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 ممخص البحث  
يتناوللالبحثاأادثالالبولاالاوهالب وواماللبو تحياماححياوناداا احرااالبووو ياوهال لل يامااااةا  او  اللل  ا
ياليلالبتل يلا،اخوصمالدنا اي لاونالبحوثاينادشو للالبةادنالبونوفيماحينالبشا  وهاتنثصا افايا ي ياماةلل  ا

لبحثأايتاوناوثولبماثص ادهماا.ابذبكافإناهلفون وايحوقاثللالبونتجوهاللبخلووهياليلالبتل يلاد ا ا
لبووو ياااوهالبوثوياااحيماسلل  اياليااالالبتل يااالا،ايوتااالالب ااالفاديااااوابحياااونالبوتليااا لهالب  اياااماللبخوصاااماح ااالا

اووو يماوثويحيمابارولاااةازيول افروبيماتاكالبوتلي لهاااةالألهللفالب ئيييمابتشليلاياليلالبتل يلا.
لمالباةااالاااماوثااول ا.اتااونالبوثاال الألللالسيااو البن اا  الفاياااال اذبااكا،اتاماتلياايمالبل ليااوهالبيااوح

،الب للئلالبوتثصالاااي اواواناللل تاها،ا ي ياماحناو الللل  اا،ايحيرمالبو  لمالدهويتهابو  لماللل  اياليلالبتل يل
لبرالقاااوهالبتااااياتشااااوا واياليااالالبتاااال لالبورينااااما،القااا ل لهالختيااااو البواااال لينا.احينواااواتنااااوللالبوثاااال الباااااونيا

دمالبوثل الباوبأافلالاا.او يوهالبوثويحمال لل يمافيانيوقاياليلالبتل يلاللبرنوص الب  ايمالبوؤا  اااي ووو
لهتماحوبر االلبتثايلاباولاويي البووتلقااالياتخللو وافاةاتثليالافروبياماتااكالبووو ياوهالداا اذباكااااةانتاوئ ا

الأللل ا.ا
شاا  ماياارلليماصاانوايمالتجو يااما،ا حياا  الوتلياايماا119لوااناخاااللالبل لياامالبويللنيااما،اشااواهالبرينااما

لصاالي  البثجاامالفااقاتصاانيفاياالقالألل لقالبووبياامالبياارلليما.اثيااأاشااواهالبوتلياا لهالبويااتلاماووو يااوها
لبوثويحمالسلل يما،احينووالقتص هالبوتلي لهالبتوحرماااةانتوئ ادلل اق ل ينا الااااةاثال ا،الهواواقا ل اتياايما

(ا،احينووا ونالبل ل الباونياهلاق ل البتيلقا)اوناثياأاقال  البلثال ا،البلقها،البثجمابجلل لبونتجوهالفقا)ال
ل قتصااوليماااااةاتيااايمالبونتجااوهالبجلياال افاايالقااهادياا هاولو نااماحونوفياايها(ا.الخاصااهالبنتااوئ السثصااوئيما

ياااوا،الباااةاقحاااللاف اااايالبحثاااأالب ئييااايينالواااواتحر واااواوااانالاناااةااشااا اف ااااواف ااSPSSحإياااتخللماح ناااوو ا
للبخوصاايناحااوألا ال يجااوحيابتاااكالبووو يااوهاااااةانتااوئ الأللل ا،ا وااواتلصاالالبحثااأابوجولاااماواانالبنتااوئ ا

اللبتلصيوهالبو يل افياهذلالبوجولا.ا
ووو يوهالبوثويحمالسلل يمافياوجولاةلل  اياليالالبتل يالا،اياليالالبتل يالا،البوشاو  ماا-كممات رئيسية:

،اجااالل اوشااااو  مالبورالوااااوها،البرواااال ا،اثجااااماوشاااو  مالبورالوااااوهاالقاااوهاوااااال يااات لتيجيماباواااال لينا،البر
 لبتخاصاونالب وقلالياليلالبتل يلا،انتوئ الأللل ا.
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Abstract  

The research addresses an important topic related to the impact of some 

managerial practices on the efficiency of supply chain management, 

especially many researchers have pointed out that the competition between 

companies is to how to manage supply chains rather than a race for products 

and services. Therefore, the objective of the research is to try to capture the 

most important accounting practices for supply chain management. The 

objective extends also to demonstrate the sub-variables of each accounting 

practice to work to increase the effectiveness of these variables on the main 

objectives of the operation of supply chains. 

In light of this, previous studies have been divided into three parties. The 

first party included the theoretical framework of the concept of supply chain 

management, the nature of the concept and its importance, the benefits 

obtained from its management, how to build and manage the relationships 

that are covered by the specific supply chains, and the decisions of selecting 

the suppliers. While the second party dealt with managerial accounting 

practices within the supply chains and their sub-components. The third party 

concerned the presentation and analysis of the measures expected to be used 

in determining the effectiveness of these practices and their impact on 

performance results. 

Through the field study, the sample included 119 Saudi industrial and 

commercial companies, whether these companies were described large, 

medium and small. according to the classification of the Saudi stock market. 

The independent variables included managerial accounting practices, while 

the dependent variables were limited to the performance results of two 

decisions, namely, the decision to deliver products according to quality, 

time and size. The second was the shopping decision in terms of the ability 

of the economic unit to deliver the new products, faster than its competitors. 

The statistical results included the acceptance of the main and sub 

hypotheses, which means that those practices and their components 

positively affect on the final results of performance. The research also 

reached a number of useful conclusions and recommendations in this field. 

Key Words : Managerial Accounting Practices in the Field of Supply 

Chains Management , Supply Chains , Strategic Supplier Partnership, 

Customer Relationship, Level of Information Sharing, Quality of 

Information Sharing, Internal Lean Practice and the Result of Performance .  
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 مقدمة  (1)
ت تباااةاثللأاتليا لهاوتالثلامافايالبحيئامالبوثيياماحوبلثال ال قتصاوليما،ايالل ا وناها
للخايااامادلاخو جياااما،ادناتثاااللال هتواااوماحاااوبونت البن اااوئياللألخيااا ابايااايي  ااااااةالبت اااوبيفا
لتثليااقاوزلياااواتنوفيااايما،اةباااةاف ااا  البت ووااالاحاااينالبج اااللالبللخايااامابالثااال ال قتصاااوليمالج اااللا

جيااما شا  و الوتثااوب ينالوتراولنينا،ا واال لينالاواال افاايا الاو  االمادصااح الأليا لفالبخو ا
د ااا النتشااو لالتاييااللاللبخااوصاحووو يااوهاةلل  ايايااامالبتل ياالا،اللبااذ اوااناخالبااهايااتمااااحيا
لبت ااااوبيفاخاااااللالل  اثيااااو البوناااات ا.الحصاااا مااوواااام،ايو اااانالبلااااللادناف اااا  ات وواااالالبج ااااللا

تصااوليماوااا الاواانالبوال ليناللبروااال ،الووو ياماتحااوللالبخو جياماتشاولااالقااوهالبلثال ال ق
لبورالوااوهاحااايناتاااكالأليااا لف،احوساااوفماةباااةاجاالل اتااااكالبورالوااوهاولاااااالبتحااولل.احينواااوا
يو اانالبلااللادياااو،ادناف اا  ات وواالالبج االلالبللخايااماتشااولااااحياووو يااوهايايااامالبتل ياال،ا

لتحولب او.التا ياللانثالالج امالبن ا االبثلاونالبتص فوهال نت وزيم،الااووناتالفقالبورالواوه
(احإصاالل اقوئوااماا6116ما)افااؤللا،ا1999لبيااوحلما،اقااوماور االالبوثويااحينالسلل يااينافاايااااوما

%اواانالب وقاالافاايا51حرنااللنادلللهاتثليااقالسلل  البوت ووااامابيايااامالبتل ياالا،الدشااو اةبااةادنا
%اواناهاذلا5لدناتخ ايااات وبيفالبتشليلاي جاابرلما  او  اووو ياوهاياليالالبتل يالا،احال

 لب وقلا،ايؤل اةبةاواوا مالأل حوحالبوو ناتثليل وا.ا
 مشكمة البحث  (2)

لبااةادناا(Li S. et al. 2005; Li S. et al. 2006)  دشاو البرلياالاوانالبل ليااوه
لبونوفياامالبثليليااماحاايناون وااوهالألاوااولا،ابااماتراالاحاايناجاالل الدياارو البونتجااوهاللبخاالووها،ا

حااايناةلل  اياليااالاتل يااالاتااااكالبون واااوه.اللبواااتورنابتااااكال  ل ايجااالااحلااال اواااواهااايااونوفيااام
ت يااي لاقلياااواب اااذلالبلاااللا،اذباااكادنالبونوفيااامادصاااحثهاتليااايا وفاااماو لثااالاتصاااويمالبونتجاااوها
للبتخاازيناللبالاالاللبونولبااماللبتصااانياالت تاايسالبجاالل التيااايمالبونتجاااوهالبن وئيااما،احاالالوتااالها

يجااولالبثاااللالبوح اا  األياامابتشااولادياااواتلااليماخاالووهاوااواحراالاا واياامالبحياااا،احاالاللسيااتولاللح
تااااخي لهالتراااليالهافاااياتااااكالبو لثااالا.ابلااالادصاااح الأللل البتراااولنياحااايناون واااوهالألاواااولا
للبوااال لينالبثاااوبييناللبوتااالقرينا،البرواااال البثاااوبييناللبوتااالقرينالواااوايتياحاااهالألوااا اواااناةحااا لما
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وا ابيشاولاديااوالبوشاو  وهالسيات لتيجيمافاياتحاوللالت وقيوهاش ل مافيوواحين واوا،احالالوتالالأل
البورالووهاحيناتاكالألي لفا.ا

لحنااو اااااةاذبااكاترااللهاووو يااوهالبنواالذدالبوثويااحياسلل  ايالياالالبتل ياالاواانانوثيااما،ا
للخاااتالفالبنتاااوئ البتاااياتثلل اااوا ااالاووو يااامايااالل ااااااةاقااال  البون وااامافاااياتياااايمالبونتجاااوها

للفالبلقهاللبنلايماللبثجاما،ادلاواناثياأاقال  البون وامانثالاللبخلووهاوناثيأالبلفو احاه
البتث مافيالبلفو احوبونتجوهالبجليل احصل  ادي هاولو نماحونوفيي وا.ا

لجااالي احوباااذ  ا،ادنافروبيااامالبنوااالذدالبوثوياااحيابووو ياااوهاياليااالالبتل يااالاتتلقااافااااااةا
مااااةاوتليا لهادخا  ايحيرماون ومالألاوولاولااالبث ماااي وا.اثيأاتتلقافاتااكالب روبيا

يجباةناتؤخاذافايالبثياحوناواالاثجاماون وامالألاواولادلانالهالبلياوهالباذ اتنتواياةبياهاتااكا
لبن ما.الحوبيحاافاإناون وامالألاواولاتترا اابارليالاواناهاذيالبوتليا لهاواالااوا البون واما

الي له.ذلت و،انلهالبوا يم،البونيلمالبجل لفيمالبتياترولاح واتاكالبون ومالغي هواونالبوت
لحناو اااااةاذبااكاتشااولاوشاا امالبحثااأااا ل  البتراا فاااااةاووهياامايالياالالبتل ياالاحصاا ما
اوواااما الاتثلياااالاد ااااا البووو يااااوهالبوثويااااحيمالبتااااياتاجاااااالبي ااااواةلل  اتاااااكالبون وااااوهاسلل  ا
يالياالالبتل ياالايااريوافااياتثليااقادفااالالبنتااوئ البوو نااما.التوتاالاوشاا امالبحثااأابتشااولادياااوا

ااااةادلللهاتن ياااذاتااااكالبووو ياااوهالد اااا اتااااكالأللللهاقحااال ابااال اوتخاااذ ااااا ل  البترااا فاا
البل ل لهافياتاكالبون ووها،اوناخاللاور فماتااي اتاكالأللللهاااةالبنتوئ البويت لفما.

 هدف البحث  (3)
ي االفاهااذلالبحثااأاةبااةاثصاا اد ااا اووو يااوهالبنواالذدالبوثويااحياسلل  ايالياالالبتل ياالا

لألاواولا.ا واوايتياابالألوا الب شافااانالبجللنابالبتاياتليي اوا الاليتخللووابل اون ووها
ووو يماواناووو ياوهاةلل  اياليالالبتل يالالذباكاح الفازياول افروبيامالبنوالذدالبوثوياحيافايا
هذلالبنيوقا.ا ووايوتلاهلفالبحثأابا شفاانالألهويمالبنيحيمابتااكالبجللناباللبواؤا  ااااةا

لألاوااااولابتثليل ااااواياااالل ا ونااااهالبلاااال  اااااااةاتيااااايماانتااااوئ الأللل البتااااياتياااارةاةلل  اون واااام
لبونتجوهادلالبخلووهاوناثيأالبلقهاللبنلايماللبثجاما،اليالل ا وناهاقال  اون وامالألاواولا

افيالبتث مافيالقهالبتيلقا.
ا
ا
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 منهج البحث  (4)
يلفاياجاالبحوثأاستحوهالبولخلال يتل لئيالبتثاياياوناثيأاليتل ل البل لياوهالبياوحلما

.ا( Li et al. , 2015, 2016 )  لبوجاولاللب شافااانالبووو ياوهالبولحلباماللبوؤيال فاياهاذلا
حينوااواياالفايااتماةتحااوهالبواان  ال يااتنحويياوااناثيااأالبتراا فاااااةالبرالقااماحااينالبووو يااوها

لاون اااوالاالقاااماذباااكاحنتاااوئ البوياااتخلوماسلل  اياليااالالبتل يااالاللبجللنااابالبوياااتخلومافااايا ااا
هااااذلالبحثااااأالختحااااو الب اااا لاا لياااامالبويللنياااامالبتاااايايشااااوا وا.ا وااااواياااالفاتتاااااونالبللأللل 
،افياوثولبماباتر فاااةالبجللنباللالبرنوص البتيايجباتلييت اوابتثلياقالبووو يامالبوشتلم

ال لل يمالبورينما.
 محتويات البحث  (5)

تناااوللالبحثاااأافااايالألجااازل البياااوحلما ااالاواااناوشااا امالبحثاااأالهلفاااهالون جيتاااها،اليصاااح ا
ونيليااوافاايالألجاازل البتوبيااماااا االتثاياالابال ليااوهالبيااوحلماوااناخاااللااالاااماوثااول .ايتنااوللا

لبن ا  ابو  الماةلل  اياليالالبتل يال،اوتااونوايحيرامالبو  المالدهويتاهاالسياو األول  المحور
لل  ااالقااااوهايايااااامالبتل ياااالالقاااا ل لهالختيااااو الفللئاااالاةلل تااااه،احوس اااااوفماةبااااةا ي يااااماحنااااو اللح

فيااالفايتناااوللاووو ياااوهالبوثويااحمالسلل يااامافاااياوجاااولاةلل  ااالمحوووور اليوووان لبواال لين.ادواااوا
يالياالالبتل ياالالد ا هااواتااااي لاللبرنوصاا ادلالبجللناابالبو لنااماب االاووو ياام.اااااةادنايتنااوللا

 لياااوهالبياااوحلمالبولاااويي البوتلقااااالياااتخللو وافاااياقياااو ابرااا االتثايااالالبلاالمحوووور اليالوووث
فروبياامالبووو يااوهالسلل ياامابيالياالالبتل ياالا نتااوئ ادلل .اااااةادناياااياهااذلالبراا االلبتثاياالا
بال ليوهالبياوحلمالياتنحوياوجولااماوانالب ا لااللبتايايالفاياتمالختحاو اصاثت واواناخااللا

ياااماديااااوالبنتاااوئ ال ثصاااوئيماللبتثاااايالهالبل ليااامالبويللنياااما.ا واااوايااالفاتشاااولال جااازل البتوب
لبللجحااماتو ياااللابالصاااللالباااةاوجولاااماوااانالبتلصااايوها،ااااااةادنايااتماحياااونالبو لجااااالبر حياااما

 للألجنحيمالبتيابجاالبي والبحثأا،احوساوفمالبةاواثقالبحثأا.
 ( عرض وتحميل لمدراسات السابقة 6)

يتناااوللالسياااو ااأحووودهمايو ااانااااا االتثايااالالبل لياااوهالبياااوحلماواااناخااااللاتصاااني ينا،ا
لبن ااا  ابو  ااالماةلل  اياليااالالبتل يااالاحواااوايتااااونهاوااانات  يااازااااااةاو  ااالماياياااامالبتل يااالا،ا
لل  ااالقاوهاياياامالبتل يالا،الديااوالسياو ا دهويمالفللئلاةلل  اياليلالبتل يلا،ا ي ياماحناو اللح
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وجولااامالبل ليااوهااالتصوونيف اليووان  ل لهالختيااو البواال لين.احينوااوايتنااوللالبااذ اتتخااذافيااهاقاا
البتيالهتوهاحووو يوهالبوثويحمالسلل يمافياوجولاةلل  اياليلالبتل يل.

 (  الدراسات السابقة المهتمة باإلطار النظري لمفهوم إدارة سالسل التوريد 6-1)
 ماهية مفهوم سمسمة التوريد  (6-1-1)

حواوحاااما اااوه  اهوواااماحياااحبات  يزهاااوااااااةالبت ا ااامالل يااات ول اواااناترتحااا اياليااالالبتل يااالا
لب اا صالبخو جيااامالبوو اااناتثليل اااوالفاااقالبرالقااامالبتثوب يااماحاااينالبلثااال ال قتصاااوليمال ااالاوااانا
لبول ليناللبروال اللبلييو البولزاينا.اثيأاتليياياليلالبتل يلاتالفقالبورالواوهاللبوالللا

يمالبروايوه.الت تحياياليلالبتل يالاديااواحتلاليمادلللهاللبخوووهاللألولللاحايالبايثلقافروب
جليااال ادلاتراااليلادلاتلييااا افااايالألياااوبيبالبوياااتخلوما.اةنالب ااالفاواااناياياااامالبتل يااالاهااالا
ةثااللأاناالهاواانالبت وواالاحاايناوجولااامالألنشاايمالبو تحيااماحتخيااييالا قوحاامالبواالللاللبخاالووها

احو  ااانا يوناوها(  Kim , 2004) ل يلاللبورالووها،اثتةايو نالبلللاحاناةلل  ايايامالبت
ولااالامالوشااولبمافااياتصااويمالبيااارمادلالبخلواامالبجلياال ا،التاالحي البواالللالبخااومالاتثليا ااوا
ةبةاونتجوهاشحهان وئيمالن وئيمالتياايو واةباةالبرويالالبن اوئيا،ادلاحصال  ادخا  افاإنايايااما

لناااوهاللبورالواااوهاللألوااالللاوااانالبتل يااالاتترااااقاحااااوونالبتااالفقال نيااايوحياباوااالللالبخاااوماللبو 
لبوصول البوختا مااح البول ليناةبةالبشا  وها،الللنالنلياوهالواناااماااوونالصالب واةباةا

البويت اكالبن وئياااةاش لاونتجوهادلاخلووها.ا
(ادنااوايااوهاتثاااي البونتجااوهادلالبخاالووهالتج يزهااوا6111لتاا  ال ليااما)ااحيااللها،ا

حااوبولللالأللبيااماثتااةاتصااح اجااوهز اباليااتخللما.الهااذلاوااواباروااال اتثتااودابراال او لثاالا،اتحاالدا
تؤليااهاةلل  ايايااامالبتل ياالا،اثيااأايااتماتثياايناجاالل البواالللادلالبخووااوهاحلليااماواانالبواال لينا
لثتاةالبروياالالبن اوئيا،الألواا الباذ ايرااللاحوبوناوفاالسياات لتيجيمااااةالألياا لفالبوشات  مافاايا

ايايامالبتل يل.
(البوزليوالبتنوفيايمابالثال ال قتصاوليما،ايالل اواناخااللا6111 وواترللال ليما)البرايا،ا

ت شيلالبوص لفوهالازيول اجلل البونتجاوها و ثاامادلباةا،الذباكاواناخااللاشا ل اوالللادلبياما
وااانالبوااال ليناحايااارو اتوييزياااما،الاتواااوللااااااةانشاااا اشاااح ماوااانالبرالقاااوهالبوؤليااامابتثوب اااوها

اوناخاللاو ثامااونيمات تماحتخ يااثجمالب وقلاللبتوبفا.اترولنيما،ادلا
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(اةلل  ايالياالالبتل ياالاواانالبرالوااوهالبحااو ز افاايانجااوحا6116لترتحاا ال ليااما)الب فااوايا،ا
لبرلياالاواانالبلثااللهال قتصااوليما،ايوبوااواتشااولات شاايلالبت ااوبيفا،اتاالفقاالبورالوااوهاللبواالللا

ياامالبروايااوهالبتااياتؤلي ااوالبلثاال ال قتصااوليما،اللبخاالووهاللألواالللا،ااحاا ادنشاايماتر اايمافواا
ا وواتوتلايايامالبتل يلالبنوجثمابتشولااتلليمادلللهاجليل ادلاورلبماوتيل  ا.

دناةلل  ايايامالبتل يالاتواالاوزيجاواوانالبرااماللب انا،ا(  Koch , 2005)  ووات  ال ليما
لسنتاااودا،التلاااليماحلااا ااتثلياااقاتثياااينوهافااايايااا قالبثصاااللااااااةالبوااالللالبخاااومالي يلاااما

لبخلواامالتيااايو والشااثن واةبااةالبروااال ا.ا وااوادن ااواتصاافا االالبرنوصاا اللبروايااوهالبوتللخاااما
للبالزوااماباثصااللاااااةالب وياامالبونويااحماواانالبوناات ،االفاايالألوااو نالبونويااحم،االفاايالبلقااها

دنا(  Slack and Lewis, 2002)  لبوالئام،احوسااوفماةباةات شايلالبت ا ام.ا واواتا  ال ليام
تيحياااقاياياااامالبتل يااالايااااونالبتااالفقال نيااايوحياباوااالللالبخاااوم،الغي هاااواوااانالبوااالخالناللبتااايا
تشاا لافاايالبن ويااماوخ جااوهابارواياامالسنتوجياامافااياصاال  ايااااالخاالووه،ااتلاالماباروااال ابنياالا

ا اوهم.
(ادنايايااامالبتل ياالاواانالأليااوبيبالسلل ياامالبثلياااما6116 وااواياا  ا)اةل ياا اللبو ياايا،ا

تثااليوهالبرصاا ا،اللبااذ ايتوياازاحااوبال  البت نلبلجيااماللبورالووتيااما،الدناتاااكالبياياااماابوللج اام
توااالاوجولاااماواانالألنشاايمالبل ي يااماللب روبيااوهالبوت اا   ا،اللبتااياتواا ااحاا اقنااللهاوتراالل ا
ح االفاتثليااالالبواالللالأللبياااماةبااةاونتجاااوهان وئياااما.ا وااوادنالبيايااااماتتيااابات واااالالت ووااالا

بتلزيااااحوب ويااوهالبونويااحما،الفاايالبلقااهالبوالئااما.ابتخ ااياات ا اامالبن ااوماوااللخلالبتصاانياالل
حاااناا( Laurel and Kim, 2008) لتلااليماخاالووهاو ااايماباروااال ا.التااايفال ليااما

ياياامالبتل ياالاتوااالاشااح ماداواولاواانالبتياا ياله،الحااللئلالبتلزياااللبوخااوزناللبوصااوناابتاليااما
اوجولاماونالألنشيم.

 دارة  سمسمة التوريد أهمية و فوائد إ  (6-1-2)
تحاا زادهوياامالفللئاالاةلل  ايايااامالبتل ياالاوااناخاااللاتااااي اتيحيل ااواااااةازيااول السياا لللها،ا
لب قوحماااةاانوص البت وبيفا،ال يتخللمالألفالاللألوالابألصللا،التثليقا ااوالبرواال ا

فايا البثوجاما(اااةادنادهويمات ريلايايامالبتل يلاتتواالا6116.التؤ لال ليما)الب فوايا،ا
سثاللأاتثياينوهافاايالبرواياوها،ا فااااوياتليوهالبشاا ل البخاو جيا،اتخ ااياات اوبيفالبنلاالا،ا
زياااول ادهويااامالبتجاااو  ال ب ت لنياااما،ازياااول ااااالليالبونوفياااما،ادتياااوهاوااال البرلبواااما،اترليااالا
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اااااااااااايالياااااالالبتل ياااااالا،احوساااااااوفماةبااااااةالبثوجااااااماسلل  البوخااااااوزناح واايااااااما.ا وااااااواتؤ اااااالال ليااااااما
 (Meltzer , 2003 )اااةادناتثياينادلل اياياامالبتل يالاي يالافاياوجاو هاتخ اياات ا اماا

لبتل ياااالاللبت ااااوبيفالب ديااااووبيما،احوساااااوفماةبااااةازيااااول البثصاااامالبياااالقيماللبوحيرااااوها،اةجاااا ل ا
تثيااينوهافاايالباا ح البثاال اباوناات ا،ازيااول البتاالفلوهالبنلليااما،ازيااول ا  ااو  البتصاانياا،ازيااول ا

االسياتثللزااااي ما،التثلياقالبتويازالبتشاليايا.ا واوايلا  ا لافروبيامااوايامال تصاولاحاوبروال 
(ادناهاالفايايااامالبتل ياالاللبخااوصاحتر اايماقيواامالبونتجااوهاللبخاالووهاواانا6119)اثيااون،ا

لج مان  ااوال البش  مايو نادنايتثلقاحوبتر فاحويتو ل اااةالبثوجوهال غحوهالبرواال ا
 هالبو نما،اللبويوال افاياتالفقالبورالواوها،اللبرللولالبوؤا  افي و.ا ذبكاوناخاللال تصو

واانالبشاا  ماباروااال الحااوبر  ا،الوااناخاااللاوتوحراامادن وااماياحااوهالبروااال ا،ال ي يااماتن يااذهوا
للبتر فاااةاصرلحوت وا،ا ذبكايتياابالألوا اتخيايياةلل  البتالفلوهالبر يايماباونتجاوهاوانا

لبوخازلناب فااا  او  البرواياوهاالبروال اباش  ما.اةنالألو ايتياابالاااادن وامابا قوحامااااة
لبتشليايمالبتثليقالبت وولايتيابالألو الجللادن وماةنتوجيماو نما،الل هتواوماحوبرالقاوهاوااا
شااا لكالبوااال ليناللبرواااال افااايااواياااوهاتيااالي البونتجاااوهالبثوبياااما،ادلالحت اااو ا لبوااال لينا،اللح

اونتجوهالخلووهاجليل ا.ا
دارة عالقات سمسمة التوريد . (6-1-3)  بناء وا 
اااةادنالتجاويا(  Holmberg 2003 ; Heifer and Bender 2009) يؤ الا الاواناااااا

لبش  وهانثلاتحنياو  لماةلل  ااالقوهاياياامالبتل يالاواناخااللالبت  يازااااةاااللادقالاوانا
ثاللأاتراولنادلاشا ل ماح الفاةيصاولالبونتجاوهابارواال اللبثصاللااااةا ااوهما لبول ليناللح

لباااال  الل ثتاااا لمالبوتحااااوللاللب ؤياااامالبوشاااات  م،الور فااااما وفااااما.الدناذبااااكايثتااااوداةبااااةالبالاااامالا
دناهاذلا(  Johnson et al. , 2006) لأليا لفاحراا والباحرا.الفاياذلهالبنياوقا،ايؤ الا

لبترولنايتياباور فما لايا فابلال لهالبيا فال خا ا،اواناثياأاو اوونالبلال اللباارفا،ا
ةباةالبج االلالبوشات  مابالياو اللبتلياايم.ااثالالبوشاو لالبوشات  ما،البترااايمالبويائللا،احوسااوفم

لدناتثليااقاتاااكالب ؤياامايتياااباتن يااذالألشااايو اوااناخاااللا  ااو  البتشااليلادلالبتن يااذالبصاااثي ا
بألاواااولاوااااال هتواااومالب ووااالاحرواياااوهالبتل يااالا،الديااااواواااناخااااللال هتواااوماح فااااالبلااال لها

ثلياااقالبوياااز البتنوفيااايماوااانالتنوياااماقااال لهاجليااال ابألاااااو البوشاااو  ينافاااياياياااامالبتل يااالابت
اخاللاديللقاجليل ادلاونتجوهالخلووهاوتيل  ا.ا
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 اااقرارات اختيار الموردين  (6-1-4)
 Bakker and Kaman 2010 ; Power and Simpson)لتلا احراالبل ليوهاا

دناق ل الختيو البول لينايخااابرل اش لياوناحين اواوال اتاللف ادن واماووبيامالااا(2005 ,
ةلل يماويتلامابل البول لا،الدناتالةاتاكالألن واماالاما حيا  اواناوتخاذ البلا ل لها،الدنابال ا
لبوال لينادن واامابتثليالاوياائلبيمالبجالل ا،الدياااوالبلال  اااااةاتثليالاوياائلبيمالألشاخوصاااانا

 اااااةالبتروواالاواااالبت نلبلجيااوالل حت ااو لهالبوتجاالل ا،الواال اتااللف البلاال لهاداوااوب ما،البلاال ا
لب نيمابتاحيماوتياحوهالبتل يلا،الول اتللف اجللللازونيماباتل يلاللبتيايما،الوال اتاللف البلال  ا
بااال البوااال لااااااةاخياااو لهالبنلااالاللبتلصااايلالل تصاااو هاللبوتوحراااماللسخاااالصافااايااواياااوها

سو ونياااااوهالبو تحياااااماحثااااالالياااااهادن واااااماو لجرااااامالل ياااااما،الديااااااوابلياااااهاللسنجاااااوزا،ا اااااذبكاب
ا.االبوش اله

 ;Bester field, 2003 ; Dressler, 2003)لحصا مااووام،اتا  احرااالبل لياوها

Melbourne, 2006)ا ل  او لاو احراالبنلوياحشاناةنشو ااالقماواالبول لين.اثياأااا
ااا ل  او لجراامالفثااصاوااوايااتماتل ياالياواانالهااذلايرنااياافحووص التوريوود اوااناحاايناتاااكالبنلااوي

يوبواوالنالبروالاحوبت نلبلجياوايتيااباور فاماابالتودري اخاللاوجولاماديوبيب.ا ذبكال هتووم
لفااانالياااتخللو واح ااالفاتثياااينالبونتجاااوهاللبخااالووهالزياااول السنتوجياااما.ا اااذبكاوااانالبنلاااويا

،ايوبواوادنااوايامالتخاوذالبلا ل لهاترتوالااااةاتراللالبل اوئفالهاذلاافرق العموللبو ومات لينا
يتااااتةاواااناتشااا يلافااا قااوااالاتااااماتخصصاااوهال ي ياااماوترااالل ايااالل افاااياوجاااولاتصاااويما
لبونتجااوهادلاتلياايمالبروايااوهالدن واامالبجاالل التثيااينوت وا.اثيااأات االنالبو واامالب ئيياايمابتاااكا

 لفالبوترالل اوانادجالاةثاللأاف اماوتحاوللالب  قاهياةج ل البولاوحالهالل جتووااوهاوااالأليا
االشوهاداتلوشت كا.ا ووادناوناحينالبنلويالبللجبالبت  يزاااي واانلالختياو البوال ليناهايا

لبتااايايثصااالاااي اااوالبوااال للناوااانالبج اااوهالبوتخصصااامافااايالاتواااولالبجااالل اح ااالفاااااوونا
لايافالشاثنالبثصللاااةالبوللص وهالبوت اقاااي اواواناخااللااواياوهالادن واماتجويااالت

توااان اباوااال ليناواااناالبتااايالتقوووديرات  لتلصااايل.ا واااوادناواااناحاااينالبنلاااويالبللجاااباو لاوت اااوا
الألي لفالبوتخصصما.ا

لبتثليااقااالقااوهاواااالبواال ليناتتصاافاحو ياااتللوم،ايجاابادناتحنااةاتاااكالبرالقااوهااااااةا
ئااوهالبشا وفيمالال بتاازلم.الدناتاتماتاااكالبرالقاوهاوااناخااللاو ولاااوهاباثصاللاااااةادفاالاف
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لبول ليناللناتخاااتاكالبو ولااوهابن  يامالبوحو ياوه.ا واوايجابادناتاتمالبشا ل مالاواياوها
لبتلو باحينالبش  ماللبوال لينااااةادياو البتراولنا،اثياأايياوالا الايا فال خا احاقصاةا
يوقوتهالقل لتهاللنااالقمالبترولناتوالالبتازلماحريالالبوال ابألاواولالبوشات  مابتثياينالبجالل ا

لب نيالال لل  ا.ا ووايوتلالبترولنابيشولالبوشاو  ماوااالبوال لينافايالبثصاللااااةاللبلاما
لبورالوااوهاللبتنحااؤلهالبلقيلااما،اثيااأايو اانازيااو  اوصااوناالبواال ليناللقتاا لحاحراااالأليااوبيبا
بتثيااينااوايااوهالبتل ياالالتثياايناخصااوئصالبونتجااوهالخ اااالبت ااوبيفالت تياابالألف ااو ا.ا

قا،ادنااهايجاابالبن اا اةبااةا االاواانالبواال ليناللبروااال احلصاا  مالياا  البحوثااأافااياهااذلالبنيااو
ش  و اثليليلنا،الدنهايجبالبرولااااةاتيالي ااالقاوهاحريال البوال اور اماح الفالبثصاللا
ااةاوزليواتنوفييما ايجبالبتنوزلاان واحلاتلليت واللبرولاااةالياتليوبالبوال ليناللبرواال ا

 Tannery 2002 ; Carr and)نالبل لياوهاا ش  و افياتثليقالألهللفا.اليؤيلالبرليلاوا

Pearson 2009)هذلال تجوياللبذ ايو نالبش  ماوناحيااالتاحيامالثتيوجاوهالبرواال اح  او  اا
د حااااا ا،اللناتيحياااااقاهاااااذيالبشااااا ل مايروااااالااااااااةاةلل  البرالقاااااوهاوااااااالبرواااااال ابتواااااالادثااااالا

ال يت لتيجيوهالبولصاماألفالاةي لللهاوو نما.
بقة المهتمووة بممارسووات المحاسووبة اإلداريووة فوو  م ووال إدارة ( الدراسووات السووا6-2)

 سالسل التوريد 
يو ااناتصاانيفالبل ليااوهالبو توااماحووو يااوهالبوثويااحمالسلل ياامافااياوجااولاةلل  ايالياالا

وجو ه.ايلييالبوجولالألللاتثليلالبووو ياوهالسلل يامالل ت اوقااااةاد ا هاواا3لبتل يلاةبةا
يل،احينووايلييالبوجولالباونيالبرنوص البو لنماب الاووو ياماتاماتااي لافيافروبيماياليلالبتل ا

لختيو هوافيالبوجولالأللل.اةووالبوجولالباوباأافيتناوللالبل لياوهالبتايالهتواهاحوبولاويي البتايا
اتيتخلمافياقيو افروبيمالبووو يوهالسلل يماسلل  اياليلالبتل يلا نتوئ ادلل .

( الدراسات المهتمة بتحديد الممارسات اإلدارية واالتفاق عمى أكيرها توثييرا 6-2-1)
 ف  فعالية سالسل التوريد 

يرتلاالالبحوثااأادناااا ااتاااكالبل ليااوهافااياصاال  اجاالللايوياازاي يلاامالبراا ااحوبلااالحا
اونانوثيم،الل ختصو افياتلصيلالبر ااونانوثيمادخ   

ا
ا
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ممارسات مقترحة إلدارة سالسل  السنة عنوان البحث الباحث م
 التوريد

1 Tan  et al. 

Supply chain 

management: supplier 

performance and firm 

performance. 

اوجو هالبش ل ،البجلل ،الاالقوهالبروال . 1998

2 
Alvarado 

and 

Kotzebue, 

Supply chain 

management the 

integration of logistics in 

marketing 

2001 

يوبحااااااهاحااااااوبت  يزاااااااااةالب  ااااااو لهالأليوياااااايم،ا
لياااتخللمالألن وااامالبحينيااام،الياااتحرولالالباااتخاصا

اونالبوخزلنالب وئا.

3 Tan et al. 

Supply chain 

management: a strategic 

perspective 

2002 

ت ووااااالاياياااااامالبتل يااااال،اوشاااااو  مالبورالواااااوه،ا
خصااااااااوئصاياليااااااااالالبتل يااااااااال،اةلل  اخااااااااالووها
لبروااااال ،اقاااا بالبولقاااااالبجل لفااااياباواااال لين،الا

ا.JITول اتيحيقاديالبالبوخزلنالب ل  ا

4 Chen &  

Paul raj 

Towards a theory of 

supply chain 

management: the 

constructs and 

measurements. 

2004 

لبواال لينالبااذينايااتمالبتروواالاور اامااااونااااللا
ياليااالالبتل يااال،اوااال الصااافالبرالقاااوهاحان اااوا
يليااااامالألجاااال،اواااال افروبياااامال تصااااو هاحااااينا
لأليااا لفالبوشااات  مافااايالبياياااام،البترووااالاوااااا
فااا قااوااالاوترااالل البل اااوئف،الووو يااامالبلااال  ا
اااااااةاقيااااااو افروبيااااامالبرالقااااااوهاوااااااالبواااااال لينا

اللبروال .ا

5 Min & 

Meltzer 

Developing and 

Measuring Supply Chain 

Concepts. 

2004 

 ؤيمالدهللفاوت قاااي و،اوشو  مالبورالواوه،ا
لبوشااااااو  مافاااااايالبوخااااااوي  اللبرللئاااااال،البترااااااولن،ا
ت ووااااالالبورالواااااوه،ااالقاااااوهايلياااااامالألجااااال،ا

اقيول اياليلالبتل يلالبوت قاااي و.ا

6 Li et al. 

The impact of supply 

chain management 

practices on competitive 

advantage and 

organizational 

performance. 

2004 

وشااااااااااو  ماةيااااااااااات لتيجيماباواااااااااال لين،ااالقاااااااااااوها
لبرواااااال ،اوياااااتل البوشاااااو  مافااااايالبورالواااااوه،ا
جاااالل البوشااااو  مافاااايالبورالوااااوه،اواااال ات اااا ل ا

ااوايوهالبتاجيلادلالبتاخي .ا
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 ( الدراسات المهتمة بتحديد العناصر المكونة لكل ممارسة تم اختيارها 6-2-2)
 Supply Chain لبتل يالدلاا البحثاأافايالألجازل البياوحلمادناووو ياوهاةلل  اياليالا

Management(SCM) توااالاو  االماوترااللالألحرااولا،احورنااةامخاا ادنا االاووو ياامايو اانا
تثلل اااوا.الياااريوافااايالبت  يااازاوااانانوثياااما،ااتيحيل اااواتثتاااودابوجولااااماوااانالسجااا ل لهالبتاااي

لتلصايلالبور فاماحصاال  اوحيايماواانانوثيامااونيااما،افيالفايااتمااا ااتاااكالبوج الللهالفااقا
 ااةالبنثلال تي ( Li et al. , 2004) تصنيفالبووو يوهالبذ ادل لتهال ليم

 Strategic Supplier( المشوووووووواركة اإلسووووووووتراتي ية لمموووووووووردين  6-2-2-1)

Partnership 
ثياأايلصاالاح ااواوجولااامالبرالقااوهايليااامالألجاالاحااينالبون واامالبورينااماللبواال لين.التاا  ا

دناتاااااااكالبوشااااااو  ماتلياااااايالبلاااااال لهالبتشااااااليايماللسياااااات لتيجيماا((Donlon,1996ل ليااااااماا
.اافاحو ياتو ل يماللألهويامالبنياحيمباون ووهالبوشت  م،اح لفالبويوال افياتثليقاوزليواتتص

 ,.Noble,1997; Sheridan, 1998 ; Monck et al)هااليجوااااااللاوانالبل ليااو

1998; Balmier and Vision, 1996; Stuart, 1997; Gunasegaram et al. 

2001; Yoshino & Rang an, 1998)دنالبوشااو  مالسياات لتيجيماباواال لينايلياااماا
ذيالألجاالاتشااجااااااةالبتخيااييالبوتحااوللالتااؤل اةبااةاحااذلاوج االللهابثاالالبوشااو لا،الدناهاا

لبشاا ل مالسياات لتيجيماتاالامالبثصااللاااااةاوزليااواوشاات  ماحااينالألياا لفالابوجااو هاتتصاافا
احو يتو ل اوالالبت نلبلجيوا،الا ااونتجوهاجليل احوأليللق.اااااا

تؤ االاحاااناووو ياامالبوشااو  مالسياات لتيجيماوااااا(Tan et al. , 2002)  وااوادنال ليااما
لبوااال ليناتو ااانالبون واااوهاوااانالبروااالاح  اااو  اد حااا افااايا ااالاااااللادقااالاوااانالبوااال لينالباااذينا
يتويزلناحوألهويماللبذيناي غحلنافياتثوالالبويائلبيمابنجاوحالبوراووالهالبتجو يام.الدنات ياي ا

مالبونات احلصالاةثاللأالفال لهاهذلالبنجوحايتاتةاوناخاللاوشو  مالبول لافيااوايوهاتصوي
ت وبي يااما،اللبويااوال افاايالختيااو ادفااالالبرنوصاا البللخااامافاايالبروايااوهالبتشااليايمالليااتخللما
لبت نلبلجيااوا،احوساااوفماةبااةالبويااوال افاايااوايااوهاتل ياافالبرووباامالبوالئوااما.ا وااواتااايفا

يو ن ااواحااانالبون وااوهالبوخيياامالياات لتيجيواا( Balmier & Vision , 1996) ل ليااما
دناا( Noble , 1997) لبرواالاورااوابثااذفاوج االللهالبلقااهالباااوئاا.احينوااواتاا  ال ليااما
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لبوشااو  مالب روبااماباواال لينايو اانادنات االناانصاا لاهووااوااااونايالياالالبتل ياالاللبتااياتتوياازا
احوب يول ا.ا

 Customer Relationship( العالقات مع العمالء 6-2-2-2)
 ,Tan et al. , 1998; Clay comb et al. 1999; Day)دجواالبرليلاونالبل لياوهاا

2000; Moberg et al., 2002;)حانالب لفاوناووو يمالبرالقاوهاوااالبرواال اهالاةلل  ااا
ش ول البروال ا،احنو ااالقوهايليامالألجالاوااالبرواال ا،التثيايناوياتليوها ااوالبرواال ا

يويايمابارالقاوهاوااالبرواال .ا واواللاتحو اتاكالبرنوص الباالاماوناااونااللوالالبنجاوحالأل
دنالبرالقااوهالب يااويمالبولالااماهاايال حاا البوزليااوالبويااتليوماا( Day 2000) لاتحاا هال ليااما

دناحناو ااالقاوهاا(Moberg et al., 2002)للبتاياتالاماوياتليوهالبونوفيام.التا  ال لياما
 خ ين.اقليماواالبروال ات يباونتجوهالخلووهالبون وماتوييزلافيالبونوفيماواال 

 Level of Information( ح ووم المشوواركة فوو  المعمومووات . 6-2-2-3)

Sharing 
حوروبجااما( Monezka et al. 1998; Moberg et al. 2002)  توياازهالبل ليااتين

ويااتل البوشااو  مافاايالبورالوااوهاوااناثيااأاوجااوبينا وياامالبورالوااوهاولااااالبوشااو  ماواانا
اونيم.اليشي اويتل البوشو  ماةباةالبوال الباذ اياتمانوثحما،الجلل اتاكالبورالووهاونانوثيما

هافيااهاتلصاايلاورالوااوهاهووااماألثاالادياا لفايايااامالبتل ياال.القاالالقتاا حالبرلياالاواانالبل ليااوها
(Child house and Twill, 2003; Balmier and Vision, 1996; Twill 1997; 

Turner 1993)لفي احيونااوهادنالأليااو افااياةااالللايالياالاتل ياالاللاااثمالياا اماهاالاتاااا
( Jones 1998 ; Novak et al. 1995) وثلاامالغيا اوشالهم.ا واوادناحرااالبل لياوها

 Lalonde)تاا  ادنااهايو ااناليااتخللمالبورالوااوها وصاال اباوزليااوالبتنوفياايم.ا وااوادنال ليااماا

ترتحا البوشاو  مافايالبورالوااوهاحايناديا لفاياياامالبتل ياالاللثال اواناخوياماد  ااونااا(1998
 Stein and Sweat 1998))قوهايايامالبتل يلالبصثيثم.اللفقال ليما ئيييماتويزااال

فااإنادياا لفايايااامالبتل ياالاللبااذينايتحااولبلنالبورالوااوهاحونت ااوماي لناالناقااول يناااااةالبرواالا
 لثل اف يل اويتلام.ادوواتحاوللالبورالواوهاحصال  اجووايامافيالفاتاتو نالأليا لفالبوشاو  ما

بن ااوئي،الالبتجااولباوااااتلياا لهالبياالقاحصاال  ادفااالافاايات  اامادفااالا ثتيوجااوهالبروياالال
ترتحا ادنال ياتخللمالب راولاا( Tompkins and Ang  1999) لديا ه.ا اذبكافاإنال لياما
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باورالووهالبوالئوماللبلقتيماوناقحلا وفمالبرنوص البل ي يماللخلايايامالبتل يالا،اةنواواتواالا
اااتصااوليما.ا وااوادنالبنتااوئ البتج يحياامابل لياامااااووالاووياازلالايزياالالبولاال  البتنوفياايمابالثاال ال ق

(Childhouse and Twill 2003)قاااالا شاااا هاحاااانالبتاااالفقالبوااااول البوحياااايابجويااااااا
  لبورالووهاخاللايايامالبتل يلايوالالأليو افيالجللاياياماتل يلافروبمالوت وواما.اا

 Quality of Information(  وودة المعموموات محول المشواركة 6-2-2-4)

Sharing  
ثيأاتلياياجالل البورالواوهاخصاوئصالبلقاما،البلقتيام،البواال اواما،الوياتل اوصاللقيما

ا(.Moberg et al. 2002; Monczka et al. 1998) لبورالواوهاولااااالبوشااو  ما
لحلااااالبن ااا ااااانادهويااامالبورالواااوهاولاااااالبوشاااو  ماواااااديااا لفاياياااامالبتل يااال،اة ادنا
ل بت ااوالتااي هااواااااةاةلل  ايالياالالبتل ياالاترتواالاااااةايحيراامالبورالوااوهاولااااالبوشااو  م،ا
اااااااالحصاااا ماخوصااااماتلقيااااهال ي يااااماوشااااو  ماتاااااكالبورالوااااوهاللبياااا فالبااااذ ايااااتماتاااالللب واورااااها

(Chizzo 1998;Holmberg 2000.)ليؤ لاا (Feldmann and Muller 2003 )اااةا
دناجااالل البورالواااوهاولاااااالبوشاااو  ماتتااااا اح ااالاوااانالبوصاااوب البوتشااارحماأليااا لفايايااااما
لبتل يلا،البيالكال نت اوز اباحراالأليا لفا،الحياحبالبولاويي اغيا الب ياويما.لتاذ  ادثال ا

وتروااللا ايلتصاا اااااةاادناتشااليهالبورالوااوها(Mason and Twill 1997)لبل ليااوها
نواااوايوتااالاديااااواباوااال ليناللبرواااال ا.الحصااا مااووااام،ايجااابالبن ااا اةباااةا لبونوفياااينافلااايا،اللح
لبورالوااوهاااااةادن ااواحواوحاامادصااللاةياات لتيجيماتوتا  ااوالبلثاال ال قتصااوليمالدنايااتماا ااا وا

الفقاثلادلنةاونالبتاخي ادلالبتشليه.ا
  Internal Lean Practice( ممارسات ت ن  الفاقد داخميا 6-2-2-5)

 .Hadfield and Nichols 1999; Mason et al))ثيأاداوفااللاونالبل ليوهاا

; Mclvor 2001; Womack and Jones 1996اLi S. et al., 2005حراللاا(;1997ا
 Leanجليااااااللابووو يااااااوهاةلل  ايايااااااامالبليوااااااماتوااااااالافيوااااااوالختصااااااهاحااااااهاوثويااااااحمالب وقاااااالا

Accountingلياا تحياحااوبوج لللهالبتااياتحااذب والبلثاال ال قتصااوليماوااااشاا  وؤهوالبتجااو يلناا
بثااذفالوثولباامالبااتخاصاواانالب وقاالا ت ا ااماللقااها،الياالل ا ااوناذبااكافااياو ثااامالبتصااويما،ا
لبتصنياا،البت تايسااانالبجالل ادلالبتخازينا،ادلافاياو ثاامالبنلالادلاتياايمالبونتجاوهالبن وئياما

اخلووهاوواحرلالبحيا.اباروال ادلادانو اتلليما
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 Post ponement  ( عمميات التث يل أو الترحيل 6-2-2-6)
ليلصلاحروايوهالبتاجيلادلالبت ثيل،اتلييا اويراولال نت او اوانااوايامادلانشاويا وبتصانياا

 Van Hock)دلالبنلاالادلالبتيااايماةبااةانلياامازونياامادحراالااااوناخيااللهايايااامالبتل ياال.اا

1998 ; Beamon 1998 ; Johnson and Davis 1998; Naylor et al. 1999; 

Van Hock and Voss 1999)حاا ل  الألخاذافايال اتحاو انليتايناا(1998).الييوبابا
(اتثليالاد اواناتااكالبخياللها6(اتثليلااللالبخيللهالبتيايلفايتماتاجيا اوا.ا)1هووتينا)

دناولاالهاا(Waller et al. ,2000) ايلفايتماتاجيا و.الفياهذلالبنيوقاديااواتا  ال ليام
لبتاجيلاييو اباون ومالبورينماحاانات الناو نامافاياتيالي اةصالل لت والبوختا اماوانالبونتجاوها
ح لفاتاحيمالثتيوجوهالبروال اللبتوييزافاياونات اوراينا،ادلاةجا ل اتراليلافايال اوئفاحرااا

غياا اوتوااويز (األيااللافتاا  االبتاحيااوه.الجاالي احوبااذ  ادنالثت ااو البون وااماحواالللادلبياامانوييااما)
زونيماوو نمايرولاااةازياول ال جاماو لنامالبون وامانثالال ياتجوحماألياماتليا لهافاياياحاوها
لبروال ا.احوساوفماةبةاذبكاتيتيياالبون واماتخ اياات ا اماياياامالبتل يالالبخوصاماحتاواوانا

 Lee and Billington  , 1995 ; Van Hock)خااللالسثت او احوخازلناوالللانوياياا

and Voss , 1999) . 
لحص مااووما،ايثتودالبتاخي اللالبتاجيلافياولالاوهاياياامالبتل يالالباةاوللج امانالها
لبونتجااوها،اياحااوهالبياالقاااااةاونتجااوهالبون وااما اللبتراا فاااااةاهي االالبليااللالبو  لاااما

 Fisher 1997 ; Fuller 1993; Pagh)اااةان اومالبتصانياالن اومالبالجياتيوهافي اواا

and Cooper 1998) .اذبكايو انالبلاللاحاانالباجال اةباةالبتااخي ادلالبتاجيالايرتحا ادوا لاا 
ولحاال افاايالبثااو هالبتوبيااما اونتجااوهاوحت اا  ا،اونتجااوهاذلها اوفاامانللياامااوبيااما،اتخصااصا
لقيقا،القهالبتيايمايليلانيحيوا،ات  ل ااوايوهالبتيايمالبحياي ا،ال جامااالمالبتا الاو ت راما

مادلادن وماتصنياافيا الالقتصاوليوهاثجاماصالي  ا،الدخيا لافايا الااالما،ادن ومابلجييتي
البثوجمابور فماوتخصصما.ا

( الدراسوووات التووو  اهتموووت بالمقووواييس التووو  تسوووتخدم فووو  قيووواس فعاليوووة 6-2-3)
 الممارسات اإلدارية إلدارة سالسل التوريد كنتائج أداء 

 ;Hall 1993; Koufteros et al.1997)دجواااااللاوانالبل لياوهاا ( 6-2-3-1)

Rondeau et al. 2000)دنادثاالالبولااويي البولت ثاامابليااو افروبياامالبووو يااوهالسلل يااماا
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 Deliveryسلل  اياليلالبتل يلا نتيجمابأللل اهلالبلل  اااةالبتيايمافايالبوللايالالبوثالل ا

Dependabilityللبتاااياترنااايالبوااال الباااذ اتياااتيياافياااهالبون وااامالبلفاااو احوبتزلووت اااوا،اواااناا
اثيأالقهالثجمالانلايمالبونتجوهالبويالحم.ا

 ; Stalk 1999 ; Vesey 1991) واوادجواااااللامخا اوانالبل لياوهااا(6-2-3-2)

Hadfield and Pannesi 1995 ; Kessler and Chakrabarti 1996)دنادثالاااا
ثمابليو افروبيمالبووو ياوهالسلل ياماسلل  اياليالالبتل يالا نتيجاماباأللل اهالالبولويي البولت ا

للبذ ايرنيالبوال الباذ افياهات النالبون واماقاول  اا Time to Marketلبلقهالألوالاباتيلق
اااةالبلفو احوبونتجوهالبجليل احاي هاوناونوفيي والب ئيييينا.ا

بياوحلماااونااا االتثايالالبل لياوهالبياوحلمالتايييواااةاووالثتلتهالبوثاول الباالاامال  اا
 Rondeau et al. , 2000; Power et)لحص ماخوصماوواتلصاهاةبيهال لياوها الاواناا

al., 2001; li et al., 2005, 2006)يو انادناياخاصالبجالللالبتاوبيالبنتاوئ البتوبياماااا
 - املبويللنيللبتياترتح الأليو افيالبل ليما
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ا

 م
ت اإلدارٌت الووارس

 .إلدارة سلسلت الخىرٌد

الجىانب أو العناصر الخً حغطٍها الووارست 

 اإلدارٌت
 نخائج األداء

1 

 

هشاركت إسخراحٍجٍت 

 للوىردٌن.

 االعخماد علّ عدد قلٕل مه المُزدٔه . (1-1)

 االعخماد علّ مُزدٔه ذاث جُدة عالٕت. (1-2)

اعخباااااز ال ااااُدة ٌاااآ المعٕاااااز ا َ  فاااآ ا خٕاااااز  (1-3)

 .المُزدٔه 

الساااعٓ ة اااُة عقامااات عالقااااث عُٔلااات ا جااال مااا   (1-4)

 المُزدٔه.

 حل المشاكل م  المُزدٔه ةصُزة مشخسكت . (1-5)

قٕااااااااد الماااااااُزدٔه ةمسااااااااعدحىا لخحسااااااإه جاااااااُدة  (1-6)

 مىخ احىا . 

حُجاااد ةاااسامن ححسااإه مساااخمسة حشااامل الماااُزدٔه  (1-7)

 السئٕسٕٕه.

إدزاج المااااااااُزدٔه ةاااااااامه  وشاااااااا ت الخ  اااااااإ   (1-8)

 َححدٔد ا ٌداف .

ٕسااااااإٕه فااااااآ ح ااااااأُس إشاااااااساد الماااااااُزدٔه السئ (1-9)

 المىخ اث ال دٔدة 

 إشساد مُزدٔىا فٓ مُةُعاث ال ُدة (1-11)

 حباد  المعلُماث المسحب ت ةا مُز السسٔت  (1-11)

حباااااااااااد  المعلُماااااااااااث المسحب اااااااااات ةالعمالاااااااااات  (1-12)

 َحسقٕخٍا 

ال اااااادزة علااااااّ  -3

الخساااااااالٕ  فاااااااآ 

المُاعٕاااااااااااااااااااد 

َةالىُعٕاااااااااااااااات 

َةاااااااااااااااااااالح   

 المحدد.

 

 

قاااااااادزة علااااااااّ   -3

الُفاااااااااااااااااااااااااااا  

ةالمىخ ااااااااااااااااااث 

ال دٔااادة ةعساااس  

مىافساااااإٍا مااااااه 

 السئٕسٕٕه.

 عالقاث هع العوالء 2

اساااااااخمساز ح ٕااااااإ  الشااااااا اَْ السسااااااامٕت َ ٕاااااااس  (2-1)

 السسمٕت مه العمال 

اساااخمساز الخلاعااال مااا  العماااال  لةاااب  المُرُقٕااات ( 2-2)

 َاالسخ اةت َ ٕسٌا

اساااااخمساز المخاةعااااات مااااا  العماااااال  َدَزٌااااا  فااااآ  (2-3)

 حُ   دماث ال ُدة

 اسخمساز قٕاض َح ٕٕ  مسخُِ زةا العمال  (2-4)

اساااااااخمساز الخعاااااااسف علاااااااّ حُقعااااااااث العماااااااال   (2-5)

 المسخ بلٕت 

َةااااا  ال  اااااُاث الخااااآ حساااااٍل للعماااااال  علااااا  ( 2-6)

 ال دمت

محاَلاااات حُشاااإل شااااعُز العمااااال  حااااُ  عدالاااات  (2-7)

 الخصسفاث

 الخ ٕٕ  الدَزْ  ٌمٕت العالقت م  العمال   (2-8)

اةالث دَزٔااات مااا  العماااال  فااآ محاَلااات ع اااد م ااا( 2-9)

 كافت المسخُٔاث

 حجن هشاركت الوعلىهاث 3

إحاحاااات اللسشاااات للشااااسكا  الخ ااااازٕٔه ةالحصااااُ   (3-1)

 علّ معلُماث عه الشسكت 

إةااااالش الشااااسكا  الخ ااااازٕٔه ةعٔاااات ح ٕٕااااساث فاااآ  (3-2)

 االحخٕاجاث

إشااااااااساد الشااااااااسكا  الخ ااااااااازٕٔه فاااااااآ معسفاااااااات  (3-3)

 معلُماث عه المل ٕت 

إة ااااااا  الشااااااسكا  الخ ااااااازٕٔه علااااااّ علاااااا  حاااااااد  (3-4)

 ةال ةأا المؤرسة 

إة ااااا  الشااااسكا  الخ ااااازٕٔه علااااّ علاااا  ةالعملٕاااااث  (3-5)

 الخ ازٔت 
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حبااااد  المعلُمااااث مااا  الشاااسكا  الخ اااازٕٔه حاااُ   (3-6)

 ح  ٕ  ا عما 

حباااااد  المعلُماااااث حااااُ  اعحااااداد َالخ ٕٕااااساث  (3-7)

 المؤرسة

 جىدة هشاركت الوعلىهاث 4

حباااااد  المعلُماااااث ماااا  الشااااسكا  الخ ااااازٕٔه فاااآ  (4-1)

 الُقج المىاس  

 حباد  المعلُماث م  الشسكا  الخ ازٕٔه ةدقت (4-2)

حباااااااد  المعلُماااااااث ماااااا  الشااااااسكا  الخ ااااااازٕٔه  (4-3)

 ةصُزة كاملت 

حباااااااد  المعلُماااااااث ماااااا  الشااااااسكا  الخ ااااااازٕٔه  (4-4)

 ةحٕذ ح ُن معلُماث مالئمت

مساعاااااااااة حباااااااااد  المعلُماااااااااث ماااااااا  الشااااااااسكا   (4-5)

 الخ ازٕٔه ةحٕذ ح ُن مُر ت 

 حجنب الفاقد داخلٍا 5

 ح لٕض َقج اععداد َ الخ ٍٕص (5-1)

 َجُد ةسوامن ححسٕه مسخمس  (5-2)

 َجُد وظاد إوخاج ةالسح  ( 5-3)

دعاااااا  المااااااُزدٔه لخ لاااااإض  َقاااااااث ا ع ااااااا   (5-4)

 َاللاقد َالخُقف 

ال لباااااث َاالسااااخالد َاععمااااا  ح لاااإض  َقاااااث ( 5-5)

 الُزقٕت

 الخأخٍر أو الخرحٍل 6

 حصمٕ  مىخ احىا لخ  ٓ عملٕت الخ مٕ  كاملت (6-1)

إعااااااادة حسحٕاااااا  عملٕاااااااث اعوخاااااااج ل  اااااار فاااااآ  (6-2)

 االعخباز كافت الخع ٕساث 

 مساعاة حع ٕس الخُشٔ  َالخ مٕ  َاالسخالد (6-3)

مساعااااااة الخاااااع ٕس فااااآ ح مٕااااا  المىاااااخن الىٍاااااائٓ  (6-4)

 َحعرٕسي علّ مح ت الخسلٕ  

ح اااااصٔه البةاااااااعت الخاماااااات عىااااااد و اااااااع حُشٔاااااا   (6-5)

 َمساعاة ز باث العمال  
 

 فروض البحث المشتقة ( 7)
تايييواااةاوواتاونتهالبل ليوهالبيوحلمافياهاذلالبوجاولا،الواواتااونهالبتثايالالبخاوصا
ح ااوا،ايو ااناااا االبشاا لال تااياابيلااا ايحيراامالبوتلياا لهاولااااالبحثااأا)اياالل ا ونااها
وياااتلاماللا قوحياااماللاتوحراااما(اللبتاااياواااناخالب اااوانشاااتقااااالللاوااانالب ااا لاا،ايتياااابالألوااا ا

ااا-لختحو اصثت وا 
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا

 

ا
ا

ا
ا
ا
ا
 
 

اااااااااااا
ااااااااااااا

 

 ) شكل يوضح العالقة بين المتغيرات المستقمة والرقابية والتابعة (
اااااا

يلا البش لالبيوحقادنالبوتليا لهالبوياتلاماتشاولالبووو ياوهالبوثوياحيمالبياتماللبولتا حا
فروبيت اواسلل  اياليالالبتل يالافايا الالس ت او احاا ا البوتليا لهالب قوحياماتاااي لا واوادلاااثها
لبل لياااوهالبيااااوحقاتنولب ااااواحااااوبر االلبتثايااالا.ا وااااوادنالبوتلياااا البتااااوحااهااالاوااااواتثلاااااهاتاااااكا

لبويتلامالبيتماوناداا ااااةانتاوئ الأللل ا،اثياأالتاا اوانالبتثايالادناد اا اتااكاالبوتلي له
لبنتوئ ا ونهالألا اااةاقل  البلثل ال قتصوليماااةالبتياايما)البلقاها،البنلاياما،البثجاما(ا،ا
حوساااوفمالبااةاقاال  البلثاال ال قتصااوليماااااةالبلفااو احوبتياالقا)البلاال  اااااةالبلفااو احوبونتجااوها

ا-مكن صياغة الفرض األول كاآلت  :ياي هاوناونوفيي وا(.الحنو اااةاذبكا،البجليل اح

 الوخغٍراث الوسخقلت

 هوارساث ادارة سالسل الخىرٌد  

 الوخغٍراث الرقابٍت  
 الوخغٍر الخابع 

 مشازكت إسخساحٕ ٕت للمُزدٔه

 عىصس( 33) ٔخح   فًٕ 

 

 عالقاث م  العمال 

 عىاشس ( 3) ٔخح   فًٕ 

 ح   مشازكت المعلُماث

 عىاشس ( 3ٔخح   فًٕ )

 جُدة مشازكت المعلُماث

 عىاشس ( 3ٔخح   فًٕ )

 ح ى  اللاقد دا لٕا

 عىاشس ( 3) ٔخح   فٍٕا 

 

 الخع ٕس  َ الخسحٕل

 عىاشس ( 3) ٔخح   فًٕ 

 حجن الشركت
 

 كبٍر

 هخىسط

 صغٍر

 

 نىع القطاع

 

 صناعً

 حجاري

القدرة على الخسللٍن 

هللللن حٍلللل  الىقللللج 

 والنىعٍت والحجن

القللدرة علللى ححقٍلل  

الىقللللج األهيللللل  للللً 

الخسللى) )أي الى للاء 

بالونخجللللاث الجدٌللللدة 

 بأسرع هن هنا سٍها 
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يت تباااةالبليوماحوبووو يوهالبوثويحيماسلل  اياليلالبتل يلاثاللأاتثياينوهافاياا= 1ف 
اقل  البلثل ال قتصوليماااةالبتيايما.

 :كما يمكن أن نشتق من هذا الفرض الرئيس  ستة فروض فرعية عمى النحو اآلت  
يت تااابااااااةالبلياااومايوبووو يااامالبوثوياااحيما)ااوشاااو  ماةيااات لتيجيماباوااال لينا(اسلل  اا=11ف 

اياليلالبتل يلاثللأاتثيينوهافياقل  البلثل ال قتصوليماااةالبتيايما.
يت تااابااااااةالبلياااومايوبووو يااامالبوثوياااحيما)اااالقاااوهاوااااالبرواااال (اسلل  اياليااالاا=21ف 

ا البلثل ال قتصوليماااةالبتيايما.لبتل يلاثللأاتثيينوهافياقل ا
يت تااااابااااااااةالبلياااااومايوبووو يااااامالبوثوياااااحيما)ااثجاااااماوشاااااو  مالبورالواااااوها(اسلل  اا=31ف 

اياليلالبتل يلاثللأاتثيينوهافياقل  البلثل ال قتصوليماااةالبتيايما.
يالايت تباااةالبليومايوبووو يمالبوثويحيما)ااجلل اوشو  مالبورالواوه(اسلل  ايال= 41ف 

البتل يلاثللأاتثيينوهافياقل  البلثل ال قتصوليماااةالبتيايما.
يت تاااباااااااةالبليااااومايوبووو ياااامالبوثويااااحيما)ااتجناااابالب وقاااالاللخايااااو(اسلل  ايالياااالاا=51ف 

البتل يلاثللأاتثيينوهافياقل  البلثل ال قتصوليماااةالبتيايما.
 ادلالبت ثياااال(اسلل  ايالياااالايت تااااباااااااةالبليااااومايوبووو ياااامالبوثويااااحيما)االبتاااااخيا=61ف 

البتل يلاثللأاتثيينوهافياقل  البلثل ال قتصوليماااةالبتيايما.
 كما يمكن أن نشتق من التحميل الفرض الرئيس  اليان  عمى النحو اآلت  : 

يت تباااةالبليوماحوبووو يوهالبوثويحيماسلل  اياليلالبتل يلاثاللأاتثياينوهافاياا= 2ف 
اليماااةالبلفو احوبتيلقالألوالاا.قل  البلثل ال قتصو

 كما يمكن أن نشتق من هذا الفرض الرئيس  ستة فروض فرعية عمى النحو اآلت  :
يت تااابااااااةالبلياااومايوبووو يااامالبوثوياااحيما)ااوشاااو  ماةيااات لتيجيماباوااال لين(اسلل  اا=12ف 

اياليلالبتل يلاثللأاتثيينوهافياقل  البلثل ال قتصوليماااةالبلفو احوبتيلقالألوالاا.
يت تااابااااااةالبلياااومايوبووو يااامالبوثوياااحيما)اااالقاااوهاوااااالبرواااال (اسلل  اياليااالاا=22ف

افياقل  البلثل ال قتصوليماااةالبلفو احوبتيلقالألوالاا.لبتل يلاثللأاتثيينوها
يت تباااةالبلياومايوبووو يامالبوثوياحيما)ااثجاماوشاو  مالبورالواوه(اسلل  اياليالاا=32ف

البتل يلاثللأاتثيينوهافياقل  البلثل ال قتصوليماااةالبلفو احوبتيلقالألوالاا.
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جلل اوشو  مالبورالواوه(اسلل  اياليالاايت تباااةالبليومايوبووو يمالبوثويحيما)اا=42ف 
البتل يلاثللأاتثيينوهافياقل  البلثل ال قتصوليماااةالبلفو احوبتيلقالألوالاا.

يت تاااباااااااةالبليااااومايوبووو ياااامالبوثويااااحيما)ااتجناااابالب وقاااالاللخايااااو(اسلل  ايالياااالاا=52ف 
اقالألوالاا.لبتل يلاثللأاتثيينوهافياقل  البلثل ال قتصوليماااةالبلفو احوبتيلا

يت تااااباااااااةالبليااااومايوبووو ياااامالبوثويااااحيما)االبتاااااخي ادلالبت ثياااال(اسلل  ايالياااالاا=62ف 
البتل يلاثللأاتثيينوهافياقل  البلثل ال قتصوليماااةالبلفو احوبتيلقالألوالاا.

 الدراسة الميدانية   (8)
هاياااالفايليااااياهاااااذلالبجااااز اوجتوااااااالبحثااااأالاينتاااااه،اقوئواااامال ياااااتحيونالتثاياااالالبحيوناااااو

 لسثصوئيمابإلجوحوهالبوتثصلاااي وا.
 ( م تمع البحث وعينته8-1)

يت االناوجتوااااالبحثااأاواااناجويااااالبشاا  وهالبصااانوايماللبتجو ياااماالبياارلليمالبول جااامافااايا
حل صاااامالألل لقالبووبيااااما)حراااالاليااااتحرولالبشاااا  وهالبخلويااااماللبووبيااااماللبحناااالكا،ان اااا لابيحيرااااما

قللئمالياتحيوناب الاشا  ماا4ش  ما.الحإ يولاا646اوايوت والبتياتحرلااناياليلالبتل يلا(اا
%(ا،ا14.15لياااتحيونمافلااايا)احنياااحماا136ب ت لناااياباويااائلبيناتااامالياااتالماحلليااايمالبح يااالال 
قوئوااماليااتحيونالوااوابراالمال توااولالجوحت ااو،اللابلجااللات اا ل افاايااوايااوهاا17 وااواتااماليااتحرولا

%الهاالاوااوايرتحااا اا16.69لجوحااماحنيااحماا119ل جوحاامابيصااح ااااللال يااتحيونوهالبصاااثيثما
اال دول التال  تمك األعداد : ويمخصنيحماولحلبمابوالاهذيالألحثوأا.ا

اااا

 االستبيانات
 االستبيانات الصالحة لمتحميل االستبيانات المستردة االستبيانات الموزعة

البنيحما%البرللالبنيحما%البرللالبنيحما%البرلل
ا%16.69ا119ا%14.15ا137ا%111ا968

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ااا-لقلاتماتصنيفاخصوئصادف للالبرينماااةالبنجلال تيا 
ا

 

 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغيرات

ا%83ا99اذ   ال نس
ا%17ا61ادناة

 العمر

ا%47ا56اينما63-36
ا%66ا31اينما33-46
ا%19ا61اينما43-53
ا%8ا16اينما54-61

 عدد سنوات الخبرة

ا%37ا44اينللها1-11
ا%69ا35اينما11-61
ا%17ا61اينم61-31
ا%17ا61افا ا اا-ا31

 العمم المؤهل 

ا%67ا36الحالم
ا%57ا68اح وبل يل 
ا%16ا14اووجيتي 
ا%4ا5ال تل ل 

ح م الشركة ونوع 
 القطاع

ا%66ا74اصنوايما حي  البثجم
ا%13.5ا16اصنوايماوتلييمالبثجم
ا%4ا5اصنوايماصلي  البثجم

ا%11ا16ا حي  البثجماتجو يم
 %7.5ا9اتجو يماوتلييمالبثجم
ا%33ا3اتجو يماصلي  البثجم

 

 ( قائمة اإلستبيان 8-2)
حلااا االختحاااو اصاااثمالب  ااااينالب ئييااايينالبياااوحلينالواااوايتحر واااواوااانالختحاااو لهاف اياااما
بارنوصا البو لنااماب الاووو يااماااااةاثال ا،اياالفاياتماتثاياالالسجوحااوهالبوتثصالاااي ااواواانا

تلزير اااوااااااةا(احيونااوابلوئوااامالسياااتحيونالبتاااياتاااما1ايناامالبحثاااأا.اليواااالاواثاااقالبحثاااأا قاااما)
او  للهالبرينما.
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(اتاااماتليااايو والفلاااوابنااالها119دلاااا البتثايااالالبوحااالئيابإلجوحاااوهالبوياااتاومالبصاااثيثما)ا
لبليوهالبذ اتنتويالبيهاو ا للهالبريناما)صانوايالتجاو  ا(الثجامالبشا  ما)ا حيا  الوتليايما

ااا-لصلي  ا(البةالبصل  البتوبيما 
ا

ا
ا
ا

 
ا

ا

 ( التحميل اإلحصائ  8-3)
فوووو  الحصووووول عمووووى المتوسووووطات الحسووووابية  SPSS( اسووووتخدام برنووووامج 8-3-1)

واالنحرافات المعيارية لكل ممارسوة محاسوبية إلدارة سالسول التوريود والعناصور المحوددة 
 لتمك الممارسة والترتي  ومستوى التثيير عمى القرار.
،اثياأااFive Point Likert Scaleلفاياهاذلالبصاللالياتخلماولياو ابي ا هالبخوويايا

اداييهالبنلوياااةالبنثلال تيا 
ا

 غير موافق  دا غير موافق موافق الى حد ما موافق موافق  دا اال ابة
ا1ا6ا3ا4ا5 الدر ة

اا   
 وااواقااومالبحوثااأاحإختحااو اواال الو ونياامال اتوااولاااااةالبحيونااوهالبتااياتاامالبثصااللاااي ااوا،ا
لواال التيااوقالاحااوهالبوليااو البااذ اتااماليااتخللوهافااياجواااالبحيونااوهالذبااكاحإيااتخللماوروواالا

لباااذ ايحاايناوااال الجاااللال تحااوياحاااينالبليويااوهالبورحااا  ااااانااGronbaach Alphaل تحااوياا
لهاياقيوامايو انالنايياتللاواناا1.83لا ونهاقيوماورووالال  تحاويالجوحوهالف للالبرينما.الق

،الذادناقيوااماورووالال تحااويادب ااوااو اا للهالبريناماخالب اواااااةالو ونيامال اتوااولااااةالجوحااوها
الحخوصامافاياوجاولالبحثالأال جتوواياما.ا1.61ت لناولحلبمالذلا ونهاويوليماللال ح اونا

 هفردة 119حجن العٍنت 

 مفردة 24ت ارية  مفردة 95 صناعية

هفردة  74

 كبٍرة
هفردة  16

 هخىسطت
مفردات  5

 صغيرة
هفردة  12

 كبٍرة

هفرداث  9

 هخىسطت

 هفرداث 3

 صغٍرة
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نثاالاووو يااوهالبوثويااحمال لل يااماسلل  ايالياالالياالفانراا اابنتااوئ البتثاياالالسثصااوئيا
لبتل ياالالدا هااواااااةاقاا ل  البتيااايما)اقاال  البلثاال ال قتصااوليماااااةاتيااايمالبونتجااوهاللبخاالووها
لفااقاورااويي البجاالل اللبلقااهاللبثجااما(القاا ل البتياالقا)اقاال  البلثاال ال قتصااوليماااااةاتيااايما

فيااي وا(،اثيااأانلااا الثصااوئيوهالبوتلياايالبونتجااوهالبجلياال افاايالبلقااهالبوالئااماولو نااماحونو
لبثيوحيالل نث لفالبوريو  اللبت تيبالل جمالبتااي اب الاووو ياما ئييايمالواوايا تحياح اواوانا
ووو يااوهاف ايااما.اااااةادنايااتماتلاااي ادااا اتليياا اثجاامالبشاا  مالناالهالبليااوهاااااةالبنتااوئ ا

البوتثصلاااي وا.ا
 ( األير عمى قرار التسميم 8-3-1-1)
 ( المشاركة االستراتي ية لمموردين8-3-1-1-1)
 

 (1المتغير المستقل رقم ) م
 مشاركة استراتي ية لمموردين

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 التثيير

اوتليي 10 0.631 3.261 ل اتوولاااةااللاقايلاونالبول لينا. 1
او ت ا 4 0.601 4.597 ل اتوولاااةاول ليناذلهاجلل ااوبيم. 2
اوتليي 9 0.537 3.840 لاتحو البجلل اهيالبوريو الألللافيالختيو البول لينا. 3
او ت ا 5 0.617 4.580 لبيرياحلل اسقوومااالقوهايليامالألجلاواالبول لين. 4
او ت ا 3 0.571 4.605 ثلالبوشو لاواالبول ليناحصل  اوشت  ما. 5
او ت ا 2 0.523 4.672 قيومالبول ليناحويوالتنوابتثييناجلل اونتجوتنوا.ا 6
او ت ا 8 0.555 4.076 تلجلاح لو اتثييناويتو  اتشولالبول لينالب ئيييين. 7
او ت ا 7 0.668 4.101 ةل لدالبول لينااونادنشيمالبتخيييالتثليلالألهللفا. 8
او ت ا 1 0.446 4.731 ةش لكالبول لينالب ئيييينافياتيلي البونتجوهالبجليل ا 9
او ت ا 6 0.526 4.294 ةش لكاول لينوافياولالاوهالبجلل  11
اوتليي 11 0.703 3.219 تحوللالبورالووهالبو تحيماحوألول البي يما 11
ااريف 12 0.588 2.412 تحوللالبورالووهالبو تحيماحوبرووبمالت قيت وا 12

او ت ا  0.581 4.032 ا مالى
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 ( العالقات مع العمالء 8-3-1-1-2)

 (2المتغير المستقل رقم ) م
 العالقات مع العمالء

االنحراف  المتوسط الحساب 
مستوى  الرتبة المعياري

 التثيير
1 
 

ليتو ل اتلييمالبش ول الب يويمالغيا الب ياويما
 ونالبروال ا.

4.857 

 

351. 

 

3 

 
او ت ا
 

ليتو ل البت والاوااالبرواال ابااحيالبولالقياما 2
الل يتجوحمالغي هو.

او ت ا 8 225. 3.983

ليتو ل البوتوحراماوااالبرواال اللل هامافاياثالا 3
اخلووهالبجلل .

او ت ا 4 367. 4.034

او ت ا 6 242. 4.025اليتو ل اقيو التلييماويتل ا اوالبروال . 4

لبرواااااااال الياااااااتو ل البترااااااا فااااااااااةاتلقراااااااوها 5
البويتلحايما.

او ت ا 4 343. 4.034

لااااااالبخيااااللهالبتااااياتياااا لاباروااااال ايااااابا 6
البخلوم.

او ت ا 7 0917. 3.992

7 
وثولباااماتلصااايلاشااارل البرواااال اثاااللااللباااما

البتص فوه.
اوتليي 9 632. 3.429

او ت ا 3 896. 4.168البتلييمالبلل  األهويمالبرالقماواالبروال . 8

ولااوحالهالل يااماواااالبروااال افااياوثولبااماالاالا 9
ا وفمالبويتليوه.

او ت ا 2 722. 4.462

  4.109 0.429964        ا مالى                   
 

او ت ا  430.
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    ( ح م مشاركة المعمومات8-3-1-1-3)

 (3)المتغير المستقل رقم  م
 ح م مشاركة المعمومات

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 التثيير

1 
ةتوثااامالب  صاااماباشااا  و البتجاااو ييناحوبثصاااللااااااةاورالواااوها

اانالبش  ما
 و ت ا 3 415. 4.076

 و ت ا 2 181. 4.966اةحالغالبش  و البتجو ييناحايماتليي لهافيال ثتيوجوه. 2
 وتليي 7 000. 3.000اةش لكالبش  و البتجو يينافياور فماورالووهاانالبوا يما. 3
 و ت ا 6 183. 4.017اةحلو البش  و البتجو ييناااةاااماتوماحوبلاويوالبوؤا  . 4
 و ت ا 5 201. 4.042اةحلو البش  و البتجو ييناااةاااماحوبروايوهالبتجو يم. 5

6 
تحااااااوللالبورالوااااااوهاواااااااالبشاااااا  و البتجااااااو ييناثااااااللاتخيااااااييا

الألاوول.
 و ت ا 4 287. 4.050

 و ت ا 1 121. 4.987اثللالسثللأاللبتليي لهالبوؤا  .تحوللالبورالووها 7
او ت ا  198. 4.163 ا مالى 

 

    (  ودة مشاركة المعمومات8-3-1-1-4)

 (4المتغير المستقل رقم ) م
 مشاركة المعمومات  ودة

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 التثيير

او ت ا 1 358. 4.874ا.تحوللالبورالووهاواالبش  و البتجو يينافيالبلقهالبونويبا 1
او ت ا 3 351. 4.143ا.تحوللالبورالووهاواالبش  و البتجو ييناحلقم 2
اوتليي 5 317. 3.034ا.تحوللالبورالووهاواالبش  و البتجو ييناحصل  ا وواما 3

4 
حثيأات لناورالواوهاتحوللالبورالووهاواالبش  و البتجو يينا

ا.والئوم
او ت ا 2 423. 4.798

5 
و لاااو اتحااوللالبورالوااوهاواااالبشاا  و البتجااو ييناحثيااأات االنا

ا.ولالما
او ت ا 4 307. 4.084

او ت ا  351. 4.187 ا مالى 
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          (  ت ن  الفقد داخميا8-3-1-1-5) 

 (5)المتغير المستقل رقم  م
 ت ن  الفقد داخميا

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 التثيير

او ت ا 2 386. 4.109ا.تخ ياالقهالسالللالالبتج يز 1
او ت ا 1 279. 4.916ا.لجللاح نوو اتثييناويتو  2
ااريف 5 279. 2.084ا.لجللان وماةنتوداحوبيثبا 3
او ت ا 4 391. 4ا.لامالبول لينابتخ ياادلقوهالألايولاللب وقلاللبتلقفا 4
او ت ا 3 308. 4.084 .تخ ياادلقوهالبياحوهالل يتالماللساوولالبل قيم 5

او ت ا  329. 3.839 ا مالى 
 

       (   التثخير أو الترحيل8-3-1-1-6)

 (6المتغير المستقل رقم ) م
 التثخير  أو الترحيل

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 التثيير

او ت ا 2 270. 4.941ا.ونتجوتنوابتلييااوايمالبتجوياا وواماتصويم 1

2 
ةااااااول ات تيااااابااواياااااوهالسنتاااااودابألخاااااذافااااايال اتحاااااو ا وفاااااما

البتاخي لها
او ت ا 3 236. 4.059

او ت ا 1 181. 4.966ا.و لاو اتاخي البتلزيااللبتجوياالل يتالم 3

4 
و لاو البتااخي افاياتجويااالبونات البن اوئيالتاااي يااااةاوثياما

ا.لبتيايما
او ت ا 4 296. 4.076

5 
تخاااازينالبحاااااوامالبتوواااامااناااالانلااااوياتلزياااااالو لاااااو ا غحااااوها

ا.لبروال 
اوتليي 5 334. 3.084

اوتليي  329. 3.839 ا مالى 
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 ( األير عمى قرار التسوق8-3-1-2) 
   االستراتي ية لمموردين( المشاركة 8-3-1-2-1)

 (1المتغير المستقل رقم ) م

 مشاركة استراتي ية لمموردين

المتوسط 

 الحساب 

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

مستوى 

 التثيير

اوتليي 10 644. 3.261 ل اتوولاااةااللاقايلاونالبول لينا. 1

او ت ا 3 601. 4.597 ل اتوولاااةاول ليناذلهاجلل ااوبيم. 2

اوتليي 9 542. 3.832 لاتحو البجلل اهيالبوريو الألللافيالختيو البول لينا. 3

او ت ا 5 624. 4.555 لبيرياحلل اسقوومااالقوهايليامالألجلاواالبول لين. 4

او ت ا 3 572. 4.597 ثلالبوشو لاواالبول ليناحصل  اوشت  ما. 5

او ت ا 1 450. 4.723 قيومالبول ليناحويوالتنوابتثييناجلل اونتجوتنوا.ا 6

او ت ا 2 541. 4.667 تلجلاح لو اتثييناويتو  اتشولالبول لينالب ئيييين. 7

او ت ا 8 563. 4.067 ةل لدالبول لينااونادنشيمالبتخيييالتثليلالألهللفا. 8

او ت ا 7 559. 4.101 ةش لكالبول لينالب ئيييينافياتيلي البونتجوهالبجليل ا 9

او ت ا 6 526. 4.294 ولالاوهالبجلل اةش لكاول لينوافي 11

اوتليي 11 706. 3.227 تحوللالبورالووهالبو تحيماحوألول البي يما 11

ااريف 12 604. 2.420 تحوللالبورالووهالبو تحيماحوبرووبمالت قيت وا 12

او ت ا  578. 4.028 ا مالى
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 ( العالقات مع العمالء8-3-1-2-2) 
 
 

 (2)المتغير المستقل رقم  م
 العالقات مع العمالء

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 التثيير

او ت ا 1 351. 4.867 ليتو ل اتلييمالبش ول الب يويمالغي الب يويماونالبروال . 1

ليااااتو ل البت وااااالاواااااالبروااااال اباااااحيالبولالقياااامالل يااااتجوحما 2
الغي هو.

اوتليي 8 225. 3.983

او ت ا 6 367. 4.034البوتوحرماواالبروال اللل همافياثلاخلووهالبجلل .ليتو ل ا 3
او ت ا 2 677. 4.479اليتو ل اقيو التلييماويتل ا اوالبروال . 4
او ت ا 6 342. 4.034اليتو ل البتر فاااةاتلقروهالبروال البويتلحايما. 5
اوتليي 5 159. 3.991الااالبخيللهالبتياتي لاباروال ايابالبخلوم. 6
اوتليي 9 632. 3.429اوثولبماتلصيلاشرل البروال اثللااللبمالبتص فوه. 7
او ت ا 4 892. 4.160البتلييمالبلل  األهويمالبرالقماواالبروال . 8
او ت ا 3 722. 4.454اوثولبمااللاولوحالهالل يماواالبروال افيا وفمالبويتليوه. 9

او ت ا  485. 4.159 ا مالى
 

 ح م مشاركة المعمومات( 8-3-1-2-3)
  

 (3المتغير المستقل رقم ) م
 ح م مشاركة المعمومات

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الرتبة
 التثيير

ةتوثااامالب  صاااماباشااا  و البتجاااو ييناحوبثصاااللااااااةاورالواااوها 1
اانالبش  ما

او ت ا 3 415. 4.076

او ت ا 2 201. 4.958ال ثتيوجوه.ةحالغالبش  و البتجو ييناحايماتليي لهافيا 2
اوتليي 7 0. 3.000اةش لكالبش  و البتجو يينافياور فماورالووهاانالبوا يما. 3
او ت ا 5 270. 4.059اةحلو البش  و البتجو ييناااةاااماتوماحوبلاويوالبوؤا  . 4
او ت ا 6 220. 4.050اةحلو البش  و البتجو ييناااةاااماحوبروايوهالبتجو يم. 5

تحااااااوللالبورالوااااااوهاواااااااالبشاااااا  و البتجااااااو ييناثااااااللاتخيااااااييا 6
الألاوول.

او ت ا 4 312. 4.067

او ت ا 1 157. 4.975ا.وثولبماتلصيلاشرل البروال اثللااللبمالبتص فوه 7
او ت ا  225. 4.169 ا مالى 
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   (  ودة مشاركة المعمومات8-3-1-2-4)

 (4المتغير المستقل رقم ) م
 مشاركة المعمومات  ودة

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 التثيير

او ت ا 1 368. 4.874ا.تحوللالبورالووهاواالبش  و البتجو يينافيالبلقهالبونويبا 1
او ت ا 3 351. 4.142ا.تحوللالبورالووهاواالبش  و البتجو ييناحلقم 2
اوتليي 5 354. 3.042ا.تحوللالبورالووهاواالبش  و البتجو ييناحصل  ا وواما 3

4 
تحوللالبورالووهاواالبش  و البتجو ييناحثيأات لناورالواوها

ا.والئوم
او ت ا 2 423. 4.798

5 
و لاااو اتحااوللالبورالوااوهاواااالبشاا  و البتجااو ييناحثيااأات االنا

ا.ولالما
او ت ا 4 308. 4.084

او ت ا  361. 4.188 ا مالى 
 

          (  ت ن  الفقد داخميا8-3-1-2-5)

 (5المتغير المستقل رقم ) م
 ت ن  الفقد داخميا

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
مستوى 
 التثيير

او ت ا 2 385. 4.109ا.تخ ياالقهالسالللالالبتج يز 1
او ت ا 1 278. 4.916ا.لجللاح نوو اتثييناويتو  2
ااريف 5 291. 2.092ا.لجللان وماةنتوداحوبيثبا 3
او ت ا 4 411. 4.017ا.لامالبول لينابتخ ياادلقوهالألايولاللب وقلاللبتلقفا 4
او ت ا 3 308. 4.084 .تخ ياادلقوهالبياحوهالل يتالماللساوولالبل قيم 5

اوتليي  335. 3.844 ا مالى 
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      ( التثخير أو الترحيل8-3-1-2-6) 

 (6المتغير المستقل رقم ) م
 التثخير  أو الترحيل

المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
مستوى  الرتبة المعياري

 التثيير
او ت ا 2 296. 4.924ا.تصويماونتجوتنوابتلييااوايمالبتجوياا ووام 1

ةااااااول ات تيااااابااواياااااوهالسنتاااااودابألخاااااذافااااايال اتحاااااو ا وفاااااما 2
البتاخي له

او ت ا 4 251. 4.067

او ت ا 1 236. 4.941ا.و لاو اتاخي البتلزيااللبتجوياالل يتالم 3

و لاو البتااخي افاياتجويااالبونات البن اوئيالتاااي يااااةاوثياما 4
ا.لبتيايما

او ت ا 3 308. 4.084

تخاااازينالبحاااااوامالبتوواااامااناااالانلااااوياتلزياااااالو لاااااو ا غحااااوها 5
ا.لبروال 

اوتليي 5 475. 3.168

او ت ا  313. 4.237 ا مالى
 

 النتائج والتوصيات   (9)
 ( نتائج البحث 9-1)
دلااااثهالبل ليااامادنازياااول افوااياااماووو ياااوهالبوثوياااحمالسلل ياااماح ااالفاةلل  اياليااالا  (1)

لبتل ياالاتتياااباةيااو اشااوولايتوياازاحوبشااوللا،اياالل ا ونااهاتاااكالبووو يااوهاووبياامادلاغياا ا
لسيااو احوبلينووي يااما،اووبيااما،اياالل ال تحيااهاحااإول اللخاياامادلاخو جيااما.الدنايتوياازاهااذلا

 لألو البذ ايرنياليتجوحتهاباتلي لهالبوتتوبيماللبوتالثلماللبوتيو امافيالبحيئمالبوثييما.
 ايلجلاةت وقاحينالبل ليوهاللبحثلأاثللاووو يوهالبوثوياحمالسلل يامالبواؤا  افاياةلل  ا (2)

ثياااما،الحااايناياليااالالبتل يااالا.الد  ااا البتثايااالات ولتاااوا حيااا لاحااايناتااااكالبووو ياااوهاوااانانو
لبرنوص الب  ايمالبوؤا  اب لاووو يماوانانوثيامادخا  ا.اغيا ادناتااكالبل لياوهاللبحثالأا
دجوراااهااااااةادنازياااول افروبياااماتااااكالبووو ياااوهاحصااا مااوواااماتتياااابالبااالامالبللجاااباوااانا
لسلل  البرايااوابالثاال ال قتصاااوليماللسقتنااوهالب ووااالاحتيحيااقاتاااكالبووو ياااوها،النشاا اهاااذيا

جويااالبراووايناللخالالبلثاال ال قتصاوليما،اللسهتواوماححا لو البتال يباللبتاهياالالبالوفاماحاينا
 ب وفمالبروواينا.ا
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باماترالالبونوفياماحاينالبشا  وهاتلتصاا ااااةالبونتجاوهاللبخالووهالبن وئياما،احالادصااحثها (3)
ونوفيمااااةا ي ياماةلل  اياليالالبتل يالاديااوا.االهاذلايرنايادنانجاوحالبشا  وهافاياةلل  ا

تثليااقانتااوئ ادلل اجياال ايتياااباةنجااوزات وواالاخااو جيالللخاااةا.اثيااأاينياال الول هااوالا
لبت وواالالبخااو جياااااةاتثليااقاتااللزناحااينااالقااوهاواااالبروااال ا،الدخاا  اواااالبواال لينا،ا
لووو ياوهاخوصاماحتحاوللالبورالوااوهالتثلياقاوياتل او ااةاوااناجالل ااوايامالبوشااو  ما

اةااحياووو ياوهاياياامالبتل يالا،البثالافيالبورالووها.ادووالبت وولالبللخاةافينيل اا
 ونالبتص فوهالسنت وزيما،الاووناتلفقالبورالووهالتحولب وا.

دلااااثهانتاااوئ البل ليااامالبويللنياااماب اااذلالبحثاااأا،ادناااهايو اااناتثليااالاووو ياااوهالبوثوياااحما (4)
ل لل ياامالب  ايااماللبتااياثااوزهاااااةالألهوياامالبنيااحيمالبو ت راامالذبااكاب االاقاا ل اااااةاثاال ا

 اا- و تيا 
( بالنسووبة لقوورار التسووميم ) قوودرة الوحوودة عمووى تسووميم المنت ووات وفووق معووايير ال ووودة 4-1)

 والوقت والح م (
ا

 الووارساث الفرعٍت م الووارست الرئٍسٍت م

1 
المشااااازكت االسااااخساحٕ ٕت 

 للمُزدٔه.

3 

3 

5 

 إشساد المُزدٔه السئٕسٕٕه فٓ ح ُٔس المىخ اث ال دٔدة.

 لخحسٕه جُدة مىخ احىا .قٕاد المُزدٔه ةمساعدحىا 

 حل المشاكل م  المُزدٔه ةصُزة مشخسكت .

 العالقاث م  العمال . 2

3 

3 

5 

 اسخمساز ح ٕٕ  الش اَْ السسمٕت َ ٕس السسمٕت مه العمال .

 محاَلت ع د م اةالث دَزٔت م  العمال  فٓ كافت المسخُٔاث.

 الخ ٕٕ  الدَزْ  ٌمٕت العالقت م  العمال .

 المعلُماث. ح   مشازكت 3

3 

3 

5 

 حباد  المعلُماث حُ  اعحداد َالخ ٕٕساث المؤرسة.

 إةالش الشسكا  الخ ازٕٔه ةعٔت ح ٕٕساث فٓ االحخٕاجاث.

 إحاحت اللسشت للشسكا  الخ ازٕٔه ةالحصُ  علّ معلُماث عه الشسكت.

4 
جااااااااااااااُدة مشااااااااااااااازكت 

 المعلُماث.

3 

3 

5 

 الُقج المىاس  .حباد  المعلُماث م  الشسكا  الخ ازٕٔه فٓ 

 حباد  المعلُماث م  الشسكا  الخ ازٕٔه ةحٕذ ح ُن معلُماث مالئمت.

 حباد  المعلُماث م  الشسكا  الخ ازٕٔه ةدقت.

 ح ى  الل د دا لٕا 5

3 

3 

5 

 َجُد ةسوامن ححسٕه مسخمس.

 ح لٕض َقج اععداد َ الخ ٍٕص.

 ح لٕض  َقاث ال لباث َاالسخالد َاععما  الُزقٕت.

 الخع ٕس   َ الخسحٕل . 6

3 

3 

5 

 مساعاة حع ٕس الخُشٔ  َالخ مٕ  َاالسخالد.

 حصمٕ  مىخ احىا لخ  ٓ عملٕت الخ مٕ  كاملت.

 إعادة حسحٕ  عملٕاث اعوخاج ل  ر فٓ االعخباز كافت الخع ٕساث.

ا
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منت ووات ال ديوودة بثسوورع موون ( بالنسووبة لقوورار التسوووق ) قوودرة الوحوودة عمووى تسووميم ال4-1) 
 (نافسيها

ا

 الووارساث الفرعٍت م الووارست الرئٍسٍت م

1 
المشاااازكت االساااخساحٕ ٕت 

 للمُزدٔه.

3 

3 

5 

 قٕاد المُزدٔه ةمساعدحىا لخحسٕه جُدة مىخ احىا .

 حُجد ةسامن ححسٕه مسخمسة حشمل المُزدٔه السئٕسٕٕه.

 االعخماد علّ مُزدٔه ذاث جُدة عالٕت.

 العالقاث م  العمال . 2

3 

3 

5 

 اسخمساز ح ٕٕ  الش اَْ السسمٕت َ ٕس السسمٕت مه العمال .

 اسخمساز قٕاض َح ٕٕ  مسخُِ زةا العمال .

 محاَلت حُشٕل شعُز العمال  حُ  عدالت الخصسفاث.

3 
ح اااااااااااااا  مشااااااااااااااازكت 

 المعلُماث.

3 

3 

5 

 محاَلت حُشٕل شعُز العمال  حُ  عدالت الخصسفاث.

 االحخٕاجاث. إةالش الشسكا  الخ ازٕٔه ةعٔت ح ٕٕساث فٓ

إحاحاات اللسشاات للشااسكا  الخ ااازٕٔه ةالحصااُ  علااّ معلُماااث عااه 

 الشسكت.

4 
جاااااااااااااُدة مشاااااااااااااازكت 

 المعلُماث.

3 

3 

5 

 حباد  المعلُماث م  الشسكا  الخ ازٕٔه فٓ الُقج المىاس  .

حباااد  المعلُماااث ماا  الشااسكا  الخ ااازٕٔه ةحٕااذ ح ااُن معلُماااث 

 مالئمت.

 الخ ازٕٔه ةدقت.حباد  المعلُماث م  الشسكا  

 ح ى  الل د دا لٕا   .      5

3 

3 

5 

 َجُد ةسوامن ححسٕه مسخمس.

 ح لٕض َقج اععداد َ الخ ٍٕص.

 ح لٕض  َقاث ال لباث َاالسخالد َاععما  الُزقٕت.

 الخع ٕس   َ الخسحٕل  . 6

3 

3 

5 

 مساعاة حع ٕس الخُشٔ  َالخ مٕ  َاالسخالد.

 الخ مٕ  كاملت.حصمٕ  مىخ احىا لخ  ٓ عملٕت 

مساعاااة الخااع ٕس فاآ ح مٕاا  المىااخن الىٍااائٓ َحااعرٕسي علااّ مح اات 

 الخسلٕ  .
ا

ليو ااانالسيااات ول اواااناحيوناااوهالبجاااللبينالبياااوحلينافاااياةو ونيااامال يااات ول اواااناتنوااايياتااااكا
البووو يوهايلل الب ئيييمادلالب  ايما.ا

 ( توصيات البحث 9-2)
لبياااوحلمالبو تحياااماحولاااالهالبحثاااأاوااانافااايااااال اواااواتااااونهااااا االتثايااالالبل لياااوها

خاللالبوثول الباالاما،الدياواوواتويزهاحهالبل ليمالبويللنيامالواوات تابااااةاذباكاوانانتاوئ ا
هوومادل لنوهوافيالبييل البيوحلما،افإنهايو ناديااواتحناياحرااالبتلصايوهالبو يال افاياهاذلا

البوجولا.
لبتل ياالالذبااكابتجناابالبتلجااهانثاالاااا ل  السيااتو ل افاايالااامالسهتوااومال لل  احيالياالا (1)

ت شاااايلالبت ااااوبيفاوااااناخاااااللادنشاااايمالبتشااااليلالبللخاياااامال فاااااا  و ت ااااوافلاااايا،احاااالايجاااابا
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ل يتو ل اللألخذاح وفمالألنشيمابلل  اثيو البونات ايالل اقحالالسنتاودا،ادلاداناوؤيا،ادلاحرالا
 اوايوهالسنتودا.

لل ياامالبلااول  اااااةازيااول افروبيااماااا ل  الااامالبووو يااوهالب ئيياايماللب  ايااماباوثويااحمال  (2)
يالياالالبتل يااالالت شااايلالبت اااوبيفا،اخ ااااالب وقاالاللبلااااو ااااااةاوصاااول الب ااال اللب لااالا،ا

 لتشجياا وفمال يت لتيجيوهالبا ل يمالبالزومابح لو البتثيينالبويتو ا.
ا ل  الاماوش لاوهاتصويمالتشليلال قوحمالوتوحرمالتاييلاتثياينوهالاتيالي ادن واما (3)

وااااوهالحصاااا ماخوصااااماوااااوايتصاااافاون ااااواحو ب ت لنيااااوها.الفااااياذبااااكالاوااااواأل ااااا البورالا
لبووو ياااوهالبوياااوهومافااايات ريااالاياليااالالبتل يااالاللبخوصاااماحثجااامالجااالل البوشاااو  مافااايا
لبورالووها،ا ووادنافروبيماياليلالبتل يلاتزيلاوناخاللالبرالقاوهالبلييال اوااالبوال لينا

 للبروال ا.ا
لبوشت  ماحاينالبجووراوهاللبوروهالالبوصا يماوانانوثياما،ااا ل  الامالبل ليوهاللبحثلأ (4)

لحينالبش  وهالجوريوها جولالألاوولاللبج وهالبث لويماللبحنلكاح الفالااماتخيييايا
لا قوحياباتلجهال يت لتيجياأللل البلثللهال قتصوليما،الحووايرولاااةالاامالبلل لياوها

وانانوثياما،الحايناوتياحاوهالبجوناباالبتنوفييماليلالب جاللهاحاينانتاوئ البل لياوهاللبحثالأ
 لبتيحيلياللبرواياونانوثيمادخ  ا.ا

ت  ياازالبج االاثااللالبرالقااماواااالبواال لينا،اللاتحااو هماشاا  و الل اتلتصاا انلااويالبت  ياازا (5)
ااةاييويمادقالالأليارو ا،احالاللبتليااافايالل لدااللوالالبجالل اباوالللاولاااالبتحاوللا،ا

وصاحوبوحااول لهالبو تواماحوبتثيااينوها،اقاال  البواال ليناقال  البواال ليناااااةاتلاليمالباالامالبخاا
اااااةاتلاااليمالبنصااا ابالثاااللهال قتصاااوليمافاااياوجاااولاتثياااينالبرواياااوهالل بتااازلماحوللايااالا

 لبتيايمالاغي هواونانلويالبو وااماحينالبول لينا.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 المرا ع المستخدمة ف  إعداد البحث   (11)
 (  المرا ع العربية 11-1)
(ا،ال لل  ال ياااات لتيجيما،الباااالل البجووريااااما،ا6116ةل ياااا ا،ااوحااااهالجوااااولالبو ياااايا) (1)

 لبلوه  ا،اجو ل يماوص البر حيما.ا
ا–(ا،ا"اداااا اللل  اياياااامالبتل يااالااااااةادلل البون واااما6116لبحااا لز ا،ات  ااايالهواااونا)ا (2)

"،ال لياااماويللنيااامافااايالبشااا  وهالبصااانوايمالبول جااامافااايايااالقالب لياااهاباااألل لقالبووبياااما
  يوبماووجيتي ا،ا ايمالألاوولا،اجوورمالبش قالأللييا،الب ليها.

(ا،اللل  ايالياااالالبتل ياااالا اواااالخلاتثايااااايا،ا6116لب فااااوايا،اووااااللحااحاااالالبرزياااازا)ا (3)
 و تحماايناشو ا،البلوه  ا.

(ا،اةيااات لتيجيوهالبتياااليقا،ااواااونا،الل البثووااالا6111لبصاااويلايا،اوثواااللاجوياااما)ا (4)
 اما،ال  لنا.بانش اللبتلزيااللبيحو

(ا،ال لل  البثلياااااماباوخااااوزناللبوشاااات يوها،اللل  ا6111لبرااااايا،ااحاااالالبيااااتو اوثواااالا)ا (5)
 يايامالبتل يلا،الل اللئلابانش ا،ااوونا،ال  لنا.ا

(ا،اداا اللل  اياياامالبتل يالااااةادلل البون واما،ال ليااما6116لبحا لز ا،ات  ايالهواونا) (6)
فااايايااالقالب لياااهاباااألل لقالبووبياااما،ا ياااوبماويللنيااامافااايالبشااا  وهالبصااانوايمالبول جاااما

 ووجيتي ا،ا ايمالألاوولا،اجوورمالبش قالأللييا،الب ليها.ا
(ا،اللل  ايالياااالال واااالللاللبتلزياااااا،الباااالل البجووريااااما،ا6119ثيااااونا،اوثواااالادثواااالا) (7)

 لسي نل يما،اجو ل يماوص البر حيما.ا
  البواااالللاللبشاااا ل ا(ا،اللل6111احيااااللها،ايااااايووناخوباااالالاوصااااي ةانجيااااباشااااوليسا) (8)

 للبتخزينا،ااوونا،الل البويي  ابانش ا،ال  لنا.
(ا،ا"ادااااا ات وواااالاثل واااااماووو يااااوهالبتل ياااالالدياااااوبيبا6116فااااؤللا،ا يواااالناواااااياللا)ا (9)

ل لياااماتيحيلياااما"،اوجااااماا–لبوثوياااحمال لل يااامال يااات لتيجيمااااااةادلل اونئااا هالألاواااولا
 .اااجوورماحن وا–لب   البوثويحيا،ا ايمالبتجو  ا

(ا،ال تجوهوهالبثليامافيالبتثايالالبواوبةالل ئتواونيا،الل ا6116وي ا،اوثولا) (11)
 للئلابانش اللبتلزياا،ااوونا،ال  لنا.

ا
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 ( مالحق البحث 11)
 (1ممحق رقم )

 قائمة إستبيان
زيووادة فعاليووة النموووذج المحاسووب  لممارسووات تااماةااالللاهااذيالبلوئواامابتخاالماحثاااواحرنااللنا"ا

دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية السعودية المس مة ف  سووق -إدارة سالسل التوريد
ثيااااأات اااالفاتاااااكالبلوئواااامالبااااةالبتراااا فاااااااةادااااا اتيحيااااقالبووو يااااوهااألوراق الماليووووة .   

لالبليواامااااااةانتاااوئ الأللل ا.اي جااةالسجوحاااماااااةالأليااائامالبو فلاااما،البوثويااحيماسلل  اياليااا
ذا ااوواحانهايالفاياتمالبترووالاوااال جوحاوهاحيا يماتووامالاألغا لاالبحثاأالبراوايافلايا.اللح
يش  البحوثأاترولن ما،ايللادنايرل ماحنش البنتوئ اللبتلصيوهالبتيايلفاياتمالبتلصالالبي اوا

احإذنالهللا.ا
 يانات شخصية القسم األول : ب

 ال نس  (1)
ادناةاااااااااااااااااااذ  اااااااااااااااااااااااااااااااااا

 العمر   (2)
اينما46-33ااااااااااااااينماااااااااااااااااااا36-63ااااااااااااااا

اينما61-43ااااااااااااااا
 سنوات الخبرة  (3)

اينما61-11اااااااااااااااينمااااااااااااااااااااا11-ا1اااااااااااااا
اينما41-31ااااااااااااااينماااااااااااااااااااااا31-61اااااااااااااا

 المؤهل العمم    (4)
الحالمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح وبل يل اااااااااااااا
 ووجيتي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال تل لياااااااااااااا
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حرلاق ل  ا لااحو  اااةاثل ا،احيونا دي ماثللاتاااي ا الاووو ياماوثوياحيماااليان  :القسم 
يااتمالبليااوماح ااواألجاالاللل  ايايااامالبتل ياالابتثيااينادلل البشاا  مالبصاانوايمالبول جاامافااياياالقا

)اواااناثياااأالبلقاااهاللبنلاياااماقووودرة الشوووركة عموووى التسوووميم لألل لقالبووبيااامافاااياصااال  ازياااول ا
ل جاااوها،اا4ل جاااوها،اوللفاااقااااااةاا5ل جوحاااماحوللفاااقاجاااللااااااةاا(ا،اثياااأاتثصااالللبثجااام

 ل جما،اغي اوللفقاجللاااةال جماللثل افليا.ا6ل جوها،اغي اوللفقاا3وؤا ابثلاووا
ا

العبارة ) الممارسة المحاسبية  م
 الدارة سالسل التوريد(

موافق 
  دا

موافق الى  موافق
 حد ما

غير 
 موافق

غير موافق 
  دا

انإستراتي ية لممورديمشاركة  1
ااااا .اتوولاااةااللاقايلاونالبول لينل  1-1

ل اتوااااااولاااااااااةاواااااال ليناذلهاجاااااالل ا 1-2
 اوبيم.

ااااا

لاتحااو البجاالل اهاايالبوريااو الألللافاايا 1-3
 لختيو البول لينا.

ااااا

لبيااااارياحلااااال اسقووااااامااالقاااااوهايليااااااما 1-4
 لألجلاواالبول لين.

ااااا

لبوااااال ليناحصااااال  اثااااالالبوشاااااو لاوااااااا 1-5
 وشت  ما.

ااااا

قياااااااومالبوااااااال ليناحوياااااااوالتنوابتثياااااااينا 1-6
 جلل اونتجوتنوا.ا

ااااا

تلجااااالاحااااا لو اتثيااااايناوياااااتو  اتشاااااولا 1-7
 لبول لينالب ئيييين.

ااااا

ةل لدالبواااااااااااااال لينااااااااااااااااونادنشاااااااااااااايما 1-8
 لبتخيييالتثليلالألهللفا.

ااااا

ةشاا لكالبواال لينالب ئيياايينافااياتياالي ا 1-9
 لبونتجوهالبجليل ا

ااااا

ااااا ةش لكاول لينوافياولالاوهالبجلل  1-11

تحاااااوللالبورالواااااوهالبو تحياااااماحاااااوألول ا 1-11
 لبي يما

ااااا

تحاااااوللالبورالواااااوهالبو تحياااااماحوبرووباااااما 1-12
 لت قيت وا

ااااا
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اعالقات مع العمالء 2

لب يااويمالغياا اليااتو ل اتلياايمالبشاا ول ا 2-1
 .لب يويماونالبروال 

ااااا

لياااتو ل البت واااالاوااااالبرواااال ابااااحيا 2-2
ا.لبولالقيمالل يتجوحمالغي هو

ااااا

ليااتو ل البوتوحرااماواااالبروااال اللل هااما 2-3
ا.فياثللاخلووهالبجلل 

ااااا

ليااااتو ل اقيااااو التلياااايماويااااتل ا اااااوا 2-4
ا.لبروال 

ااااا

ليتو ل البتر فااااةاتلقراوهالبرواال ا 2-5
ا.لبويتلحايما

ااااا

لاااااالبخياااللهالبتاااياتيااا لابارواااال ا 2-6
ا.يابالبخلوم

ااااا

وثولباااماتلصااايلاشااارل البرواااال اثاااللا 2-7
ا.اللبمالبتص فوه

ااااا

لبتليااااايمالباااااالل  األهوياااااامالبرالقااااااماواااااااا 2-8
ا.لبروال 

ااااا

وثولباااااااماالااااااالاولاااااااوحالهالل ياااااااماوااااااااا 2-9
ا. وفمالبويتليوهلبروال افيا

ااااا

اح م مشاركة المعمومات 3

ةتوثااااااامالب  صاااااااماباشااااااا  و البتجاااااااو يينا 3-1
احوبثصللاااةاورالووهاانالبش  ما

ااااا

ةحااالغالبشاا  و البتجااو ييناحايااماتليياا لها 3-2
ا.فيال ثتيوجوه

ااااا

ةشااا لكالبشااا  و البتجاااو يينافاااياور فاااما 3-3
ا.ورالووهاانالبوا يما

ااااا

لبشاا  و البتجااو ييناااااةاااااماتااوماةحلااو ا 3-4
ا.حوبلاويوالبوؤا  

ااااا

ةحلاااااو البشااااا  و البتجاااااو يينااااااااةااااااااما 3-5
ا.حوبروايوهالبتجو يم

ااااا

تحاااااااااااوللالبورالواااااااااااوهاوااااااااااااالبشااااااااااا  و ا 3-6
ا.لبتجو ييناثللاتخيييالألاوول

ااااا

اااااتحااااااااوللالبورالوااااااااوهاثااااااااللالسثااااااااللأا 3-7
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ا.للبتليي لهالبوؤا  
امشاركة المعمومات  ودة 4

تحاااااااااااوللالبورالواااااااااااوهاوااااااااااااالبشااااااااااا  و ا 4-1
ا.لبتجو يينافيالبلقهالبونويبا

ااااا

تحاااااااااااوللالبورالواااااااااااوهاوااااااااااااالبشااااااااااا  و ا 4-2
ا.لبتجو ييناحلقم

ااااا

تحاااااااااااوللالبورالواااااااااااوهاوااااااااااااالبشااااااااااا  و ا 4-3
ا.لبتجو ييناحصل  ا وواما

ااااا

4-4 
تحاااااااااااوللالبورالواااااااااااوهاوااااااااااااالبشااااااااااا  و ا

ورالوااااااااوهالبتجااااااااو ييناحثيااااااااأات اااااااالنا
ا.والئوم

ااااا

و لاااو اتحاااوللالبورالواااوهاوااااالبشااا  و ا 4-5
ا.لبتجو ييناحثيأات لناولالما

ااااا

 ت ن  الفاقد داخميا 5
اااااا.تخ ياالقهالسالللالالبتج يز 5-1
اااااا.لجللاح نوو اتثييناويتو  5-2
اااااا.لجللان وماةنتوداحوبيثبا 5-3

لااااااااااامالبواااااااااال لينابتخ ااااااااااياادلقااااااااااوها 5-4
ا.لألايولاللب وقلاللبتلقفا

ااااا

تخ ااااااياادلقااااااوهالبياحااااااوهالل يااااااتالما 5-5
 .للساوولالبل قيم

ااااا

 التثخير أو الترحيل 6

تصاااااااااويماونتجوتناااااااااوابتليااااااااايااوايااااااااااما 6-1
ا.لبتجوياا ووام

ااااا

ةااااول ات تياااابااواياااوهالسنتااااودابألخااااذا 6-2
ا.فيال اتحو ا وفمالبتاخي لها

ااااا

و لااااااااااو اتااااااااااخي البتلزياااااااااااللبتجويااااااااااا 6-3
ا.لل يتالم

ااااا

و لاااااااو البتاااااااخي افااااااياتجوياااااااالبوناااااات ا 6-4
ا.لبن وئيالتااي ياااةاوثيمالبتيايما

ااااا

تخاااااازينالبحاااااااوامالبتوواااااامااناااااالانلااااااويا 6-5
ا.تلزياالو لاو ا غحوهالبروال 

ااااا
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حرلاق ل  ا لااحو  اااةاثل ا،احيونا دي ماثللاتااي ا الاووو ياماوثوياحيمااالقسم اليالث :
يااتمالبليااوماح ااواألجاالاللل  ايايااامالبتل ياالابتثيااينادلل البشاا  مالبصاانوايمالبول جاامافااياياالقا

)اقال  البشا  مااااةاتياايماقدرة الشركة عمى الوفواء بالتسووق لألل لقالبووبيمافياصل  ازيول ا
،ال جاوها5ل جوحماحوللفقاجاللااااةاا هاوناونوفيي وا(ا،اثيأاتثصللبونتجوهالبجليل احاي

ل جااما،اغياا اوللفااقاجااللاا6ل جااوها،اغياا اوللفااقاا3ل جااوها،اوااؤا ابثاالاوااواا4وللفااقاااااةا
اااةال جماللثل افليا.

ا

العبارة ) الممارسة المحاسبية  م
 الدارة سالسل التوريد(

موافق 
موافق الى  موافق  دا

 حد ما
غير 
 موافق

موافق غير 
  دا

انمشاركة إستراتي ية لمموردي 1
ااااا ل اتوولاااةااللاقايلاونالبول لينا. 1-1
ااااا ل اتوولاااةاول ليناذلهاجلل ااوبيم. 1-2

لاتحااااااو البجاااااالل اهاااااايالبوريااااااو الألللافاااااايا 1-3
 لختيو البول لينا.

ااااا

لبياارياحلاال اسقووااامااالقااوهايليااامالألجااالا 1-4
 واالبول لين.

ااااا

ثالالبوشاو لاوااالبوال ليناحصال  اوشات  ما 1-5
. 

ااااا

قيااااومالبوااااال ليناحويااااوالتنوابتثيااااايناجااااالل ا 1-6
 ونتجوتنوا.ا

ااااا

تلجلاح لو اتثييناويتو  اتشولالبوال لينا 1-7
 لب ئيييين.

ااااا

ةل لدالبوااااال لينااااااااونادنشااااايمالبتخيااااااييا 1-8
 لتثليلالألهللفا.

ااااا

ةشاااااا لكالبواااااال لينالب ئيياااااايينافااااااياتياااااالي ا 1-9
 لبونتجوهالبجليل ا

ااااا

ااااا ةش لكاول لينوافياولالاوهالبجلل  1-11
ااااا تحوللالبورالووهالبو تحيماحوألول البي يما 1-11

1-12 
تحااااااااااوللالبورالوااااااااااوهالبو تحيااااااااااماحوبرووبااااااااااما

الت قيت وا
 

ااااا
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اعالقات مع العمالء 2

لب يااااااويمالغياااااا اليااااااتو ل اتلياااااايمالبشاااااا ول ا 2-1
 .لب يويماونالبروال 

ااااا

لياااااااتو ل البت واااااااالاوااااااااالبرواااااااال ابااااااااحيا 2-2
ا.لبولالقيمالل يتجوحمالغي هو

ااااا

لياااتو ل البوتوحراااماوااااالبرواااال اللل هااامافااايا 2-3
ا.ثللاخلووهالبجلل 

ااااا

ليااااااااتو ل اقيااااااااو التلياااااااايماويااااااااتل ا اااااااااوا 2-4
ا.لبروال 

ااااا

لياااااتو ل البترااااا فااااااااةاتلقراااااوهالبرواااااال ا 2-5
ا.لبويتلحايما

ااااا

لااااالبخيااللهالبتااياتياا لاباروااال ايااابا 2-6
ا.لبخلوم

ااااا

وثولبماتلصيلاشرل البرواال اثاللااللباما 2-7
ا.لبتص فوه

ااااا

اااااا.لبتلييمالبلل  األهويمالبرالقماواالبروال  2-8

وثولباااماالااالاولاااوحالهالل ياااماوااااالبرواااال ا 2-9
ا. وفمالبويتليوهفيا

ااااا

اح م مشاركة المعمومات 3

ةتوثمالب  صماباش  و البتجو ييناحوبثصاللا 3-1
اااةاورالووهاانالبش  ما

ااااا

ةحااالغالبشاا  و البتجااو ييناحايااماتليياا لهافاايا 3-2
ا.ل ثتيوجوه

ااااا

ةشااااااا لكالبشااااااا  و البتجاااااااو يينافاااااااياور فاااااااما 3-3
ا.ورالووهاانالبوا يما

ااااا

لبشااااا  و البتجاااااو يينااااااااةااااااااماتاااااوماةحلاااااو ا 3-4
ا.حوبلاويوالبوؤا  

ااااا

ةحلاااااااااو البشااااااااا  و البتجاااااااااو يينااااااااااااةااااااااااااما 3-5
ا.حوبروايوهالبتجو يم

ااااا

تحااااوللالبورالوااااوهاواااااالبشاااا  و البتجااااو يينا 3-6
ا.ثللاتخيييالألاوول

ااااا

تحوللالبورالواوهاثاللالسثاللأاللبتلييا لها 3-7
ا.لبوؤا  

ااااا
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امشاركة المعمومات  ودة 4

تحوللالبورالووهاواالبش  و البتجاو يينافايا 4-1
ا.لبلقهالبونويبا

ااااا

تحااااوللالبورالوااااوهاواااااالبشاااا  و البتجااااو يينا 4-2
ا.حلقم

ااااا

تحااااوللالبورالوااااوهاواااااالبشاااا  و البتجااااو يينا 4-3
ا.حصل  ا وواما

ااااا

تحااااوللالبورالوااااوهاواااااالبشاااا  و البتجااااو يينا 4-4
ا.ورالووهاوالئومحثيأات لنا

ااااا

و لاااااااو اتحااااااوللالبورالواااااااوهاواااااااالبشااااااا  و ا 4-5
ا.لبتجو ييناحثيأات لناولالما

ااااا

 ت ن  الفاقد داخميا 5
اااااا.تخ ياالقهالسالللالالبتج يز 5-1
اااااا.لجللاح نوو اتثييناويتو  5-2
اااااا.لجللان وماةنتوداحوبيثبا 5-3

لااااامالبواااال لينابتخ ااااياادلقااااوهالألايااااولا 5-4
ا.للب وقلاللبتلقفا

ااااا

تخ اااااااااااياادلقاااااااااااوهالبياحاااااااااااوهالل ياااااااااااتالما 5-5
 .للساوولالبل قيم

ااااا

 التثخير أو الترحيل 6

تصااااويماونتجوتنااااوابتلياااايااواياااامالبتجويااااااا 6-1
ا. ووام

ااااا

ةاااااول ات تياااابااوايااااوهالسنتااااودابألخااااذافاااايا 6-2
ا.ل اتحو ا وفمالبتاخي لها

ااااا

اااااا.و لاو اتاخي البتلزيااللبتجوياالل يتالم 6-3

و لاااو البتااااخي افااياتجويااااالبوناات البن اااوئيا 6-4
ا.لتااي ياااةاوثيمالبتيايما

ااااا

تخاااازينالبحاااااوامالبتوواااامااناااالانلااااوياتلزياااااا 6-5
ا.لو لاو ا غحوهالبروال 

ااااا

ا
ا


