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ون مع رشكاء حيث أصبح من الصعب ف عامل االعامل اليوم ان تعمل املنظمة مبفردها بدون التنسيق والتعا

   .األعامل داخل سلسلة التوريد
قدرات رشكاء األعامل داخل سلسلة التوريد خاصة فيام ت و ملنظامت ف االستفادة من امكانيارغبة من او 

ف السوق وتعزيز القدرة التنافسية لها، كان ال بد لها من  يتعلق بتخفيض التكاليف من اجل تخفيض االسعار
هو التعاون   لبس حد هذه الأ  ،لسوق، و تدعيم قدراتها التنافسية ها من البقاء ف االبحث عن السبل التي متكن

ويتطلب منها ذلك ان تقوم ببعض املامرسات الداعمة لتعاونية سلسلة التوريد ومنها   ، ف سلسلة التوريد
افة األطراف بشكل ميكن من تحسني األداء الكيل لك تمشاركة وتبادل املعلومات واملشاركة ف اتخاذ القرارا 

التوريد    ,.Al-Doori, 2019; Salam, 2015;Youn, et al., 2013; Fawcett, et al., al)رشكاء سلسلة 
2012; Zhang, et al., 2008; Ellram, et al., 2007)  

 ورشكائها ف سلسلة التوريد   ركةـبني الشعل ان تنمية عالقات التعاون   (Mentzer, et al. 2009) ويؤكد
تعاونية  حفال  يتطلب الثقة  قامئة عيل اظ عل عالقة  السلسلة،املتبادلة  :  أطراف  العالقة،    بني  عمر  وطول 

وتقاسم   ،استخدام تكنولوجيا املعلوماتو وتبادل املعلومات، واملناقشة العلنية للعمليات والنظم، والقيادة،  

 .بينهم املنافع
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الثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التوريد استخدام  عاميل  تأثري    تتمحور مشكلة الدراسة الرئيسية حول مدى
   .تكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل ألطراف سلسلة التوريد ف ظل التعاون املشرتك بني أطراف إدارة 

ريع الذي تشهده  ـ. ففي ظل التغري السرصيةة املعدد من الرشكات الصناعي  عل  سلسلة التوريد بالتطبيق
تعد الجودة  العمالء، ملناعية وتعقد أنظمة اإلنتاج والعمليات، وصعوبة إدراك متطلبات يئة املنظامت الص ب

التنافسية؛ مام جعل تلك املنظامت تتخل عن املنافسة بشكل  وحدها كافية لحصول املنظامت عل امليزة  
التوريد. إذ اعت  داخلاون والتكامل، خاصة  توجه نحو التعفردي وال ركات عل  ـمدت كثري من الش سلسلة 

 ,.Liu, et al., 2013; Huo, et al)تكامل وتعاون أطراف سلسلة التوريد كوسيلة ملواجهة هذه التحديات  
خلق   عل   املنظامتلتدعيم قدرة  كأداة رئيسية    أطراف سلسة التوريد  التعاون بني   اهمية   ربزتلذا    2014)

 .  (Siemieniuch   & Sinclair, 1999)اق قيمة أكرب للعمالء وزيادة حواجز الدخول لألسو 

 املعلومات  استخدام تكنولوجياالثقة املتبادلة و ومن املالحظ أن أغلب الدراسات السابقة التي تناولت تأثري  

تم إجراؤها ف الدول   أطراف السلسلة قد  عل األداء التشغييل ألطراف سلسلة التوريد ف ظل التعاون بني
وف املقابل أشارت عدد من الدراسات ،  (Al-Doori, 2019; Salam, 2015;Youn, et al., 2013)  املتقدمة 

االداء  عل  التوريد  سلسلة  أطراف  بني  للتعاون  أثر  هناك  أن  تؤكد  كافية  أدلة  وجود  عدم  إىل 
مام يستدعي األمر التعرف عل   ،(Fabbe – Costes & Johre, 2007; Terjesen, et al., 2012)التشغييل. 

ييل. ونظراً ألن أغلب الدراسات السابقة ركزت عل األثر اون بني اطراف سلسلة عل االداء التشغأثر التع
، للوقوف عل مستوى ذلك التأثري، فإن مشكلة املبارش للتعاون بني أطراف سلسلة التوريد عل أداء املنظامت

 الدراسة تتمثل ف محاولة اإلجابة عل عدد من التساؤالت اآلتية: 
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الرشكات  تكنولوجيا املعلومات عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد داخل  متأثري الستخدا يوجد هل -
 رصية محل الدراسة؟ الصناعية امل

رية  ـصات الصناعية امل الرشكداخل    تكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل   مالستخدا يوجد تأثري    هل -
 محل الدراسة؟ 

د عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد داخل  أطراف سلسلة التوري  للثقة املتبادلة بنييوجد تأثري    هل  -
 رصية محل الدراسة؟ الرشكات الصناعية امل

الرشكات الصناعية  داخل    للثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التوريد عل األداء التشغييليوجد تأثري    هل  -
 رصية محل الدراسة امل

تأثري    هل  - التوريد  لتعاونية يوجد  التشغييل   لع   سلسلة  الش  األداء  املـف  الصناعية  محل  رصية  ركات 
   ؟ الدراسة

بني أطراف سلسلة التوريد عل التعاون بني أطراف    درجة تبادل املعلومات االلكرتونية ل  يوجد تأثري   هل -
 ؟محل الدراسة رصية  عدد من الرشكات الصناعية امل سلسلة التوريد ف 

تأثري    هل - التوريد  لتعاونيةيوجد  التشغييل  لع  سلسلة  الش  األداء  املـف  الصناعية  محل  رصية  ركات 
    ؟ الدراسة

تكنولوجيا املعلومات واألداء    مالتعاون بني أطراف سلسلة التوريد يتوسط العالقة ما بني استخدا  هل   -
   ؟ محل الدراسةرصية الصناعية امل  الرشكاتالتشغييل ف 

لتشغييل  ما بني العالقة بني الثقة املتبادلة واألداء ا  التعاون بني أطراف سلسلة التوريد يتوسط العالقة  هل   -
    ؟ محل الدراسةرصية الصناعية امل ف الرشكات

3

الرئييسايكمن   تأثري    لهدف  وتحليل  دراسة  ف  الدراسة  و لهذا  املتبادلة  الثقة  تكنولوجيا   م استخداعاميل 
عدد   ف ظل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف  املعلومات عل األداء التشغييل ألطراف سلسلة التوريد

 وميكن تقسيم هذا الهدف إىل األهداف الفرعية التالية:  املرصية،من الرشكات الصناعية 
تكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل ألطراف   عامل الثقة املتبادلة واستخدامختبار منوذج للعالقة بني  ا-1

محل  رصية عدد من الرشكات الصناعية امل ن بني أطراف سلسلة التوريد فسلسلة التوريد ف ظل التعاو 
 الدراسة. 

ريد عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد داخل  الثقة املتبادلة بني أطراف سلسلة التو   ثريتأ   تحديد مدى  -2
 رصية محل الدراسة. الرشكات الصناعية امل

ركات الصناعية ـ الشداخل    التشغييل  سلسلة التوريد عل األداء  الثقة املتبادلة بني أطرافتأثري    تحديد مدى  -3
 رصية محل الدراسة. امل
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بني أطراف سلسلة التوريد عل التعاون بني أطراف   درجة تبادل املعلومات االلكرتونية  تأثري  تحديد مدى  -4

 . محل الدراسةرصية  عدد من الرشكات الصناعية امل سلسلة التوريد ف 
رصية ف الرشكات الصناعية امل األداء التشغييل بني أطراف سلسلة التوريد عل نتعاو  ال تأثري تحديد مدى -5

 . محل الدراسة
تكنولوجيا املعلومات   استخدام بني أطراف سلسلة التوريد كمتغري وسيط للعالقة بني    نتحديد دور التعاو   - 6

   . محل الدراسة رصية الصناعية امل واألداء التشغييل ف الرشكات
التعاو   ديدتح  - 7 املتبادلة بني أطراف   ندور  الثقة  التوريد كمتغري وسيط للعالقة بني  بني أطراف سلسلة 

   . محل الدراسةرصية الصناعية امل سلسلة التوريد واألداء التشغييل ف الرشكات

4

 تنبع أهمية هذه الدراسة من الجوانب التالية: 
األدبيات   - ف  الفجوة  مقرتح    واختبار  تقديم  خالل من    البحثية سد  عاممنوذج  املتبادلة  يل لتأثري  الثقة   

املعلومات تكنولوجيا  التوريد    واستخدام  سلسلة  أطراف  بني  التعاون  ظل  التشغييل ف  األداء  ف  عل 
 محل الدراسة.   رصيةالرشكات الصناعية امل

  لسلة التوريد باعتباره راف سالتعاون بني أطمواكبة التوجهات اإلدارية الحديثة التي تؤكد عل تشجيع   -
 أداة لتحقيق امليزة التنافسية املتواصلة. 

متطلبات  رية عل التعرف عل  ـالدراسة ف رفع قدرة املديرين ف الرشكات الصناعية املص  هساهم هذت س  -
 األداء التشغييل. املؤثرة عل تدعيم التعاون داخل سلسلة التوريد 

 للدراسات املستقبلية عل ضوء نتائجها.ساهم هذه الدراسة ف فتح املجال ت س  -

5

بأنه يحدث عندما تعمل رشكتان مستقلتان أو أكرث معاً لتخطيط وتنفيذ    ن التعاو   (Barratt, 2004)يعرف  

التوريد بنجاح أكرب مام هو الحال عند    & Grant)ري  عمل كال منهام بشكل منفرد. ويعمليات سلسلة 

Rantanen, 2020)  عالقات   ان التعاون ف سلسلة التوريد يتكون من إدارة أنشطة سلسلة التوريد وإدارة 
بني أطراف سلسلة التوريد عل التشارك ف املعلومات، والتنسيق بني   نفكرة التعاو   وتقوم .وريد التسلسلة  

بني   التعاون  عمليات  وجميع  املتبادل  واالعتامد  واملستهلكني العمليات،  واملوردين،  الوظيفية،  اإلدارات 
سلسلة التوريد، ويتطلب    للوصول إىل نتائج تحقق مصالح جميع األطراف. فالتعاون عنرصاً أساسياً لتكامل

 ;Al-Doori, 2019; Salam, 2015)التعاون االتصال الفعال بني األقسام املختلفة وتنسيق الجهود املشرتكة   
Boon – itt & Wong, 2011)    البعض أن    (Flynn, et al., 2010; Baratt, 2004)ويؤكد  التعاون عل 

االستفادة من الفوائد لتحقيق األهداف يؤدي إىل إحداث  يشكل تكامل سلسلة التوريد بنى عليينبغي أن 
ءة بني الرشكة ورشكائها ف سلسلة التوريد عل املستوى الداخيل والخارجي،  لتحقيق فاعلية وكفا  املشرتكة

 ,Chen)     يل ى قيمة مضافة للعمـتدفق املنتجات والخدمات واملعلومات واألموال والقرارات لتحقيق أقص
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et al., 2009) تزيد من احتامل أن بني الرشكة ورشكائها ف سلسلة التوريد  أن العالقات القوية  و يوكد عيل   ؛
  داخل   التعاونعل أن  البعض  ف حني يشري    ؛القدرة التنافسية للرشكاء  تدعيمتحقق الرشكات أهدافاً مشرتكة ل

    (Kim, 2006; Charan, 2012)ركة ـ داء املتميز للشسلسلة التوريد يعترب أمراً حيوياً الستمرار األ 
 ركة ورشكائها ف سلسلة التوريد ـبني الشعل ان تنمية عالقات التعاون   (Mentzer, et al., 2009) ويؤكد

تعاون  يتطلب عالقة  عل  عيلية  الحفاظ  الثقة  قامئة  املعلومات،   املتبادلة،:  وتبادل  العالقة،  عمر  وطول 
 .بينهم  واملناقشة العلنية للعمليات والنظم، والقيادة، والتكنولوجيا، وتقاسم املنافع

دية واألجزاء املا  فرادتكنولوجيا املعلومات بأنه"مجموعة من املكونات املتداخلة وتشمل األ يعرف استخدام  

التي   اإلنرتنت  االتصاالت عرب  وأنظمة  الجاهزة  األعامل".والربامج  أداء    (Motwani, et al., 2000)  تسهل 
  اللوجستيةبني العمليات    والتعاون  دور أسايس ف إحداث التكاملاستخدام  تكنولوجيا املعلومات    لعب وي

املتوافق لتكنولوجيا املعلومات يؤدي إىل زيادة  دامستخاال التي تحدث بني أطراف سلسلة التوريد حيث إن 
التوريد سلسلة  أطراف  بني  والتنسيق  املتزايدة      (Biniazi, et al., 2011)  التعاون  األهمية  لهذه  ونظراً 

لتكنولوجيا املعلومات داخل سلسلة التوريد ودورها الهام ف خلق وإحداث التكامل بني أطراف أو رشكاء 
ف إحداث التكامل بني  استخدام  تكنولوجيا املعلومات  فسوف يركز البحث عل دراسة دور سلسلة التوريد  
 تبادل، و  املشاركة ف اتخاذ القرارات  ، مشاركة املعلوماتلية  من خالل تعزيزها لعم التوريدأطراف سلسلة  

 الكرتونيا وهو ما سيتم تناوله ف السطور التالية:  لبياناتا

 مشاركة املعلومات 5-2-1
 ,.Hamister, 2012 ;Hsu, et al)وهي تشري لدرجة تبادل ونقل املعلومات عل امتداد سلسلة التوريد   

2008)  ( يعرف  االستعداد  املعلومات   مشاركة   Cao & Zhang, 2013)ف حني  انها  البيانات   عل  لجعل 
و  للمبيعات،  والرتويج  والتنبؤات،  املخزون،  مستويات  مثل  والتكتيكية  االسرتاتيجيات، االسرتاتيجية 

 .التوريدواسرتاتيجيات التسويق متاحة للرشكات التي تشكل سلسلة 

داخ  ويوضح  الرشكاء  مع  واملعلومات  املعرفة  تبادل  املنشاة عل  قدرة  املعلومات  ونقل  تبادل  ل  مستوي 
ات بني سلسلة التوريد بفعالية كفاءة، ويعد تبادل املعلومات نظام تفاعيل لسلسلة التوريد يشمل املعلوم

( ويؤكد  التوريد.  شبكة  وكل  املبارشين،  الش   ( ,.Li, et al  2006الرشكاء  الذين ـان  التوريد  ركاء ف سلسلة 

معا وكأنهم منشاة واحدة، ويكونوا عل فهم بشكل منتظم يكنوا أكرث قدرة عل العمل   يتبادلون املعلومات
  (Grant & Rantanen, 2020) ويؤكد كال من باحتياجات العمالء واالستجابة الرسيعة للتغريات ف السوق.

 ة. لبني أطراف السلس  املعلوماتهو عدم الرغبة ف تبادل معوقات التعاونية داخل سلسلة التوريد أهم  ان

االستخدام الفعال للمعلومات املناسبة وف الوقت املناسب من جانب جميع الرشكاء ومن جانب اخر فان  
سيا. فالتخطيط الشامل للطلب والعرض، ورشاء املواد الخام واإلنتاج، رقابة  ف سلسلة التوريد يعد عامال تناف

يد، وينبغي عل  دارة املعلومات، هي أنشطة هامة ف سلسلة التوراملخزون، التخزين، توزيع املنتجات، وإ 
اإلنتاج، ووضع جدا بتخطيط  والقيام  املنتجات،  وفقا عدد  املخزون  إدارة  قادرة عل  تكون  ان  ول املنشاة 
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الش بني  املتبادلة  املعلومات  ودقة  جودة  عيل  يعتمد  وهذا  الخام،  املواد  طلب  قبل  أطراف ـ اإلنتاج  ركاء 

 السلسلة. 

 املشاركة ف اتخاذ القرارات 5-2-2

التوريد  ركاء  ـخاللها ميكن لش  منالتي  بأنه العملية    Cao & Zhang, 2013))يعرف   تنسيق   منسلسلة 
وتنفي  الالزمةاألنشطة   عمليات  لتخطيط  التوريد  ذ  التوريدو سلسلة  سلسلة  فوائد  من  املثل  .  االستفادة 

جمع املعلومات، وحل املشاكل وتطوير القواعد واألنظمة   الخطط،وتتضمن تلك األنشطة املشاركة ف تنمية  
 ,Min)ويشري )  .تحالف اسرتاتيجي فعال وعالقة جديرة مع العمالء واملوردينلتكوين  ةطلوباملواإلجراءات 

et al., 2005  ال انه لنجاح ودعم العالقات التعاونية بني أطراف السلسلة فال بد لكل األطراف من املشاركة
الجهود املرشكة من تحديد واضح   التوريد حيث متكن  أنشطة سلسلة  والعمل معا لتخطيط وتنسيق كل 

 .لألهداف وقياس األداء وحل املشكالت
القراراتاملشاركة  لك  عل ان ت  Basu, et al., 2017)ويوكد ) الثقة    قامئة علينبغي أن تتكون    ف اتخاذ 

والعمل عل    املشاركة ف اتخاذ القراراتوالهدف من    بني أطراف السلسلة.والعالقة اإليجابية    املتبادلة والوالء

القرارات املتعلقة بوضع الطلبات وتجديد املخزون وتسليم    تحقيق مواءمة اء الرشكالطلبات بني  ومزامنة 
(Cao, et al., 2010 .) 

 الكرتونيا لبياناتا تبادل 5-2-3

مجموعة من املواصفات لتبادل مستندات العمل    هانالكرتونيا با  لبياناتا  تبادل  (Christopher, 2011)عرف  
اإللكرتوين  التبادل  ويُعرَّف  الكمبيوتر.  شبكات  عرب  الشحن  وسندات  والفواتري  الرشاء  أوامر  مثل  القياسية 

ت بأنه النقل املبارش للمعلومات من حاسوب إىل حاسوب )رمبا عن طريق طرف ثالث( بني منظامت للبيانا
اإل  ويوفر مستقلة   للبيانات عرب شبكات  التبادل  رؤية  للبيانات  املعلوماتمتكن    التوريدلكرتوين  إدارة   من 

املعامالت السلسلة.  وتنسيق  بالعديد    ويتميز   داخل  للبيانات  اإللكرتوين  تدفق التبادل  مثل  املزايا  من 
أرس  بشكل  الساملعلومات  واملدفوعات  ور ـع،  الطلبات،  تتبع  وسهولة  املوحدة،  البيانات  وتلقي  ؤية ريعة، 

كام يقلل التبادل   ( Arshinder, et al., 2006املستلمة )املعلومات لجميع األعضاء، وسهولة تحديث البيانات  
ويحقق املرونة، ورسعة االستجابة بني األطراف رشكاء   الفعال من سوء الفهم ويحسن من اتخاذ القرارات،

 . (Hamister, 2012 ;Hsu, et al., 2008)السلسة  

وتشري إىل الدرجة التي يتوقع بها أحد الرشكاء بان الرشيك االخر ميكن االعتامد عليه ف الوفاء بالتزاماته  
(Zaheer & Zaheer, 2006)ويشري البعض . (Johnston, et al., 2004; Cai, et al., 2010) ان الثقة    ال

املتبادلة تعد عامال جوهريا ومحدد لبناء وتتنميه شبكه عالقات ناجحة بني األطراف رشكاء سلسلة التوريد.  
ترتجم ف قيام    اءركـعل ان الثقة املتبادلة بني الش  (Mentzer, et al., 2001; Das & Teng 1998)ويؤكد  

مصال تخدم  مفيدة  وقرارات  إجراءات  اتخاذ  عل  العمل  ف  الرشكاء  سلسلة كل  رشكاء  األطراف  جميع  ح 
ركاء ميكن ان تؤثر عل تنمية وبقاء ـان املعامالت السابقة بني الش  Cai, et al., (2010)ف حني يري   التوريد.
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نجاح الثقة املتبادلة  املعلومات داخل سلسلة التوريد. و   بينهم، وأيضا تؤثر عل درجة تكامل تبادلة  الثقة امل
 ,Barratt and Oliveiraركاء ف سلسلة التوريد.   ـن الهوية املشرتكة بني الشبني الرشكاء يتطلب البحث ع

استخدام تكنولوجيا املتبادلة و العالقة التعاونية تبدأ من عاملني: الثقة  وأخريا يؤكد البعض عل ان    ((2001
 Grant & Rantanen)لتعاون  اتمكني  لخاص عل أنها عامل مهم    املتبادلة بشكل وينظر إىل الثقة    وماتاملعل

,2020) . 

6

حظي موضوع التعاون بني أطراف سلسلة التوريد باهتامم واسع ف البحوث األجنبية، إذا ما قورن بعدد 
العالقة مبوضوع الدراسة عل   ييل بعض الدراسات ذات  الدراسات العربية التي تناولت هذا الجانب، وفيام 

 النحو التال:

دراسة   املستدامة  ال    (Alzoubi, et al., 2020)هدفت  التوريد  سلسلة  اسرتاتيجيات  بني  العالقة  دراسة 
بالتطبيق عل قطاع الصناعات الدوائية ف    والتعاون ف سلسلة التوريد وتأثريها عل األولويات التنافسية. 

املعادلة الهيكلية    وباستخدام أسلوب منذجة  ( رشكة أدوية أردنية 23) الدراسة ف عددمتثلت عينة  ، و األردن
سرتاتيجيات سلسلة  والنتائج وتوصلت نتائج الدراسة ال ان هناك عالقة إيجابية التأثري ال لتحليل البيانات  

ركات محل الدراسة  ـشف ال   لتنافسية ويات ااألول  عل تدعيم  التوريد املستدامة والتعاون ف سلسلة التوريد 
وتوسيع نطاق التعاون مع املوردين والعمالء من خالل تبادل املعلومات الدراسة عل رضورة    نتائجكام اكدت  

 . رشكاء سلسلة التوريد امتدادعل 

د عل اداء سلسلة التوري  إلدارةعل أثر تكامل    للتعرف  (Errassafi, et al., 2019)ف حني استهدفت دراسة  
والتأثري الوسيط للتكامل الداخيل عل العالقة بني التكامل الخارجي واألداء رشكات الصناعية  ال  داء التشغييلاأل 

( رشكة صناعية عاملة ف املغرب، وأظهرت نتائج الدراسة إىل وجود تأثري 75وشملت عينة الدراسة )  التشغييل
  ألداء التشغييل ا   عيلبشكل إيجايب    ول املوردين  الداخيل وتكامالء والتكامل  التكامل بني العم    ىكبري ملستو 

ألداء يتوسط العالقة بني التكامل مع العمالء واالداخيل  ف الرشكات محل الدراسة، كام ان وجه  التكامل  
وردين كمتغري وسيط بني التكامل مع امل  الداخيل  عيل الرغم من عدم وجود عالقة بني التكامل    التشغييل

 . غييلالتش  ألداءوا

األداء عيل    سلسلة التوريد املستدامة    حاولت التعرف عل تأثري تعاونية ادارة  (Al-Doori, 2019)اما دراسة  
املعلومات، واتخاذ القرارات املشرتكة، وتبادل البيانات   مشاركة  ومتثلت اهم املامرسات التعاونية ف   التشغييل

  ، صناعية نعمل ف مجال صناعة السيارات ف باكستان( رشكة  232) متثلت عينة الدراسة ف عددو   ،اإللكرتونية
توصلت نتائج الدراسة ال ان لتحليل البيانات    وباستخدام أسلوب التحليل العاميل وأسلوب االنحدار املتعدد

ائج  كام ان النت  ،األداء التشغييلعيل    املعلومات، واتخاذ القرارات املشرتكة   تأثري ايجايب لكال من مشاركةهناك  
 . ف الرشكات محل الدراسة األداء التشغييلعيل  البيانات اإللكرتونيةالتأثري اإليجايب لتبادل  مل تدعم 

والتكامل    (Teboho, 2019)أما دراسة   التوريد  تعاون سلسلة  تأثري  اختبار  أداء ااستهدفت  لسلسلة عل 
ف   ف مقاطعة غوتنغ  الحجمسطة  ومتو ( رشكة صغرية  271وقد أجريت الدراسة عل عدد )  ، التوريدسلسلة  
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سلسلة   تكاملجنوب أفريقيا. وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود تأثري إيجايب ذو داللة إحصائية لدرجة  

داخل السلسلة كان لها   التعاونو رشاكة سلسلة التوريد  اما    محل الدراسة.  التوريد عل أداء سلسلة التوريد
التوريد تأثري ضعيف   سلسلة  الدر   دراسة ال  محل   أداء  نتائج  بان  وفرست  ذلك  التوريد اسة  سلسلة  رشاكة 

داخل السلسلة يستلزم العمل عل مشاركة وتقاسم املوارد بني أطراف السلسلة االمر الذي يجعل    التعاونو 
          .ومتوسطة الحجم مرتددة وقلقة من ذلك بسبب محدودية املوارد املتاحةصغرية  اتركـ شتلك ال

للتعرف عل أثر املوارد الداخلية )تكنولوجيا املعلومات، ودعم اإلدارة   (Kanyoma, 2018)قامت دراسة  
العليا( ف التكامل الخارجي )التكامل مع العمالء واملوردين( ودورهم ف التأثري عل األداء التنظيمي إستناداً 

اعية عاملة ف  ( رشكة صن176، وشملت عينة الدراسة )(ERBV)إىل املنظور املستند إىل مدخل املورد املمتد  

املعلومات، ودعم اإلدارة العليا(    االصني. وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود أثر للموارد الداخلية )تكنولوجي
 ف التكامل الخارجي )التكامل مع العمالء واملوردين(، ووجود أثر للتكامل الخارجي عل األداء التنظيمي. 

اختبار تأثري العالقات املتبادلة ف تكامل سلسلة التوريد استهدفت    (Sungbae & Taesoo, 2016)أما دراسة  
عل   القامئة  الحجم  واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  ف  متعددة  مستويات  عرب  التوريد  والخارجية  الداخلية 

  ث واعتامدا عيل نظرية اعتامدية املوارد عمدت الدراسة عيل بح  ،( مالويية ) نامال احدي البلدان  التصنيع ف
أظهرت النتائج ان   ، تالت متاجر لتجارة التجزئة  داخل  بني املوردين واملصنعني   داخلية والخارجيةالروابط ال
االسرتاتيجية  الرشكات   املوارد  الخارجيكانت  ذات  بالتكامل  التزاماً  موارها   أقل  تنمية  حيث عمدت عيل 

انعدام  شار الفساد وحالة  ك  نتيجة النترت الدراسة ذلـكوسيلة للتحكم والسيطرة عيل رشكاءها التابعني وفس
الثقة ـواوصت الدراسة بض الثقة املتبادلة، وتعزيز املصالح الذاتية غري املتداخلة،   رورة العمل عيل تدعيم 

ركات وتشجيع زيادة االستثامر ـركاء ف مجال التعاون فيام بني الشـنب الشجااملتبادلة ونرش ثقافة االلتزام  
 .اطراف سلسلة التوريد فيام بني  اونل والتعالتكام لتعزيز قدرات

للتعرف عل أثر املوارد الداخلية )تكنولوجيا املعلومات، ودعم اإلدارة   (Xu, et al., 2014)قامت دراسة  
تكامل مع العمالء واملوردين( ودورهم ف التأثري عل األداء التنظيمي إستناداً العليا( ف التكامل الخارجي )ال 

( رشكة صناعية عاملة ف  176، وشملت عينة الدراسة )(ERBV)ملستند إىل مدخل املورد املمتد  إىل املنظور ا
املعلومات، ودعم اإلدارة العليا(    االصني. وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود أثر للموارد الداخلية )تكنولوجي

 خارجي عل األداء التنظيمي. ف التكامل الخارجي )التكامل مع العمالء واملوردين(، ووجود أثر للتكامل ال

التوريد واستجابة    (Ashish, et al., 2013)قامت دراسة  كام   الختبار العالقة بني مامرسات أدارة سلسلة 
السوق املتغرية، لخلق ميزة تنافسية، وركزت الدراسة عل ثالث مامرسات   السلسلة لطلبيات العمالء، وظروف

اال  التوريد وهي: الرشاكة  املعلومات، إلدارة سلسلة  العمالء، ومشا ركة  العالقات مع  للموردين،  سرتاتيجية 
جابة من مامرسات ادارة سلسلة التوريد يؤدي ال تحسن استوتوصلت نتائج الدراسة ال ان املستوي العال 

 سلسلة التوريد لطلبات العمالء، وظروف السوق املتغرية، وتدعم القدرة التنافسية للمنظمة. 

لة فحاوله اختبار العالقة بني مدي فهم وتنفيذ مامرسات أدارة سلس    (Ghatebi, et al., 2013)اما دراسة
راكة االسرتاتيجية مع ـ: الشمامرسات هيلك املامرسات ف خمسة  ، ومتثلت ت التوريد ف املنظامت الصناعية
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س داخل  املعلومات  تبادل  مستوي  العمالء،  مع  العالقات  املعلوماتاملوردين،  ،وجودة  ،  املتبادلة   لسلة 
واملامرسات الداخلية للحد من الفاقد، ومدي تحقيق تلك املنظامت مليزة تنافسية ممثلة ف تقديم منتجات 

استخدمت   ،صناعية والعاملة بإقليم كازخستان لدراسة عيل املنظامت ال ذات جودة اعيل للعمالء، وأجريت ا
 هناك عالقة إيجابية بني مامرسات أدارة سلسلة الدراسة أسلوب قامئة االستقصاء، وتوصلت نتائج الدراسة ال

 يزة التنافسية ف الرشكات محل الدراسة. التوريد وتحقيق امل

التوريد من جانب متاجر تبني وتنفيذ     ,Hamister)   (2012استهدفت عدد من مامرسات إدارة سلسلة 
وشدة    ، لومات، جودة املعلوماتاملع  تبادلالتجزئة صغرية الحجم ممثلة ف الرشاكة االسرتاتيجية مع املوردين،  

التكامل واثرها عيل أداء هذه املتاجر، واعتمدت الدراسة عيل استامرة استقصاء تم تصميمها لهذا الغرض 
عيل متاجر التجزئة صغرية الحجم ف والية نيويورك االمريكية. وتوصلت نتائج الدراسة ال ان   وتم توزيعها

ريد يوثر بشكل إيجايب عل أداء هذه متاجر التجزئة صغرية الحجم ولكن تنقيذ مامرسات إدارة سلسلة التو 
ط منافسة أكرب وتعاملها كبرية الحجم وتفسري ذلك يرجع لتعرض االول لضغو   تبدرجة اقل باملقارنة باملنشا
 مع اقتصاد شديد التقلب. 

ركة عل تكامل سلسلة ـفقد استهدفت التعرف عل تأثري ادراكات مديري الش  (,Barzi  2009اما دراسة )
 ت( مدير ف عدد من الرشكات اإليرانية العاملة ف صناعة السيارا 57التوريد وأجريت الدراسة عل عدد )

درج أهمية  إىل  الدراسة  نتائج  وتوصلت  واوصت    ةواألغذية.  التوريد،  سلسلة  داخل  والتعاونية  الرشاكة 
كامل سلسلة التوريد،  العوامل املؤثرة عيل نجاح تتكنولوجيا املعلومات كأحد  مبرضورة تفعيل دور استخدا

يع مؤرشات اداء سلسلة التوريد كذلك أظهرت النتائج التأثري اإليجايب لتكامل سلسلة التوريد عل تحسن جم
وتكاليف   اإلنتاج  ومرونة  العمالء،  طلبيات  ومقابلة  انجز  ورسعة  التوريد،  وقت  التكلفة،  مؤرشات  بداللة 

 االمداد. 

للتعرف عل تأثري قدرات املشاركة ف املعلومات عل كيفية تحقيق  (Hsu, et al., 2008)راسة  كام قامت د
التوريد ومدى قدرة املوردين عل االستجابة الرسيعة للتغريات غري املتوقعة ف الطلب،  التكامل داخل سلسلة  

( رشكة 625لدراسة عل عدد )واملوردة. وقد شملت عينة ا  هومدى التشابه ف الثقافات بني الرشكة املشرتي
داللة إحصائية بني قدرات ف أوروبا وأمريكا ونيوزيلندا. وقد توصلت نتائج الدراسة إىل وجود تأثري إيجايب ذو  

 املشاركة ف نظم املعلومات بني أطراف سلسلة التوريد واألداء التنظيمي ف الرشكات محل الدراسة. 

للتعرف عل تأثري عامل الثقة املتبادلة كمتغري وسيط، وعدد من  (Cheng, et al., 2008)كام قامت دراسة 
شاركة، االتصاالت، القدرة عل التعلم، السلوك االنتهازي والقوة العوامل األخرى املتمثلة ف القيم املشرتكة، امل

(  288د )راء. وأجريت الدراسة عل عدـ داخل سلسلة التوريد الخض  تعل مشاركة وتبادل املعرفة بني املنظام 
نتائج  ف تايوان، وباستخدام منوذج املعادلة الهيكلية، توصلت نتائج الدراسة ال عدة  رشكة صناعية خرضاء  

داخل    تمنها: ان الثقة املتبادلة تعد عامل محوري وحيوي ف التأثري عل مشاركة وتبادل املعرفة بني املنظام 
واالتصاالت   املشاركة  من  كال  ان  كام  التوريد،  اما سلسلة  املعرفة،  وتبادل  إيجابيا عل مشاركة  تأثري  لهام 

لتعلم ليس لهم تأثري )او تأثري محدود( مشاركة وتبادل بة لكال من عاميل القيم املشرتكة والقدرة عل ابالنس
 داخل سلسلة التوريد.  تاملعرفة بني املنظام 
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راف سرتاتيجية والتعاون بني األطللتعرف عيل تأثري الرشاكة اال   Muylle, 2006)   (Vereecke &هدفت دراسة

رشكة دولية ف    474 عينة من  املختلفة لسلسلة التوريد للرشكة عيل مستوي ادائها وقد أجريت الدراسة عل
الش   16 نسبة  األوربية متثل  ـدولة وكانت  والرشاكة  97ركات  التعاون  ان  اتضح  الدراسة  نتائج  وبتحليل   %

التو  ريد تحدث عل مستويني هام: تبادل املعلومات، والتعاون الهيكيل،  االسرتاتيجية بني األطراف سلسلة 
ملشرتك وإدارة العمليات بشكل مشرتك والتنسيق فيام بينها، الذي يأخذ اشكاال متعددة ومنها التخطيط ا

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. 

التوريد واملمثلة ف خمس    (Li, et al., 2006)كام حاولت دراسة   التعرف عيل اثر مامرسات أداء سلسلة 

املعلومات داخل   تبادل  العمالء، مستوي  العالقات مع  املوردين،  مع  االسرتاتيجية  الرشاكة  مامرسات هي: 
االعامل، سلسلة،وجو  ملنظامت  التنظيمي  واألداء  التنافسية،  امليزة  من  كل  عيل  املتبادلة،  املعلومات  دة 
تائج الدراسة ال ان االستخدام الفعال للمعلومات املناسبة، وف الوقت املناسب من جانب جميع وتوصلت ن

ة مع أعضاء مبا فيهم العمالء  الرشكاء ف سلسلة التوريد يهترب عامال تنافسيا، وان العالقات والرشاكات الجيد
 ية، وتحسني األداء التنظيمي لها. وادارتها بشكل جيد ،يعد امرا هام لنجاح السلسلة وتحقيقها مليزة تنافس

البحثي األول،  االتجاه: ام ه نيمختلف ني بحثي  اتجاهنيمن مراجعة الدراسات السابقة، اتضح للباحث وجود و 
دراسة   عل  ركز  التعوقد  أطرافاسرتاتيجيات  بني  املنظمة.   اون  بأداء  وعالقتها  التوريد  سلسلة    ادارة 

(Alzoubi, et al. 2020; Errassafi, et al., 2019; Al-Doori, 2019; Teboho, 2019) ، البحثي   االتجاه

 ;(Kanyoma, 2018)املنظمة  وعالقتها بأداء  استخدام قدرات تكنولوجيا املعلوماتالثاين، ركز عل دراسة  
Xu, et al., 2014; 2012; Hsu, et al., 2008)  (Hamister،   إىل عدم  وف املقابل أشارت عدد من الدراسات

 – Fabbe)وجود أدلة كافية تؤكد أن هناك أثر للتعاون بني أطراف سلسلة التوريد عل االداء التشغييل  
Costes & Johre, 2007; Terjesen, et al.  2012)، أثر التعاون بني اطراف   مام يستدعي األمر التعرف عل

التشغييل ونظراً ألن أغلب الدراسات السابقة ركزت عل األثر املبارش للتعاون بني أطراف  ة عل االداءسلسل
للعالقة  عالقة  للمنوذج متكامل    محاولة تقديم  الدراسة الحاليةفتحاول    سلسلة التوريد عل أداء املنظامت

لوجيا املعلومات عل األداء التشغييل ألطراف سلسلة التوريد ف ظل  نو تك  عامل الثقة املتبادلة واستخدامبني  
 . االتجاهالدراسات الحديثة ف هذا  اتجاهوذلك اتساقا مع التعاون بني أطراف سلسلة التوريد  

7

 وهي:سات بناءاً عل مراجعة األدبيات تم بناء النموذج املقرتح للبحث باالعتامد عل عدة درا
(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., 2000)   يتكون
 تكنولوجيا املعلومات  مداوهو استخمتغريات تتعلق باملتغري املستقل    اربعة النموذج املقرتح للبحث من  

الثقة املتبادلة  درجة  و تبادل املعلومات االلكرتونية    القرارات،املشاركة ف اتخاذ    املعلومات،مشاركة    متمثلة ف
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التعاون   تمثل فيو  طوأخريا املتغري الوسي  التشغييل،واملتغري التابع وهو األداء    أطراف سلسلة التوريد،بني  
 .( النموذج املقرتح للبحث1ويوضح الشكل رقم ) بني أطراف سلسلة التوريد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املقرتح للدراسة   النموذج  :1شكل  
 

8

بناءاً عل تلك العالقات املفرتضة ف النموذج املقرتح للبحث والتي تم استخالصها استناداً إىل نتائج الدراسات 
الدراسالسابقة، وانطالقا من   التي ميكن اختبارها ة وأهدافه، ميمشكلة  الفروض  كن صياغة مجموعة من 

 لإلجابة عل تساؤالت الدراسة وتحقيق أهدافه، وهي عل النحو التال:
ف الرشكات   يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية لتكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل   الفرض األول: 

 محل الدراسة. 
ب ذو داللة احصائية لتكنولوجيا املعلومات عل التعاون بني أطراف سلسلة ثري موجيوجد تأ اين: الفرض الث   

 التوريد ف الرشكات محل الدراسة. 
ف   :الثالث الفرض    التشغييل  األداء  عل  التوريد  سلسلة  لتعاونية  احصائية  داللة  ذو  موجب  تأثري  يوجد 

 الرشكات محل الدراسة. 
 ثقة عل األداء التشغييل ف الرشكات محل الدراسة. اللة احصائية للتأثري موجب ذو د : يوجد الرابع الفرض  

ال  التوريد ف   :خامس الفرض  التعاون بني أطراف سلسلة  يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية للثقة عل 
 الرشكات محل الدراسة. 

التعاون بني 
أطراف سلسلة 

 التوريد

لوجيا تكنو ماستخدا

 املعلومات

 األداء التشغييل

الثقة املتبادلة بني 
التوريد أطراف سلسلة  
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واألداء   املعلومات  تكنولوجيا  م تخداتتوسط التعاون بني أطراف سلسلة التوريد العالقة بني اس  السادس الفرض  

 التشغييل ف الرشكات محل الدراسة.
تتوسط التعاون بني أطراف سلسلة التوريد العالقة الثقة املتبادلة واألداء التشغييل ف الرشكات :  سابع الفرض ال 

 محل الدراسة. 

9

 : ة أنواع من املتغريات وهيمتغريات الدراسة إىل ثالثبناءاً عل النموذج املقرتح للبحث ميكن تصنيف 
املعلومات  ماستخدا  وتتمثل ف   املتغريات املستقلة:  - املتبادلة ألطراف سلسلة  ،  تكنولوجيا  الثقة  ودرجة 

 التوريد. 
 التشغييل. وتتمثل ف األداء  املتغريات التابعة:  -
 ريد. التعاون بني أطراف سلسلة التو وتتمثل ف  املتغريات الوسيطة:  -

10

تهدف الدراسة التطبيقية إىل اختبار الفروض التي قام الباحث باشتقاقها استناداً إىل نتائج الدراسات السابقة 
عل األداء   تكنولوجيا املعلوماتاستخدام  عامل الثقة املتبادلة و تأثري  هي  ف الشق النظري من الدراسة، و 

مجموعة من الرشكات بالتطبيق عل  وريد ف ظل التعاون بني أطراف السلسلة التشغييل ألطراف سلسلة الت
 الصناعية العاملة ف جمهورية مرص العربية. 

 

تبار لتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث عل املنهج الوصفي التحلييل القائم عل تحليل الظاهرة، واخ
التي تسهم ف تحديد تأثري جمعة وتفسريها والوصول إىل االستنتاجات  فروض الدراسة، وتحليل البيانات امل

عل األداء التشغييل ف ظل    تكنولوجيا املعلوماتاستخدام  و سلسلة التوريد    عامل الثقة املتبادلة ألطراف
استخدمت الدراسة نوعني من املصادر لجمع البيانات وقد  كمتغري وسيط    التعاون بني أطراف سلسلة التوريد

 ام:ه

وذلك من خالل مراجعة األدبيات املنشورة من كتب ورساالت ومقاالت وبحوث ودوريات  مصادر ثانوية:   – 
 تتعلق مبوضوع الدراسة. 

طلوبة اعتمد الباحث عل قامئة االستقصاء كأسلوب لجمع البيانات األولية واملعلومات امل  مصادر أولية:   – 
 الختبار فروض الدراسة. 
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استخدم الباحث أسلوب قامئة االستقصاء مع تدعيمه باملقابلة الشخصية بصورة محددة األغراض وذلك عند 
ي منهم الزمة لإلجابة عل  ـتسليم القوائم أو استالمها بهدف الرد عل أي استفسارات قد يراها املستقص

 :  هام  قسمني االستقصاء. وقد اشتملت قامئة االستقصاء عل  

مشاركة وهي:    تكنولوجيا املعلوماتاستخدام    ابعاد متغري   ( فقرة تهدف إىل قياس20القسم األول: يتضمن )
الثقة املو تبادل املعلومات االلكرتونية    القرارات،املشاركة ف اتخاذ    املعلومات، قياس    فقرات  تبادلة: درجة 

(، تبادل املعلومات 11–  7الفقرات )  القرارات ذ  (، املشاركة ف اتخا6–  1هي: الفقرات )   املعلوماتمشاركة  
تغريات قياس تلك املوقد تم االعتامد ف    (20  –  17)  الثقة املتبادلة الفقرات(،  16  –  12االلكرتونية الفقرات )

 ;Jayaram, Tan and Nachiappan, 2010; Qi, Huo, Wang and Yeung, 2017)دراسات  عل  
Sundram, et al., 2016; Hamister, 2012; Kauppi, et al., 2016; Flynn et al., 2010; Mentzer, et 

al., 2000)، ( فقر 5اما القسم الثاين: يتضمن )وهي  التعاون بني أطراف سلسلة التوريد تهدف إىل قياس ات

 ,Salam)التعاون بني أطراف سلسلة التوريد عل دراسة   وقد تم االعتامد قياس متغريات  (25  –  21لفقرات)ا
وقد تم االعتامد قياس    (،31– 26وهي الفقرات ) التشغييلاألداء  والخاص بقياس لثاما القسم الثا ، (2015

وقد استخدم الباحث ف جميع األسئلة مقياس      (Kauppi et al., 2016)عل دراسة  التشغييلمتغريات األداء  
( إىل موافق متاماً، وذلك 5و)  ( إىل غري موافق عل اإلطالق،1ليكرت املكون من خمس نقاط،حيث يشري )
 املشاركني عليها. لضامن اتساق األسئلة ومن ثم سهولة إجابة 

 (: املفاهيم الوظيفية ملتغريات البحث 1جدول )ويوضح 
 : املفاهيم الوظيفية ملتغريات البحث 1جدول  

 قياس متغريات الدراسة ( الوظيفي)املفهومالتعريف  املتغري 

 الثقة املتبادلة 
لتي يتوقع بـها أحد الرـشـــكاء بان الدرجة ا تشــــري إىل 

 الرشيك االخر ميكن االعتامد عليه ف الوفاء بالتزاماته

تم قياسه باستخدام املقياس الذي  
 :استخدمه

Nyaga et al, 2010;Youn,2013 . 

 استخدام تكنولوجيا املعلومات 
ــمل   ــري إىل مجموعة من املكونات املتداخلة وتشـ تشـ

ــاد امل وأ األفراد واألجزاء  الجــاهزة  ــة والربامج  نظمــة  ي
 أداء األعامل التي تسهلاالتصاالت عرب اإلنرتنت 

تم قياسه باستخدام املقياس الذي  
 :استخدمه

Hamister,2012 ;Hsu et al., 
2008  
Al-Mashari and Zairi 1999    
Terziovski et al 2003) 

املشرتك بني أطراف   التعاون
 إدارة سلسلة التوريد 

يـحدث عـندـما تعـمل رشكـتان   اـلذي  ناو تعـ التشــــري إىل  
مســــتقلتـان أو أكرث معـاً لتخطيط وتنفيـذ عمليـات  

ــلة التوريد بنجاح أكرب مام هو الحال عند  ــلس عمل  س
 كال منهام بشكل منفرد

قياسه باستخدام املقياس الذي  
 :استخدمه

Youn et al (2013) تم    

 التشغييلاألداء 

اتـجة عن ـمدى   ة الـن ائـي ة النـه نـجاح يشــــري للمحصـــــل
 واملتمثلة ف املنظمة ف تطبيق منهجية ســتة ســيجام

تخفيض التكاليف وتحســـني أداء العمليات وتحســـني 
 األداء التنافيس للمنظمة

قياسه باستخدام املقياس الذي  
 :استخدمه

Kauppi et al. (2016) 
Ringim et al, 2012 

 املصدر: اعداد الباحث
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ف كالً من القاهرة واإلسكندرية وذلك ف عدة صناعات   العاملةات الصناعية لبحث ف الرشكيتمثل مجتمع ا
األجهزة  البرتول، صناعة  الكياموية، صناعة  الصناعات  الغذائية،  الصناعات  السيارات،  تجميع  مثل: صناعة 

التي استهدفها الباحث  وتكونت وحدة املعاينة   الكهربائية وأخرياً صناعة الغزل والنسيج واملالبس الجاهزة،
راء، مديرو املخازن، مديرو تكنولوجيا املعلومات، مديرو ـلوجستيات وسالسل التوريد، مديرو الشمن مديرو ال 

( قامئة استقصاء وتم اسرتداد عدد 155التوزيع، مديرو خدمة العمالء، مديرو املبيعات، ولقد تم توزيع عدد ) 
بذلك يكون عدد القوائم الصالحة ( قامئة بسبب عدم اكتامل اإلجابة بها، و 12( قامئة وتم استبعاد عدد )126)

 %. 73( قامئة بنسبة ردود بلغت 114يل اإلحصايئ هو عدد )للتحل 

للعلوم   التحليل اإلحصايئ  برنامج  باستخدام مجموعة من    (SPSS. 22)  االجتامعيةباستخدام  الباحث  قام 
تتمثل هذه األساليب فيام ، و االستقصاءاملجمعة من خالل قامئة    األساليب اإلحصائية وذلك لتحليل البيانات

 ييل: 

املعياري وذلك بهدف توصيف    واالنحرافبعض أساليب اإلحصاء الوصفي مثل الوسط الحسايب    استخدام -
 متغريات البحث. 

نبا  اختبار - لقياس    (Cronbach's Alpha)الفا    خكرو  البحث     االتساقوذلك  ملقاييس متغريات  الداخيل 
 . االستقصاء داخل قامئة

 ليل العاميل ألثبات مدى صدق مقاييس متغريات الدراسة. استخدام التح  -

 الختبار منوذج وفروض الدراسة.  Structural Equation Modelالهيكلية  هاسلوب النمذج استخدامتم  -

 اختبار ثبات املقاييس 10-6-1

الجدول رقم ) الواردة ف  البيانات  الدراسة ترتاوح بني 2وتشري  الفا ملقاييس ملتغريات  قيم معامل  ان  ( ال 
. وهذا يشري ال متتع مقايس متغريات الدراسة بدرجة من الثبات وذلك طاملا ان معامالت 0.858  ،0.624

   . 0.60الثبات أكرب من 
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 : درجة ثبات وصدق املقاييس املستخدمة ف قياس املتغريات 2جدول  

 املتغريات 
  معامل 

 αالفا  

 التباين املفرس 
AVE 

% 

رمز  
 العبارة 

معامل  
 التحميل 

FL 
 (IS)مشاركة املعلومات:  -
املتعلقة بخطط اإلنتاج، الرشــاء، املبيعات مع كل   مشــاركة املعلوماتنعمل دامئا عل   -

 التوريد.أطراف سلسلة 
0.781 67.10 IS1 0.782 

تطويال وتنمية املنتجات مع كل نعمل دامئا عل مشـــاركة املعلومات املتعلقة بخطط    -
 أطراف سلسلة التوريد. 

  
IS2 0.823 

املتعلـقة باملنتـجات والـخدمات التي نـقدمـها مع    مشــــاركة املعلوماتنعـمل دامئا عل   -
 كل أطراف سلسلة التوريد.

   
IS3 

0.858 

 IS4 0.672   نعمل دامئا عل مشاركة املعلومات املتعلقة بقرارات التوريد مع موردينا. -
 IS5 0.815   نعمل دامئا عل مشاركة املعلومات املتعلقة باألنشطة التسويقية، مع عمالءنا -
تواجهـنا مع ـكل نعـمل دامـئا عل مشــــارـكة املعلوـمات املتعلـقة ـبالتغريات البيئـية التي   -

 أطراف سلسلة التوريد
  

IS6 0.692 

   0.825 65.36                            (DMاملشاركة ف اتخاذ القرارات: ) -
 DM1 0.767   االتصال بعمالئنا ملعرفة آرائهم ف منتجاتها. علتعمل رشكتنا دامئا  -
 DM2 0.654   اتخاذ القرارات التشغيلية.مشاركة رشكائها ف  علتعمل رشكتنا دامئا  -
 DM3 0.724   ف حل مشكالتهااملساعدة    علتحرص رشكتنا دامئا عل تأكيد رغبتها ف تعاون رشكائها    -
   تحرص رشكتنا دامئا عل تدعيم عالقاتها مع مورديها عرب تكنولوجيا املعلومات. -

 

DM4 0.812 
 DM5 0.751   تحرص رشكتنا دامئا عل تدعيم عالقاتها مع عمالءها عرب تكنولوجيا املعلومات. -
   0.715 60.07 (EIEتبادل املعلومات الكرتونيا: ) -
ا    - ا دامـئ ل رشكتـن ائف    علتعـم ة عرب مختلف الوـظ امـل ات متـك ة معلوـم تطبيق شــــبـك

 داخلها.
  

EIE1 0.813 

 EIE2 0.642   إدارة املنظمة الكرتونيا. علتعمل رشكتنا دامئا  -
تحرص رشكتـنا دامئا عل تأكـيد رغبتـها ف رضورة تـكامل البـيانات عرب مختلف الوظائف    -

 داخلها.
  

EIE3 0.712 

 EIE4 0.687   رص رشكتنا دامئا عل تدعيم عالقاتها مع مورديها عرب تكنولوجيا املعلومات.تح -
 EIE5 0.751   تدعيم عالقاتها مع عمالءها   عرب تكنولوجيا املعلومات.تحرص رشكتنا دامئا عل -
   0.685 58.62 (Tالثقة املتبادلة: ) -
انجاز االعامل املؤكلة لهم بشـــكل يعمل جميع رشكائنا داخل ســـلســـلة التوريد عل   -

 متكامل.
  T1 0.667 

لسـلة التوريد عل اتخاذ    - القرارات املفيدة لصـالح جميع يعمل جميع رشكائنا داخل ـس
 أطراف سلسلة التوريد.

  T2 0.821 

نحن عل ثـقة بان جميع رشكائـنا داخل ســــلســـــلة التوريد يعلمون عل االســــتـجابة    -
 الرسيعة ملطالبنا.

  T3 0.801 

نحن عل ثقة بان جميع رشكائنا داخل سـلسـلة التوريد يقدمون عروض جيدة ملقابلة   -
 التزاماتنا. 

  T4 0.728 

   0.716 61.56 (CSCسلسلة التوريد: ) التعاون بني اطراف -
 CSC1 0.762   تشارك الرشكة املوارد مع املوردين لتحسني قدراتهم  -
 CSC2 0.825   األهداف االسرتاتيجية.وضع  يشرتك جميع اطراف السلسلة ف -
 CSC3 0.689   .تراقب الرشكة أداء املوردين وتعد هي األساس لألعامل املستقبلية-
 CSC4 0.751   .يتقاسم جميع اطراف السلسلة املشاركة ف العوائد واملخاطر-

 CSC5 0.658    يتقاسم جميع اطراف السلسلة املشاركة ف املوارد ذات القيمة املضافة - 

   0.864 64.24 (OPاألداء التشغييل: ) -
 OP1 0.742   استطاعت الرشكة تخفيض تكاليف املواد الخام -

 OP2 0.814   استطاعت الرشكة تخفيض تكاليف إعادة العمليات  -
 OP3 0.857   استطاعت الرشكة تخفيض تكاليف التخزين واملناولة -

 OP4 0.826   تكاليف النقل والتوزيع استطاعت الرشكة تخفيض  29-
 OP5 0.624   .استطاعت الرشكة زيادة اإلنتاجية30- 
 OP6 0.726   .زيادة كفاءة العمليات / اإلنتاجاستطاعت الرشكة 31- 
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 اختبار صدق املقاييس 10-6-2
استنادا إىل املعايري تم تحديد درجة صدق املقاييس املستخدمة ف قياس املفاهيم النظرية الخاصة بالدراسة  

   وهي اآليت: (Fornell and Larcker, 1981)التي اقرتحها 

 (. 0.6عل أي عامل ينبغي أن تكون معنوية وتزيد عن ) (Factor loading)جميع معامالت التحميل   -
 (. 0.5عن طريق العامل ينبغي أن يتجاوز ) (AVE)متوسط التباين املفرس  -

( الجدول  إىل  أن ج2بالنظر  نجد   )( تزيد عن  العوامل  التحميل عل  معامالت  وتتمتع مبستوى 0.6ميع   )
 0.873إىل    0.742م معامالت التحميل ترتاوح من  ( أن قي2، يوضح الجدول )0.001معنوي مرتفع عند ألفا =  

تزيد جميع    (AVE) (Average Variance Extracted)ر  ـوأيضاً يظهر الجدول أن متوسط التباين املفس
روط الخاصة بفحص الصدق التطابقي  ـوبناء عل ما سبق، يتبني أن الش .0.5باملتغريات عن    القيم الخاصة

 مستوفاة. 

وللتحقق من وجود الصدق التاميزي للمقاييس املستخدمة لقياس متغريات الدراسة، ينبغي أن تكون قيمة 
 رس عي ملتوسط التباين املفأقل من الجذر الرتبي  (Constructs)معامل االرتباط بني أي إثنني من املتغريات  

( نجد 3)  التال رقم  النظر إىل الجدولوب .  Fornell and Larcker, 1981))   بواسطة املقاييس الخاصة باملتغري
 . قل من الجذر الرتبيعي ملتوسط التباين املفرس ا أن جميع معامالت االرتباط بني أي إثنني من املتغريات

 

 رتباط الصدق التاميزي ومعامالت اال :  3جدول  

األداء  
 التشغييل 

تعاونية  

إدارة  
سلسلة  
 التوريد 

الثقة  
 املتبادلة 

تبادل  
 املعلومات 
 الكرتونيا 

مشاركة  
 اتخاذ القرار 

مشاركة  
 املعلومات 

 املتغري 

 (ISمشاركة املعلومات ) 0.819     

 (DM)القرار مشاركة اتخاذ  681.** 0.808    

 (EIEالكرتونيا )تبادل املعلومات  592.** 592.** 0.775   

 (T)  الثقة املتبادلة 214.** 621.** 471.** 0.766  

 
0.785 **.712 **.652 **.324 *.328 

ــلةأ التعاون بني   ــلس التوريد    طراف س

(CSC) 

 (OP) األداء التشغييل 421.* 351.** 421.** 592.** 614.** 0.802

 **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 توصيف مفردات الدراسة 10-6-3

ي منهم من مديري اإلدارة العليا واإلدارة الوسطي ـمبقابالت شخصية مع املستقصتم ف هذا الجزء القيام  
محل الدراسة. باإلضافة إىل قيام املستقيص منهم مبلء قامئة االستقصاء، وقد تم الرتكيز عل بعض  بالرشكات
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. ويوضح الجدول رقم ركةـشلل   أداء االعاملذلك عل    الرشاكة االسرتاتيجية وتأثريها  بأبعادالعوامل الخاصة  
 منهام.  ( هذه األبعاد أو العوامل، وكذلك املتوسط واالنحراف املعياري لكال4ً)

 التحليل الوصفي ملتغريات الدراسة   : 4جدول  

 املتغري  الوسط  االنحراف املعياري 

 مشاركة املعلومات  4.354 0.82471

 مشاركة اتخاذ القرار  4.421 0.73258

 تبادل املعلومات الكرتونيا  3.672 0.83420

 الثقة املتبادلة  3.825 0.78632

 سلسلة التوريد تعاونية إدارة  3.926 0.85613

 األداء التشغييل  4.274 0.62395
 

 ( يتضح منها ما ييل: 4وبالنظر ال النتائج الواردة ف الجدول رقم )

وسطات املفاهيم املتعلقة باملتغريات موضع الدراسة، حيث تراوحت قيم تلك املتوسطات الخاصة تقاربت مت
( بني  ما  املفاهيم  و)3.672بهذه  املتعلقة    كام   (، 4.421(،  للمفاهيم  املعيارية  االنحرافات  أيضا  تقاربت 

فاهيم قد تراوحت ما باملتغريات موضع الدراسة، حيث لوحظ ان قيم االنحرافات املعيارية الخاصة بهذه امل
و)(0.62395)بني   ال  0.85613.،  يشري  مام  تلك ان  (،  حول  الدراسة  ف  املشاركني  االفراد  اراء  ف  اختالف 

   بشكل نسبي. محدودااملفاهيم كان 

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

 

 
 ذج القيايس لتكنولوجيا املعلومات : النمو 2  شكل 
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الشكلو )  يوضح  متغريات فرعية وهي: مشاركة   ( 2رقم  يتكون من ثالثة  املعلومات  تكنولوجيا  ان متغري 

القرارات  ،املعلومات القيايس ملتغري تكنولوجيا   الكرتونيا ووفقا للنموذج  لبياناتا  تبادل  ،املشاركة ف اتخاذ 
عامل تحميل يبلغ اتخاذ القرارات تتشبع عل متغري تكنولوجيا املعلومات مباملعلومات يتضح ان املشاركة ف  

 تبادلوأخريا    ،0.50  مشاركة املعلومات تتشبع عيل متغري تكنولوجيا املعلومات مبعامل تحميل يبلغ  ،0.58
ت جودة كام ان معامال ،0.48 تتشبع عيل متغري تكنولوجيا املعلومات مبعامل تحميل يبلغ الكرتونيا لبياناتا

بلغ صفر    2الحد األدىن ملعامل كا،لحرية للنموذج صفر النموذج القيايس متوافقة متاما حيث بلغت درجة ا
( أي ان هذه املكونات واالبعاد الثالثة (Perfectوهذا يدل عيل ان النموذج كامل    ،1  عند مستوي معنوية

 .تحقق املتغري الرئييس لها

املتغريات أهمية ف تفسري   أكرثاملشاركة ف اتخاذ القرارات هو    متغري ويالحظ من خالل معامالت التحميل ان  
  يليه ف األهمية متغري   ، ثم0.58تكنولوجيا املعلومات حيث بلغ معامل التحميل الخاص به  درجة استخدام  

يل  مبعامل تحم  الكرتونيا  لبياناتا  ، وأخريا ف األهمية متغري تبادل0.50مشاركة املعلومات مبعامل تحميل  
0.48 

(  5( نتائج منوذج الدراسة املقرتح )معامالت االنحدار( وكام يوضح جدول رقم ) 3يوضح الشكل رقم )كام  
(: قيم معامالت املسار لنموذج الدراسة، واخريا ويوضح جدول 6نتائج تحليل النموذج الهيكيل، الجدول )

 . ة النسبية لعنارصهاالهمي( معامالت تحميل املتغريات املستقلة والوسيطة التي تظهر ا7رقم )

 

 
 : النموذج البنايئ للدراسة )منوذج معامالت املسار( 3  شكل 
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التعاون   -(Tاملتبادلة )الثقة  -(EIEالكرتونيا )تبادل املعلومات    -(DMمشــاركة اتخاذ القرار) - (ISمشــاركة املعلومات )**

 (OPالتشغييل )األداء - (CSCالتوريد ) أطراف سلسلةبني 
 النموذج البنايئ للدراسة معامالت احصائية ت :  4شكل  

 نتائج اختبار الفروض :  5جدول  

رقم  
 الفرض 

 الفرض 
اتجاه  
 التأثري 

معامل  

 βاملسار  
االنحراف  
 املعياري 

 احصائية ت 
T 

P-value 
مستوى  
 املعنوية 

1 
يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية  

 التشغييل. لتكنولوجيا املعلومات عل األداء 
+ 0.14 0.046 3.54 0.000 

2 
يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية  

 لتكنولوجيا املعلومات تعاونية سلسلة التوريد. 
+ 0.13 0.045 2.82 0.000 

3 
يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية لتعاونية  

 سلسلة التوريد عل األداء التشغييل. 
+ 0.20 0.050 3.91 0.000 

4 
ة للثقة عل  تأثري موجب ذو داللة احصائي يوجد 

 األداء التشغييل. 
+ 0.50 0.055 9.19 0.000 

5 
يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية للثقة عل  

 تعاونية سلسلة التوريد. 
+ 0.76 0.039 19.35 0.000 

 معامالت التفسري لنموذج الدراسة   : 6جدول  

 املستقل  املتغري التابع  النموذج 
معامل  

 βاملسار

 احصائية ت 

t 

 ية مستوى املعنو 

P-value 
2R 

1 
تعاونية سلسلة 

 التوريد

 0.50 0.000 19.35 0.76 الثقة املتبادلة  

 0.000 2.82 0.13 تكنولوجيا املعلومات

 األداء التشغييل 2

ة  ة ســــلســـــل تعـاونـي

 التوريد
0.20 3.91 0.000 

0.42 

 0.000 9.19 0.50 الثقة املتبادلة  

 0.000 3.54 0.14 تكنولوجيا املعلومات
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 اختبار فروض الوسيط   : 7جدول  

رقم  
 الفرض 

 الفرض 
االثر  

 االجامل 
االثر  
 املبارش 

االثر  

غري  
 املبارش 

احصائية سوبل  

لألثر غري  
 املبارش 

مستوى  

معنوية  
 احصائية سوبل 

6 

تتوسـط التعاون بني أطراف سـلسـلة 
ــدام   ـــتخ اســ ـبني  ــة  اـلـعالق ــد  اـلـتوري

واألداء  ــات  املـعـلـوم ــا  تـكـنـولـوجـي
 التشغييل.

0.16 0.14 0.02 2.342 0.000 

7 

تتوسـط التعاون بني أطراف سـلسـلة 

ــة   ــادل املتب الثقــة  العالقــة  ــد   التوري
 واألداء التشغييل.

0.65 0.50 0.15 3.918 0.000 

 فأقل. 0.05مستوى معنوية  ** 

 نتائج اختبار فروض الدراسة

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

 نتائج اختبار الفرض األول 

لتكنولوجيا املعلومات عل األداء التشغييل ف الرشكات   د تأثري ايجايب ذو داللة إحصائيةيوج:  األولالفرض  

  ني املتغريين ( أن قيمة معامل املسار ب5محل الدراسة. يتبني من النتائج الواردة ف جدول )
وهي عالقة غي موجبة ومعنوية عند مستوى معنوية أقل من    3.54وقيمة ت =  ،  0.14بلغت  
تأثري ملتغري لتكنولوجيا املعلومات عل األداء   وجودبالفرض األول  قبولوهذا ما يفرس  0.001

 التشغييل ف الرشكات محل الدراسة.

 نتائج اختبار الفرض الثاين 

التعاون بني أطراف سلسلة    أثري موجب ذو داللة احصائية لتكنولوجيا املعلومات عل يوجد تالفرض الثاين:  
( أن قيمة معامل  5الرشكات محل الدراسة. يتبني من النتائج الواردة ف جدول )  التوريد ف

وهي عالقة موجبة ومعنوية عند مستوى   2.82وقيمة ت =، 0.13بلغت   املسار بني املتغريين 
تكنولوجيا الستخدام  وجود تأثري  بالفرض الثاين    قبولوهذا ما يفرس    0.001معنوية أقل من  

 الرشكات محل الدراسة.  التوريد ف بني أطراف سلسلة  التعاون املعلومات عل

 نتائج اختبار الفرض الثالث 

ة  يوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية يوجد تأثري موجب ذو داللة احصائية لتعاونية سلسل  الفرض الثالث: 
جدول التوريد عل األداء التشغييل ف الرشكات محل الدراسة. يتبني من النتائج الواردة ف  

وهي عالقة موجبة    3.91وقيمة ت =  ،  0.20بلغت    ( أن قيمة معامل املسار بني املتغريين5)
  الثالث بوجود الفرض    قبولوهذا ما يفرس    0.001ومعنوية، عند مستوي معنوية أقل من  
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ايجايب لتعاون  تأثري  إحصائية  داللة  سلسلة  ذو  ف    أطراف  التشغييل  األداء  عل  التوريد 
 .دراسةالرشكات محل ال

 نتائج اختبار الفرض الرابع 

األداء التشغييل ف الرشكات   املتبادلة عليوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية ملتغري الثقة    الفرض الرابع: 
  ( أن قيمة معامل املسار بني املتغريين 5ف جدول )  . يتبني من النتائج الواردة" محل الدراسة

وهي عالقة موجبة ومعنوية، عند مستوي معنوية أقل من    9.19وقيمة ت =  ، 0.50بلغت  
يفرس   0.001 ما  الرابع  قبول  وهذا  األداء  ب  الفرض  عل  املتبادلة  الثقة  ملتغري  تأثري  وجود 

 التشغييل ف الرشكات محل الدراسة.

 ض الخامس نتائج اختبار الفر 

التعاون بني أطراف سلسلة املتبادلة عل  يوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية ملتغري الثقة  الفرض الخامس: 
( أن قيمة معامل  5. يتبني من النتائج الواردة ف جدول )" الرشكات محل الدراسة التوريد ف

ومعنوية، عند    وهي عالقة موجبة  9.351وقيمة ت =  ،  0.76بلغت    املسار بني املتغريين
تأثري ملتغري    الخامس بوجودالفرض    قبولر  ـوهذا ما يفس   0.001وية أقل من  مستوي معن

 الرشكات محل الدراسة  ف التوريدالتعاون بني أطراف سلسلة املتبادلة عل الثقة 

 الفرض السادس   نتائج اختبار 

السادس  تتوسطالفرض  سلسلة    :  أطراف  بني  العالقة التعاون  املعلومات استخدام    بني  التوريد  تكنولوجيا 

 واألداء التشغييل ف الرشكات محل الدراسة. 

تكنولوجيا املعلومات   استخدام  ( ان  االثر االجامل ألثر 7اتضح من نتائج التحليل االحصايئ وفقا لجدول رقم )
(  0.16دار له )االنحالتعاون بني أطراف سلسلة التوريد  والذي بلغ معامل    عل االداء التشغييل ف ظل وجود

لتعاون بني أطراف سلسلة التوريد  بلغ معامل  ل اواالثر املبارش  ف ظ  0.01عند مستوى معنوية اقل من  
عند مستوى معنوية اقل    0.02، وبلغ االثر غري املبارش  0.01( عند مستوى معنوية اقل من  0.14االنحدار له )

 طراف سلسلة التوريد التعاون بني أ   ، وهذا يعني ان2.342حيث بلغت قيمة سوبل لألثر غري املبارش    0.01من  
 تكنولوجيا املعلومات واالداء التشغييل. استخدام  وسيط جزيئ بني

 الفرض السابع   نتائج اختبار 

 املتبادلة واألداءبني الثقة  التوريد العالقةالتعاون بني أطراف سلسلة  : الفرض السابع: تتوسطالفرض السابع 
 محل الدراسة. التشغييل ف الرشكات

الثقة املتبادلة  عل االداء 7اتضح من نتائج التحليل االحصايئ وفقا لجدول رقم ) ( ان االثر االجامل ألثر 
( عند مستوى 0.65التعاون بني أطراف سلسلة التوريد والذي بلغ معامل االنحدار له )  التشغييل ف ظل وجود

التعاون بني أطراف سلسلة التوريد بلغ معامل االنحدار   ر املبارش ف ظل وجودواالث  0.01معنوية اقل من  

عند مستوى معنوية اقل من   0.15، وبلغ االثر غري املبارش  0.01( عند مستوى معنوية اقل من  0.50له )
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التوريد  التعاون بني أطراف سلسلة    ، وهذا يعني ان3.918حيث بلغت قيمة سوبل لألثر غري املبارش    0.01

 قة املتبادلة  واالداء التشغييل. وسيط جزيئ بني الث

 ميكن تفسري ومناقشة النتائج التي اظهرتها التحليالت اإلحصائية السابقة عل النحو التال:

نتائج الدراسة ال انه يوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية   - لتكنولوجيا املعلومات عل األداء  توصلت 
، وهوما اكدته نتائج  ف الرشكات محل الدراسةا عيل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد   وأيض التشغييل

 ,Alzoubi, et al., 2020; Grant & Rantanen 2020; Li, et al., 2006; Krauseالعديد من الدراسات
et al., 2007; Ashish, et al., 2013)  ناسبة،  وميكن تفسري ذلك بان االستخدام الفعال للمعلومات امل

وتبادل املعلومات بني األطراف أعضاء سلسلة التوريد ف الوقت املناسب واملساعدة ف حل املشكالت،  
من جانب جم القرارات  اتخاذ  ف  الشواملشاركة  يـ يع  التوريد  سلسلة  وان  عركاء ف  تنافسيا،  عامال  ترب 

ل جيد ،يعد امرا هام لتحسني األداء  العالقات والرشاكات الجيدة مع أعضاء مبا فيهم العمالء وادارتها بشك
 التشغييل لها. 

عل األداء ة   يوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية ملتغري الثقة املتبادل  هتوصلت نتائج الدراسة ال ان وكام   -
وتتفق تلك النتيجة   ،ف الرشكات محل الدراسة  وأيضا عيل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد التشغييل

 ;Grant & Rantanen 2020; Cheng, et al., 2013) ض الدراسات السابقة ف هذا املجالبعنتائج  مع  
Sahay, 2003)  بان    وميكن ذلك  اتفسري  املتبادلة  تالثقة  سلسلة  املعرفة ودي  ألطراف  ودعم  ،  لتبادل 

  وهذا ميكن من رسعة تقديم املنتجات والخدمات للعمالء، وخدمتهم بشكل أفضل األنشطة التعاونية  
   .  يعزز من القدرة التنافسية ألطراف سلسلة التوريدمام 

بني أطراف سلسلة    نملتغري التعاو يوجد تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية    ه توصلت نتائج الدراسة ال ان  ايضا -
بعض الدراسات  نتائج  وتتفق تلك النتيجة مع    ف الرشكات محل الدراسة، األداء التشغييلعل  التوريد  

لتأثري اإليجايب لتعاونية  بان ا تفسري ذلك  ( وميكن(Al-Doori, 2019; Barzi, 2009املجال  السابقة ف هذا
رشات اداء سلسلة التوريد بداللة مؤرشات التكلفة، وقت  تحسن جميع مؤ   عل سلسلة التوريد يعمل  

األداء ل التوريد، ورسعة انجاز ومقابلة طلبيات العمالء، ومرونة اإلنتاج وتكاليف االمداد مام ينعكس ع 
 للمنظمة.  التشغييل

   تأثري تلعب دور الوسيط الكامل بني  لتعاون بني أطراف سلسلة التوريد  ا  أظهرت نتائج الدراسة أنكام   -
منظمة وذلك من خالل ما تلعبه تلك  لل  تشغييلواالداء الوالثقة املتبادلة  تكنولوجيا املعلومات  استخدام  

لومات املناسبة، وف الوقت املناسب من جانب جميع الرشكاء املامرسة ف تدعيم االستخدام الفعال للمع
ة  القامئة عيل الثقة املتبادلة بني  ت الجيدف سلسلة التوريد يعترب عامال تنافسيا، وان العالقات والرشاكا

وتحقيقها مليزة تنافسية، وتحسني  يد، يعد امرا هام لنجاح السلسلة  جلسلسلة وادارتها بشكل  اطراف ا
العالقة التعاونية تبدأ  ف هذا الصدد عل ان    Grant & Rantanen (2020  (ويؤكد ،  تشغييل  لهااألداء ال

والتكنولوجيا وينظر إىل الثقة املتبادلة  بشكل خاص عل أنها عامل مهم    من عاملني: الثقة املتبادلة  
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مثل لتعاوناتمكني  ل العالقة  تلك  الدراسات حول  من  العديد  نتائج  مع  يتوافق  من   وهذا  كل     دراسة 

(Grant & Rantanen 2020; Teboho, 2019;  Cheng, et al., 2013; Sahay, 2003) 

  تكنولوجيا املعلومات األكرث أهمية ف تفسري درجة استخدام    الدراسة ال ان املتغرياتتوصلت نتائج    كام  -
القرارات وتفسري ذلك ناتهو متغري  ف الرشكات محل الدراسة   ج عن اعتبار عملية  املشاركة ف اتخاذ 

التوريد    تنسيق األنشطة الالزمة لتخطيط وتنفيذ عمليات سلسلةاملشاركة ف اتخاذ القرارات تساعد عل  
املرشكة متكن من التحديد الواضح لألهداف   الجهودان كام   ،التوريدواالستفادة املثل من فوائد سلسلة  

املشكالت األداء وحل  من    وقياس  العديد  اكدته   .Basu et al.2017; Min et al) الدراساتوهوما 
2005)  

11 

ناءا عل ما قدمه الباحث من تفسري ومناقشة لنتائج الدراسة  ب الحال، و ف ضوء ما كشفت عنه نتائج الدراسة  
 ميكن للبحث الحال ان يتقدم بنوعني من التوصيات وهام: توصيات تطبيقية، توصيات لبحوث مستقبلية.

  األداء التشغييل   دلة علأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثري ايجايب ذو داللة إحصائية ملتغري الثقة املتبا -
رورة  ـلذلك يويص الباحث بض  الدراسة،الرشكات محل  وأيضا عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف

من خالل الرتكيز ت القامئة عل الثقة املتبادلة  القاسلسلة التوريد عل تطوير الع  أصحابقيام األطراف  

مثل املشاركة، واالتصاالت، وتجنب األنشطة التي من  لة  شانها تعزيز الثقة املتباد  عل األنشطة التي من
 االنتهازي.  مثل السلوكحد من او تقوض الثقة املتبادلة شانها ت

علومات بني الرشكات أطراف سلسلة التوريد  أظهرت نتائج الدراسة ان أهمية متغري مشاركة وتبادل امل -
يويص   ركات محل الدراسة، لذلكـف الش واألداء التشغييل وتأثريه عل التعاون بني أطراف سلسلة التوريد  

بض  داخل  ـالباحث  املختلفة  األطراف  قيام  واملعلومات  رورة  املعارف  من  قاعدة  ببناء  التوريد  سلسلة 
م ل مشاركة وتبادل املعلومات املستمرة وهذا من شانه تعزيز التفاهخالكة، والحافظ عليها من  املشرت 

 بني الرشكاء أطراف السلسة. ادلةوالتوقعات والثقة املتب

أظهرت نتائج الدراسة اهمية التأثري اإليجايب لتعاونية سلسلة التوريد عيل تحسني جميع مؤرشات اداء  -
د، ورسعة انجاز ومقابلة طلبيات العمالء، ومرونة  سلسلة التوريد بداللة مؤرشات التكلفة، وقت التوري

يويص الباحث برضورة قيام    للمنظمة، لذلك  األداء التشغييل اإلنتاج وتكاليف االمداد مام ينعكس عل  
املختلفة داخل   توفري  األطراف  التعاون من خالل  تدعيم عالقات  العمل عل  التوريد برضورة  سلسلة 

 .سلسلة التوريد  املتبادلة والتكنولوجيا داخلالثقة عنرصي البنية التحتية الداعمة لتعزيز 

املشاركة    ،مشاركة املعلومات  -متغري تكنولوجيا املعلومات مجتمعة   أظهرت نتائج الدراسة ان مكونات -
القرارات اتخاذ  عل    –  الكرتونيا   لبياناتا  تبادل   ،ف  إيجايب  تأثري  للشاألداء  لها  محل  ـالتشغييل  ركات 
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ف الرشكات الصناعية  برضورة تطبيق ودعم تك املحددات او   ك يويص الباحث املامرسنيالدراسة، ولذل

ركات، مع إعطاء اهتامم خاص مبتغري  ـاملكونات، ملا لها من اثار إيجابية عيل األداء التشغييل لتك الش 
ألداء التشغييل  ، حيث ميكن تفسري القدر األكرب من التغريات التي طرأت عيل ااملشاركة ف اتخاذ القرارات

 .قرارات الجامعيةاملشاركة ف اتخاذ الف تلك الرشكات بالتغريات التي طرأت عيل مدي 

اختبار النموذج الذي اقرتحه الباحث عيل قطاع الرشكات الصناعية لذلك    علاقترص الدراسة الحالية   -
 بار هذا النموذج ف قطاعات اخري.يويص الباحث بعمل دراسة مقارنة من خالل اخت

ميكن تقسيم الرشكات محل الدراسة حسب منط ملكيتها ال قطاع عام، ومشرتك، وخاص، للتعرف عل   -
 عالقتها باألداء.  درجة التعاون بني أطراف سلسلة التوريد فكية عل ما إذا كان هناك تأثري لنمط املل

وميكن من خاللها الكشف عن    الخدمات،ا عل قطاع  ميكن توسيع نطاق هذه الدراسة من خالل تطبيقه -
 . تنظيميعل مستوي أدائها الابعاد التعاون بني أطراف سلسلة التوريد ف تأثري -ان وجد –التباين 

عل مدي    عمر العالقة وتقاسم املنافع  اخري مثل طول  تاجراء دارسات اخري تضمن تأثري متغرياميكن   -
 التوريد. تدعيم التعاون بني أطراف سلسلة 
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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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