىىث   -0
 ض د رض   أن يوم وهيينهف إل   ينين:

الهيىىىىم اعضل: يو ىىىىضن نىىىىن بيفيىىىىفت  فنىىىىل وونثىىىىل  ىىىى  االيىىىىم  اليىىىىن  النض ىىىىع الىىىىضظي    النيىىىىوضذ  •
 الومتين  الحف ل  تيخ النيوه   نيخ   دد ييضات الربرة لتنيوه   نيخ. 

 Point 5الهيىىم الثىىفي : يو ىىىضن نىىن أيىىوتل  فونىىىل اإليوه ىىفء  حيىىب نهيىىىفس لي ىىرت الرنفيىى   •

Likert Scale ( غيىر 5( نحفيىد  )0( نضا ىق  )4( نضا ىق جىداى  )2أضزان )  ضوحوضذ  ت  رنيل
( غير نضا ق  ت  اإلط ق  ضذلك لينفن الح ضل  ت  بيفيفت نو ىتل نىن إجفبىفت 0نضا ق  )

النيوه   نيهم  ضذلىك إل طىفء أ بىر  ىدر نىن الحريىل لن ىردات المييىل  يىد اإلجفبىل  تيهىف ضل ى  
تىى  نهيىىفس لي ىىرت بفلدرجىىل اعضلىى  لوحضيىىل البيىىفن و ىىضن اليوىىفوج أ ثىىر د ىىل  حيىىث  ىىفن اإل ونىىفد  

 الض    إل  بيفن  ن  ين ن الومفنل نمخ إح فويفى.
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ليىىنفن  Google Driveوىىم ايىىوردام البريىىد االل ورضيىى   ضنضا ىىع الوضا ىىل اإلجونىىف    ضنض ىىع  -ب
 الردضد. ي نل ض هم أ راد المييل لهضاوم اإليوه فء نضيضع الدرايل  نغزذ اعيوتل  ضينفن ي نل

 رابعًا: مجتمع وعينة الدراسة 
يونثل نجونع الدرايل نن نجنض ل النييلت ال يف يل الن ريل الو  ومنىل بفلهطىفع الرىفص ضوطبىق    

نييىىىى ة  03ضويونىىىى  لي يىىىل وضريىىىىد نروت ىىىىل. ضونثتىىىىت  ييىىىل الدرايىىىىل  ىىىى   ERPيظىىىفم ورطىىىىيط النىىىىضارد 
ل الغىزل ضالييىيج   ىيف ل اعلبىفن ضاعغذيىل   يف يل ومنل  ى  المديىد نىن النجىفالت نثىل نجىفل  ىيف 

 ىىيف ل الن بىىس الجىىفهزة   ىىيف ل الزيىىضت ضال ىىفبضن   ىىيف ل النمىىدات ال هربفويىىل ضاعدضات ال وفبيىىل  
إيىىونفرة  إيوه ىىفء   تىىو النييىىلت نحىىل  003 ىىيف ل اعجهىىزة ضاعدضات النيزليىىل. ض ىىد وىىم وضزيىىع  ىىدد 

النىىديرين بىفإلدارات ضاع يىفم النفليىل ضأ يىىفم الو ىفليف. ض ىد وىىم الدرايىل  حيىث وىم وضزيىىع االيىونفرات  تى  
الوضا ىىىل نمهىىىم وتي ضييىىىفى ض ىىىذلك بخيىىىوردام  البريىىىد اعل ورضيىىى  لتىىىرد  تىىى  بمىىىض االيو يىىىفرات النروبطىىىل 
بهفونىىىل اإليوه ىىىفء   نرحتىىىل أضلىىى   ثىىىم ايىىىوي فء اجفبىىىفت  فونىىىل اإليوه ىىىفء   نرحتىىىل ثفييىىىل ضوىىىم ايىىىو م 

( 4(  فونىىىل ضوىىىم ايىىىوبمفد )032ه ىىىفء  ض ىىىد بتىىى   ىىىدد  ىىىضاوم اإليوه ىىىفء  ال ىىىحيحل )(  فونىىىل إيو003)
 %. 85 فونل إيوه فء  لو رار االجفبل أ ثر نن نرة  تيهف أض ل هدهف ضبذلك  هد بتغت ييبل الردضد

 خامسًا: األساليب اإلحصائية المستخدمة 
هيىىىىىىفم بمنىىىىىىل الوحتيىىىىىىل اإلح ىىىىىىفوو  وىىىىىىم ايىىىىىىوردام بريىىىىىىفنج الحزنىىىىىىل اإلح ىىىىىىفويل لتمتىىىىىىضم اإلجونف يىىىىىىل لت  

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version (26)  ضوم إيوردام اإلروبىفرات
 اإلح فويل الوفليل:

 Reliability Analysisإروبفر وحتيل الن دا يل    (1)
لورويب  Stepwiseإلروبفر  رضض الدرايل  ضأيتضب  Regression Analysisوحتيل اإليحدار   (2)

 أهنيل النوغيرات النيوهتل    الو ثير  ت  النوغير الوفبع.

 سادسًا: نتائج التحميل اإلحصائى  
 Reliability Analysis( اختبار تحميل المصداقية  1)
ييىىوردم اروبىىفر أل ىىف  رضيبىىفخ لهيىىفس ثبىىفت االروبىىفر ضهىىض نهيىىفس االويىىفق الىىدارتو  أي نىىدذ اروبىىفط   

نجنض ل نن الميف ر اروبفطىف ضثيهىف  ضنهيفس أل ف  رضيبفخ هض طريهل بييطل لهيفس نف إذا  فيت اليويجىل 
ن االويفق الىدارتو  ضيمىد أل ىف ويير إل  النضثض يل أم ال. ض د وم ا وراح  دة نمفن ت لوهدير النضثض يل ن

(Cronbach’s alpha)  هىو اع ثىر يىيض ىف  ضيمىد أل ىف  رضيبىفخ أحىد أ ثىر نمىفيير النضثض يىل ايىوردانىف
  و المتضم االجونف يل.  
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       ( يوىىىىفوج وحتيىىىىل الن ىىىىدا يل حيىىىىث يويىىىىا أن هيىىىىفك درجىىىىل  فليىىىىل 0ضيضيىىىىا الجىىىىدضل الوىىىىفل  ر ىىىىم )   
 بين نجنض ل النوغيرات النيوردنل  نف يت : Alphaهف  ينل نن الوجفيس ضاالويفق وم ي

 نتائج اختبار تحميل المصداقية :(1جدول )
 N of Items Cronbach's Alpha الوتغير

 964. 45 هدووعت الوتغيراث الوستخذهت ككل

 X1    X113) ، (X11   13 .935ًظام تخطيط هوارد الوٌشأة  

 X2  ) (  X21, X222 22 .925هوارساث سلسلت التوريذ   

 Y10 )Y (  ،(Y1 10 .931الويزة التٌافسيت الوستذاهت للسلسلت

 SPSSالوصذر: هي إعذاد الباحثتاى هي واقع هخرخاث برًاهح      

لهيىىفس ثبىىفت الوهىىديرات الوىى  يح ىىل  Cronbach's Alpha رضيبىىفخ  –حيىىث ييىىوردم اروبىىفر أل ىىف    
 تيهف نن اإلروبفرات أض  ضاوم اإليوه فء  الو  وهيس نضيض فى ي ورض وجفيس ن رداوخ  ض   يضء هذا 
االروبىىفر ووىىضا ر الن ىىدا يل عداة جنىىع البيفيىىفت ضي ىىضن هيىىفك وجىىفيس ضاويىىفق  بيىىر بىىين نوغيىىرات ال هىىرة 

نىىن الضاحىىد ال ىىحيا  بيينىىف ي ىىضن  Alpha تنىىف ا وربىىت  ينىىل الضاحىىدة ضنوغيىىرات ال هىىرة نىىع بىىف   ال هىىرات 
نىن ال ى ر. ضالييىبل النهبضلىل بفلدرايىفت اإلجونف يىل لىذلك   Alphaهيفك  دم وجفيس  تنف ا وربىت  ينىل

%  ى  ثر  ض ىد وبىين أن  ينىل هىذا االروبىفر لنجنض ىل النوغيىرات النيىوردنل  ى  الدرايىل 23النمفنل ه 
الهينىىل لنجنض ىل النوغيىرات الننثتىل ليظىىفم ورطىيط النىضارد )المفنىل النيىىوهل بيينىف  فيىت هىذة  964.هى  

اعضل( ضنجنض ىىىىل النوغيىىىىرات الننثتىىىىل لننفريىىىىفت يتيىىىىتل الوضريىىىىد )المفنىىىىل النيىىىىوهل الثىىىىفي ( ضنجنض ىىىىل 
( 0النوغيرات الننثتل لتنيزة الويف ييل النيودانل )النوغير الوفبع(  نىف هى  نضيىحل بفلجىدضل أ ى ه ر ىم )

فلوىىفل  ين ىىن الهىىضل أن هيىىفك درجىىل  فليىىل نىىن الوجىىفيس ضاالويىىفق بىىين نجنض ىىل النوغيىىرات النيىىوردنل ضب
 ننف يدل  ت  حين ارويفر نجنض ل نوغيرات الدرايل.

 

 ج االنحدار الختبار فروض الدراسةنماذ (2) 
 اختبار الفرض االول

لغرض اروبفر ال رض اعضل الذذ ييص  ت  أيخ نوضجىد    ىل نميضيىل ذات داللىل إح ىفويل بىين و ميىل 
وهييىىىل يظىىىم ورطىىىيط نىىىضارد النييىىى ة ضوىىىد يم النيىىىزة الويف يىىىيل النيىىىودانل ليتيىىىتل الوضريىىىد لمييىىىل النييىىىلت 

لهيىفس  Simple Regressionال يف يل نحل الدرايلن  يوم ايوردام ينضذج االيحدار الرطى  البيىيط 
وىى ثير وهييىىل يظىىم ورطىىيط نىىضارد النييىى ة  نوغيىىر نيىىوهل  تىى  النيىىزة الويف يىىيل النيىىودانل ليتيىىتل الوضريىىد 

 ( نترص ليوفوج ينضذج االيحدار البييط.5 نوغير وفبع ضيضيا الجدضل الوفل  ر م )
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  نتيجة اختبار الفرض األول باستخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط :(2جدول )

 رقن

 الٌوورج

هتغيراث 

 الٌوورج
B t Sig. 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

 

F 

 

 

Sig. 

 

1 

 1.223 3.378 .001  

.398 

 

.392 

 

68.838 

 

.000(a) X1 .695 8.297 .000 

 SPSSالوصذر: هي إعذاد الباحثتاى هي واقع هخرخاث برًاهح 

 ن  Y  ن النوغير النيوهل اعضل ضهض وهييل يظفم ورطيط نضارد النيي ة بيينف ومبر X1حيث ومبر 
النوغير الوفبع ضهض ود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد. ض د أضيحت يوفوج ينضذج االيحدار 

ل يظىفم ورطىيط البييط النيوردم نميضيل الينضذج حيث أن نمفنل الوحديد لينضذج النوغير النيوهل )وهييى
( R2 =.392نىىضارد النييىى ة( ضالنوغيىىر الوىىفبع )وىىد يم النيىىزة الويف يىىيل النيىىودانل ليتيىىتل الوضريىىد( هىىو 

.(Adj  ضورجع إير فض هذه الييبل إل   دة أيبفب نيهف حداثل وطبيق وهييىل يظىم ورطىيط نىضارد النييى ة
   المديد نن النييلت ال يف يل الن ريل نحىل الوطبيىق حيىث أن اليظىفم الوهتيىدذ نىف زال نطبىق جيبىفى 

أرىذت نيىخ إل  جيب نع وطبيق هىذه الوهييىل الحديثىل    نىف  ىد ورجىع إلى  إير ىفض حجىم النجونىع الىذذ 
%( 88ننف يمي  أيخ ضبنيوضذ ثهل ) (F=68.838, sig.000)المييل. بيينف  فيت  ينل درجفت الحريل 

ين ن الهضل أيخ يضجد أثر ذض داللل إح فويل بين وطبيق وهييل يظىم ورطىيط نىضارد النييى ة ضوىد يم النيىزة 
مفنل ايحدار النوغير الوفبع  ت  الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد. حيث أضيحت يوفوج الينضذج أن ن

  ضيويا أن إيفرة نمفنىل (01.)ضه   ينل نميضيل  يد نيوضذ أ ل نن  B1= (.695)النوغير النيوهل 
االيحىىدار نضجبىىل بنىىف يو ىىق نىىع إيىىفرة نمفنىىل االروبىىفط  أي وضجىىد    ىىل طرديىىل بىىين وطبيىىق وهييىىل يظىىم 

ودانل ليتيىىتل الوضريىىد الرف ىىل بفلنييىىلت ال ىىيف يل ورطىىيط نىىضارد النييىى ة ضوىىد يم النيىىزة الويف يىىيل النيىى
 ننف يبق يويا  حل ال رض اعضل ض بضلخ ضذلك طبهىف لرأذ النيفر ين     ييل الدرايل. 

 اختبار الفرض الثانى
يىىىيص ال ىىىرض الثىىىفي   تىىى  أيىىىخ نوضجىىىد    ىىىل نميضيىىىل ذات داللىىىل إح ىىىفويل بىىىين وىىىد ق النمتضنىىىفت بىىىين 

م النيىىزة الويف يىىيل النيىىودانل ليتيىىتل الوضريىىد  ىى  النييىىلت ال ىىيف يل ضذلىىك أطىىراف يتيىىتل الوضريىىد ضوىىد ي
طبهىىفى لىىىرأذ النيىىفر ين  ىىى   ييىىىل الدرايىىلن  ضلغىىىرض اروبىىىفر هىىذا ال ىىىرض وىىىم ايىىوردام ينىىىضذج االيحىىىدار 

لهيىىىفس وىىى ثير وىىد ق النمتضنىىىفت بىىىين أطىىىراف يتيىىىتل الوضريىىىد  Simple Regressionالرطىى  البيىىىيط 
الم  ل نىع النىضردين  إدارة الم  ىل نىع المنى ء  إدارة الو فنىل الىدارت   نيىوضذ جىضدة )نونثتل    إدارة 
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نيىىىفر ل النمتضنىىىفت(  نوغيىىىر نيىىىوهل  تىىى  النيىىىزة الويف يىىىيل النيىىىودانل ليتيىىىتل الوضريىىىد لمييىىىل النييىىىلت 
 دار.( نترص ليوفوج ينضذج االيح0ال يف يل نحل الدرايل  نوغير وفبع ضيضيا الجدضل الوفل  ر م )

 نتيجة اختبار الفرض الثاني باستخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط :(3جدول )

رقن 

 النوورج

هتغيراث 

 النوورج
B t Sig. 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

 

F 

 

Sig. 

 

2 

 .375 1.036 .303  

.521 

 

.516 

 

112.943 

 

.000(a) X2 .943 10.627 .000 

 SPSSالوصذر: هي إعذاد الباحثتاى هي واقع هخرخاث برًاهح 

 ىىن النوغيىىر  Y  ىىن النوغيىىر النيىىوهل الثىىفي  ضهىىض ننفريىىفت يتيىىتل الوضريىىد بيينىىف ومبىىر X2حيىىث ومبىىر  
الوفبع ضهض ود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد. ض د أضيحت يوفوج ينضذج االيحىدار البيىيط 
النيوردم نميضيل الينضذج حيىث أن نمفنىل الوحديىد لينىضذج النوغيىر النيىوهل )ننفريىفت يتيىتل الوضريىد( 

بيينىف  فيىت R2=.516  .(Adj)تل الوضريىد( هى  ضالنوغير الوىفبع )وىد يم النيىزة الويف يىيل النيىودانل ليتيى
%( ين ىن الهىضل أيىخ يضجىد أثىر ذض 88ننف يمي  أيخ ضبنيىوضذ ثهىل ) (F=112.943, Sig .000) ينل 

داللىىل إح ىىفويل بىىين ننفريىىفت يتيىىتل الوضريىىد ضوىىد يم النيىىزة الويف يىىيل النيىىودانل ليتيىىتل الوضريىىد.  نىىف 
ضهىو    B 2 = (943.)النوغيىر الوىفبع  تى  النوغيىر النيىوهلأضيحت يوفوج الينضذج أن نمفنل إيحىدار 

ضهىذا يميى   بىضل ال ىرض ب يىخ وضجىد    ىل نميضيىل ذات داللىل  (01.)أ ىل نىن  ينل نميضيل  يىد نيىوضذ 
إح ىىىفويل بىىىين ننفريىىىفت يتيىىىتل الوضريىىىد ضوىىىد يم النيىىىزة الويف يىىىيل النيىىىودانل ليتيىىىتل الوضريىىىد لتنييىىىلت 

 .ذ النيفر ين     ييل الدرايلال يف يل ضذلك طبهىف لرأ
 

 اختبار الفرض الثالث
لغرض اروبفر ال رض الثفلث الذذ ييص  ت  أيخ نوضجد    ل نميضيىل ذات داللىل إح ىفويل بىين و ميىل 
وهييىىل يظىىم ورطىىيط نىىضارد النييىى ة ضوىىد ق النمتضنىىفت بىىين أطىىراف يتيىىتل الوضريىىد ضوىىد يم النيىىزة الويف يىىيل 

الوضريىىىد  ىىى  النييىىىلت ال ىىىيف يل ضذلىىىك طبهىىىفى لىىىرأذ النيىىىفر ين  ىىى   ييىىىل الدرايىىىلن  النيىىىودانل ليتيىىىتل 
( 4ضلغىىىرض اروبىىىفر هىىىذا ال ىىىرض وىىىم ايىىىوردام ينىىىضذج االيحىىىدار النومىىىدد ضيضيىىىا الجىىىدضل الوىىىفل  ر ىىىم )

 نترص ليوفوج ينضذج االيحدار.
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 نتيجة اختبار الفرض الثالث باستخدم نموذج ااالنحدار المتعدد :(4جدول )
رقن 

 النوورج

هتغيراث 

 النوورج

 

B 

 

t Sig. 
R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

 

F 

 

Sig. 

 

3 

 

 .043  .118 .906  

 

.563 

 

 

.555 

 

 

66.369 

 

 

.000(a) 

X1 .302 3.164 .002 

X2 .706 6.233 .000 

 SPSSالوصذر: هي إعذاد الباحثتاى هي واقع هخرخاث برًاهح 

 ىىن  X2 ىىن النوغيىىر النيىىوهل اعضل ضهىىض وهييىىل يظىىفم ورطىىيط نىىضارد النييىى ة  ضومبىىر  X1حيىىث ومبىىر 
          ىىىن النوغيىىىر الوىىىفبع ضهىىىض وىىىد يم  Yالنوغيىىىر النيىىىوهل الثىىىفي  ضهىىىض ننفريىىىفت يتيىىىتل الوضريىىىد بيينىىىف ومبىىىر

  نيىىىوردم أضيىىىحت يوىىىفوج ينىىىضذج اإليحىىىدار النومىىىدد ال النيىىىزة الويف يىىىيل النيىىىودانل ليتيىىىتل الوضريىىىد. ض ىىىد
      نميضيىىىىل الينىىىىضذج حيىىىىث وبىىىىىين أن نمفنىىىىل الوحديىىىىد لينىىىىضذج النوغيىىىىىرات النيىىىىوهتل )وهييىىىىل يظىىىىفم ورطىىىىىيط
نىىىضارد النييىىى ة  ننفريىىىفت يتيىىىتل الوضريىىىد( ضالنوغيىىىر الوىىىفبع )وىىىد يم النيىىىزة الويف يىىىيل النيىىىودانل ليتيىىىتل 

ف يمي  أيخ ضبنيىوضذ ثهىل ننF=66.369, sig) .(000ض د  فيت  ينل (Adj R2 =.555).الوضريد( ه 
%( ين ن الهضل أيخ يضجد أثر ذض داللل إح فويل بين وهييل يظىفم ورطىيط نىضارد النييى ة ضننفريىفت 88)

يتيتل الوضريد ضود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد.  نف وبىين نىن يوىفوج الينىضذج أن نمفنىل 
ضهىو  ىيم  B1= .302   B2= .706ل هى   تى  الورويىب ايحدار النوغيىر الوىفبع  تى  النوغيىرات النيىوهت

ضهذا يمي   بضل ال رض الثفلث ب يىخ وضجىد    ىل نميضيىل ذات داللىل  (01.)نميضيل  يد نيوضذ أ ل نن 
إح ىىىفويل بىىىين و ميىىىل وهييىىىل يظىىىم ورطىىىيط نىىىضارد النييىىى ة ضوىىىد ق النمتضنىىىفت بىىىين أطىىىراف يتيىىىتل الوضريىىىد 
ضوحهيق النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد    النييلت ال يف يل ضذلك طبهفى لرأذ النيفر ين    

 رايل. ييل الد
  Stepwiseنتائج تحميل االنحدار المتعدد التدريجى 

 ىى  يىىبيل ايىىوبمفد اعثىىر النيىىورك بىىين النوغيىىر النيىىوهل اعضل ضالثىىفي  ضورويىىب أهنيوهنىىف  ىى  الوىى ثير 
. ض ىىد أيىىفرت يوىىفوج ن ىى ض ل االروبفطىىفت بىىين stepwise تىى  النوغيىىر الوىىفبع وىىم اال ونىىفد  تىى  وحتيىىل 

مفنىىل االروبىىفط بىىين النيىىزة الويف يىىيل النيىىودانل ليتيىىتل الوضريىىد )النوغيىىر الوىىفبع( النوغيىىرات الث ثىىل أن ن
ضهىض اروبىفط طىردذ  ىضذ بنيىوضذ نميضيىل  255.ضننفريىفت يتيىتل الوضريىد )النوغيىر النيىوهل الثىفي ( هىض

Sig.000  ريىىىد ضدال إح ىىفويىف  بيينىىف  ىىفن نمفنىىل االروبىىفط بىىىين النيىىزة الويف يىىيل النيىىودانل ليتيىىتل الوض
ضهىىىض اروبىىىفط  200)النوغيىىىر الوىىىفبع( ضوهييىىىل يظىىىفم ورطىىىيط نىىىضارد النييىىى ة )النوغيىىىر النيىىىوهل اعضل( هىىىض.
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ف. ضي حىظ نىن وحتيىل  Sig.000طردذ بنيوضذ نميضيل  أيىخ لىم ييىوبمد  stepwiseضدال إح فويىف أييى
يرهىف   تى  النوغيىر أذ نوغير نن النوغيرات النيوهتل ) ينل  ىل نيهنىف أ ىل نىن الضاحىد ال ىحيا(  ى  و ث

الوفبع  ننف يدل  ت  أهنيل  ل نن النوغيرين النيوهتين    و ثيرهنف  ت  النوغيىر الوىفبع.  نىف وبىين نىن 
(  يىى و   ىى  النروبىىل X2أن النوغيىىر النيىىوهل الثىىفي   ننفريىىفت يتيىىتل الوضريىىد ) ايىىوردام هىىذا الوحتيىىل 

  ثىىم Y)يىىزة الويف يىىيل النيىىودانل ليتيىىتل الوضريىىد )اعضلىى   ىى  الوىى ثير  تىى  النوغيىىر الوىىفبع ضهىىض وىىد يم الن
ي وو  و النروبل الثفييل لتو ثير  ى  النوغيىر الوىفبع النوغيىر النيىوهل اعضل ضهىض وهييىل يظىفم ورطىيط نىضارد 

( إال أيخ يويا أن  ل نيهنف نميىضي الوى ثير  ىو النوغيىر الوىفبع. ضيبىين الجىدضل الوىفل  ر ىم X1النيي ة  )
ض يىىىخ يظهىىىر نمفنىىىل االروبىىىفط بىىىين  stepwise( نترىىىص يوىىىفوج وحتيىىىل االيحىىىدار النومىىىدد الوىىىدريج  2)

مىىىدل  النوغيىىىر الوىىىفبع ضالنوغيىىىرات النيىىىوهتل  ض ىىىذلك نربىىىع نمفنىىىل االروبىىىفط  ضنربىىىع نمفنىىىل االروبىىىفط الن
 ضالرط  النميفرذ    الوهدير.

  stepwise نتيجة اختبار تحميل :(5جدول )

Model Variables 

 

B 

 

t Sig. 
R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

 

F 

 

Sig. 

Model 1 X2 .943 10.627 .000 
 

.521 

 

.516 

 

112.943 

 

.000(a) 

 

Model 2 

X2 

 
.706 6.233 .000 

 

 

.563 

 

 

.555 

 

 

66.369 

 

 

.000(a) X1 .302 3.164 .000 

 SPSSالوصذر: هي إعذاد الباحثتاى هي واقع هخرخاث برًاهح 

 النتائج والتوصيات 
  النتائج :أوال

 أي رت الدرايل اليظريل  ن نجنض ل نن اليوفوج وونثل   :
يىىىؤدذ وطبيىىىق النييىىىلت ال ىىىيف يل لىىىيظم ورطىىىيط نىىىضارد النييىىى ة إلىىى  وىىىض ير رؤيىىىل ضايىىىحل ل ي يىىىل  -

ال  ىىىىفءة ضال مفليىىىىل  تىىىى  إنوىىىىداد يتيىىىىتل الوضريىىىىد ضبنىىىىف يىىىىؤدذ إلىىىى  وىىىىد يم النيىىىىزة الويف يىىىىيل وحيىىىىين 
 النيودانل.

يؤدذ وبي  ن هضم إيودانل يتيتل الوضريد إل  و ميل وهييل يظفم ورطيط نضارد النيي ة لوحهيق هىدف  -
 ل ضالمفلنيل.ر ض الو ت ل ضومظيم الهينل النيتنل لتمنيل اليهفو     ظل ظرضف النيف يل النحتي
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وحوفج النييلت إل  دنج البيفيفت ضالنمتضنفت ضالمنتيفت نن جنيع ضظفوف اع نىفل النيىودانل  ىو  -
 ف ىىىدة بيفيىىىفت نضحىىىدة  ضالىىىذذ ين ىىىن وي يىىىذه نىىىن رىىى ل يظىىىفم ورطىىىيط نىىىضارد النييىىى ة  ننىىىف ييىىىنا 

  لتننفريين بور يز جنيع أييطل النيي ة  و يظفم ضاحد.
نمتضنىفت ليتيىتل الوضريىد الرف ىل بفلنييى ة ون يهىف نىن  إدارة ضنرا بىل  يض ر ورطيط نىضارد النييىلت -

ونىىىفم  نتيىىىل اليىىىراء نىىىرضراى بمنتيىىىفت  جنيىىىع  نتيفوهىىىف ضأييىىىطوهف نىىىن بدايىىىل الومفنىىىل نىىىع النىىىضردين ضا 
 الو ييع دارل النيي ة حو  ض ضل النيوج اليهفو  إل  يد المنيل.

ضريد يهضم يظفم ورطيط نضارد النيي ة بوض ير النمتضنفت لود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الو -
ال زنل  ن النضارد ال زنىل لميوىفج  الو يضلضجيىف الن ونىل لتوطبيىق  ال  ىفءات اعيفيىيل الوى  يونوىع 

 بهف النضردين.
 لود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد يهضم يظفم ورطيط نضارد النيي ة بوض ير النمتضنفت -

ال زنىىىل  ىىىن اإلحويفجىىىفت الحفليىىىل ضالنيىىىوهبتيل لمنىىى ء نييىىىلت يتيىىىتل الوضريىىىد نىىىن حيىىىث اليىىىمر  
نيىىىوضذ الجىىىضدة  ر ىىىفوص النيىىىوج  درجىىىل الوهييىىىل أض اإلبو فريىىىل  ىىى  النيىىىوج  درىىىضل أيىىىضاق جديىىىدة 

 ي مب  ت  النيف يين الض ضل إليهف.

 الوفليل:ضنن ر ل الدرايل اإليوط  يل وم الوض ل إل  اليوفوج 
 (ERP)هيىىفك    ىىىل نميضيىىىل ذات داللىىىل إح ىىىفويل بىىىين و ميىىل وهييىىىل يظىىىم ورطىىىيط نىىىضارد النييىىى ة  -

ضوىىىىد يم النيىىىىزة الويف يىىىىيل النيىىىىودانل ليتيىىىىتل الوضريىىىىد  ىىىى  النييىىىىلت ال ىىىىيف يل ضذلىىىىك طبهىىىىفى لىىىىرأذ 
 النيفر ين     ييل الدرايل.

النمتضنىىىىفت بىىىىين أطىىىىراف يتيىىىىتل الوضريىىىىد هيىىىىفك    ىىىىل نميضيىىىىل ذات داللىىىىل إح ىىىىفويل بىىىىين وىىىىد ق  -
)ننفريفت يتيتل الوضريد( ضود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد    النييلت ال يف يل 

 ضذلك طبهفى لرأذ النيفر ين     ييل الدرايل.
 (ERP)هيىىفك    ىىل نميضيىىل ذات داللىىل إح ىىفويل بىىين و ميىىل وهييىىل يظىىم ورطىىيط نىىضارد النييىى ة  -

ق النمتضنفت بين أطراف يتيىتل الوضريىد ضوىد يم النيىزة الويف يىيل النيىودانل ليتيىتل الوضريىد  ى  ضود 
 النييلت ال يف يل ضذلك طبهفى لرأذ النيفر ين     ييل الدرايل.
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 التوصيات ثانيًا:
يرضرة وطبيق يظم ورطيط نضارد النيي ة بفلنييلت الن ىريل بف وبفرهىف يظىم نمتضنىفت نو فنتىل وىربط  -

 ف ىىل إدارات النييىى ة بىىبمض بنىىف ييىىىف د  ىى  الض ىىضل  تىى  نمتضنىىىفت  ضريىىل  ضد يهىىل ضنوزانيىىل  نىىىع 
يضلضجيىىف إييىىفء  ف ىىدة بيفيىىفت ضاحىىدة  ىىو  ىىل نييىى ة ضااليىىو فدة نىىن اإلن فييىىفت الهفوتىىل الوىى  وويحهىىف و 

 النمتضنفت. 
 هد دضرات ودريبيل لوينيل  درات النديرين ضالنحفيبين ضالمفنتين بفلنيي ت الن ىريل المفنتىل  ى   ف ىل  -

 طف ىىفت الدضلىىل يىىضاء  فيىىت  ىىيف يل أض ردنيىىل لتومىىرف  تىى   ي يىىل المنىىل نىىع يظىىم ورطىىيط نىىضارد 
  ERPالنيي ة.

ييىىلت الهىىفوم  تىى  نهفضنىىل الوغييىىر ضالمنىىل  تىى  المنىىل  تىى  وغيىىر الثهف ىىل ضال  ىىر اليىىفودين دارىىل الن -
 الوحيين النيونر لنيفيرة الوغيرات اليريمل  و بيول الو ييع الحديثل.

نيىىىف دة النييىىىلت البىىىفحثين نىىىن رىىى ل وىىىض ير البيفيىىىفت الد يهىىىل لهىىىم ضال زنىىىل إلجىىىراء البحىىىث المتنىىىو  -
 ب ضرة يتينل بنف يينن ي نل يوفوج البحث المتنو. 

 

 مجاالت البحوث المستقبميةثالثًا: 
وطبيىق يظىم ورطىيط نىضارد النييى ة لومزيىز النيىزة الويف يىيل النيىودانل ليتيىتل الوضريىد  ى   درايىل أثىر -

 النييلت الردنيل.
درايىىل أثىىر الىىدنج بىىين يظىىفم ورطىىيط نىىضارد النييىى ة ضيظىىم النمتضنىىفت النحفيىىبيل اعرىىرذ  ىى  وىىد يم  -

    النييلت ال يف يل أض الردنيل. الهدرة الويف ييل ليتيتل الوضريد يضاء
 ى     وهىف  Blockchain Technologyدرايىل اعثىر الننوىد لتو فنىل بىين و يضلضجيىف يتيىتل ال وىل  -

 بيتيتل الوضريد النيودانل.
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 قائمة إستقصاء 
 

يويىرف بفإلحفطىل بى ن هىذا اإليوه ىىفء  رىفص بىخجراء درايىل بميىىضان ندضر يظىم ورطىيط نىضارد النييىىلت 
 إيوط  يلن و ود يم النيزة الويف ييل النيودانل ليتيتل الوضريد: درايل 

 ت الدرايل    الن طتحفت الوفليل:ضوونثل أهم ن طتحف
 يظفم ورطيط نضارد النيي ة:

يموبىىر نىىن أهىىم الىىيظم الوىىو وهىىدنهف و يضلضجيىىف النمتضنىىفت بهىىدف الض ىىضل إلىى  يظىىفم نو فنىىل لتنمتضنىىفت 
يحوضي  ت  جنيع اعييطل دارل النيي ة ضير ز  ت  اليظم اإلليل الحديثل. ضييفهم  و ر ض الو فليف 

نتىىىل إلورىىىفذ الهىىىرار الويىىىغيتيل  زيىىىفدة   ىىىفءة المنتيىىىفت  وحيىىىين االيىىىوجفبل لتمنىىى ء  وهىىىديم نمتضنىىىفت نو ف
 النيفيب  ضوض ير  ف دة بيفيفت نو فنتل وينا بفيورراج الوهفرير. 

   يتيتل الوضريد:  
دارة جنيىىىىىع اعييىىىىىطل النومتهىىىىىل بفإليوىىىىىفج ضالنيىىىىىوريفت  ضالوحضيىىىىىل  ضجنيىىىىىع أييىىىىىطل إدارة  هىىىىى  ورطىىىىىيط ضا 

أن ي ضيىضا نىن النىضردين  التضجيويفت ...  نف ووينن الويييق ضالومفضن نع ير فء اليتيىتل  الىذين ين ىن
ضنىىىضردذ النىىىضردين ضالضيىىىطفء ضنهىىىدنو الرىىىدنفت ضالمنىىى ء ض نىىى ء المنىىى ء. ضإلدارة يتيىىىتل الوضريىىىد يىىىوم 
الوييىىيق ضالومىىفضن بىىين اعطىىراف النروت ىىل الن ضيىىل لتيتيىىتل يىىضاء  تىى  النيىىوضذ الىىدارت  أض الرىىفرج   

الرىىىدنفت  ضالهىىىرارات الوىىى  ويىىىيف لتمنيىىىل  ضذلىىىك لوحهيىىىق   ىىىفءة ض مفليىىىل وىىىد ق النمتضنىىىفت  النيوجىىىفت 
 أ     ينل نن يل.

 النيزة الويف ييل النيودانل:
إيىودانل النيىزة الويف يىىيل وميى  إنىو ك النييىى ة لنيىزة ويف يىيل أ يىىل نىن اآلرىرين  ىىن طريىق الونيىز  ىى  

لويظينيىىىىل الهىىىدرات الذاويىىىل  وهىىىديم نيوجىىىفت وويىىىىم بىىىفلو ضق  ىىىن النيف يىىىين  الونيىىىىز  ىىى  جنيىىىع اليىىىضاح  ا
الدارتيىىىىىل  النحف ظىىىىىل  تىىىىى  ن فيوهىىىىىف  ىىىىى  اليىىىىىضق بىىىىىين النييىىىىىلت المفنتىىىىىل  ىىىىى  ذات النجىىىىىفل  وطىىىىىضير 

 اإليوراويجيفت الو  وييف  ينل لتمنيل بخيونرار. 
لىىىذا يرجىىىض نىىىن يىىىيفدو م الو ىىىرم بنتىىى ء  فونىىىل اإليوه ىىىفء  النر هىىىل حيىىىث ونثىىىل إجفبىىىفو م أحىىىد الىىىد فوم 

 يىىخ نىىن يوىىفوج  نىىع الو  يىىد  تىى  يىىريل النمتضنىىفت الوىىو يىىوهدنضيهف  اعيفيىىيل لهىىذه الدرايىىل ضنىىف ويىى ر 
 حيث أيهف لن ويوردم إال    أغراض البحث المتنو  هط.

 
 يي ر م  ت  حين ومفضي م                                                             

 ضين  يفف      د/أنل الغفيشد/ي                                                          
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ومنل جنيع ضظفوف النييى ة نىع بميىهف الىبمض  -0

 ب ضرة و فنتيل.
     

رىى ل  ىىل نرحتىىل نىىن  الو فنىىل ضالو ف ىىلوحهيىىق  -5
 نراحل ويغيل المنتيفت.

     

وحهيق الويييق ضالو ف ل بين اعييىطل ضالضظىفوف  -0
 دارل النيي ة.

     

زيىىىىىىىفدة   ىىىىىىىفءة المنتيىىىىىىىفت ضور ىىىىىىىيض الو ىىىىىىىفليف  -4
 الويغيتيل.

     

      وحهيق جضدة أ ت  ضوحهيق ريف المن ء. -2
      لتمنيل    الض ت النحدد.إدارة الض ت ضالويتيم  -2
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 أهداف النيي ة.
اإلويفق    البيفيفت أض و ىرار  حل ني تل  دم -00

 البيفيفت.
     

ويىىهيل  نتيىىل وىىد ق النمتضنىىفت دارىىل النييىى ة  -05
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 بخيورراج الوهفرير.

     

      ممارسات إدارة سمسمة التوريد
      النضردينإدارة الم  فت نع 
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 اإليوراويجيل.

     

وونيىىز الم  ىىفت نىىع النىىضردين بفإليىىوهرار ضطىىضل  -2
 ندة الومف د.

     

يىىوم إرويىىفر  ىىل نىىضرد  ىى  يىىضء إجنىىفل  الو ت ىىل  -0
 النروبطل بخ.

     

و رىذ النييى ة  ى  إ وبفرهىف ربحيىل النىضردين  يىد  -4
 الومف د.

     

  ىىىىىفءة المنتيىىىىىفت النيىىىىىور ل بىىىىىين النييىىىىى ة ر ىىىىىع  -2
 ضالنضردين.

     

ووبع ءثفر إورفذ الهرارات  ت  يتيتل الوضريد  ينىف  -2
 يومتق بفلم  ل نع النضردين.

     

وىىىىىىىضا ر  يىىىىىىىضات ريىىىىىىىنيل ضغيىىىىىىىر ريىىىىىىىنيل لوبىىىىىىىفدل  -2
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      إدارة العالقات مع العمالء
ومنل النيي ة  ت  وطضير    فت طضيتل اعجىل  -8

 نع المن ء.
     

وهىىىدم النييىىى ة نيوجىىىفت وويىىىم بىىىفلونيز الويف يىىى   -03
 لتمن ء.

     



 ....... دور نظم تخطيط موارد المنشآت في تدعيم الميزة التنافسية   أمل محمود الغايشد/ ، سوسن فوزى عساف د/
    

  56  

 

إدارة الم  ىىىىىفت نىىىىىع المنىىىىى ء ضحىىىىىل اليىىىىى فضذ  -00
 ض مفليل.الضاردة نيهم بير ل 

     

وىىىىىىضا ر  يىىىىىىضات ريىىىىىىنيل ضغيىىىىىىر ريىىىىىىنيل لوبىىىىىىفدل  -05
 النمتضنفت بين النيي ة ض ن وهف.

     

وحىىىىىىرص النييىىىىىى ة  تىىىىىى   يىىىىىىب ضالء المنىىىىىى ء  -00
 الحفليين ضالنيوهبتيين.

     

      إدارة التكامل الداخمى
ومنل النيي ة ) خدارات ضأ يفم( جفهىدة لتومىفضن  -04
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