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تأثري درجة الثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التوريد واستخدام تكنولوجيا
املعلومات على األداء التشغيلي :الدور الوسيط للتعاون املشرتك بني أطراف
إدارة سلسلة التوريد-دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية يف مصر

1

د .أحمد عبد العال رشوان 2
كلية التجارة -جامعة اإلسكندرية

هدفت هذه الدراسة ال التعرف عل تأثري درجة الثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التوريد واستخدام تكنولوجيا املعلومات
عل األداء التشغييل ف ظل وجود تعاون مشرتك بني أطراف إدارة سلسلة التوريد كمتغري وسيط بالتطبيق عل عدد من
الرشكات الصناعية املرصية العاملة صناعة األغذية ،السيارات ،االدوية ،املالبس .وتكون مجتمع الدراسة من الشـركات الصناعية
كبرية ،متوسطة الحجم .وف سبيل الوصول لهذا الهدف تم تطوير سبعة فروض ،وتم االعتامد عل قامئة استقصاء طورها
الباحث لجمع البيانات األولية التي تخدم غرض الدراسة ،ومن خالل مقياس كرونباخ الفا تم التأكد من ثبات مقاييس متغريات
الدراسة ،وباستخدام أسلوب تحليل االنحدار املتعدد ،أسلوب منذجة املعادالت الهيكلية ( ،)SEMالختبار فروض الدراسة،
توصلت الدراسة ال وجود تأثري ايجايب لدرجة الثقة املتبادلة واستخدام تكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل ف الرشكات
محل الدراسة ،كام يلعب التعاون املشرتك بني أطراف إدارة سلسلة التوريد كمتغري وسيط دورا ف التأثري االيجايب عيل العالقة
بني درجة الثقة املتبادلة واستخدام تكنولوجيا املعلومات واألداء التشغييل ف الرشكات محل الدراسة.
الكلامت املفتاحية :درجة الثقة املتبادلة ،استخدام تكنولوجيا املعلومات ،األداء التشغييل والتعاون املشرتك بني أطراف إدارة
سلسلة التوريد
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أدت التحديات البيئية والتنافسية التي فرضتها بيئة االعامل الحديثة ،ورسعة وتعقد التطور البيئي
والتكنولوجي الذي يشهده العامل اليوم ،والنمو املتسارع واملتزايد والعابر ملنظامت االعامل الذي خلق حالة
من املنافسة الشديدة ال رضورة التوجه نحو العمل التعاوين والتكاميل بني املنظامت رشكاء سلسلة التوريد
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حيث أصبح من الصعب ف عامل االعامل اليوم ان تعمل املنظمة مبفردها بدون التنسيق والتعاون مع رشكاء
األعامل داخل سلسلة التوريد.
ورغبة من املنظامت ف االستفادة من امكانيات وقدرات رشكاء األعامل داخل سلسلة التوريد خاصة فيام
يتعلق بتخفيض التكاليف من اجل تخفيض االسعار ف السوق وتعزيز القدرة التنافسية لها ،كان ال بد لها من
البحث عن السبل التي متكنها من البقاء ف السوق ،و تدعيم قدراتها التنافسية،أحد هذه السبل هو التعاون
ف سلسلة التوريد ،ويتطلب منها ذلك ان تقوم ببعض املامرسات الداعمة لتعاونية سلسلة التوريد ومنها
مشاركة وتبادل املعلومات واملشاركة ف اتخاذ القرارات بشكل ميكن من تحسني األداء الكيل لكافة األطراف
رشكاء سلسلة التوريد (Al-Doori, 2019; Salam, 2015;Youn, et al., 2013; Fawcett, et al., al.,
)2012; Zhang, et al., 2008; Ellram, et al., 2007
ويؤكد ) (Mentzer, et al. 2009عل ان تنمية عالقات التعاون بني الشـركة ورشكائها ف سلسلة التوريد
يتطلب الحفاظ عل عالقة تعاونية قامئة عيل :الثقة املتبادلة بني أطراف السلسلة ،وطول عمر العالقة،
وتبادل املعلومات ،واملناقشة العلنية للعمليات والنظم ،والقيادة ،واستخدام تكنولوجيا املعلومات ،وتقاسم
املنافع بينهم.
2

تتمحور مشكلة الدراسة الرئيسية حول مدى تأثري عاميل الثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التوريد استخدام
تكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل ألطراف سلسلة التوريد ف ظل التعاون املشرتك بني أطراف إدارة.
سلسلة التوريد بالتطبيق عل عدد من الرشكات الصناعية املرصية .ففي ظل التغري السـريع الذي تشهده
بيئة املنظامت الصناعية وتعقد أنظمة اإلنتاج والعمليات ،وصعوبة إدراك متطلبات العمالء ،مل تعد الجودة
وحدها كافية لحصول املنظامت عل امليزة التنافسية؛ مام جعل تلك املنظامت تتخل عن املنافسة بشكل
فردي والتوجه نحو التعاون والتكامل ،خاصة داخل سلسلة التوريد .إذ اعتمدت كثري من الشـركات عل
تكامل وتعاون أطراف سلسلة التوريد كوسيلة ملواجهة هذه التحديات (Liu, et al., 2013; Huo, et al.,
( 2014لذا تربز اهمية التعاون بني أطراف سلسة التوريد كأداة رئيسية لتدعيم قدرة املنظامت عل خلق
قيمة أكرب للعمالء وزيادة حواجز الدخول لألسواق ).(Siemieniuch & Sinclair, 1999
ومن املالحظ أن أغلب الدراسات السابقة التي تناولت تأثري الثقة املتبادلة واستخدام تكنولوجيا املعلومات
عل األداء التشغييل ألطراف سلسلة التوريد ف ظل التعاون بني أطراف السلسلة قد تم إجراؤها ف الدول
املتقدمة ) ،(Al-Doori, 2019; Salam, 2015;Youn, et al., 2013وف املقابل أشارت عدد من الدراسات
إىل عدم وجود أدلة كافية تؤكد أن هناك أثر للتعاون بني أطراف سلسلة التوريد عل االداء
التشغييل ،(Fabbe – Costes & Johre, 2007; Terjesen, et al., 2012).مام يستدعي األمر التعرف عل
أثر التعاون بني اطراف سلسلة عل االداء التشغييل .ونظرا ً ألن أغلب الدراسات السابقة ركزت عل األثر
املبارش للتعاون بني أطراف سلسلة التوريد عل أداء املنظامت ،للوقوف عل مستوى ذلك التأثري ،فإن مشكلة
الدراسة تتمثل ف محاولة اإلجابة عل عدد من التساؤالت اآلتية:

2

مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© – املجلد ( - )57العدد الثالث – يوليو 2020

-

هل يوجد تأثري الستخدام تكنولوجيا املعلومات عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد داخل الرشكات
الصناعية املرصية محل الدراسة؟
هل يوجد تأثري الستخدام تكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل داخل الرشكات الصناعية املصـرية
محل الدراسة؟
هل يوجد تأثري للثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التوريد عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد داخل
الرشكات الصناعية املرصية محل الدراسة؟
هل يوجد تأثري للثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التوريد عل األداء التشغييل داخل الرشكات الصناعية
املرصية محل الدراسة
هل يوجد تأثري لتعاونية سلسلة التوريد عل األداء التشغييل ف الشـركات الصناعية املرصية محل
الدراسة؟
هل يوجد تأثري لدرجة تبادل املعلومات االلكرتونية بني أطراف سلسلة التوريد عل التعاون بني أطراف
سلسلة التوريد ف عدد من الرشكات الصناعية املرصية محل الدراسة؟
هل يوجد تأثري لتعاونية سلسلة التوريد عل األداء التشغييل ف الشـركات الصناعية املرصية محل
الدراسة؟
هل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد يتوسط العالقة ما بني استخدام تكنولوجيا املعلومات واألداء
التشغييل ف الرشكات الصناعية املرصية محل الدراسة؟
هل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد يتوسط العالقة ما بني العالقة بني الثقة املتبادلة واألداء التشغييل
ف الرشكات الصناعية املرصية محل الدراسة؟

3

يكمن الهدف الرئييس لهذا الدراسة ف دراسة وتحليل تأثري عاميل الثقة املتبادلة واستخدام تكنولوجيا
املعلومات عل األداء التشغييل ألطراف سلسلة التوريد ف ظل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف عدد
من الرشكات الصناعية املرصية ،وميكن تقسيم هذا الهدف إىل األهداف الفرعية التالية:
-1اختبار منوذج للعالقة بني عامل الثقة املتبادلة واستخدام تكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل ألطراف
سلسلة التوريد ف ظل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف عدد من الرشكات الصناعية املرصية محل
الدراسة.
 -2تحديد مدى تأثري الثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التوريد عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد داخل
الرشكات الصناعية املرصية محل الدراسة.
 -3تحديد مدى تأثري الثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التوريد عل األداء التشغييل داخل الشـركات الصناعية
املرصية محل الدراسة.
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 -4تحديد مدى تأثري درجة تبادل املعلومات االلكرتونية بني أطراف سلسلة التوريد عل التعاون بني أطراف
سلسلة التوريد ف عدد من الرشكات الصناعية املرصية محل الدراسة.
 -5تحديد مدى تأثري التعاون بني أطراف سلسلة التوريد عل األداء التشغييل ف الرشكات الصناعية املرصية
محل الدراسة.
 -6تحديد دور التعاون بني أطراف سلسلة التوريد كمتغري وسيط للعالقة بني استخدام تكنولوجيا املعلومات
واألداء التشغييل ف الرشكات الصناعية املرصية محل الدراسة.
 -7تحديد دور التعاون بني أطراف سلسلة التوريد كمتغري وسيط للعالقة بني الثقة املتبادلة بني أطراف
سلسلة التوريد واألداء التشغييل ف الرشكات الصناعية املرصية محل الدراسة.
4

تنبع أهمية هذه الدراسة من الجوانب التالية:
 سد الفجوة ف األدبيات البحثية من خالل تقديم واختبار منوذج مقرتح لتأثري عاميل الثقة املتبادلةواستخدام تكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل ف ظل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف
الرشكات الصناعية املرصية محل الدراسة.
 مواكبة التوجهات اإلدارية الحديثة التي تؤكد عل تشجيع التعاون بني أطراف سلسلة التوريد باعتبارهأداة لتحقيق امليزة التنافسية املتواصلة.
 ستساهم هذه الدراسة ف رفع قدرة املديرين ف الرشكات الصناعية املصـرية عل التعرف عل متطلباتتدعيم التعاون داخل سلسلة التوريد املؤثرة عل األداء التشغييل.
 ستساهم هذه الدراسة ف فتح املجال للدراسات املستقبلية عل ضوء نتائجها.5

يعرف ) (Barratt, 2004التعاون بأنه يحدث عندما تعمل رشكتان مستقلتان أو أكرث معاً لتخطيط وتنفيذ
عمليات سلسلة التوريد بنجاح أكرب مام هو الحال عند عمل كال منهام بشكل منفرد .ويري & (Grant
) Rantanen, 2020ان التعاون ف سلسلة التوريد يتكون من إدارة أنشطة سلسلة التوريد وإدارة عالقات
سلسلة التوريد .وتقوم فكرة التعاون بني أطراف سلسلة التوريد عل التشارك ف املعلومات ،والتنسيق بني
العمليات ،واالعتامد املتبادل وجميع عمليات التعاون بني اإلدارات الوظيفية ،واملوردين ،واملستهلكني
للوصول إىل نتائج تحقق مصالح جميع األطراف .فالتعاون عنرصا ً أساسياً لتكامل سلسلة التوريد ،ويتطلب
التعاون االتصال الفعال بني األقسام املختلفة وتنسيق الجهود املشرتكة ;(Al-Doori, 2019; Salam, 2015
) Boon – itt & Wong, 2011ويؤكد البعض ) (Flynn, et al., 2010; Baratt, 2004عل أن التعاون
ينبغي أن يبنى عل تكامل سلسلة التوريد يشكل يؤدي إىل إحداث االستفادة من الفوائد لتحقيق األهداف
املشرتكة بني الرشكة ورشكائها ف سلسلة التوريد عل املستوى الداخيل والخارجي ،لتحقيق فاعلية وكفاءة
تدفق املنتجات والخدمات واملعلومات واألموال والقرارات لتحقيق أقصـى قيمة مضافة للعميل (Chen,

4

مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© – املجلد ( - )57العدد الثالث – يوليو 2020

)et al., 2009؛ و يوكد عيل أن العالقات القوية بني الرشكة ورشكائها ف سلسلة التوريد تزيد من احتامل أن
تحقق الرشكات أهدافاً مشرتكة لتدعيم القدرة التنافسية للرشكاء؛ ف حني يشري البعض عل أن التعاون داخل
سلسلة التوريد يعترب أمرا ً حيوياً الستمرار األداء املتميز للشـركة )(Kim, 2006; Charan, 2012
ويؤكد ) (Mentzer, et al., 2009عل ان تنمية عالقات التعاون بني الشـركة ورشكائها ف سلسلة التوريد
يتطلب الحفاظ عل عالقة تعاونية قامئة عيل :الثقة املتبادلة ،وطول عمر العالقة ،وتبادل املعلومات،
واملناقشة العلنية للعمليات والنظم ،والقيادة ،والتكنولوجيا ،وتقاسم املنافع بينهم.
يعرف استخدام تكنولوجيا املعلومات بأنه"مجموعة من املكونات املتداخلة وتشمل األفراد واألجزاء املادية
والربامج الجاهزة وأنظمة االتصاالت عرب اإلنرتنت التي تسهل أداء األعامل"(Motwani, et al., 2000) .
ويلعب استخدام تكنولوجيا املعلومات دور أسايس ف إحداث التكامل والتعاون بني العمليات اللوجستية
التي تحدث بني أطراف سلسلة التوريد حيث إن االستخدام املتوافق لتكنولوجيا املعلومات يؤدي إىل زيادة
التعاون والتنسيق بني أطراف سلسلة التوريد ) (Biniazi, et al., 2011ونظرا ً لهذه األهمية املتزايدة
لتكنولوجيا املعلومات داخل سلسلة التوريد ودورها الهام ف خلق وإحداث التكامل بني أطراف أو رشكاء
سلسلة التوريد فسوف يركز البحث عل دراسة دوراستخدام تكنولوجيا املعلومات ف إحداث التكامل بني
أطراف سلسلة التوريد من خالل تعزيزها لعملية مشاركة املعلومات ،املشاركة ف اتخاذ القرارات ،و تبادل
البيانات الكرتونيا وهو ما سيتم تناوله ف السطور التالية:

 1-2-5مشاركة املعلومات
وهي تشري لدرجة تبادل ونقل املعلومات عل امتداد سلسلة التوريد (Hamister, 2012 ;Hsu, et al.,
) 2008ف حني يعرف ( (Cao & Zhang, 2013مشاركة املعلومات عل انها االستعداد لجعل البيانات
االسرتاتيجية والتكتيكية مثل مستويات املخزون ،والتنبؤات ،والرتويج للمبيعات ،واالسرتاتيجيات،
واسرتاتيجيات التسويق متاحة للرشكات التي تشكل سلسلة التوريد.
ويوضح مستوي تبادل ونقل املعلومات قدرة املنشاة عل تبادل املعرفة واملعلومات مع الرشكاء داخل
سلسلة التوريد بفعالية كفاءة ،ويعد تبادل املعلومات نظام تفاعيل لسلسلة التوريد يشمل املعلومات بني
الرشكاء املبارشين ،وكل شبكة التوريد .ويؤكد ( )Li, et al., 2006ان الشـركاء ف سلسلة التوريد الذين
يتبادلون املعلومات بشكل منتظم يكنوا أكرث قدرة عل العمل معا وكأنهم منشاة واحدة ،ويكونوا عل فهم
باحتياجات العمالء واالستجابة الرسيعة للتغريات ف السوق .ويؤكد كال من)(Grant & Rantanen, 2020
ان أهم معوقات التعاونية داخل سلسلة التوريد هو عدم الرغبة ف تبادل املعلومات بني أطراف السلسلة.
ومن جانب اخر فان االستخدام الفعال للمعلومات املناسبة وف الوقت املناسب من جانب جميع الرشكاء
ف سلسلة التوريد يعد عامال تنافسيا .فالتخطيط الشامل للطلب والعرض ،ورشاء املواد الخام واإلنتاج ،رقابة
املخزون ،التخزين ،توزيع املنتجات ،وإدارة املعلومات ،هي أنشطة هامة ف سلسلة التوريد ،وينبغي عل
املنشاة ان تكون قادرة عل إدارة املخزون وفقا عدد املنتجات ،والقيام بتخطيط اإلنتاج ،ووضع جداول
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اإلنتاج قبل طلب املواد الخام ،وهذا يعتمد عيل جودة ودقة املعلومات املتبادلة بني الشـركاء أطراف
السلسلة.

 2-2-5املشاركة ف اتخاذ القرارات
يعرف ( (Cao & Zhang, 2013بأنه العملية التي من خاللها ميكن لشـركاء سلسلة التوريد من تنسيق
األنشطة الالزمة لتخطيط وتنفيذ عمليات سلسلة التوريد واالستفادة املثل من فوائد سلسلة التوريد.
وتتضمن تلك األنشطة املشاركة ف تنمية الخطط ،جمع املعلومات ،وحل املشاكل وتطوير القواعد واألنظمة
واإلجراءات املطلوبة لتكوين تحالف اسرتاتيجي فعال وعالقة جديرة مع العمالء واملوردين .ويشري ( (Min,
 et al., 2005ال انه لنجاح ودعم العالقات التعاونية بني أطراف السلسلة فال بد لكل األطراف من املشاركة
والعمل معا لتخطيط وتنسيق كل أنشطة سلسلة التوريد حيث متكن الجهود املرشكة من تحديد واضح
لألهداف وقياس األداء وحل املشكالت.
ويوكد ( (Basu, et al., 2017عل ان تلك املشاركة ف اتخاذ القرارات ينبغي أن تتكون قامئة عل الثقة
املتبادلة والوالء والعالقة اإليجابية بني أطراف السلسلة .والهدف من املشاركة ف اتخاذ القرارات والعمل عل
تحقيق مواءمة ومزامنة القرارات املتعلقة بوضع الطلبات وتجديد املخزون وتسليم الطلبات بني الرشكاء
(.)Cao, et al., 2010

 3-2-5تبادل البيانات الكرتونيا
عرف ) (Christopher, 2011تبادل البيانات الكرتونيا بانها مجموعة من املواصفات لتبادل مستندات العمل
القياسية مثل أوامر الرشاء والفواتري وسندات الشحن عرب شبكات الكمبيوتر .ويُع َّرف التبادل اإللكرتوين
للبيانات بأنه النقل املبارش للمعلومات من حاسوب إىل حاسوب (رمبا عن طريق طرف ثالث) بني منظامت
مستقلة ويوفر التبادل اإللكرتوين للبيانات رؤية للبيانات عرب شبكات التوريد متكن من إدارة املعلومات
وتنسيق املعامالت داخل السلسلة .ويتميز التبادل اإللكرتوين للبيانات بالعديد من املزايا مثل تدفق
املعلومات بشكل أرس ع ،واملدفوعات السـريعة ،وتلقي البيانات املوحدة ،وسهولة تتبع الطلبات ،ورؤية
املعلومات لجميع األعضاء ،وسهولة تحديث البيانات املستلمة ( )Arshinder, et al., 2006كام يقلل التبادل
الفعال من سوء الفهم ويحسن من اتخاذ القرارات ،ويحقق املرونة ،ورسعة االستجابة بني األطراف رشكاء
السلسة ).(Hamister, 2012 ;Hsu, et al., 2008
وتشري إىل الدرجة التي يتوقع بها أحد الرشكاء بان الرشيك االخر ميكن االعتامد عليه ف الوفاء بالتزاماته
) .(Zaheer & Zaheer, 2006ويشري البعض ) (Johnston, et al., 2004; Cai, et al., 2010ال ان الثقة
املتبادلة تعد عامال جوهريا ومحدد لبناء وتتنميه شبكه عالقات ناجحة بني األطراف رشكاء سلسلة التوريد.
ويؤكد ) (Mentzer, et al., 2001; Das & Teng 1998عل ان الثقة املتبادلة بني الشـركاء ترتجم ف قيام
كل الرشكاء ف العمل عل اتخاذ إجراءات وقرارات مفيدة تخدم مصالح جميع األطراف رشكاء سلسلة
التوريد .ف حني يري) Cai, et al., (2010ان املعامالت السابقة بني الشـركاء ميكن ان تؤثر عل تنمية وبقاء
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الثقة املتبادلة بينهم ،وأيضا تؤثر عل درجة تكامل املعلومات داخل سلسلة التوريد .ونجاح الثقة املتبادلة
بني الرشكاء يتطلب البحث عن الهوية املشرتكة بني الشـركاء ف سلسلة التوريدBarratt and Oliveira, .
) )2001وأخريا يؤكد البعض عل ان العالقة التعاونية تبدأ من عاملني :الثقة املتبادلة واستخدام تكنولوجيا
املعلومات وينظر إىل الثقة املتبادلة بشكل خاص عل أنها عامل مهم لتمكني التعاون (Grant & Rantanen
).,2020
6

حظي موضوع التعاون بني أطراف سلسلة التوريد باهتامم واسع ف البحوث األجنبية ،إذا ما قورن بعدد
الدراسات العربية التي تناولت هذا الجانب ،وفيام ييل بعض الدراسات ذات العالقة مبوضوع الدراسة عل
النحو التال:
هدفت دراسة ) (Alzoubi, et al., 2020ال دراسة العالقة بني اسرتاتيجيات سلسلة التوريد املستدامة
والتعاون ف سلسلة التوريد وتأثريها عل األولويات التنافسية .بالتطبيق عل قطاع الصناعات الدوائية ف
األردن ،ومتثلت عينة الدراسة ف عدد ( )23رشكة أدوية أردنية وباستخدام أسلوب منذجة املعادلة الهيكلية
لتحليل البيانات والنتائج وتوصلت نتائج الدراسة ال ان هناك عالقة إيجابية التأثري السرتاتيجيات سلسلة
التوريد املستدامة والتعاون ف سلسلة التوريد عل تدعيم األولويات التنافسية ف الشـركات محل الدراسة
كام اكدت نتائج الدراسة عل رضورة وتوسيع نطاق التعاون مع املوردين والعمالء من خالل تبادل املعلومات
عل امتداد رشكاء سلسلة التوريد.
ف حني استهدفت دراسة ) (Errassafi, et al., 2019للتعرف عل أثر تكامل إلدارة سلسلة التوريد عل اداء
األداء التشغييل الرشكات الصناعية والتأثري الوسيط للتكامل الداخيل عل العالقة بني التكامل الخارجي واألداء
التشغييل وشملت عينة الدراسة ( )75رشكة صناعية عاملة ف املغرب ،وأظهرت نتائج الدراسة إىل وجود تأثري
كبري ملستوى التكامل بني العمالء والتكامل الداخيل وتكامل املوردين و بشكل إيجايب عيل األداء التشغييل
ف الرشكات محل الدراسة ،كام ان وجه التكامل الداخيل يتوسط العالقة بني التكامل مع العمالء واألداء
التشغييل عيل الرغم من عدم وجود عالقة بني التكامل الداخيل كمتغري وسيط بني التكامل مع املوردين
واألداء التشغييل.
اما دراسة ) (Al-Doori, 2019حاولت التعرف عل تأثري تعاونية ادارة سلسلة التوريد املستدامة عيل األداء
التشغييل ومتثلت اهم املامرسات التعاونية ف مشاركة املعلومات ،واتخاذ القرارات املشرتكة ،وتبادل البيانات
اإللكرتونية ،ومتثلت عينة الدراسة ف عدد ( )232رشكة صناعية نعمل ف مجال صناعة السيارات ف باكستان،
وباستخدام أسلوب التحليل العاميل وأسلوب االنحدار املتعدد لتحليل البيانات توصلت نتائج الدراسة ال ان
هناك تأثري ايجايب لكال من مشاركة املعلومات ،واتخاذ القرارات املشرتكة عيل األداء التشغييل ،كام ان النتائج
مل تدعم التأثري اإليجايب لتبادل البيانات اإللكرتونية عيل األداء التشغييل ف الرشكات محل الدراسة.
أما دراسة ) (Teboho, 2019استهدفت اختبار تأثري تعاون سلسلة التوريد والتكامل السلسلة عل أداء
سلسلة التوريد ،وقد أجريت الدراسة عل عدد ( )271رشكة صغرية ومتوسطة الحجم ف مقاطعة غوتنغ ف
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جنوب أفريقيا .وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود تأثري إيجايب ذو داللة إحصائية لدرجة تكامل سلسلة
التوريد عل أداء سلسلة التوريد محل الدراسة .اما رشاكة سلسلة التوريد والتعاون داخل السلسلة كان لها
تأثري ضعيف أداء سلسلة التوريد محل الدراسة وفرست نتائج الدراسة ذلك بان رشاكة سلسلة التوريد
والتعاون داخل السلسلة يستلزم العمل عل مشاركة وتقاسم املوارد بني أطراف السلسلة االمر الذي يجعل
تلك الشـركات صغرية ومتوسطة الحجم مرتددة وقلقة من ذلك بسبب محدودية املوارد املتاحة.
قامت دراسة ) (Kanyoma, 2018للتعرف عل أثر املوارد الداخلية (تكنولوجيا املعلومات ،ودعم اإلدارة
العليا) ف التكامل الخارجي (التكامل مع العمالء واملوردين) ودورهم ف التأثري عل األداء التنظيمي إستنادا ً
إىل املنظور املستند إىل مدخل املورد املمتد ) ،(ERBVوشملت عينة الدراسة ( )176رشكة صناعية عاملة ف
الصني .وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود أثر للموارد الداخلية (تكنولوجيا املعلومات ،ودعم اإلدارة العليا)
ف التكامل الخارجي (التكامل مع العمالء واملوردين) ،ووجود أثر للتكامل الخارجي عل األداء التنظيمي.
أما دراسة ) (Sungbae & Taesoo, 2016استهدفت اختبار تأثري العالقات املتبادلة ف تكامل سلسلة التوريد
الداخلية والخارجية التوريد عرب مستويات متعددة ف الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم القامئة عل
التصنيع ف احدي البلدان النامية (مالوي) ،واعتامدا عيل نظرية اعتامدية املوارد عمدت الدراسة عيل بحث
الروابط الداخلية والخارجية بني املوردين واملصنعني داخل تالت متاجر لتجارة التجزئة ،أظهرت النتائج ان
الرشكات ذات املوارد االسرتاتيجية كانت أقل التزاماً بالتكامل الخارجي حيث عمدت عيل تنمية موارها
كوسيلة للتحكم والسيطرة عيل رشكاءها التابعني وفسـرت الدراسة ذلك نتيجة النتشار الفساد وحالة انعدام
الثقة املتبادلة ،وتعزيز املصالح الذاتية غري املتداخلة ،واوصت الدراسة بضـرورة العمل عيل تدعيم الثقة
املتبادلة ونرش ثقافة االلتزام جانب الشـركاء ف مجال التعاون فيام بني الشـركات وتشجيع زيادة االستثامر
لتعزيز قدرات التكامل والتعاون فيام بني اطراف سلسلة التوريد.
قامت دراسة ) (Xu, et al., 2014للتعرف عل أثر املوارد الداخلية (تكنولوجيا املعلومات ،ودعم اإلدارة
العليا) ف التكامل الخارجي (التكامل مع العمالء واملوردين) ودورهم ف التأثري عل األداء التنظيمي إستنادا ً
إىل املنظور املستند إىل مدخل املورد املمتد ) ،(ERBVوشملت عينة الدراسة ( )176رشكة صناعية عاملة ف
الصني .وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود أثر للموارد الداخلية (تكنولوجيا املعلومات ،ودعم اإلدارة العليا)
ف التكامل الخارجي (التكامل مع العمالء واملوردين) ،ووجود أثر للتكامل الخارجي عل األداء التنظيمي.
كام قامت دراسة ) (Ashish, et al., 2013الختبار العالقة بني مامرسات أدارة سلسلة التوريد واستجابة
السلسلة لطلبيات العمالء ،وظروف السوق املتغرية ،لخلق ميزة تنافسية ،وركزت الدراسة عل ثالث مامرسات
إلدارة سلسلة التوريد وهي :الرشاكة االسرتاتيجية للموردين ،العالقات مع العمالء ،ومشا ركة املعلومات،
وتوصلت نتائج الدراسة ال ان املستوي العال من مامرسات ادارة سلسلة التوريد يؤدي ال تحسن استجابة
سلسلة التوريد لطلبات العمالء ،وظروف السوق املتغرية ،وتدعم القدرة التنافسية للمنظمة.
اما دراسة ) (Ghatebi, et al., 2013فحاوله اختبار العالقة بني مدي فهم وتنفيذ مامرسات أدارة سلسلة
التوريد ف املنظامت الصناعية ،ومتثلت تلك املامرسات ف خمسة مامرسات هي :الشـراكة االسرتاتيجية مع
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املوردين ،العالقات مع العمالء ،مستوي تبادل املعلومات داخل سلسلة ،وجودة املعلومات املتبادلة،
واملامرسات الداخلية للحد من الفاقد ،ومدي تحقيق تلك املنظامت مليزة تنافسية ممثلة ف تقديم منتجات
ذات جودة اعيل للعمالء ،وأجريت الدراسة عيل املنظامت الصناعية والعاملة بإقليم كازخستان ،استخدمت
الدراسة أسلوب قامئة االستقصاء ،وتوصلت نتائج الدراسة ال هناك عالقة إيجابية بني مامرسات أدارة سلسلة
التوريد وتحقيق امليزة التنافسية ف الرشكات محل الدراسة.
استهدفت ) (Hamister, 2012تبني وتنفيذ عدد من مامرسات إدارة سلسلة التوريد من جانب متاجر
التجزئة صغرية الحجم ممثلة ف الرشاكة االسرتاتيجية مع املوردين ،تبادل املعلومات ،جودة املعلومات ،وشدة
التكامل واثرها عيل أداء هذه املتاجر ،واعتمدت الدراسة عيل استامرة استقصاء تم تصميمها لهذا الغرض
وتم توزيعها عيل متاجر التجزئة صغرية الحجم ف والية نيويورك االمريكية .وتوصلت نتائج الدراسة ال ان
تنقيذ مامرسات إدارة سلسلة التوريد يوثر بشكل إيجايب عل أداء هذه متاجر التجزئة صغرية الحجم ولكن
بدرجة اقل باملقارنة باملنشات كبرية الحجم وتفسري ذلك يرجع لتعرض االول لضغوط منافسة أكرب وتعاملها
مع اقتصاد شديد التقلب.
اما دراسة ( )Barzi, 2009فقد استهدفت التعرف عل تأثري ادراكات مديري الشـركة عل تكامل سلسلة
التوريد وأجريت الدراسة عل عدد ( )57مدير ف عدد من الرشكات اإليرانية العاملة ف صناعة السيارات
واألغذية .وتوصلت نتائج الدراسة إىل أهمية درجة الرشاكة والتعاونية داخل سلسلة التوريد ،واوصت
برضورة تفعيل دور استخدام تكنولوجيا املعلومات كأحد العوامل املؤثرة عيل نجاح تكامل سلسلة التوريد،
كذلك أظهرت النتائج التأثري اإليجايب لتكامل سلسلة التوريد عل تحسن جميع مؤرشات اداء سلسلة التوريد
بداللة مؤرشات التكلفة ،وقت التوريد ،ورسعة انجز ومقابلة طلبيات العمالء ،ومرونة اإلنتاج وتكاليف
االمداد.
كام قامت دراسة ) (Hsu, et al., 2008للتعرف عل تأثري قدرات املشاركة ف املعلومات عل كيفية تحقيق
التكامل داخل سلسلة التوريد ومدى قدرة املوردين عل االستجابة الرسيعة للتغريات غري املتوقعة ف الطلب،
ومدى التشابه ف الثقافات بني الرشكة املشرتيه واملوردة .وقد شملت عينة الدراسة عل عدد ( )625رشكة
ف أوروبا وأمريكا ونيوزيلندا .وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود تأثري إيجايب ذو داللة إحصائية بني قدرات
املشاركة ف نظم املعلومات بني أطراف سلسلة التوريد واألداء التنظيمي ف الرشكات محل الدراسة.
كام قامت دراسة ) (Cheng, et al., 2008للتعرف عل تأثري عامل الثقة املتبادلة كمتغري وسيط ،وعدد من
العوامل األخرى املتمثلة ف القيم املشرتكة ،املشاركة ،االتصاالت ،القدرة عل التعلم ،السلوك االنتهازي والقوة
عل مشاركة وتبادل املعرفة بني املنظامت داخل سلسلة التوريد الخضـراء .وأجريت الدراسة عل عدد ()288
رشكة صناعية خرضاء ف تايوان ،وباستخدام منوذج املعادلة الهيكلية ،توصلت نتائج الدراسة ال عدة نتائج
منها :ان الثقة املتبادلة تعد عامل محوري وحيوي ف التأثري عل مشاركة وتبادل املعرفة بني املنظامت داخل
سلسلة التوريد ،كام ان كال من املشاركة واالتصاالت لهام تأثري إيجابيا عل مشاركة وتبادل املعرفة ،اما
بالنسبة لكال من عاميل القيم املشرتكة والقدرة عل التعلم ليس لهم تأثري (او تأثري محدود) مشاركة وتبادل
املعرفة بني املنظامت داخل سلسلة التوريد.
9

تأثري درجة الثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التوريد واستخدام تكنولوجيا.....

د .أحمد عبد العال رشوان

هدفت دراسة ) (Vereecke & Muylle, 2006للتعرف عيل تأثري الرشاكة االسرتاتيجية والتعاون بني األطراف
املختلفة لسلسلة التوريد للرشكة عيل مستوي ادائها وقد أجريت الدراسة عل عينة من  474رشكة دولية ف
 16دولة وكانت نسبة الشـركات األوربية متثل  %97وبتحليل نتائج الدراسة اتضح ان التعاون والرشاكة
االسرتاتيجية بني األطراف سلسلة التوريد تحدث عل مستويني هام :تبادل املعلومات ،والتعاون الهيكيل،
الذي يأخذ اشكاال متعددة ومنها التخطيط املشرتك وإدارة العمليات بشكل مشرتك والتنسيق فيام بينها،
وقد اختربت الدراسة عدة فروض منها ان تأثري تبادل املعلومات مع العمالء واملوردين سيكون له تأثري إيجايب
عل مستوي أداء الرشكة واثبتت النتائج صحة معظم فروض الدراسة.
كام حاولت دراسة ) (Li, et al., 2006التعرف عيل اثر مامرسات أداء سلسلة التوريد واملمثلة ف خمس
مامرسات هي :الرشاكة االسرتاتيجية مع املوردين ،العالقات مع العمالء ،مستوي تبادل املعلومات داخل
سلسلة،وجودة املعلومات املتبادلة ،عيل كل من امليزة التنافسية ،واألداء التنظيمي ملنظامت االعامل،
وتوصلت نتائج الدراسة ال ان االستخدام الفعال للمعلومات املناسبة ،وف الوقت املناسب من جانب جميع
الرشكاء ف سلسلة التوريد يهترب عامال تنافسيا ،وان العالقات والرشاكات الجيدة مع أعضاء مبا فيهم العمالء
وادارتها بشكل جيد ،يعد امرا هام لنجاح السلسلة وتحقيقها مليزة تنافسية ،وتحسني األداء التنظيمي لها.
ومن مراجعة الدراسات السابقة ،اتضح للباحث وجود اتجاهني بحثيني مختلفني هام :االتجاه البحثي األول،
وقد ركز عل دراسة اسرتاتيجيات التعاون بني أطراف ادارة سلسلة التوريد وعالقتها بأداء املنظمة.
) ،(Alzoubi, et al. 2020; Errassafi, et al., 2019; Al-Doori, 2019; Teboho, 2019االتجاه البحثي
الثاين ،ركز عل دراسة استخدام قدرات تكنولوجيا املعلومات وعالقتها بأداء املنظمة ;)(Kanyoma, 2018
) ،(Hamister Xu, et al., 2014; 2012; Hsu, et al., 2008وف املقابل أشارت عدد من الدراسات إىل عدم
وجود أدلة كافية تؤكد أن هناك أثر للتعاون بني أطراف سلسلة التوريد عل االداء التشغييل – (Fabbe
) ،Costes & Johre, 2007; Terjesen, et al. 2012مام يستدعي األمر التعرف عل أثر التعاون بني اطراف
سلسلة عل االداء التشغييل ونظرا ً ألن أغلب الدراسات السابقة ركزت عل األثر املبارش للتعاون بني أطراف
سلسلة التوريد عل أداء املنظامت فتحاول الدراسة الحالية محاولة تقديم منوذج متكامل للعالقة للعالقة
بني عامل الثقة املتبادلة واستخدام تكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل ألطراف سلسلة التوريد ف ظل
التعاون بني أطراف سلسلة التوريد وذلك اتساقا مع اتجاه الدراسات الحديثة ف هذا االتجاه.
7

بناءا ً عل مراجعة األدبيات تم بناء النموذج املقرتح للبحث باالعتامد عل عدة دراسات وهي:
(Jayaram, Tan and Nachiappan, 2010; Qi, Huo, Wang and Yeung 2017; Sundram, et al.,
) 2016; Hamister, 2012; Kauppi, et al., 2016; Flynn, et al., 2010; Mentzer, et al., 2000يتكون
النموذج املقرتح للبحث من اربعة متغريات تتعلق باملتغري املستقل وهو استخدام تكنولوجيا املعلومات
متمثلة ف مشاركة املعلومات ،املشاركة ف اتخاذ القرارات ،تبادل املعلومات االلكرتونية ودرجة الثقة املتبادلة
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بني أطراف سلسلة التوريد ،واملتغري التابع وهو األداء التشغييل ،وأخريا املتغري الوسيط ويتمثل ف التعاون
بني أطراف سلسلة التوريد .ويوضح الشكل رقم ( )1النموذج املقرتح للبحث.
التعاون بني
أطراف سلسلة
التوريد
األداء التشغييل

استخدام تكنولوجيا
املعلومات

الثقة املتبادلة بني
أطراف سلسلة التوريد

شكل : 1النموذج املقرتح للدراسة
8

بناءا ً عل تلك العالقات املفرتضة ف النموذج املقرتح للبحث والتي تم استخالصها استنادا ً إىل نتائج الدراسات
السابقة ،وانطالقا من مشكلة الدراسة وأهدافه ،ميكن صياغة مجموعة من الفروض التي ميكن اختبارها
لإلجابة عل تساؤالت الدراسة وتحقيق أهدافه ،وهي عل النحو التال:
الفرض األول :يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية لتكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل ف الرشكات
محل الدراسة.
الفرض الثاين :يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية لتكنولوجيا املعلومات عل التعاون بني أطراف سلسلة
التوريد ف الرشكات محل الدراسة.
الفرض الثالث :يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية لتعاونية سلسلة التوريد عل األداء التشغييل ف
الرشكات محل الدراسة.
الفرض الرابع :يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية للثقة عل األداء التشغييل ف الرشكات محل الدراسة.
الفرض الخامس :يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية للثقة عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف
الرشكات محل الدراسة.
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الفرض السادس تتوسط التعاون بني أطراف سلسلة التوريد العالقة بني استخدام تكنولوجيا املعلومات واألداء
التشغييل ف الرشكات محل الدراسة.
الفرض السابع :تتوسط التعاون بني أطراف سلسلة التوريد العالقة الثقة املتبادلة واألداء التشغييل ف الرشكات
محل الدراسة.
9

بناءا ً عل النموذج املقرتح للبحث ميكن تصنيف متغريات الدراسة إىل ثالثة أنواع من املتغريات وهي:
 املتغريات املستقلة :وتتمثل ف استخدام تكنولوجيا املعلومات ،ودرجة الثقة املتبادلة ألطراف سلسلةالتوريد.
 املتغريات التابعة :وتتمثل ف األداء التشغييل. املتغريات الوسيطة :وتتمثل ف التعاون بني أطراف سلسلة التوريد.10

تهدف الدراسة التطبيقية إىل اختبار الفروض التي قام الباحث باشتقاقها استنادا ً إىل نتائج الدراسات السابقة
ف الشق النظري من الدراسة ،وهي تأثري عامل الثقة املتبادلة واستخدام تكنولوجيا املعلومات عل األداء
التشغييل ألطراف سلسلة التوريد ف ظل التعاون بني أطراف السلسلة بالتطبيق عل مجموعة من الرشكات
الصناعية العاملة ف جمهورية مرص العربية.
لتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث عل املنهج الوصفي التحلييل القائم عل تحليل الظاهرة ،واختبار
فروض الدراسة ،وتحليل البيانات املجمعة وتفسريها والوصول إىل االستنتاجات التي تسهم ف تحديد تأثري
عامل الثقة املتبادلة ألطراف سلسلة التوريد واستخدام تكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل ف ظل
التعاون بني أطراف سلسلة التوريد كمتغري وسيط وقد استخدمت الدراسة نوعني من املصادر لجمع البيانات
هام:
– مصادر ثانوية :وذلك من خالل مراجعة األدبيات املنشورة من كتب ورساالت ومقاالت وبحوث ودوريات
تتعلق مبوضوع الدراسة.
– مصادر أولية :اعتمد الباحث عل قامئة االستقصاء كأسلوب لجمع البيانات األولية واملعلومات املطلوبة
الختبار فروض الدراسة.
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استخدم الباحث أسلوب قامئة االستقصاء مع تدعيمه باملقابلة الشخصية بصورة محددة األغراض وذلك عند
تسليم القوائم أو استالمها بهدف الرد عل أي استفسارات قد يراها املستقصـي منهم الزمة لإلجابة عل
االستقصاء .وقد اشتملت قامئة االستقصاء عل قسمني هام:
القسم األول :يتضمن ( )20فقرة تهدف إىل قياس ابعاد متغري استخدام تكنولوجيا املعلومات وهي :مشاركة
املعلومات ،املشاركة ف اتخاذ القرارات ،تبادل املعلومات االلكرتونية ودرجة الثقة املتبادلة :فقرات قياس
مشاركة املعلومات هي :الفقرات ( ،)6– 1املشاركة ف اتخاذ القرارات الفقرات ( ،)11– 7تبادل املعلومات
االلكرتونية الفقرات ( ،)16 – 12الثقة املتبادلة الفقرات ( )20 – 17وقد تم االعتامد ف قياس تلك املتغريات
عل دراسات ;(Jayaram, Tan and Nachiappan, 2010; Qi, Huo, Wang and Yeung, 2017
Sundram, et al., 2016; Hamister, 2012; Kauppi, et al., 2016; Flynn et al., 2010; Mentzer, et
) ،al., 2000اما القسم الثاين :يتضمن ( )5فقرات تهدف إىل قياس التعاون بني أطراف سلسلة التوريد وهي
الفقرات( )25 – 21وقد تم االعتامد قياس متغريات التعاون بني أطراف سلسلة التوريد عل دراسة (Salam,
) ،2015اما القسم الثالث والخاص بقياس األداء التشغييل وهي الفقرات ( ،)31– 26وقد تم االعتامد قياس
متغريات األداء التشغييل عل دراسة ) (Kauppi et al., 2016وقد استخدم الباحث ف جميع األسئلة مقياس
ليكرت املكون من خمس نقاط،حيث يشري ( )1إىل غري موافق عل اإلطالق ،و( )5إىل موافق متاماً ،وذلك
لضامن اتساق األسئلة ومن ثم سهولة إجابة املشاركني عليها.
ويوضح جدول ( :)1املفاهيم الوظيفية ملتغريات البحث
جدول  :1املفاهيم الوظيفية ملتغريات البحث
املتغري
الثقة املتبادلة

استخدام تكنولوجيا املعلومات

التعاون املشرتك بني أطراف
إدارة سلسلة التوريد

األداء التشغييل

التعريف (املفهوم) الوظيفي

قياس متغريات الدراسة

تم قياسه باستخدام املقياس الذي
تشــــري إىل الدرجة التي يتوقع بهـا أحد الرشــــكاء بان
استخدمه:
الرشيك االخر ميكن االعتامد عليه ف الوفاء بالتزاماته
.Nyaga et al, 2010;Youn,2013
تم قياسه باستخدام املقياس الذي
استخدمه:
تشـــري إىل مجموعة من املكونات املتداخلة وتشـــمل
Hamister,2012 ;Hsu et al.,
األفراد واألجزاء املــاديــة والربامج الجــاهزة وأنظمــة
2008
االتصاالت عرب اإلنرتنت التي تسهل أداء األعامل
Al-Mashari and Zairi 1999
)Terziovski et al 2003
تشــــري إىل التعـاون الـذي يحـدث عنـدمـا تعمـل رشكتـان
قياسه باستخدام املقياس الذي
مســــتقلتـان أو أكرث معـاً لتخطيط وتنفيـذ عمليـات
استخدمه:
ســلســلة التوريد بنجاح أكرب مام هو الحال عند عمل
تم)Youn et al (2013
كال منهام بشكل منفرد
يشــــري للمحصـــلـة النهـائيـة النـاتجـة عن مـدى نجـاح قياسه باستخدام املقياس الذي
املنظمة ف تطبيق منهجية ســتة ســيجام واملتمثلة ف استخدمه:
)Kauppi et al. (2016
تخفيض التكاليف وتحســـني أداء العمليات وتحســـني
Ringim et al, 2012
األداء التنافيس للمنظمة

املصدر :اعداد الباحث
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يتمثل مجتمع البحث ف الرشكات الصناعية العاملة ف كالً من القاهرة واإلسكندرية وذلك ف عدة صناعات
مثل :صناعة تجميع السيارات ،الصناعات الغذائية ،الصناعات الكياموية ،صناعة البرتول ،صناعة األجهزة
الكهربائية وأخريا ً صناعة الغزل والنسيج واملالبس الجاهزة ،وتكونت وحدة املعاينة التي استهدفها الباحث
من مديرو اللوجستيات وسالسل التوريد ،مديرو الشـراء ،مديرو املخازن ،مديرو تكنولوجيا املعلومات ،مديرو
التوزيع ،مديرو خدمة العمالء ،مديرو املبيعات ،ولقد تم توزيع عدد ( )155قامئة استقصاء وتم اسرتداد عدد
( )126قامئة وتم استبعاد عدد ( )12قامئة بسبب عدم اكتامل اإلجابة بها ،وبذلك يكون عدد القوائم الصالحة
للتحليل اإلحصايئ هو عدد ( )114قامئة بنسبة ردود بلغت .%73
باستخدام برنامج التحليل اإلحصايئ للعلوم االجتامعية ) (SPSS. 22قام الباحث باستخدام مجموعة من
األساليب اإلحصائية وذلك لتحليل البيانات املجمعة من خالل قامئة االستقصاء ،وتتمثل هذه األساليب فيام
ييل:
 استخدام بعض أساليب اإلحصاء الوصفي مثل الوسط الحسايب واالنحراف املعياري وذلك بهدف توصيفمتغريات البحث.
 اختبار كرو نباخ الفا ) (Cronbach's Alphaوذلك لقياس االتساق الداخيل ملقاييس متغريات البحثداخل قامئة االستقصاء.
 استخدام التحليل العاميل ألثبات مدى صدق مقاييس متغريات الدراسة. -تم استخدام اسلوب النمذجه الهيكلية  Structural Equation Modelالختبار منوذج وفروض الدراسة.

 1-6-10اختبار ثبات املقاييس
وتشري البيانات الواردة ف الجدول رقم ( )2ال ان قيم معامل الفا ملقاييس ملتغريات الدراسة ترتاوح بني
 .0.858 ،0.624وهذا يشري ال متتع مقايس متغريات الدراسة بدرجة من الثبات وذلك طاملا ان معامالت
الثبات أكرب من .0.60
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جدول  : 2درجة ثبات وصدق املقاييس املستخدمة ف قياس املتغريات
املتغريات
 مشاركة املعلومات)IS( : نعمل دامئا عل مشــاركة املعلومات املتعلقة بخطط اإلنتاج ،الرشــاء ،املبيعات مع كلأطراف سلسلة التوريد.
 نعمل دامئا عل مشـــاركة املعلومات املتعلقة بخطط تطويال وتنمية املنتجات مع كلأطراف سلسلة التوريد.
 نعمـل دامئا عل مشــــاركة املعلومات املتعلقـة باملنتجـات والخـدمات التي نقـدمهـا معكل أطراف سلسلة التوريد.
 نعمل دامئا عل مشاركة املعلومات املتعلقة بقرارات التوريد مع موردينا. نعمل دامئا عل مشاركة املعلومات املتعلقة باألنشطة التسويقية ،مع عمالءنا نعمـل دامئـا عل مشــــاركـة املعلومـات املتعلقـة بـالتغريات البيئيـة التي تواجهنـا مع كـلأطراف سلسلة التوريد
 املشاركة ف اتخاذ القرارات)DM( : تعمل رشكتنا دامئا عل االتصال بعمالئنا ملعرفة آرائهم ف منتجاتها. تعمل رشكتنا دامئا عل مشاركة رشكائها ف اتخاذ القرارات التشغيلية. تحرص رشكتنا دامئا عل تأكيد رغبتها ف تعاون رشكائها عل املساعدة ف حل مشكالتها تحرص رشكتنا دامئا عل تدعيم عالقاتها مع مورديها عرب تكنولوجيا املعلومات. تحرص رشكتنا دامئا عل تدعيم عالقاتها مع عمالءها عرب تكنولوجيا املعلومات. تبادل املعلومات الكرتونيا)EIE( : تعمـل رشكتنـا دامئـا عل تطبيق شــــبكـة معلومـات متكـاملـة عرب مختلف الوظـائفداخلها.
 تعمل رشكتنا دامئا عل إدارة املنظمة الكرتونيا. تحرص رشكتنـا دامئا عل تأكيـد رغبتهـا ف رضورة تكـامل البيـانات عرب مختلف الوظائفداخلها.
 تحرص رشكتنا دامئا عل تدعيم عالقاتها مع مورديها عرب تكنولوجيا املعلومات.تحرص رشكتنا دامئا عل تدعيم عالقاتها مع عمالءها عرب تكنولوجيا املعلومات. الثقة املتبادلة)T( : يعمل جميع رشكائنا داخل ســـلســـلة التوريد عل انجاز االعامل املؤكلة لهم بشـــكلمتكامل.
 يعمل جميع رشكائنا داخل سـلسـلة التوريد عل اتخاذ القرارات املفيدة لصـالح جميعأطراف سلسلة التوريد.
 نحن عل ثقـة بان جميع رشكائنـا داخل ســــلســـلـة التوريد يعلمون عل االســــتجـابةالرسيعة ملطالبنا.
 نحن عل ثقة بان جميع رشكائنا داخل سـلسـلة التوريد يقدمون عروض جيدة ملقابلةالتزاماتنا.
 التعاون بني اطراف سلسلة التوريد)CSC( : تشارك الرشكة املوارد مع املوردين لتحسني قدراتهم يشرتك جميع اطراف السلسلة ف وضع األهداف االسرتاتيجية.تراقب الرشكة أداء املوردين وتعد هي األساس لألعامل املستقبلية.يتقاسم جميع اطراف السلسلة املشاركة ف العوائد واملخاطر. يتقاسم جميع اطراف السلسلة املشاركة ف املوارد ذات القيمة املضافة األداء التشغييل)OP( :استطاعت الرشكة تخفيض تكاليف املواد الخاماستطاعت الرشكة تخفيض تكاليف إعادة العملياتاستطاعت الرشكة تخفيض تكاليف التخزين واملناولة-29استطاعت الرشكة تخفيض تكاليف النقل والتوزيع
 -30استطاعت الرشكة زيادة اإلنتاجية.
 -31استطاعت الرشكة زيادة كفاءة العمليات  /اإلنتاج.
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معامل
الفا α

التباين املفرس
AVE
%

رمز
العبارة

معامل
التحميل
FL

0.781

67.10

IS1

0.782

IS2

0.823

0.825

65.36

0.715

60.07

0.685

58.62

0.716

61.56

0.864

64.24

0.858

IS3
IS4
IS5

0.672
0.815

IS6

0.692

DM1
DM2
DM3
DM4
DM5

0.767
0.654
0.724
0.812
0.751

EIE1

0.813

EIE2

0.642

EIE3

0.712

EIE4
EIE5

0.687
0.751

T1

670.6

T2

0.821

T3

0.801

T4

0.728

CSC1
CSC2
CSC3
CSC4
CSC5

0.762
0.825
0.689
0.751
0.658

OP1
OP2
OP3
OP4
OP5
OP6

0.742
0.814
0.857
0.826
0.624
0.726

د .أحمد عبد العال رشوان

تأثري درجة الثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التوريد واستخدام تكنولوجيا.....

 2-6-10اختبار صدق املقاييس
تم تحديد درجة صدق املقاييس املستخدمة ف قياس املفاهيم النظرية الخاصة بالدراسة استنادا إىل املعايري
التي اقرتحها ) (Fornell and Larcker, 1981وهي اآليت:
 جميع معامالت التحميل ) (Factor loadingعل أي عامل ينبغي أن تكون معنوية وتزيد عن (.)0.6 متوسط التباين املفرس ) (AVEعن طريق العامل ينبغي أن يتجاوز (.)0.5بالنظر إىل الجدول ( )2نجد أن جميع معامالت التحميل عل العوامل تزيد عن ( )0.6وتتمتع مبستوى
معنوي مرتفع عند ألفا =  ،0.001يوضح الجدول ( )2أن قيم معامالت التحميل ترتاوح من  0.742إىل 0.873
وأيضاً يظهر الجدول أن متوسط التباين املفسـر ) (Average Variance Extracted) (AVEتزيد جميع
القيم الخاصة باملتغريات عن  .0.5وبناء عل ما سبق ،يتبني أن الشـروط الخاصة بفحص الصدق التطابقي
مستوفاة.
وللتحقق من وجود الصدق التاميزي للمقاييس املستخدمة لقياس متغريات الدراسة ،ينبغي أن تكون قيمة
معامل االرتباط بني أي إثنني من املتغريات ) (Constructsأقل من الجذر الرتبيعي ملتوسط التباين املفرس
بواسطة املقاييس الخاصة باملتغري ( .(Fornell and Larcker, 1981وبالنظر إىل الجدول التال رقم ( )3نجد
أن جميع معامالت االرتباط بني أي إثنني من املتغريات اقل من الجذر الرتبيعي ملتوسط التباين املفرس.
جدول  :3الصدق التاميزي ومعامالت االرتباط
املتغري

تبادل
الثقة
مشاركة
مشاركة
املعلومات
املتبادلة
املعلومات اتخاذ القرار
الكرتونيا
0.819
**.681
**.592
**.214

مشاركة املعلومات ()IS
0.808
مشاركة اتخاذ القرار ()DM
**
.592
تبادل املعلومات الكرتونيا ()EIE
**
.621
الثقة املتبادلة ()T
التعاون بني أطراف ســلســلة التوريد
**.324
*.328
()CSC
**
*
.351
.421
األداء التشغييل ()OP
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

تعاونية
إدارة
سلسلة
التوريد

0.775
**.471

0.766

**.652

**.712

0.785

**.421

**.592

**.614

األداء
التشغييل

0.802

 3-6-10توصيف مفردات الدراسة
تم ف هذا الجزء القيام مبقابالت شخصية مع املستقصـي منهم من مديري اإلدارة العليا واإلدارة الوسطي
بالرشكات محل الدراسة .باإلضافة إىل قيام املستقيص منهم مبلء قامئة االستقصاء ،وقد تم الرتكيز عل بعض

16

مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© – املجلد ( - )57العدد الثالث – يوليو 2020

العوامل الخاصة بأبعاد الرشاكة االسرتاتيجية وتأثريها ذلك عل أداء االعامل للشـركة .ويوضح الجدول رقم
( )4هذه األبعاد أو العوامل ،وكذلك املتوسط واالنحراف املعياري لكالً منهام.
جدول  :4التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة
املتغري
مشاركة املعلومات
مشاركة اتخاذ القرار
تبادل املعلومات الكرتونيا
الثقة املتبادلة
تعاونية إدارة سلسلة التوريد
األداء التشغييل

الوسط
3544.
4214.
672.3
3.825
3.926
4.274

االنحراف املعياري
0.82471
0.73258
0.83420
0.78632
0.85613
0.62395

وبالنظر ال النتائج الواردة ف الجدول رقم ( )4يتضح منها ما ييل:
تقاربت متوسطات املفاهيم املتعلقة باملتغريات موضع الدراسة ،حيث تراوحت قيم تلك املتوسطات الخاصة
بهذه املفاهيم ما بني ( ،)3.672و( ،)4.421كام تقاربت أيضا االنحرافات املعيارية للمفاهيم املتعلقة
باملتغريات موضع الدراسة ،حيث لوحظ ان قيم االنحرافات املعيارية الخاصة بهذه املفاهيم قد تراوحت ما
بني ( ،)0.62395و( ،).0.85613مام يشري ال ان اختالف ف اراء االفراد املشاركني ف الدراسة حول تلك
املفاهيم كان محدودا بشكل نسبي.

 4-6-10تحليل النموذج الهيكيل
يوضح الشكل رقم ( )2نتائج النموذج القيايس لتكنولوجيا املعلومات

شكل  :2النموذج القيايس لتكنولوجيا املعلومات
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د .أحمد عبد العال رشوان

ويوضح الشكل رقم ( )2ان متغري تكنولوجيا املعلومات يتكون من ثالثة متغريات فرعية وهي :مشاركة
املعلومات ،املشاركة ف اتخاذ القرارات ،تبادل البيانات الكرتونيا ووفقا للنموذج القيايس ملتغري تكنولوجيا
املعلومات يتضح ان املشاركة ف اتخاذ القرارات تتشبع عل متغري تكنولوجيا املعلومات مبعامل تحميل يبلغ
 ،0.58مشاركة املعلومات تتشبع عيل متغري تكنولوجيا املعلومات مبعامل تحميل يبلغ  ،0.50وأخريا تبادل
البيانات الكرتونيا تتشبع عيل متغري تكنولوجيا املعلومات مبعامل تحميل يبلغ ،0.48كام ان معامالت جودة
النموذج القيايس متوافقة متاما حيث بلغت درجة الحرية للنموذج صفر،الحد األدىن ملعامل كا 2بلغ صفر
عند مستوي معنوية  ،1وهذا يدل عيل ان النموذج كامل ) )Perfectأي ان هذه املكونات واالبعاد الثالثة
تحقق املتغري الرئييس لها.
ويالحظ من خالل معامالت التحميل ان متغري املشاركة ف اتخاذ القرارات هو أكرث املتغريات أهمية ف تفسري
درجة استخدام تكنولوجيا املعلومات حيث بلغ معامل التحميل الخاص به  ،0.58ثم يليه ف األهمية متغري
مشاركة املعلومات مبعامل تحميل  ،0.50وأخريا ف األهمية متغري تبادل البيانات الكرتونيا مبعامل تحميل
0.48
كام يوضح الشكل رقم ( )3نتائج منوذج الدراسة املقرتح (معامالت االنحدار) وكام يوضح جدول رقم ()5
نتائج تحليل النموذج الهيكيل ،الجدول ( :)6قيم معامالت املسار لنموذج الدراسة ،واخريا ويوضح جدول
رقم ( )7معامالت تحميل املتغريات املستقلة والوسيطة التي تظهر االهمية النسبية لعنارصها.

شكل  :3النموذج البنايئ للدراسة (منوذج معامالت املسار)
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**مشــاركة املعلومات ( - )ISمشــاركة اتخاذ القرار( -)DMتبادل املعلومات الكرتونيا (-)EIEالثقة املتبادلة ( -)Tالتعاون
بني أطراف سلسلة التوريد ( -)CSCاألداء التشغييل ()OP
شكل  :4النموذج البنايئ للدراسة معامالت احصائية ت
جدول  :5نتائج اختبار الفروض
رقم
الفرض
1
2
3
4
5

الفرض

اتجاه
التأثري

معامل
املسار β

االنحراف
املعياري

احصائية ت
T

P-value
مستوى
املعنوية

+

0.14

0.046

3.54

0.000

+

0.13

0.045

2.82

0.000

+

0.20

0.050

3.91

0.000

+

0.50

0.055

9.19

0.000

+

0.76

0.039

19.35

0.000

يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية
لتكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل.
يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية
لتكنولوجيا املعلومات تعاونية سلسلة التوريد.
يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية لتعاونية
سلسلة التوريد عل األداء التشغييل.
يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية للثقة عل
األداء التشغييل.
يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية للثقة عل
تعاونية سلسلة التوريد.

جدول  :6معامالت التفسري لنموذج الدراسة
النموذج

املتغري التابع

1

تعاونية سلسلة
التوريد

2

األداء التشغييل

املستقل
الثقة املتبادلة
تكنولوجيا املعلومات
تعـاونيـة ســــلســــلـة
التوريد
الثقة املتبادلة
تكنولوجيا املعلومات
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معامل
املسارβ
0.76
0.13

احصائية ت
t
19.35
2.82

مستوى املعنوية
P-value
0.000
0.000

0.20

3.91

0.000

0.50
0.14

9.19
3.54

0.000
0.000

R2
0.50
0.42

تأثري درجة الثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التوريد واستخدام تكنولوجيا.....
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جدول  :7اختبار فروض الوسيط
رقم
الفرض

6

7

الفرض
تتوسـط التعاون بني أطراف سـلسـلة
الـتـوريــد الـعـالقــة بـني اســ ـتـخــدام
تـكـنـولـوجـيــا املـعـلـومــات واألداء
التشغييل.
تتوسـط التعاون بني أطراف سـلسـلة
التوريــد العالقــة الثقــة املتبــادلــة
واألداء التشغييل.

االثر
االجامل

االثر
املبارش

االثر
غري
املبارش

احصائية سوبل
لألثر غري
املبارش

مستوى
معنوية
احصائية سوبل

0.16

0.14

0.02

2.342

0.000

0.65

0.50

0.15

3.918

0.000

**مستوى معنوية  0.05فأقل.

نتائج اختبار فروض الدراسة
تظهر نتائج تحليل النموذج املعدل كام بالشكل رقم ( ،)3والجدول رقم ( )6-5نتائج اختبار فروض الدراسة،
وسوف نناقشها عل النحو التال:

نتائج اختبار الفرض األول
الفرض األول :يوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل ف الرشكات
محل الدراسة .يتبني من النتائج الواردة ف جدول ( )5أن قيمة معامل املسار بني املتغريين
بلغت  ،0.14وقيمة ت =  3.54وهي عالقة غي موجبة ومعنوية عند مستوى معنوية أقل من
 0.001وهذا ما يفرس قبول الفرض األول بوجود تأثري ملتغري لتكنولوجيا املعلومات عل األداء
التشغييل ف الرشكات محل الدراسة.

نتائج اختبار الفرض الثاين
الفرض الثاين :يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية لتكنولوجيا املعلومات عل التعاون بني أطراف سلسلة
التوريد ف الرشكات محل الدراسة .يتبني من النتائج الواردة ف جدول ( )5أن قيمة معامل
املسار بني املتغريين بلغت  ،0.13وقيمة ت = 2.82وهي عالقة موجبة ومعنوية عند مستوى
معنوية أقل من  0.001وهذا ما يفرس قبول الفرض الثاين بوجود تأثري الستخدام تكنولوجيا
املعلومات عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف الرشكات محل الدراسة.

نتائج اختبار الفرض الثالث
الفرض الثالث :يوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية لتعاونية سلسلة
التوريد عل األداء التشغييل ف الرشكات محل الدراسة .يتبني من النتائج الواردة ف جدول
( )5أن قيمة معامل املسار بني املتغريين بلغت  ،0.20وقيمة ت =  3.91وهي عالقة موجبة
ومعنوية ،عند مستوي معنوية أقل من  0.001وهذا ما يفرس قبول الفرض الثالث بوجود
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تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية لتعاون أطراف سلسلة التوريد عل األداء التشغييل ف
الرشكات محل الدراسة.

نتائج اختبار الفرض الرابع
الفرض الرابع :يوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية ملتغري الثقة املتبادلة عل األداء التشغييل ف الرشكات
محل الدراسة" .يتبني من النتائج الواردة ف جدول ( )5أن قيمة معامل املسار بني املتغريين
بلغت  ،0.50وقيمة ت =  9.19وهي عالقة موجبة ومعنوية ،عند مستوي معنوية أقل من
 0.001وهذا ما يفرس قبول الفرض الرابع بوجود تأثري ملتغري الثقة املتبادلة عل األداء
التشغييل ف الرشكات محل الدراسة.

نتائج اختبار الفرض الخامس
الفرض الخامس :يوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية ملتغري الثقة املتبادلة عل التعاون بني أطراف سلسلة
التوريد ف الرشكات محل الدراسة" .يتبني من النتائج الواردة ف جدول ( )5أن قيمة معامل
املسار بني املتغريين بلغت  ،0.76وقيمة ت =  19.35وهي عالقة موجبة ومعنوية ،عند
مستوي معنوية أقل من  0.001وهذا ما يفسـر قبول الفرض الخامس بوجود تأثري ملتغري
الثقة املتبادلة عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف الرشكات محل الدراسة

نتائج اختبار الفرض السادس
الفرض السادس :تتوسط التعاون بني أطراف سلسلة التوريد العالقة بني استخدام تكنولوجيا املعلومات
واألداء التشغييل ف الرشكات محل الدراسة.
اتضح من نتائج التحليل االحصايئ وفقا لجدول رقم ( )7ان االثر االجامل ألثر استخدام تكنولوجيا املعلومات
عل االداء التشغييل ف ظل وجود التعاون بني أطراف سلسلة التوريد والذي بلغ معامل االنحدار له ()0.16
عند مستوى معنوية اقل من  0.01واالثر املبارش ف ظل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد بلغ معامل
االنحدار له ( )0.14عند مستوى معنوية اقل من  ،0.01وبلغ االثر غري املبارش  0.02عند مستوى معنوية اقل
من  0.01حيث بلغت قيمة سوبل لألثر غري املبارش  ،2.342وهذا يعني ان التعاون بني أطراف سلسلة التوريد
وسيط جزيئ بني استخدام تكنولوجيا املعلومات واالداء التشغييل.

نتائج اختبار الفرض السابع
الفرض السابع :الفرض السابع :تتوسط التعاون بني أطراف سلسلة التوريد العالقة بني الثقة املتبادلة واألداء
التشغييل ف الرشكات محل الدراسة.
اتضح من نتائج التحليل االحصايئ وفقا لجدول رقم ( )7ان االثر االجامل ألثر الثقة املتبادلة عل االداء
التشغييل ف ظل وجود التعاون بني أطراف سلسلة التوريد والذي بلغ معامل االنحدار له ( )0.65عند مستوى
معنوية اقل من  0.01واالثر املبارش ف ظل وجود التعاون بني أطراف سلسلة التوريد بلغ معامل االنحدار
له ( )0.50عند مستوى معنوية اقل من  ،0.01وبلغ االثر غري املبارش  0.15عند مستوى معنوية اقل من
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 0.01حيث بلغت قيمة سوبل لألثر غري املبارش  ،3.918وهذا يعني ان التعاون بني أطراف سلسلة التوريد
وسيط جزيئ بني الثقة املتبادلة واالداء التشغييل.
ميكن تفسري ومناقشة النتائج التي اظهرتها التحليالت اإلحصائية السابقة عل النحو التال:
 توصلت نتائج الدراسة ال انه يوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا املعلومات عل األداءالتشغييل وأيضا عيل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف الرشكات محل الدراسة ،وهوما اكدته نتائج
العديد من الدراسات Alzoubi, et al., 2020; Grant & Rantanen 2020; Li, et al., 2006; Krause,
) et al., 2007; Ashish, et al., 2013وميكن تفسري ذلك بان االستخدام الفعال للمعلومات املناسبة،
وتبادل املعلومات بني األطراف أعضاء سلسلة التوريد ف الوقت املناسب واملساعدة ف حل املشكالت،
واملشاركة ف اتخاذ القرارات من جانب جميع الشـركاء ف سلسلة التوريد يعترب عامال تنافسيا ،وان
العالقات والرشاكات الجيدة مع أعضاء مبا فيهم العمالء وادارتها بشكل جيد ،يعد امرا هام لتحسني األداء
التشغييل لها.
 وكام توصلت نتائج الدراسة ال انه يوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية ملتغري الثقة املتبادلة عل األداءالتشغييل وأيضا عيل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف الرشكات محل الدراسة ،وتتفق تلك النتيجة
مع نتائج بعض الدراسات السابقة ف هذا املجال ;(Grant & Rantanen 2020; Cheng, et al., 2013
) Sahay, 2003وميكن تفسري ذلك بان الثقة املتبادلة األطراف سلسلة تودي لتبادل املعرفة ،ودعم
األنشطة التعاونية وهذا ميكن من رسعة تقديم املنتجات والخدمات للعمالء ،وخدمتهم بشكل أفضل
مام يعزز من القدرة التنافسية ألطراف سلسلة التوريد.
 ايضا توصلت نتائج الدراسة ال انه يوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية ملتغري التعاون بني أطراف سلسلةالتوريد عل األداء التشغييل ف الرشكات محل الدراسة ،وتتفق تلك النتيجة مع نتائج بعض الدراسات
السابقة ف هذا املجال) )Al-Doori, 2019; Barzi, 2009وميكن تفسري ذلك بان التأثري اإليجايب لتعاونية
سلسلة التوريد يعمل عل تحسن جميع مؤرشات اداء سلسلة التوريد بداللة مؤرشات التكلفة ،وقت
التوريد ،ورسعة انجاز ومقابلة طلبيات العمالء ،ومرونة اإلنتاج وتكاليف االمداد مام ينعكس عل األداء
التشغييل للمنظمة.
 كام أظهرت نتائج الدراسة أن التعاون بني أطراف سلسلة التوريد تلعب دور الوسيط الكامل بني تأثرياستخدام تكنولوجيا املعلومات والثقة املتبادلة واالداء التشغييل للمنظمة وذلك من خالل ما تلعبه تلك
املامرسة ف تدعيم االستخدام الفعال للمعلومات املناسبة ،وف الوقت املناسب من جانب جميع الرشكاء
ف سلسلة التوريد يعترب عامال تنافسيا ،وان العالقات والرشاكات الجيدة القامئة عيل الثقة املتبادلة بني
اطراف السلسلة وادارتها بشكل جيد ،يعد امرا هام لنجاح السلسلة وتحقيقها مليزة تنافسية ،وتحسني
األداء التشغييل لها ،ويؤكد )  Grant & Rantanen (2020ف هذا الصدد عل ان العالقة التعاونية تبدأ
من عاملني :الثقة املتبادلة والتكنولوجيا وينظر إىل الثقة املتبادلة بشكل خاص عل أنها عامل مهم
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لتمكني التعاون وهذا يتوافق مع نتائج العديد من الدراسات حول تلك العالقة مثل دراسة كل من
)(Grant & Rantanen 2020; Teboho, 2019; Cheng, et al., 2013; Sahay, 2003
 كام توصلت نتائج الدراسة ال ان املتغريات األكرث أهمية ف تفسري درجة استخدام تكنولوجيا املعلوماتف الرشكات محل الدراسة هو متغري املشاركة ف اتخاذ القرارات وتفسري ذلك ناتج عن اعتبار عملية
املشاركة ف اتخاذ القرارات تساعد عل تنسيق األنشطة الالزمة لتخطيط وتنفيذ عمليات سلسلة التوريد
واالستفادة املثل من فوائد سلسلة التوريد ،كام ان الجهود املرشكة متكن من التحديد الواضح لألهداف
وقياس األداء وحل املشكالت وهوما اكدته العديد من الدراسات (Basu et al.2017; Min et al.
)2005
11

ف ضوء ما كشفت عنه نتائج الدراسة الحال ،وبناءا عل ما قدمه الباحث من تفسري ومناقشة لنتائج الدراسة
ميكن للبحث الحال ان يتقدم بنوعني من التوصيات وهام :توصيات تطبيقية ،توصيات لبحوث مستقبلية.
 أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية ملتغري الثقة املتبادلة عل األداء التشغييلوأيضا عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف الرشكات محل الدراسة ،لذلك يويص الباحث بضـرورة
قيام األطراف أصحاب سلسلة التوريد عل تطوير العالقات القامئة عل الثقة املتبادلة من خالل الرتكيز
عل األنشطة التي من شانها تعزيز الثقة املتبادلة مثل املشاركة ،واالتصاالت ،وتجنب األنشطة التي من
شانها تحد من او تقوض الثقة املتبادلة مثل السلوك االنتهازي.
 أظهرت نتائج الدراسة ان أهمية متغري مشاركة وتبادل املعلومات بني الرشكات أطراف سلسلة التوريدوتأثريه عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد واألداء التشغييل ف الشـركات محل الدراسة ،لذلك يويص
الباحث بضـرورة قيام األطراف املختلفة داخل سلسلة التوريد ببناء قاعدة من املعارف واملعلومات
املشرتكة ،والحافظ عليها من خالل مشاركة وتبادل املعلومات املستمرة وهذا من شانه تعزيز التفاهم
والتوقعات والثقة املتبادلةبني الرشكاء أطراف السلسة.
 أظهرت نتائج الدراسة اهمية التأثري اإليجايب لتعاونية سلسلة التوريد عيل تحسني جميع مؤرشات اداءسلسلة التوريد بداللة مؤرشات التكلفة ،وقت التوريد ،ورسعة انجاز ومقابلة طلبيات العمالء ،ومرونة
اإلنتاج وتكاليف االمداد مام ينعكس عل األداء التشغييل للمنظمة ،لذلك يويص الباحث برضورة قيام
األطراف املختلفة داخل سلسلة التوريد برضورة العمل عل تدعيم عالقات التعاون من خالل توفري
البنية التحتية الداعمة لتعزيز عنرصي الثقة املتبادلة والتكنولوجيا داخل سلسلة التوريد.
 أظهرت نتائج الدراسة ان مكونات متغري تكنولوجيا املعلومات مجتمعة  -مشاركة املعلومات ،املشاركةف اتخاذ القرارات ،تبادل البيانات الكرتونيا – لها تأثري إيجايب عل األداء التشغييل للشـركات محل
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الدراسة ،ولذلك يويص الباحث املامرسني ف الرشكات الصناعية برضورة تطبيق ودعم تك املحددات او
املكونات ،ملا لها من اثار إيجابية عيل األداء التشغييل لتك الشـركات ،مع إعطاء اهتامم خاص مبتغري
املشاركة ف اتخاذ القرارات ،حيث ميكن تفسري القدر األكرب من التغريات التي طرأت عيل األداء التشغييل
ف تلك الرشكات بالتغريات التي طرأت عيل مدي املشاركة ف اتخاذ القرارات الجامعية.
 اقترص الدراسة الحالية عل اختبار النموذج الذي اقرتحه الباحث عيل قطاع الرشكات الصناعية لذلكيويص الباحث بعمل دراسة مقارنة من خالل اختبار هذا النموذج ف قطاعات اخري.
 ميكن تقسيم الرشكات محل الدراسة حسب منط ملكيتها ال قطاع عام ،ومشرتك ،وخاص ،للتعرف علما إذا كان هناك تأثري لنمط امللكية عل درجة التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف عالقتها باألداء.
 ميكن توسيع نطاق هذه الدراسة من خالل تطبيقها عل قطاع الخدمات ،وميكن من خاللها الكشف عنالتباين – ان وجد-ف تأثري ابعاد التعاون بني أطراف سلسلة التوريد عل مستوي أدائها التنظيمي.
 ميكن اجراء دارسات اخري تضمن تأثري متغريات اخري مثل طول عمر العالقة وتقاسم املنافع عل مديتدعيم التعاون بني أطراف سلسلة التوريد.
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Abstract
The purpose of this paper is to understand the link the degree of trust
between the parties to the supply chain and the use of information
technology on operational performance: the mediating role of supply
chain collaboration. This study was conducted on a number of industrial
organizations working in Egypt. To achieve study objectives, Sven
hypotheses were developed, A survey Questionnaire developed by the
researcher to collect the initial data. Based on Cronbach Alfa Index has
confirmed the reliability of the variables measurements that used.Using
the method of CFA, and SEM to test the model and study hypotheses. The
study found that:
- There is a positive impact link the degree of trust between the
parties to the supply chain and the use of information technology on
operational performance: the mediating role of supply chain
collaboration.
- The supply chain collaboration as a mediating variable between the
degree of trust between the parties to the supply chain and the use
of information technology and operational performance.
Keywords: degree of trust, the use of information technology,
operational performance and collaboration between the
parties to the supply chain .
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