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 :انًسرخهص

روبَخ انًؼهٕيبد انًزًضهخ  يكٌٕاؽذٖ  ثٍٛ  انؼالهخنزؾذٚذ  انؾبنٛخ  عؼذ انذساعخ

َظبو رخطٛؾ يٕاسد اَشطخ عهغهخ االيذاد االنكزشَٔٛخ انًزًضهخ )ٔثٍٛ انًكَٕبد انجشيغٛخ( )

اداسح ، انزغٕٚن االنكزشَٔٙ، َظبو رخطٛؾ االؽزٛبعبد يٍ انًٕاد، انششاء االنكزشَٔٙ، انًششٔع

انًكَٕبد ٔرنك ثبالػزًبد ػهٗ يغًٕػخ يٍ انلشػٛبد انزٙ رُض ػهٗ اٌ  (ػالهبد انضثبئٍ

ششكخ االرؾبد نهظُبػبد ، ؽجوذ انذساعخ ػهٗ ْزِ االَشطخ ػهٗ رشرجؾ ٔرإصش  انجشيغٛخ

ؽٛش انجٛبَبد  نغًغكأداح سئٛغٛخ  االعزجٛبٌاعزخذيذ اعزًبسح ؽٛش ام ، انؼش / ثبثم /انـزائٛخ

( كشد ػبيم، ٔيٍ اعم اعزخشاط انُزبئظ انًطهٕثخ رى االعزؼبَخ ثبنؾضيخ 278ثهـذ ػُٛخ انذساعخ )

زؾون هن شٛٔانزأص االسرجبؽاخزجبساد  ذاعزخذي . (SPSS.V.25 & AMOS.V.25االؽظبئٛخ )

 ػالهخدػًذ كشػٛبد انذساعخ ٔثُٛذ ٔعٕد  اإلؽظبئٙيٍ كشػٛبد انذساعخ، َزبئظ انزؾهٛم 

 . نجؼذ انًكَٕبد انجشيغٛخ ػهٗ اَشطخ عهغهخ االيذاد االنكزشَٔٛخاسرجبؽ ٔرأصش٘ 

شزكح االذحاد نهصُاػاخ ‘  انًكىَاخ انثزيجُح،  سهسهح االيذاد االنكرزوَُحانكهًاخ انذانح: 

 انغذائُح

 

Abstract: 

The current study included determining the relationship between one of 

the information technology components represented by (software 

components) and the electronic supply chain activities represented by 

(project resource planning system, electronic procurement, material needs 

planning system, electronic marketing, customer relationship 

management) based on a set of assumptions that It states that the software 

components are related to the affect these activities. The study was 

applied to the Union Food Industries Company / Babil / Iraq, where the 

questionnaire form was used as a main tool for data collection, as the 

study sample reached (278) working individuals, and in order to extract 

the required results, the statistical package was used. (SPSS.V.25 & 

AMOS.V.25). The correlation and effect tests were used to verify the 

study hypotheses. The results of the statistical analysis supported the 

hypotheses of the study and showed the existence of a correlation and 

influence of the software components dimension on the electronic supply 

chain activities. 
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 انًقذيح

رؼزجش َظى انًؼهٕيبد يٍ انؼٕايم انًًٓخ كٙ َغبػ أ كشم ا٘ يُظًخ يٍ انًُظًبد، ؽٛش رشكض 

كٙ انًشاؽم االٔنٗ يٍ عزُٛٛبد ٔعجؼُٛٛبد انوشٌ انًبػٙ كٙ  يذادػًم َظى يؼهٕيبد عهغهخ اال

انغٛطشح ػهٗ رغٓٛض انًٕاد ٔاداسح انًخضٌٔ ٔعذٔنخ االَزبط ؽٛش ػًهذ ْزِ االَظًخ ػهٗ 

ٔيكَٕبرٓب انجشيغٛخ ٔثٍٛ اَشطخ  انًٕاسد انجششٚخركبيم يخشعبد انُظبو انذاخهٛخ ٔانًزًضهخ 

 عالعم االيذاد االنكزشَٔٛخ.

 ثحث االولانً

 يُهجُح انثحث

 أوال: يشكهح انثحث

عؼذ ْزِ انذساعخ انٗ االعبثخ ػٍ يغًٕػخ يٍ انزغبؤالد انزٙ ًٚكٍ يٍ خالنٓب انزٕطم 

 انٗ يغًٕػخ يٍ انؾوبئن ٔاالعبثبد انًوُؼخ انزٙ رغٓى كٙ رٕػٛؼ يشكهخ انذساعخ ٔكًب ٚأرٙ:

 انًكَٕبد انجشيغٛخْم ُْبنك اْزًبو يٍ هجم انششكخ انًجؾٕصّ ؽٕل انذٔس انز٘ رإدّٚ  .1

 ؟ عالعم االيذاد االنكزشَٔٛخَشبؽ كٙ رؾغٍٛ اداء 

 كٙ اداسح اػًبنٓب؟ انًكَٕبد انجشيغٛخْم رؼزًذ انششكخ انًجؾٕصّ ػهٗ  .2

 كٙ انششكخ ػُٛخ انذساعخ؟ يب ْٕ يذٖ االػزًبد ػهٗ انًكَٕبد انجشيغٛخ .3

كٙ  ٔانًكَٕبد انجشيغٛخ اَشطخ عالعم االيذاد االنكزشَٔٛخبْٙ ػالهخ االسرجبؽ ثٍٛ ي .4

 انششكخ ػُٛخ انذساعخ ؟

 ؟عالعم االيذاد االنكزشَٔٛخ اَشطخ  انًكَٕبد انجشيغٛخ ػهٗ يب ْٕ رأصٛش .5

 

 ثاَُا: اهًُح انثحث

 رزؼؼ االًْٛخ انُظشٚخ نهذساعخ انؾبنٛخ ثبنُوبؽ االرٛخ:

ً ػجش رطشهٓب نهؼذٚذ يٍ االدثٛبد انًٕػٕػخ ػٍ روبَخ انًؼهٕيبد ٔ روذٚى -أ   اؽبساً َظشٚب

 .االنكزشَٔٙ انششاء َشبؽ

رًضم ْزِ انذساعخ اػبكخ يزٕاػؼخ انٗ انذساعبد راد انظهخ ثبنذساعبد انغبثوخ  -ة 

 ٔانًزؼهوخ ثًزـٛشاد انذساعخ ٔانًكًهخ نًب هجهٓب يٍ انذساعبد كٙ َلظ انًغبل.

ٔيذٖ يغبًْزٓب كٙ  انًكَٕبد انجشيغٛخثُبء رظٕس ٔاػؼ نذٖ انؼبيهٍٛ كٙ انششكخ ػٍ  -ط 

 .عالعم االيذاد االنكزشَٔٛخرؾغٍٛ اَشطخ 

 ثانثاً: اهذاف انثحث

 ٚٓذف ْزِ انجؾش انٗ رؾوٛن يب ٚأرٙ :

 .عالعم االيذاد االنكزشَٔٛخألَشطخ رؾذٚذ يغزٕٖ رطجٛن انششكخ انًجؾٕصّ  .1

 كٙ انششكخ انًجؾٕصّ . رٕكٛش انًكَٕبد انجشيغٛخانزؼشف ػهٗ يغزٕٖ  .2

كٙ  عالعم االيذاد االنكزشَٔٛخاَشطخ  كٙ رؾغٍٛ انًكَٕبد انجشيغٛخ  يؼشكخ يذٖ رأصٛش  .3

 انششكخ ػُٛخ انجؾش.

 راتؼاً: فزضُاخ انثحث

 كشػٛخ االسرجبؽ انشئٛغخ  -1



ٔاَشطخ عهغهخ االيذاد   ثؼذ انًكَٕبد انجشيغٛخرٕعذ ػالهخ اسرجبؽ راد دالنخ اؽظبئٛخ ثٍٛ )

( ٔرشزن يٍ ْزِ انلشػٛخ انشئٛغٛخ انلشػٛبد انلشػٛخ انًزؼهوخ  ثكم ثؼذ يٍ اثؼبد  االنكزشَٔٛخ

 . اَشطخ عالعم االيذاد االنكزشَٔٛخ

  كشػٛخ انزأصٛش انشئٛغخ  -2

 نجؼذ انًكَٕبد انجشيغٛخ ٔاَشطخ عهغهخ االيذاد االنكزشَٔٛخ(ٕٚعذ رأصٛش رٔ دالنخ اؽظبئٛخ )

 .روبَخ انًؼهٕيبدزن يٍ ْزِ انلشػٛخ انشئٛغخ انلشػٛبد انلشػٛخ ،انًزؼهوخ ثكم ثؼذ يٍ اثؼبد ٔرش

 خايساً : أسانُة جًغ انثُاَاخ وذحهُهها

اػزًذَب ػهٗ االعزجبَخ نهؾظٕل ،ػهٗ انجٛبَبد انخبطخ ثبنغبَت انؼًهٙ  ٔ رؼًُذ       

االعزًبسح كٙ طٛـزٓب انُٓبئٛخ  ػهٗ صالصخ  أعضاء ، انغضء االٔل يُٓب انخبص ثًؼهٕيبد االكشاد 

ثأَشطخ عهغهخ انًجؾٕصٍٛ  انزٙ أعشٖ ػهٛٓى انجؾش  ، ايب انغضء انضبَٙ كؼى  انًوبٚٛظ انخبطخ 

ايب انغضء انضبنش    اعهٕة انؼُٛخ انؼشٕائٛخٔرى االػزًبد كٙ اػذادْب ػهٗ  د االنكزشَٔٛخااليذا

 . ثجؼذ انًكَٕبد انجشيغٛخ كٛؼى انًوبٚٛظ انخبطخ

 سادساً :وصف ػُُح انثحث

اخزجبس كشػٛبد ،انجؾش ٔٔطق انجٛبَبد  انزؾهٛهٙ كٙ   – انٕطلٙ  انًُٓظ  ،ػهٗ  ؽش بانج اػزًذ 

انجؾش  ٔانًُٓظ انزؾهٛهٙ كٙ رؾهٛم انجٛبَبد ٔاٚغبد انُزبئظ ؽٛش رًضهذ ػُٛخ انجؾش  انًزؼهوخ ثؼُٛخ 

ؽٛش رى   كٙ يخزهق انًغزٕٚبد ٔانزخظظبد انٕظٛلٛخيٍ انؼبيهٍٛ  ػبيال( 800ثبخزٛبس )

االػزًبد ػهٗ ؽشٚوخ انؼُٛخ انؼشٕائٛخ يٍ اعم عًغ انجٛبَبد االصيخ ٔؽذد ؽغى انؼُٛخ يٍ خالل 

االػزًبد ػهٗ يؼبدنخ عزٛلٍ صبيجغٌٕ ْٔٙ يٍ انظٛؾ االكضش اعزخذايب كٙ انذساعبد انؼهٛب) 

 ( 91-90: 2014ثشًبَٙ، 

   
        

(            )        
 

(يُٓب، ٔػُذ عًغ  288اعزًبسح اعزجٛبٌ ػهٗ اكشاد انؼُٛخ، ٔرى اعزشعبع )( 300كوذ رى رٕصٚغ )

( اعزًبساد ؿٛش طبنؾخ 10االعزًبساد ٔكشصْب نـشع رٓٛئزٓب نهزؾهٛم انجٛبَٙ رجٍٛ اٌ ُْبنك )

 %( يٍ يغزًغ انذساعخ .35.8( ٔانزٙ رًضم يب َغجزّ )278نؼًهٛبد انزؾهٛم )

 

 انًثحث انثاٍَ

 االطار انُظزٌ نهثحث

 حاالنكرزوَُ االيذاديفهىو سهسهح  :أوال

،  ًٕادان( ٚؼُٙ رغٓٛض Supply يذاديظطهؼ ٚزكٌٕ يٍ صالصخ أعضاء : )اال يذادعهغهخ اال

 يذادكغهغهخ اال االصٍُٛ( رؼُٙ انزشاثؾ ثٍٛ  Chain)عهغهخ  . ًؼشكخ انخذيبد ، ٔانًُزغبد ٔانٔ

   . ْٙ عهغهخ يٍ انًغٓضٍٚ ٔانًخبصٌ ٔانؼًهٛبد ، ٔانزٕصٚغ  ئرٌ

 ايذادرزًضم أؽذ انزؾذٚبد االعزشارٛغٛخ انشئٛغٛخ نهًإعغبد كٙ انوذسح ػهٗ ئداسح عالعم 

. ثًؼُٗ آخش ٚؼزًذ انُغبػ االعزشارٛغٙ ٔانزُبكغٙ نهًإعغخ ػهٗ انوذسح  انخبطخ ثٓب ثشكم كؼبل

 .االيذادد األؽشاف انًخزهلخ كٙ عهغهخ ػهٗ اعزـالل يٓبساد ٔيٕاسد ٔهذسا

ػهٗ ئَٓب انزؼبٌٔ ثٍٛ كم األَشطخ انًزؼهوخ ثبإلَزبط   SC االيذادًٚكٍ رؼشٚق عهغهخ 

ٔانزغهٛى نهًُزٕط ٔانخذيخ ٔانزٙ رًكٍ انضثبئٍ يٍ انؾظٕل ػهٗ يُزغبد ػبنٛخ انغٕدح ٔثكهلخ 

انًزكبيهخ نهؾظٕل ػهٗ انًٕاد  ثأَٓب األَشطخ Heizerكًب ػشكٓب  . (Coe , 2005: 5)يُخلؼخ 



.  (Heizer,Render,2001:434) ٔرؾٕٚهٓب ئنٗ يُزغبد َٓبئٛخ ٔرغهًٛٓب انٗ انضثبئٍ األٔنٛخ ،

انٗ ئَٓب يذخم نزذكن انًؼهٕيبد ٔانًٕاد ، ٔانخذيبد يٍ يغٓض٘ انًٕاد األٔنٛخ  Chaseٔٚشٛش 

  . انًظبَغ ٔانًخبصٌ ٔيٍ صى انضثٌٕخالل 

  اَشطح سهسهح االيذاد االنكرزوَُح: اهًُح ثاَُا 

أفرزت التطورات المتسارعة فً البرمجٌات اإللكترونٌة وتمانة المعلومات واالتصاالت وتنوع 

المستندة على الوٌب أو  مداداالسالسل حٌاتها تزاٌد استخدام الشركات  السلع ولصر دورة

هذه السالسل من لدرات وإمكانٌات هائلة فً زٌادة كفاءة  هتمتلكاإللكترونٌة لما  مداداالسالسل 

 (. لذا تمثلت أهمٌة أنشطة سلسلة Pant et al 2003:202الشركة وتعزٌز مولفها التنافسً )

 اإللكترونٌة بما ٌأتً: مداداال

 ةاإللكترونٌ مداداال( أن أهمٌة سلسلة Lancaster & Yen،   2006:168بٌن ) .1

وتوفٌر إمكانٌة  مداداالتصاالت وتدفك المعلومات عبر سلسلة تكمن فً زٌادة سرعة اال

وصول المعلومات إلى شركاء السلسلة واألفراد ذوي العاللة فً ولت الحاجة لها 

 لمساعدتهم على اتخاذ المرارات االستراتٌجٌة بأسرع ولت ممكن.

اإللكترونٌة تتمثل بمساعدة  المدادا( أن أهمٌة سلسلة Akyuz،72008 :) اوضح .2

الشركات فً تطوٌر وتحسٌن عملٌاتها األساسٌة عبر المرالبة اإللكترونٌة للعملٌات 

اإلنتاجٌة وعملٌات التسلٌم، كما وتعمل هذه السالسل على تحسٌن عملٌات التعزٌز فً 

سلسلة التورٌد من خالل خفض مستوٌات الخزٌن، وخفض كلؾ تحوٌل المخزون، 

 على نحو واسع.وخفض حاالت نفاذ المخزون وتوفٌر السلع 

اإللكترونٌة تكمن فً زٌادة سرعة  االمداد( بأن أهمٌة سلسلة West،2013:86) اشار .3

التواصل بٌن الزبون والمجهز وتحسٌن مستوٌات الخدمة وخفض التكالٌؾ اللوجستٌة 

 وزٌادة كفاءة الشركة واستدامة مزاٌاها التنافسٌة.

اإللكترونٌة تكمن فً  اداالمد( أن أهمٌة سلسلة  Francisco،2014:258بٌن ) .4

تٌسٌر تدفك السلع والخدمات واالتصاالت والمعلومات داخل وخارج الشركة وتحمٌك 

وتحمٌك االستجابة الفورٌة للتؽٌرات الحاصلة  االمدادالتعاون بٌن مختلؾ شركاء سلسلة 

 . فً األسواق العالمٌة

 : اإللكترونية مدادأهداف سلسلة اال :ثالثا 

الزبائن النهائٌٌن فضال عن أهداؾ  رضاأهداؾ أهمها هو  عدة على تحمٌك مداداالتعمل سلسلة 

وبالتالً سٌكون لها تأثٌر اٌجابً على مستوٌات  مداداالتملٌل حالة الالتأكد والخطر فً سلسلة 



،  مصاروهالمخزون، وولت دورة اإلنتاج والعملٌات، وأخٌرا مستوٌات خدمة الزبون النهائً )

2019 : 34.) 

أبرز األهداؾ التً تسعى الشركة إلى تحمٌمها عبر تطبٌك  ان من( Akyuz،2008 :12بٌن )

 اآلتً :كاإللكترونٌة وأنظمتها وتمنٌاتها  مداداالسلسلة 

االستفادة المصوى من شبكة اإلنترنت فً إعادة تصمٌم وأتمته وتكامل جمٌع عملٌات  .1

 االعمال.

حٌث تنفتح الشركات بعضها على بعض  اداالمدبناء عاللات طوٌلة األمد عبر سلسلة  .2

لادرة على  االمدادوتجبرها على بناء استراتٌجٌاتها وتحدٌد أهدافها وهذا ٌجعل سلسلة 

 تحدٌد رؼبات وتولعات زبائنها النهائٌٌن.

عبر الشبكة المتمثلة بالوٌب مع تحمٌك تكامل  االمدادتوحٌد عمل جمٌع وظائؾ سلسلة  .3

 داخلً وخارجً.

تحمٌك التعاون والمشاركة فً المعلومات وعلى مدار الولت بٌن جمٌع اعضاء سلسلة  .4

 من خالل شبكات الوٌب. االمداد

 االلكترونية: االمدادأنشطة سلسلة : رابعا 

االلكترونٌة البد من معرفة األنشطة التً تموم بها  االمدادلحداثة مفهوم سلسلة  انظر   

االلكترونٌة والتً من خالل تطبٌمها بشكل صحٌح ستكون عامل من عوامل نجاح  االمداد سلسلة

هنان اتفالا على االنشطة االكثر وهنالن اتفاق من لبل اؼلب الباحثٌن الى ان .  هذه السلسلة

شٌوعا والتً نالت اعلى نسبة اتفاق ومنها نظام تخطٌط موارد المشروع والشراء االلكترونً 

% فً حٌن حصلت ادارة عاللات الزبائن والتسوٌك االلكترونً على نسبة 83الذي اجمع علٌة 

% اما نظام تخطٌط االحتٌاجات من المواد والتجارة االلكترونٌة  فمد نال كل منهما 66اتفاق 

% فً حٌن حصلت ادارة عاللات المجهزٌن والتخطٌط االلكترونً على 33على نسبة اتفاق 

ٌة وتلبٌة الطلب الكترونٌا فكان كل منهما متفك علٌة بنسبة % ، اما اللوجستٌات االلكترون25

%. ونظرا ألهمٌة نظام تخطٌط  االحتٌاجات من المواد ومالئمته لتوجهات الرسالة ومٌدان 8

% . وعلٌة 50اكثر من  حصلت على نسبة اتفاق البحث فتم اختٌاره لٌضاؾ الى االنشطة التً

 سٌتم اعتماد هذه االبعاد وعلى النحو االتً:ٌشٌر الباحث وألؼراض هذه الدراسة بانة 

 

 اوال: نظام تخطيط موارد المشروع

طورت اؼلب الشركات لواعد بٌانات مناسبة لتلبٌة حاجاتها فً الامة عاللات متٌنة مع شركائها 

فً سلسلة االمداد وعلى مختلؾ المستوٌات ابتداء من مجهزي المواد االولٌة وحتى تسلٌم السلع 

لها النهائً ، لذا لجات الى استخدام تمانة االنترنٌت لتحمٌك اهدافها ، ولكن وجدت للزبون بشك

انه من الصعب الامة هكذا عاللات بدون توفر نظام  تخطٌط موارد المشروع تستطٌع من خالله 

( . لمد تعددت وجهات نظر الباحثٌن Francisco,2014,282تبادل المعلومات مع شركائها )

بانة نظام  (Akyuz, 2008:565)ظام تخطٌط موارد المشروع اذ عرفه فً تحدٌد مفهوم ن

معلومات متكامل ٌدعم العدٌد من الشركات والعملٌات فً معالجة بٌاناتها وتخزٌن معلوماتها 

واسترجاعها وتحدٌثها كلما تتطلب الحاجة الٌها من خالل دمج المجاالت الوظٌفٌة للشركة  



كمن اهمٌة هذا النظام  فً مساعدة الشركة على تبادل البٌانات تو جمٌعها بماعدة بٌانات موحدة.

والمعلومات مع شركائها فً سلسلة التورٌد وعلى نحو موازي مع تدفك السلع منذ لحظة 

 الحصول على المواد الخام وحتى تكوٌنها بشكلها النهائً  .

 الشراء االلكترونً:

  االلكتروني: ثانيا: الشراء

السرٌع فً اذواق ورؼبات الزبائن ولصر دورة حٌاه السلع والخدمات العولمة والتؽٌٌر  افرزت

الى زٌادة حدة المنافسة فً االسواق العالمٌة مما اجبر الشركات على استخدام نظم تصنٌع حدٌثة 

تمتاز بمرونة عالٌة فً انجاز الوظائؾ والعملٌات، وٌعد الشراء عنصرا هاما فً دعم هذه النظم 

 &Johnsonصناعٌة المتطورة للحصول على المواد الخام ومستلزمات العملٌات االنتاجٌة )ال

(Whang,2002:7   ولد صنع نموذج االعمال االلكترونٌة فرص هائلة للشركات لتوحٌد

عملٌات شرائها والتً تسمى اٌضا بالشراء االلكترونً حٌث تم توحٌد انظمة شراء تحت سمؾ 

 تفادة من انخفاض االسعار للسلع وخصم السعر حسب كمٌة الشراء.واحد مما ساعد على االس

 :ثالثاً: نظام تخطيط االحتياجات من المواد

فً عصر العولمة التً تمر بها بٌئة األعمال  تواجه الشركات صعوبات ومعولات عدٌدة فً 

تستطٌع من تعزٌز مولفها التنافسً، مما أوجب علٌها البحث عن أفضل الطرق واألسالٌب التً 

خاللها تلبٌة متطلبات الزبائن بأسرع ولت ممكن وبالكمٌة المتفك علٌها وجنً أرباح عالٌة للبماء 

فً االسواق، لذا عملت معظم الشركات على  تركٌز جهودها فً تحسٌن إدارة الخزٌن ودعم 

ت تجدٌد الموارد والمضاء على حاالعلى ( 73: 2017وذلن عبر )الٌعموبً،  تخطٌط اإلنتاج

النمص بالخزٌن من خالل استخدام أدوات التحلٌل  اإلحصائً لمرالبة مستوٌات الخزٌن وتحلٌل 

تطبٌك و الكمٌات المستهلكة من المواد األولٌة ولطع الؽٌار واالجزاء الثانوٌة فً الفترة الماضٌة.

عتماد نظام تخطٌط االحتٌاجات من المواد الذي ٌعمل على تحدٌد متطلبات جدولة اإلنتاج باال

أي   نتائجشركات بمٌاس لبالسماح ل اهمٌة النظامتكمن  على طلبات الزبائن فً المستمبل.

تؽٌرات تجرٌها الشركة فً عملٌاتها لبل المٌام بالتؽٌٌر الفعلً فٌمكن لهذا النظام حساب جمٌع 

، وفً نفس (Ghosh ,2017:466ووضع ارشادات خاصة لهذا التؽٌٌر ) ةالتأثٌرات الالحم

تكمن  الموادنظام تخطٌط االحتٌاجات من  بان اهمٌة (Farshad,2006:217)جاه ٌوضح االت

منتج نهائً  جفً لدرته على حساب كمٌة االجزاء االساسٌة والثانوٌة ولطع الؽٌار االزمة ال نتا

 وولت توفٌرها بدلة وكفاءة عالٌة.

 رابعا: التسويق االلكتروني: 

شهد المرن العشرٌن ظهور االنترنٌت كأحد التمنٌات المهمة فً االتصاالت حول العالم والذي 

ارتبط ارتباط وثٌك بشكل مباشر بثورة االتصاالت والتمدم التكنلوجً الذ حصل خالل هذا المرن 

ٌة التؽٌٌر لا مع عمهنشاطات الشركات التً أخفمت فً تنسٌك علىكان (. 13: 2016) الصباغ، 

ا السولٌة إلى شركات جدٌدة هً عن حصتلالسوق والتمنٌة مؽادرة األسواق والتخ إجراءاتفً 

(. ٌزداد الناس الباال على التسوق عبر االنترنٌت ٌجمع Mousavi,2012:19) أكثر مرونة

للتسوٌك االلكترونً اهمٌة وبٌن السهولة والراحة لشراء ما تحتاجه من اي مكان وفً اي زمان .

تكالٌؾ العدٌد من المجاالت داخل الشركات كخدمة الزبون، االتصاالت،  كبٌرة فً خفض

وخلك سالسل امداد منظمة تنظٌما جٌدا عبر انجاز  تكالٌؾ االستجابة الستفسارات الزبائن،

انشطة ووظائؾ التسوٌك من خالل االنترنت، مما ٌساهم فً زٌادة عوائد وارباح الشركة وبناء 



 :Ali et al, 2015الدخول فً اسواق جدٌدة ومن وجهة نظر )ءوعاللات متٌنة مع الزبائن، 

له من حٌث  ر( فان اهمٌة التسوٌك االلكترونً تكمن بكونه نظام معلوماتً تسوٌمً ال نظ366ٌ

سرعة الحصول على البٌانات ونمل المعلومات مما زاد من جودة عملٌات التسوٌك ومكن 

 الشركات من عرض تشكٌالت واسعة وبالل لدر من المخزون.

 ا: ادارة عالقات الزبائن:خامس

لمد شهدت السنوات األخٌرة ضهور العدٌد من الشركات التً تنتج اصناؾ مختلفة من السلع 

بٌره فً انظمة التصنٌع كذلن التباٌن فً اذواق ورؼبات الزبائن حٌث ساهمت هذه وتؽٌرات ك

التؽٌرات فً توسٌع مفهوم ادارة عاللات الزبائن لٌصبح منظورا متكامال ٌشتمل على التسوٌك 

وفً .  (Ali,2007:12وخدمة الزبائن وادارة سلسله االمداد االلكترونٌة والخدمات اللوجستٌة )

بانة النشاط المتعلك بالزبائن الموالٌن للشركة من  (Soliman,2011:167ٌرى) االتجاه نفسه 

حٌث الكفاءة والتنظٌم مما ٌعزز من فاعلٌة لرارات الشركة والذي بدورة ٌؤدي الى تحسٌن اداء 

التسوٌك االلكترونً بشكل خاص واالداء التنظٌمً بشكل عام. واكد بانها استراتٌجٌة عملٌة 

ها الشركة لتحدٌد وجذب واالحتفاظ وتعزٌز عاللة الزبون بالشركة . وعرفها وتكنلوجٌة تستخدم

(Min,2015:67 بانها مجموعة من الممارسات التً تهدؾ الى تحسٌن وتمدم وبناء روابط )

 اجتماعٌة وتلبً متطلبات الزبائن من خالل الامة عاللات مشتركة طوٌلة االمد مع الزبائن.

واالحتفاظ بهم والمساهمة فً تعزٌز  ركة على جذب الزبائن اهمٌتها فً مساعدة الشتكمن 

التواصل والتفاعل بٌن الشركات ومجهزٌها وزبائنها عبر االنترنٌت ) 

Soliman,2011:168 وبٌن ان ادارة عاللات الزبائن لها دور كبٌر فً مساعدة الشركة . )

االرباح واالستمرار فً السوق على انجاز اعمالها وصوال الى تحمٌك اهدافها المتمثلة بتحمٌك 

 وذلن من خالل التركٌز على الزبائن الذٌن ٌعتبرون جوهر عمل الشركة.

 المبحث الثالث

 الجانب التطبيقي

 اوالً: خصائص ػُُّح انثحث

تمثلت مجتمع الدراسة فً شركة االتحاد للصناعات الؽذائٌة المحدودة، بٌنما تمثلت عٌنة الدراسة 

( فرد عامل، 278السكر التابع الى هذه الشركة، اذ بلؽت عٌنة الدراسة )فً العاملٌن بمعمل 

 & SPSS.V.25وعلٌه فمن اجل استخراج النتائج المطلوبة تم االستعانة بالحزمة االحصائٌة )

AMOS.V.25 ،ولعل اشهر االسالٌب المستخدمة تمثلت فً التوزٌع الطبٌعً للبٌانات ،)

حصاء الوصفً للبٌانات الداخلة فً التحلٌل من )تكرارات، والتحلٌل العاملً التوكٌدي، و اال

ونسب مئوٌة، والوسط الحسابً، واالنحراؾ المعٌاري، واالهمٌة النسبٌة(، فضال عن االستعانة 

بمصفوفة االرتباط من اجل استخراج النتائج المطلوبة، وتحلٌل االنحدار بنوعٌه البسٌط 

هولة وبمصدالٌة عالٌة، واستخراج نتائج دلٌمة ٌتطلب والمتعدد، وعلٌه فان تحلٌل البٌانات بس

التعبٌر عنها بمجموعة من الرموز التً تسهل التحلٌل االحصائً للبٌانات الداخلة فً التحلٌل، 

 ( ٌوضح توصٌؾ وترمز متؽٌرات وابعاد الدراسة1وعلٌه فان الجدول )

 ( توصٌؾ وترمٌز متؽٌرات وابعاد الدراسة1الجدول )

 انزيش ػذد انفقزاخ انثؼذ انًرغُز

 سهسهح االيذاد االنكرزوَُح

(ESCH) 

 ESPP 5 َظاو ذخطُظ يىارد  انًشزوع

 ESON 5 انشزاء االنكرزوٍَ

 ESCR 5 ادارج ػالقاخ انشتائٍ



 ESMS 5 َظاو ذخطُظ االحرُاجاخ يٍ انًىاد

 ESEL 5 انرسىَق االنكرزوٍَ

 

 الدراسة ثانياً:  تحليل التوزيع الطبيعي لبينات

من المسلمات التً ٌتعٌن توفٌرها فً البٌانات الخاضعة للتحلٌل هو اخضاعها الى تحلٌل التوزٌع 

الطبٌعً، فالتوزٌع الطبٌعً بحد ذاته ٌسهم فً االجابة على تساؤل جوهري ٌُعكس فً )هل 

ستعمالها ٌمكن تعمٌم النتائج المستخرجة على المجتمع او ال(، ولعل اشهر االختبارات التً تم ا

و  (Kolmogorov – Smirnov)سٌمنروؾ   – كلومجروؾفً هذا التحلٌل هما اختباري 

، و لكً تتصؾ (P-value)الذٌن ٌعتمدان على لٌمة  (Shapiro – Wilk)وٌلٌن  –شابٌرو

(، بٌنما اذا كانت المٌمة المعنوٌة 0.05بعملٌة المبول ٌتعٌن ان تكون المٌمة المعنوٌة اعلى من )

( فهذا ٌعنً ان البٌانات ال تخضع الى التوزٌع الطبٌعً وال ٌمكن استعمال 0.05الل من )

اختبارات المعلمٌة فً هذا الصدد، وٌستحسن استعمال االختبارات الالمعلمٌة من اجل استخراج 

 ( ٌوضح طبٌعة البٌانات الداخلٌة فً التحلٌل.2النتائج المطلوبة، والجدول )

 الدراسةالبعاد ومتؽٌرات ( التوزٌع الطبٌعً 2الجدول )

Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnov  

Sig. Df Statistic Sig. Df Statistic  

 َظاو ذخطُظ يىارد  انًشزوع 0.238 278 0.415 0.851 278 0.785

 انشزاء االنكرزوٍَ 0.233 278 0.363 0.844 278 0.755

 انشتائٍادارج ػالقاخ  0.24 278 0.364 0.848 278 0.809

 َظاو ذخطُظ االحرُاجاخ يٍ انًىاد 0.233 278 0.444 0.844 278 0.742

 انرسىَق االنكرزوٍَ 0.236 278 0.353 0.849 278 0.801

 سهسهح االيذاد االنكرزوَُح 0.228 278 0.350 0.876 278 0.786

 

 SPSS.V.25انًظذس: اػذاد انجبؽش ثبالػزًبد ػهٗ َزبئظ ثشَبيظ  

( اٌ انجٛبَبد انخبطخ ثبنًزـٛشاد ٔاالثؼبد انذاخهخ كٙ انزؾهٛم 2انغذٔل )رشٛش َزبئظ 

(، االيش انز٘ ًٚكٍ 0.05رخؼغ الخزجبس انزٕصٚغ انطجٛؼٙ كٌٕ اٌ انوًٛخ انًؼُٕٚخ نٓب اػهٗ يٍ )

يٍ خالنٓب االعبثخ ػهٗ انزغبؤل انغْٕش٘ انز٘ رى ؽشؽخ عهلب، ٔاٌ انجٛبَبد انذاخهخ نهزؾهٛم 

 .ؼٙ اٌ انجٛبَبد رزجغ انزٕصٚغ انطجٛ انزٕصٚغ انطجٛؼٙ، ْٔزا ٚؼُٙرخؼغ الخزجبس 

 انرىكُذٌثانثاً : انرحهُم انؼايهٍ 

الثذ نهجبؽش هجم انذخٕل كٙ رؾهٛم يزـٛشاد ٔاثؼبد انذساعخ يٍ رؾذٚذ هٕح انًُبرط         

 انًجُٛخ يٍ هجم انجبؽش ٔاٌ اؽذ االعبنٛت انًغزؼًهخ كٙ رنك اعهٕة يؼبدنخ انًُزعخ

انزٙ رؼذ روُٛخ سٚبػٛخ رٓذف انٗ   SEM (Structural Equation Modeling)انٓٛكهٛخ

رؾذٚذ هٕح انًُبرط انزٙ ٚشكهٓب انجبؽش نظبْشح يؼُٛخ نـشع يؼشكخ يالئًزٓب يٍ خالل دساعخ 

انؼذٚذ يٍ  SEMػالهبد انزشاثؾ ثٍٛ انًؾبٔس ٔاثؼبدْب. ٔرزؼًٍ يؼبدنخ انًُزعخ انٓٛكهٛخ 

 Path( ٔرؾهٛم انًغبس )(Factor Analysisنٛت يًضهخ ثبنزؾهٛم انؼبيهٙ انطشائن ٔاالعب

Analysis( ٔرؾهٛم االَؾذاس )Regression Analysis.)  ٘ٚزًؾٕس انزؾهٛم انؼبيهٙ انزٕكٛذ

( ٔانًزًضهخ ثبثؼبد اعزًبسح latent variableكٙ َٕػٍٛ يٍ انًزـٛشاد ًْب انًزـٛشاد انكبيُخ )

( كٓٙ يزًضهخ ثلوشاد رهك variables)  Endogenous شاد انذاخهٛخاالعزجبَخ، ثًُٛب انًزـٛ



االثؼبد. ٔنـشع هجٕل انًُٕرط انًكٌٕ يٍ هجم انجبؽش كبَّ ٚزؼٍٛ اٌ ٚغزبص االخزجبساد 

ٔدسعبد انؾشٚخ    ٔانًإششاد انًؼذح نٓزا انـشع ٔيٍ ْزِ انًإششاد يإشش انُغجخ ثٍٛ هًٛخ 

df ٘ػهٗ دسعبد انؾشٚخ انؼبئذح نهًُٕرط    ٔٚؾغت ْزا انًإشش يٍ خالل هغًخ هًٛخ يشثغ كب

 %2يٍ  ادَٗكٕٓ دنٛم ػهٗ اٌ انًُٕرط يالئى، كٙ ؽٍٛ ارا كبَذ  %5يٍ  ادَٗكبرا كبٌ انُبرظ 

 كٕٓ دنٛم ػهٗ اٌ انًُٕرط يطبثن ثشكم كجٛش نهجٛبَبد.

 Absolute Fit Indexesانًطهوخ ٔاعزؼًم انجبؽش ثؼغ يإششاد انًطبثوخ      

(AFI)  انزٙ رًضهذ ثًغًٕػخ يٍ يإششاد يوبسَخ يظلٕكخ انزـبٚشCovariate matrix  نهؼُٛخ

)انًظلٕكخ االطهٛخ( يغ انًظلٕكخ انًؾههخ يٍ انًُٕرط انًكٌٕ يٍ هجم انجبؽش، ٔرى اعزؼًبل 

ط يوذاس انزجبٍٚ كٙ انز٘ ٚؼزًذ ػهٗ هٛب GFI Goodness of Fit Indexيإشش ؽغٍ انًطبثوخ 

انًظلٕكخ انًؾههخ نهًُٕرط انًشكم يٍ هجم انجبؽش ٔروغ هًٛخ ْزا انًإشش ثٍٛ انظلش ٔانٕاؽذ 

انظؾٛؼ، كبرا كبَذ انوًٛخ يشرلؼخ نهًإشش ٚذل رنك انٗ رطبثن اكؼم نهًُٕرط يغ ثٛبَبد انؼُٛخ، 

ٚشيض نّ اخزظبسا كؼالً ػٍ ْزا رى اعزؼًبل يإشش ؽغٍ انًطبثوخ انًظؾؼ ثذسعبد انؾشٚخ ٔ

AGFI  ْٔزا انًإشش رطٕٚش نًإششGFI. 

 RMSE ARoot Meanرى اعزؼًبل يإشش عزس يزٕعؾ يشثؼبد انخطأ انزوشٚجٙ 

Square Errors of Approximation ٚؼزًذ ػهٗ انًلبػهخ ثٍٛ انوًٛخ انًؼُٕٚخ  ْٕٔ يإشش

ذل ػهٗ اكؼهٛخ ْزا كأٌ رنك ٚ ادَٗكبرا كبَذ  5%انزٙ ٚزى انؾظٕل ػهٛٓب يٍ انزؾهٛم يغ 

. ٔػُذيب رؾون يإششاد عٕدح  انًُٕرط انًغزؼًم ٔيطبثوزّ رًبيب نجٛبَبد انؼُٛخ انًجؾٕصخ

انًطبثوخ نهًُٕرط انًلزشع ثبالػزًبد ػهٗ االٔصاٌ انزٙ ٚلشصْب انزؾهٛم انؼبيهٙ انزٕكٛذ٘ انزٙ 

اٌ َغزُزظ ثذسعخ رذػٗ اٚؼب ثًؼبيالد انظذم أ رشجؼبد انلوشاد ػهٗ انًزـٛش انكبيٍ ًٚكٍ 

ربصٛش انلوشح كٙ انجؼذ أ انجؼذ كٙ انًؾٕس ٔثزنك َؾكى ثظذم ػجبساد ٔكوشاد االعزًبسح 

( ٕٚػؼ يإششاد عٕدح انًطبثوخ انؼبنًٛخ 3ٔانغذٔل ) .انًغزؼًهخٔاَزًبئٓب انٗ االثؼبد ٔانًؾبٔس 

 انٓٛكهٛخ. انًُٕرعخانًزلن ػهٛٓب ؽغت يؼبدنخ 

 ( يإششاد عٕدح انًطبثوخ ؽغت يؼبدنخ انًُزعخ انٓٛكهٛخ3انغذٔل )

 انقاػذج انؼايح انًؤشز

  (Goodness-of-Fit)يؤشزاخ جىدج انًطاتقح 

xانُسثح تٍُ قًُح 
2

 5اقم يٍ   df)ودرجاخ انحزَح )  

 0.90اكثز يٍ  (GFI)يؤشز حسٍ انًطاتقح 

 0.90اكثز يٍ  (AGFIيؤشز حسٍ انًطاتقح انًصحح )

 0.05 - 0.08تٍُ  (RMSEA)يؤشز جذر يرىسظ يزتغ انخطأ انرقزَثٍ 

 األوساٌ االَحذارَح انًؼُارَح )انرشثؼاخ انًؼُارَح(

(Standardized Regression Weights) 

 0.30اكثز يٍ 

Source: Hair, J.F., Black, W.C., BESCH, B.J., & Anderson, R.E. 

ed., Prentice Hall, Upper  
th

,7 "AnalysisMultivariate Data  "(2010). 

Saddle.  

ٔكًٛب ٚهٙ عٛزى اعزخشاط انزؾهٛم انؼبيهٙ انزٕكٛذ٘ نكم يزـٛش يٍ يزـٛشاد انذساعخ 

 -ٚهٙ: ْٔٙ كًب 

 



 (ESCHانرحهُم انؼايهٍ انرىكُذٌ نًرغُز سهسهح االيذاد االنكرزوَُح )

سعى ٔرظًٛى يخطؾ انزؾهٛم ( رى AMOS.V.25يٍ خالل انؾضيخ االؽظبئٛخ نجشَبيظ )

انؼبيهٙ انزٕكٛذ٘ نلوشاد ٔاثؼبد عهغهخ االيذاد االنكزشَٔٛخ، كؼال ػٍ رٕػٛؼ يؼبٚٛش عٕدح 

 انًطبثوخ انزٙ اػزًذ ػهٛٓب انجبؽش يٍ اعم ثٛبٌ هجٕل أ سكغ االًَٕرط.

 ( يؼبٚٛش عٕدح انًُٕرط ٔهشاس انجبؽش4انغذٔل )

 انثاحثقزار  انًقارَح قًُح انًؤشز انًؤشز

x يزتغ كاٌ انُسثح تٍُ قًُح
2

 يقثىل 5اقم يٍ   df 042.2)ودرجاخ انحزَح )  

 يقثىل 0.90اكثز يٍ  24020 (GFI)يؤشز حسٍ انًطاتقح 

 يقثىل 0.90اكثز يٍ  24020 (AGFIيؤشز حسٍ انًطاتقح انًصحح )

 يقثىل 0.05 - 0.08تٍُ  242.0 (RMSEA)يؤشز جذر يرىسظ يزتغ انخطأ انرقزَثٍ 

 (AMOS.V.25انًصذر: اػذاد انثاحث تاالػرًاد ػهً تزَايج )

( اٌ هشاس انجبؽش ارغّ َؾٕ انوجٕل ْٔزا ٚؼٕد انٗ انُزبئظ انزٙ ؽووزٓب 4ٚالؽع يٍ َزبئظ انغذٔل )

انذساعخ يٍ خالل اٌ هًٛخ يؼبٚٛش انغٕدح عبءد يطبثوخ ٔكوب نًؼٛبس انًوبسَخ، ٔثبنزبنٙ ٚجٍٛ ْزا 

 االيش يذٖ هذسح االًَٕرط ػهٗ هٛبط يؾبٔس االعزجبَخ ٔاثؼبدْب. 

 اختبار فرضية التأثير -:رابعا

على انشطة سلسلة االمداد  البرمجٌةالمكونات تهتم هذه الفمرة فً بٌان طبٌعة ونوع تأثٌر 

(، فضال عن SPSS.V.25، وذلن من خالل اعتماد الحزمة االحصائٌة لبرنامج  ) االلكترونٌة

 (.AMOS.V.25اعتماد نمذجة المعادلة الهٌكلٌة وفماً للحزمة االحصائٌة )

لبعد المكونات والتً تنص على )ٌوجد تأثٌر ذو داللة معنوٌة  ثانية:اختبار الفرضية الرئيسة ال

، اذ سٌتم استخدام معادلة االنحدار الخطً البرمجٌة على انشطة سلسلة االمداد االلكترونٌة

 المتعدد والتً ٌمكن بٌانها فً االتً:

                                                   

 حٌث ان:

 = وتمثل سلسلة االمداد االلكترونٌة  

 = معلمة االنحدار وهً ممدار ثابت  

وعلٌه ٌتم تحلٌل مستوٌات التأثٌر بٌن المتؽٌرات من خالل اختبار الفرضٌة الرئٌسة الثانٌة، 

 االلكترونًوالشراء ( ٌبٌن المؤشرات االحصائٌة بٌن تمانة المعلومات 10وبالتالً فان الجدول )

 وكما ٌلً:

                                           

                       



 ٌلً:( ما 5ٌالحظ من الجدول )

( الجدولٌة F( وهً اكبر من لٌمة )610.791( المحسوبة للنموذج ممدارها )Fان لٌمة ) (1

( 0.05( وهً الل من مستوى الداللة )0.00( وعند مستوى داللة لدرها )1.879البالؽة )

وبناًء على هذا ٌتم لبول الفرضٌة البدٌلة وهذا ٌعنً انه توجد عاللة تأثٌر ذات داللة معنوٌة 

( 0.05عند مستوى داللة )على مؤشر المكونات البرمجٌة بابعادها  لسلسلة االمداد االلكترونٌة 

( وهً لٌمة تشٌر الى 1.923واتسون ) -%( ولد بلؽت لٌمة دربن95أي بمستوى موثولٌة )

 .2انعدام وجود مشكلة االرتباط الذاتً لكونها لرٌبة من 

 سلسلة االمداد االلكترونٌة( ٌتضح بان 0.696ة )( البالؽR2ومن خالل لٌمة معامل التحدٌد )

%(، فضال عن هذا فان النسبة المتبمٌة فانها 70بممدار  )المكونات البرمجٌة لادرة على تفسٌر 

 تمع خارج حدود الدراسة.

 )المكونات البرمجٌة ٌتضح من خالل لٌمة معامل المٌل الحدي لبُعد  (2

بممدار وحدة واحدة ٌؤدي الى زٌادة  لمكونات البرمجٌةا( بان زٌادة بُعد 0.807( البالؽة )   

 .%(81مداد االلكترونٌة بممدار )سلسلة اال

 باستعمال االنحدار الخطً المتعدد الشراء االلكترونً( نتائج تاثٌر تمانة المعلومات فً 5جدول )

فٍ  انًكىَاخ انثزيجُحَرائج  انًرغُزاخ

 سهسهح االيذاد االنكرزوَُح

 Constant 0.568 (aاالَحذار )قًُح يؼهًح 

 0.807     انًكىَاخ انثزيجُح

 R 0.834 قًُح يؼايم االرذثاط

R قًُح يؼايم انرحذَذ
2

 0.696 

 610.791 انًحسىتح Fقًُح 

 1.879 انجذونُح Fقًُح 

Sig. 0.000 

 يؼُٕ٘ 2425يسرىي انذالنح ػُذ 

 1.923 قًُح درتٍ واذسىٌ

 

 (INSC) انًكىَاخ انثزيجُحؼذ ت

( انٗ اٌ انًؼذل انؼبو نالٔعبؽ انؾغبثٛخ نجُؼذ انًكَٕبد 6رٕػؼ انُزبئظ انٕاسدح كٙ انغذٔل )

%(، ٔنؼم رنك 84) َٔغجخ ارلبم ثهـذ( 0.821( ٔثأَؾشاف يؼٛبس٘ هذسِ )4.19انجشيغٛخ ثهؾ )

 تزيجُاذها ترحذَث انشزكح ذقىؤانزٙ رُض ػهٗ ) (INSC5) انخبيغخٚؼٕد انٗ انلوشح 

ٍٔ نـ )4.32ثٕعؾ ؽغبثٙ هذسِ ) (انحاجح اقرضد كهًا انًخرهفح ( 0.738( ٔاَؾشاف يؼٛبس٘ يغب

( INSC3) انضبنضخ، كٙ ؽٍٛ عبءد انلوشح ٔثبرغبِ اعبثخ يشرلغ عذا %(86) َٔغجخ ارلبم ثهـذ

 يىظفٍ تٍُ انثزيجُاخ خالل يٍ انًؼهىياخ ذثادل َرىٔانزٙ رُض ػهٗ )كٙ انًشرجخ االخٛشح 



ٔاًْٛخ ( 0.875( ٔثأَؾشاف يؼٛبس٘ ثهـذ )4.09ثٕعؾ ؽغبثٙ هذسِ )( يزٌ تشكم انشزكح

 %( ٔثبرغبِ اعبثخ يشرلغ عذا.82نـ ) ٔٚخيغب َغجٛخ

 ثُؼذ انًكَٕبد انجشيغٛخرؾهٛم االؽظبء انٕطلٙ نلوشاد ( 6انغذٔل )

 خ
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INSC1 

 

 4.24 0 19 32 117 110 د

 

0.975 

 

 يشرلغ عذا

 

85% 

 

2 

 % 39.6 42.1 11.5 6.8 0 

INSC2 

 

 4.14 0 19 32 117 110 د

 

0.875 

 

 يشرلغ

 

83% 

 

3 

 % 39.6 42.1 11.5 6.8 0 

INSC3 

 

 4.09 0 6 77 80 113 د

 

0.875 

 

 يشرلغ

 

82% 

 

5 

 % 40.6 29.5 27.7 2.2 0 

INSC4 

 

 0 0 102 34 142 د
 4 %83 يشرلغ 0.927 4.14

% 51.1 12.2 36.7 0 0 

INSC5 
 4.32 0 0 45 98 135 د

 

0.738 

 

 يشرلغ عذا

 

86% 

 

1 

 % 48.6 35.3 16.2 0 0 

 *** %84 يزذفغ 0.821 4.19 انًكىَاخ انثزيجُحانًؼذل انؼاو نثُؼذ  

 SPSS.V.25: اػذاد انجبؽش ثبالػزًبد ػهٗ ثشَبيظ انًصذر

 انًثحث انزاتغ

 االسرُراجاخ وانرىصُاخ

 االسرُراجاخ اوال:

، االمر المكونات البرمجٌة وانشطة سلسلة االمداد االلكترونٌة وجود عاللة ارتباط بٌن  (1

تطوٌر وتهٌئة وتزوٌد العاملٌن بالمهارات الالزمة الذي ٌسهم فً تحمٌك نتائج اٌجابٌة تسهم فً 

 من اجل تحسٌن فاعلٌة وكفاءة العمل.

، المكونات البرمجٌة وانشطة سلسلة االمداد االلكترونٌةلمؤشر  وجود تأثٌر معنوٌة  (2

االمر الذي ٌسهم فً تحسٌن لدرة الشركة على استثمار امكانٌاتها من المعدات والبرمجٌات 

 االتصال الخاصة بالكمبٌوتر وتطوٌر لابلٌات العاملٌن لدٌها.ووسائل 

المكونات اشارت نتائج التحلٌل االحصائً على اجماع من لبل المستجٌبٌن حول  (3

وكانت ابرز االبعاد التً حممت اعلى نسبة اتفاق هً ابعاد )المكونات البرمجٌة( وهذا  البرمجٌة

 لبرامج التً تعتمدها فً عملٌاتها المختلفة. ٌشٌر الى مدى اهتمام الشركة المبحوثه با



تحرص الشركة على تحدٌث برامجها المختلفة بٌن فترة واخرى وذلن لمواكبة التطور ( 4

 وحسب متطلبات العمل. سلسلة االمداد االلكترونٌةالحاصل فً مجال 

 ثانياً: التوصيات

ٌز العاللات التعاونٌة بٌن استخدام تمنٌات تبادل البٌانات االلكترونٌة الذي ٌسهم فً تعز (1

 شركاء سلسلة االمداد.

المعدات واالجهزة االلكترونٌة االزمة التً تحتاج الٌها الشركة من اجل  رضرورة توفٌ (2

 تسهٌل المٌام بأنشطتها المختلفة.

على الشركة المبحوثه زٌادة االهتمام بأنشطة سلسلة االمداد االلكترونٌة لما لها من اثر  (3

فعال فً تعزٌز مكانة الشركة وضمان بمائها ونموها واستمرارها فً بٌئة االعمال من 

 خالل ادخال العاملٌن فً دورات تدرٌبٌة لتطوٌر مهاراتهم ولدراتهم االدارٌة. 

من خالل تنمٌة لدرات  بمؤشر المكونات البرمجٌةٌتعٌن على الشركة زٌادة االهتمام  (4

 االجهزة االلكترونٌةومهارات العاملٌن فً االلسام التً تكون على تواصل مع 

 ومعدات والولوؾ على التؽٌرات الحاصلة فً رؼباتهم وتوجهاتهم، وتوفٌر اجهزة 

 .فً االنتاج لممةامتطورة تساعد العاملٌن فً الوصول الى 
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