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 البحث ملخص

تهددددده اددددسة الدراسددددة لىددددي الدعددددره التددددي نددددلضخم  دددددراا نملدددديلا الاياودددداا الندددد  ة التددددي  بعدددداد مر وددددة سل ددددلة الدوريددددد  ا ر وددددة 

التشددددةيليةج   جريددددة الدراسددددة التددددي الدددددد مددددل ا ن  دددداا العددددناالية العاملددددة ندددد    ددددا  العددددناالاا الد ا يددددة  الةدددد    ال  ددددي  

ندد  و دداا مما  دداا اإلسددكندرية  الامخددمة  ال دداارةج  ندد  سدد ي  الو ددو  ل ددسا  ا لبس الجاا ة  األغسية  ا شر باا  االضددا  

ال ددده نددم نن يددة  ررعددة   ددر تم  نددم اإلالد دداد التددي  ا  ددة لسد عدداا  الددداا الااةددل لج ددع الاياودداا األ ليددة ال دد  ن دددم غددرت 

إسدددد دام لسدددلوذ الن سجدددة الدراسدددةم  مدددل يدددل  م يددداف  ر واددداد ال دددا ندددم الدل دددد مدددل ضاددداا م ددداي س مدةخدددماا الدراسدددةم  ب

نو دددلة وددددا    الدراسددة لىددد   جددود ندددلضخم ليجدددار   مإليدادددار و ددورو   دددر ت الدراسددة Structural Equation Modelال يكليددة 

ل دددراا نملدديلا الاياودداا الندد  ة التددي  بعدداد مر وددة سل ددلة الدوريددد لكوهددا ال نددةضر التددي ا ر وددة التشددةيلة نددي ا ن  دداا ممدد  

ضدد ة الندددا    جددود نددلضخم ليجددارر ألبعدداد  مر وددة سل ددلة الدوريددد  التددي ا ر وددة التشددةيلية نددي ا ن  دداا ممدد  الدراسددةم   ددا    

الدراسدددةم  مدددل واةيدددة  يدددرا   ضددد ة الندددددا    جدددود د ر  سددديس سامددد  نلعادددة  بعددداد مر وددددة سل دددلة الدوريدددد التدددي العل دددة  ددددخ  

  ددة  بندداا التددي رلددل نددم  اددو  ال ددر ت األ    ال الددل   الرابددع     دراا نملدديلا الاياودداا الندد  ة   ا ر وددة التشددةيلية لل ن

 ر ض ال رت ال انر للدراسةج

 الدالةالكلمات  
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 ةقدم( امل1) 

نم دددخ   ددددراتها الدنا  دددية   رلدددل مدددل يدددل  نتاندددن من  ددداا األال دددا  اليدددوم العديدددد مدددل الج دددود  ا ادددادراا  هدددده 

نم ددددخ   ليدددداا لن ددددار ال ددددراراا   ا ر وددددة لدم يدددد  سددددرالة اإلسدددددجا ة للدةخددددماا الاي يددددة ا   ايدددددةم لددددسلل  اد لاد ددددام 

ا ن  ددداا نددددي ال ددددنواا ال ليلددددة األيخددددمة  كي يددددة نوايددددح   اإلسدددد ادة مددددل ال دددددراا الدمليليددددة ال ددددن نو راددددا الاياودددداا 

ل ددددد ج (Seyeden & Mafakeri, 2020)سل ددددلة الدوريددددد  سا ددددة الواددددا ح  ا ن  ددددة يا ددددة لدارةالندددد  ة لدددددالم 

مددل  اددم مددوارد ا ن  دداا و ددرا ل دددرتها التددي نم ددخ    Big Data Analytics امة نمليلا الاياواا الن  ة اليوم 

ولوجيددة ال ا لددة   ا ددة  دددرة ا ن  دداا التددي سددرالة اإلسدددجا ة للفددةوو الدنا  ددية   الدجددا ذ مددع الد ددوراا الدكن 

جا  اإلنجددداة ال دددديل ةاليدددا يدجدددة ومدددو لسدددد دام  ددددراا  (Oncioiu  et al., 2019) ندددي مجدددا  لدارة سل دددلة الدوريدددد 

نملدددديلا الاياوددددداا النددددد  ة لدوليدددددد معلومددددداا   يلددددد  مخددددد ة ننا  دددددية لل ن  دددددة مدددددل يدددددل  نم دددددخ  مر ودددددة ا ن  دددددة 

    (Shokouhyar et al., 2020) . يا ة مر وة سل لة نوريداا  

ل د لنج ة الدراسدداا ال دي ددة ندد  مجددا  لدارة سل ددلة الدوريددد اىددي دراسددة  ي يددة  ندداا   نم ددخ   بعدداد مر وددة سل ددلة 

الرشددا ة    ي ددة ال ر ددة  –الي  ددة  - هددي  الدمديددد اإلسدددعداد  supply chain resilience dimensionsالدوريددد 

ا ن  ددة    يددادة مر واهددا التشددةيلية   نم ددخ   دددراتها   إالدااراا الوام  الد كخ  ال ن ت دداام   ددوة نددي سددرالة لسدددجا ة

الدنا  دددية لالد دددادا التدددي  ددددراا نملددديلا الاياوددداا النددد  ة ال دددادرة التدددي ندددو خم ا علومددداا  د دددسا ال دددرار ندددي مجدددا  

  (Mandal, 2018; Yu et al., 2021).  لدارة سل لة الدوريد   لدارة الع لياا

تعد دددد التدددي ن يددديم   لسدددد دام ا علومددداا ال دددلي ة  ادددسا مدددا ةدددد  لدددة تةيخدددم  اخدددم ا  ال دددراراا التشدددةيلية ا ناسددداة 

جدددا نددي العددرالاياواا الندد  ةم لددسلل ن ايددد د ر نملدديلا الاياودداا الندد  ة نددي نن يددة  دددراا لدارة سل ددلة الدوريددد 

 Bamel ,2020)  .(Bag et al., 2020; Bamel &  نم خ  اإلسدجا ة للفةوو الدنا  ية

 مشكلة البحث  (2) 

ت دددمي من  ددداا األال دددا  دا  دددا لىدددي  نددداا  ددددراا ننا  دددية ن كوهدددا مدددل سدددرالة اإلسددددجا ة للدةخدددماا   ال دددر ه الاي يدددة 

 الدنا  دددية ا  دددد رة  رلدددل لالد دددادا التدددي نوايدددح مواردادددا ا اديدددة  ال شدددرية  ا علومانيدددةم مدددل اندددا ن ايدددد اإلنجددداة نددد  

 ي يددددددة  يددددددام ا ن  دددددداا   ندددددداا   نم ددددددخ   دددددددراا الاياودددددداا الندددددد  ة  د يدددددداا سل ددددددلة الدوريددددددد لىددددددي  مددددددل   دراسددددددة 

 اإلسددد ادة مددل الدملدديلا ال ددن نولددداا نددي نم ددخ  مر وددة   داا سل ددلة نوريددد ا ن  ددة   جعل ددا    ددم سددرالة  جاا يددة 

ب راجعددة لإلسدجا ة للدةخماا  ال ر ه الاي ية دا  ة الدةخم ني العددر ضددورة نكنولوجيددا اإلو موددة  الاياودداا الندد  ة   

اد يددداا الامدددل ندددي الدراسددداا ال دددا  ة ا  اندددال نادددايل ندددي وددددا   الدراسددداا ال دددن ننا لدددة مو دددو  الامدددل ةيدددل ر ددد  

االيددر التددي  الدداعض موهددا التددي دراسددة الل ددة  دددراا نملدديلا الاياودداا الندد  ة   ر وددة سل ددلة الدوريددد  ر دد  الدداعض 

 ر دددد  الددداعض موهددددا التددددي الل دددة  بعدددداد مر وددددة لية   ن دددداالل ددددة  دددددراا نملدددديلا الاياوددداا الندددد  ة  ا ر وددددة التشدددةي 

سل لة الدوريد  ا ر وة التشةيلية  اسا ي     جوة  م ية  اض ة وتيجددة الدددم  جددود احددار  اةددد لدراسددة ا دةخددماا 

  ;Jeble et al ., 2018)ال لضددة معددا د عددة الااةددل اىددي مما لددة سددد اددسة ال جددوة مددل يددل  ن ددديم الن ددورو ا   ددم   

Aryal et al., 2018; Dubey et al., 2018;Mandal, 2018; Fernando et al.,  2018;  Moktadir et al., 2019 ; 
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Shokouhyar et al., 2019; Bansal et   al., 2020; Bag et al., 2020; Zhan & Tan et al., 2020; Yu et al., 

2021)    

دوريددددد لىدددددي دراسددددة  نمليددددد  العل ددددة  دددددخ   دددددراا نملددددديلا مددددل انددددا لنج دددددة الامددددو  ةاليدددددا ندددد  مجدددددا  لدارة سل ددددلة ال 

الاياواا الندد  ة   مر وددة سل ددلة الدوريددد    ددسلل ا ر وددة التشددةيلة لل ن  ددة  مددل من ددور اإلسددد ادة مددل لمكاويدداا 

نكنولوجيددا اإلو مودددة   ن دددور  واالددد الاياوددداا النددد  ة   نم دددخ   دددراا ا دددديريل ندددي لن ددار ال دددراراا ندددي مجدددا  لدارة 

ع ليدداا   سل ددلة الدوريددد  دايددة مددل  ددراراا الشددراا   لدارة امل دد      الدعدد يع   الدو  ددع   لواهددااا   دمددة الع ددلا ال 

(Tan et al ., 2015 ; Mandal ,2018 ; Aryal et al., 2018; Dubey et al., 2018; Zhan & Tan, 2020; Vieira et 

al., 2020; Bag et al., 2020; Del Giudice et al .,2020; Saleem  et al.,  2020; Yu et al., 2021 ج لددسلل دعددد اددسا ( 

الدوجدده الام دد  نددي غايددة األا يددة  ال  دداة لل ن  دداا ا عددرية ال دد  ت ددمي لىددي الدددل لم مددع الد ددور ال ا دد  نددي نكنولوجيددا 

التدددي  ليددداا اإل دعددداد الر لدددن  الدمدددو  لىدددي مجددداالا جديددددة مرنا دددة  ا علومددداا   م دددايرة ا نا  دددة العا يدددة ال ا  دددة

 عدددددناالة ا عر دددددة   الدددددسساا العدددددناالعلية   ادددددسا مدددددا لسددددددد  الليدددددة الااةدددددل مدددددل  ا دددددع مراجعدددددة الدراسددددداا ال دددددا  ة   

 الدراسة اإلسد لالية  رعض ا  ا لا الش عية ال ن  جرااددا الااةددل للو ددوه التددي مشددكلة الدراسددة ج)ن ددارير   ارة

بنااااااااا عبااااااال ماااااااا ساااااااب    تم ااااااا     http://www.mti.gov.eg/Arabic/Reports(2020م الدجدددددددارة   العدددددددناالة ا عدددددددرية

 مشكلة البحث فيما يبي:  

ضددد  ة ن كوهددا مددل نوليدددد ر  ن ايدد  الد نيددداا ال دي ددة ا عد دددة التدددي  واالددد  ياودداا دت ددمي من  دداا األال ددا  لىدددي ن ندد 

الاياوددددداا   ا علومددددداا الل مدددددة إلن دددددار ال دددددراراا ندددددي مجدددددا  لدارة الع ليددددداا   لدارة سل دددددلة الدوريدددددد   دددددا د ددددداام ندددددي 

لددددسلل لنج ددددة ا ن  دددداا العددددناالية لىددددي  م نم ددددخ   دددددرتها الدنا  ددددية نددددي ادددد  ضددددورة نكنولوجيددددة   معلومانيددددة م  ايدددددة

ملددددديلا الاياوددددداا النددددد  ة لدم دددددخ  مر ودددددة سل دددددلة الدوريدددددد   نم دددددخ  اإلسدددددد ادة مدددددل نوايدددددح   ن دددددوير  ددددددراا ن 

   ا د اام ني نم خ  الو ع الدنا س ن لل ن  ةج    م سرالة اإلسدجا ة للدةخماا ا  د رة ني ار ه ال لب  ال وا 

 تساؤالت الدراسة  (  3)

 ية للدراسة:  ع الااةل  الت اؤالا الدال   م  بناا التي لسد لص ال جوة الام ية مل مشكلة الدراسة

 ما او نلضخم  دراا نمليلا الاياواا الن  ة التي  بعاد مر وة سل لة الدوريد  ني الشرساا العناالية؟ -

 ما او نلضخم  دراا نمليلا الاياواا الن  ة التي ا ر وة التشةيلية  ني الشرساا العناالية؟ -

 التشةيلية  ني الشرساا العناالية؟ما او نلضخم  بعاد مر وة سل لة الدوريد التي ا ر وة  -

التددددي العل ددددة  ددددخ   دددددراا نملدددديلا الاياودددداا  مددددا اددددو الددددد ر الوسدددديس الددددسا نلعاددددة  بعدددداد مر وددددة سل ددددلة الدوريددددد -

 الن  ة   ا ر وة التشةيلية ني الشرساا العنااليةج

 أهداف البحث  (4) 

نملدددديلا الاياودددداا الندددد  ة   بعدددداد مر وددددة سل ددددلة يد  دددد  ال ددددده األساثدددد   للامددددل ندددد  دراسددددة العل ددددة  ددددخ   دددددراا 

الدوريد  ا ر وة التشةيلية بةرت دالم ال لية لن ار  ال راراا داي  سل ة الدوريد   دالددم مر وددة سل ددلة الدوريددد   

http://www.mti.gov.eg/Arabic/Reports
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ا ر وددددة التشددددةيلية نددددي الشددددرساا العددددناالية مجددددا  الدراسددددةم  ي كددددل ن  دددديم اددددسا ال ددددده الددددر  س لىددددي مج والددددة مددددل 

 ة ساآلت :األاداه ال رالي 

 معر ة نلضخم  دراا نمليلا الاياواا الن  ة التي  بعاد مر وة سل لة الدوريد ني الشرساا العنااليةج( 4-1)

 معر ة نلضخم  دراا نمليلا الاياواا الن  ة التي ا ر وة التشةيلية ني الشرساا العنااليةج( 4-2)

 .ا ر وة التشةيلية ني الشرساا العنااليةمعر ة نلضخم  بعاد مر وة سل لة الدوريد التي  ( 4-3)

نمديدددد الدددد ر الوسددديس الدددسا نلعادددة  بعددداد مر ودددة سل دددلة الدوريدددد التدددي العل دددة  دددخ   ددددراا نملددديلا الاياوددداا ( 4-4)

 الن  ة  ا ر وة التشةيلية ني الشرساا العناالية

 أهمية البحث  ((5

 ي كل الرت  ا ية الامل ن  الن او الدالية:

 الناحية العلميةمن  -

o  مما لدددددة سدددددد ال جدددددوة الام يدددددة ندددددي مجدددددا  لداة سل دددددلة الدوريدددددد  رلدددددل  دراسدددددة العل دددددة  دددددخ   ددددددراا نملددددديلا

 الاياواا الن  ة  مر وة سل لة الدوريد  ا ر وة التشةيلية  رلل ني الشرساا العناالية ني معرج

o  نمليدد  د ر نكنولوجيددا ا علومدداا  ن اي ددداا م ددايرة الدراسدداا ال دي ددة نددد  مجددا  لدارة سل ددلة الدوريددد ومدددو

 اإلو موة   واالد الاياواا الر  ية  اإلسد ادة موها داي  الشرساا العناالية ني معرج

o  د ددداام الامدددل نددد  ن دددوير لحدددار م ددداايل  لدمليددد  العل دددة  دددخ   ددددراا نملددديلا الاياوددداا النددد  ة  د رادددا ندددي

 نن يددة  بعدداد ا ر وددة نددي ال ليدداا   نشدد ة سل ددلة الدوريددد  نداليم ال لية لن ار ال راراا دايدد  سل ددلة الدوريددد

  النواحي التشةيلية لل ن  اا العنااليةج

 من الناحية التطبيقية  -

o  م ددداالدة مدددديرم ا ن  ددداا العدددناالية نددد  اإلسدددد ادة مدددل  ددددراا نملددديلا الاياوددداا النددد  ة ندددي نم دددخ  ال ليدددة

للدةخددماا ال ددن نمددد  نددي    ددة سل ددلة نوريددد ا ن  ددة   ددا   نع ال رار  نم ي  ا ر وة الل مة لإلسدجا ة ال ر عة

 يم     ف  منا ع تشةيلية لل ن  ة العناالية ني معرج

o  م ددداالدة ا ن  ددداا العدددناالية ندددي الددددل لم مدددع الدةخدددماا الدكنولوجيدددة ا ت دددارالة ندددي مجدددا  اإلو مودددة  نكنولوجيدددا

 عاد الر لنجا علوماا   واالد الاياواا الن  ة  الدجا ذ مع نمدياا اإل د 

o  م دداالدة ا ن  ددداا التدددي نم ددخ    دددع ا الدنا سددد ن  إسددد دام مواردادددا ا علومانيدددة  ال شددرية  ا اديدددة    دنددداص

ال رص ا داةة مل الدمو  لىي اإل دعدداد الر لددن   ددناالة ا عر ددة  ن اي دداا الددسساا العددنااي نددي شددك  مندجدداا 

 مةج يدماا جديدة نلبن لةدياجاا الع لا ب رالة  مر وة  اخ
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 اإلطار النظري   (6)

 البيانات الضخمة و حليالت البيانات الضخمة مفهوم)6-1)

ر يعددعب الدعامدد  مع ددا   معالجاهددا دالاياودداا الكاخددمة جدددا الددد  مج والددة Big Data ي عددد      ددوم الاياودداا الندد  ة 

 ددددسلل تعددددره الاياوددداا الندددد  ة  ل هددددا  (Jeble et al., 2018) . يالشدددك  الد ليدددددا    الددددداىي ند لدددب معالجددددة م دل ددددة 

الحجددددم الندددد م مددددل الاياودددداا ا  يكلددددة   غخددددم ا  يكلددددة ال ددددن ند خدددد    دددددرتها التددددي نددددو خم   اناةددددة الاياودددداا نددددي مجدددداالا 

  ددا الر  ددا الدداعض  ل هددا مج والددة مددل الد نيدداا ال ددن ند لددب  (Saleem et al., 2020) .مدعددددة نددي الو ددة ا ناسددب 

 ,.Wang et al) مددل الدكامدد  ال ددن ت دداالد التددي ل تشدداه   اإلسددد ادة مددل  واالددد الاياودداا وواليددة    شددكا  جديدددة 

  ل دددد لن  ددددة مع ددددم الدراسدددداا التدددي  جددددود ي  ددددة  دددد اا ن خدددد  الاياوددداا الندددد  ة   هددددي الحجددددم الندددد م  (2020

 ,.Dubey et al.,2018; Yu et al) الدنددو    العدددا    ا وضو يددة    ال ي ددة ا رن عددة   يخددما سددرالة ال عددو  الل هددا 

2018; Vieira et al., 2020 ) 

نلدددددل الد نيددددداا   األسددددداليب  Big Data Analyticsمددددل واةيدددددة  يدددددرا ي عددددد     دددددوم نملددددديلا الاياودددداا النددددد  ة  

ا د دمة ال ن ت االد ا ن  اا التي نملي    يدداا ضدد  ة مددل الاياودداا  هددده ل ددادة ا ن  ددة نددي ال لياتهددا التشددةيلية 

 ددسلل الر  ددا الدداعض  ل هددا الع ليددة ال ددن مددل يلل ددا ي كددل  (Bamel & Bamel, 2020) .ني املجاالا الواي ية امل دل ة 

لسددددد لص ا علومدددداا لالد ددددادا التددددي الدملدددديلا اإلةعددددا ية    د اا دالددددم ال ددددرار   دددداالدة ا ن  ددددة التددددي نددددي ال ليددددة 

ال  ددور األ   ل ددسا ا   ددوم نددي   ايددر الت ددعي ياا نددي  سالددة واسددا  هددده   سددا (Dubey et al., 2019) . لن ددار ال ددراراا 

اإلسددددددموار التدددددي   نشدددددر اجدددددم ضددددد م مدددددل الاياوددددداا لت ددددد ي  ال ليدددددة لن دددددار ال دددددراراا   موهدددددا لو ل دددددة لىدددددي من  ددددداا 

.األال ددددددا  إلسددددددد ام ا نددددددي نوليددددددد معلومدددددداا م يدددددددة   نم ددددددخ  مر وددددددة  داا ال ليدددددداا ا ن  ددددددة  (Shokouhyar, 2020)  م

  نملدديلا الاياودداا الندد  ة  إسددد دام ال ددرا الك يددة  اإلةعددا ية ا د دمددة إلسددد لص ا علومدداا مددل اددسا د ند يدد 

الكدددم ال ا ددد  ا ددددا  ندددي  واالدددد الاياوددداا النددد  ة ال دددن ن كدددل ا ن  دددة مدددل نوليدددد رؤيدددة     دددم سامددد  لكي يدددة لسدددد دام 

 ,.et al  ددسلل لسدددةل   دددراتها ال شددرية  الدكنولوجيددة  دددراتها الديناميكيددة  رب  ددا  دداألداا التشددةيتي  الت ددوي رم 

2020) (Mikalefج 

 دور البيانات الضخمة و  حليالتها فل مجال إدارة سلسلة التوريد) 6-2) 

ر  ا العديد مل  الدراسدداا التددي د ر ال دددراا الدمليليددة للاياودداا الندد  ة نددي مجددا  لدارة سل ددلة الدوريددد  يا ددة 

الريا ددية  االةعددا ية  رلددل بعددد ن ددور الدراسدداا نددي اددسا املجددا  مددل مجددرد تشددةي  الاياودداا الندد  ة اىددي الن ددارو 

م   ددددددا   ضدددددد ة نلددددددل اودددددداا الندددددد  ة نددددددي  ددددددراراا ساسددددددلة الدوريدددددددا سددددددد ادة مددددددل ودددددددا   نملدددددديلا نلددددددل الا مراةدددددد  اإل 

ر نددي دالددم د ددد سدداام بشددك   ايدد  IOT الدراسدداا ا  نانددن نكنولوجيدداا مد ددورة نددي مجددا  االو موددة م دد  لو موددة األشددياا

 نشدددد ة سل ددددلة الدوريددددد م دددد  نتاددددع ال ليدددداا الن دددد   الر ا ددددة التددددي امل دددد     يدمددددة الع ددددلا   ددددسلل نم ددددخ  ال دددددرة 

الد يةية لل ن  ة ني مجاالا لدارة الع لياا   دارة سل ددلة الدوريدددج   ددا   ضدد ة الدراسدداا نددي مجددا  لدارة سل ددلة 

ا ا دددددية ن ايدددددد اإلالد ددددداد التدددددي ن اي ددددداا الاياوددددداا النددددد  ة م ددددد  نمليددددد  ا شدددددكلا الدوريدددددد يدددددل  األالدددددوام ال ليلدددددة 

 امل اسدداة   الدن يددب الددل الاياودداا  و ددارو الدع دديم    و  ددة اإلوددداو  الد دد يل األىددي   ميكنددة يدمددة الع ددلا   و  ددة 



 التشةيلية نلضخم  دراا نمليلا الاياواا الن  ة التي  بعاد مر وة سل لة الدوريد  ا ر وة 
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 Arunachalam et al.,2017; Aryal et al., 2018; Fernando et al., 2018; Yu et)الن دد  ا دددارة  واسدد ة االو موددة  

al., 2018; Yudhistyra& Risal, 2020) 

  ددددد    ددددة العديددددد مددددل الدراسدددداا لىددددي  ددددر رة لدمدددداو  مشددددار ة و ددددم امل اسدددداة مددددع نكنولددددو ي ا علومدددداا    واالددددد 

ر سل دددلة الدوريدددد دالاياوددداا النددد  ة معدددا ندددي شدددك  م دددا   للاياوددداا  دددادرة التدددي لدارة ندددد   الاياوددداا  ا علومددداا الاددد 

 ا دددر  االم لدددة التدددي رلدددل ادددو  واالدددد  ياوددداا الع دددلا  ال دددن ت دددد دم   ددددي  للد دددوا التشدددةيتي ا عد دددد التدددي سدددرالة 

لن ددددار ال ددددراراا نددددي سدددد   نشدددد ة سل ددددلة الدوريددددد نددددي ادددد  الفددددةوو الدنا  ددددية ا   ايدددددة لدم يدددد  سددددرالة اإلسدددددجا ة 

  ي يددة اإلسددد ادة مددل نلددل الاياودداا دايدد  العوامدد  الكي يددة للع لاجمددل واةيددة  يددرا   دددا الدراسدداا التددي اا يددة 

 ,.Vieira et al., 2020; Bag et al., 2020; Bansal et al)      ل س مجرد اجم الاياواا ا دولدددةج مجا  سل لة الدوريد 

2020; Wang et al., 2020)  Seyedan & Mafakheri, 2020;  

 مفهوم مرونة سلسلة التوريد )6-3) 

ن ور م  وم سل ددلة الدوريددد يددل  ال ددنواا األيخددمةم ةيددل ليدل ددة الدعري دداا ة ددب الن ددرة لىددي سل ددلة الدوريدددم 

  ندددال مدددل ين دددر لىدددي مدددديلا ال ليددداا سل دددلة الدوريدددد  خم ددد  التدددي مر ودددة الدوريدددد  اندددال مدددل ير ددد  التدددي الع ليددداا 

  دددد ةددددددا  م التدددي مر وددددة الت دددليم يخدددما اندددال مددددل ير ددد  التدددي امل رجدددداا  خم ددد التشدددةيلية   هددددم   ر ودددة اإلوددددداو    

(  نعددد يح مدكامددد  لكددد   بعددداد مر ودددة سل دددلة الدوريدددد ندددي ي  دددة  بعددداد هدددي مر ودددة 2011دراسدددة ال دددورا  الجوارودددة )

ال نددددي اددددسا ا نددددد   مر وددددة الحجددددم   مر وددددة الت ددددليم  مر وددددة الدوريددددد   مر وددددة اإلسدددددجا ةج   لعدددد  الدعريددددح األ  ددددم  اددددو 

   ك ددااة   عاليدددة  ميدددل ندددد كل مدددل نم دددخ  دالعدددد اددود  ددددرة سل دددلة الدوريدددد اللدددر الدعامددد  مدددع الدددم الدل ددد الا  دد 

مددل واةيددة  يددرا راددب  .(2016سددل ا  )م ددددوا  داـهدددا الدددل حريددد  ندددو خم ا ندجدداا للع يدد   جددودة  نكل ددة مناسدداةد 

الددداعض نددددي تعريددددح مر ودددة سل ددددلة الدوريددددد لىددددي  ددددرة ال ل ددددلة التددددي سددددرالة رد ال عددد  للدةخددددماا ال ددددو ية   لسددددتاا ة 

 اندددال مدددل يدددرا  دددر رة لسددتادا  معددد امل سل دددلة الدوريدددد ا رودددة  (Jebel et al., 2018) .األةدددا    اإلسددددعداد ل دددا 

لدددل االسددد مانيجية  ل هدددا نوايدددح لل عر دددة ا دعل دددة  ال دددوا السددددةل   تعدددره ن  م     دددوم سل دددلة الدوريدددد ا  ددددجياة

( مددل واةيددة  يددرا  ددن ة دراسدداا  يددرا  بعدداد مر وددة 2016سددل ا  ) ال ددرص ندد  األسددواا الديناميكيددة    ا د لاددةج

 الددسا يمدددد ضلضددة  بعدداد  ساسددية  Supply chain Resilienceسل ددلة الدوريددد  إالدااراددا م  ددوم مدكامدد  ي لدد  الليددة 

 الي  ددددة ا  لوبددددة   دددداالدة ا ن  ددددة التددددي   preparedness ر وددددة ال ل ددددلة هددددي درجددددة اإلسدددددعداد للدةخددددماا الاي يددددة 

 هددي ال ددن تعكددس سددرالة  Agility    يخددما ي ددة ةر ددة    رشددا ة سل ددلة الدوريددد Alertnessالددواي  ددال ر ه امل ي ددة  

 دددسلل ةدددددا بعدددض الدراسددداا ال عدددا   ال دددن يجدددب     (Mandel, 2018) ال دددر ع لسددددجا ة ا ن  دددة  الدمدددرل 

ند دددددع  هددددا سل ددددلة الدوريددددد ة ددددن نعددددنح  كو هددددا مروددددة  هددددي ال  اسددددية لل ددددوا  بندددداا شدددداكة دايدددد  سل ددددلة الدوريددددد 

  (Dubey, 2018) نكام  الع لياا  خ   الفاا ال ل لة  

 مفهوم املرونة التشغيلية (-64) 

ر مددل ا ر وددة دلن  ة مع ددم دراسدداا لدارة الع ليدداا التددي  ددر رة  يددام ا ن  دداا العددناالية  تن يددة  نم يدد   دددر  ايدد 

نددددي ال لياتهددددا التشددددةيلية ة ددددن ت ددددد يع اإلسدددددجا ة ال ددددر عة للدةخددددماا ال ددددو ية الديناميكيددددة  ا د لاددددة يا ددددة  ي ددددا 

ا ر وددددة لددددسلل تعددددره (Dubey et al., 2018) دكنولوجيددددة   سددددد داماا اإلو موددددة يدعلدددد   ددددالنواحي ا علومانيددددة  ال 
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 األنشددددد ة األساسدددددية للدعامددددد  مددددددع  التشدددددةيلية التدددددي ل هدددددا  ددددددرة ا ن  ددددددة التدددددي تةيخدددددم    نكييدددددح ال لياتهدددددا التشددددددةيلية

ال ددددر ه غخددددم ا دو عددددةم  بالددددداى  نلايددددة مد لادددداا الع ددددلا  ال عددددو  التددددي مخدددد ة ا ر وددددةم   ي كددددل نمديددددد  بعدددداد اددددسة 

 ,.Slack et al)ا ر وة ني ال درة التي ن ديم  ا ندجاا  الجديدة   ن ديم ننو عة مل ا ندجاا   مر وددة   منددة الت ددليم 

بعددددض الدراسدددداا التددددي الل ددددة ا ر وددددة التشددددةيلية  دم ددددخ  األداا التشددددةيتي لل ن  دددداا مددددل ةيددددل   ددددا نر دددد   (2016

نم دددخ   بعددداد ا ر ودددة ا د  لدددة ندددي الو ددداا  ال لايددداا  الت دددليم ندددي ا وااليدددد   مر ودددة جددددا   الت ل دددم  مر ودددة اجدددم 

  ن ددا نر دد  دراسدداا  يددرا التددي الل ددة ا ر وددة التشددةيلية  دم ددخ   دددراا اإلسدددجا ة  م اإلوداو  مر وددة مدد ي  ا ندجدداا

للاهديدددددداا  ال دددددرص الاي يدددددة ب دددددرالة مدددددل يدددددل  نم دددددخ   ددددددراا الدوا ددددد  لدم دددددخ  ال ددددددرة التدددددي لجدددددراا الدعدددددديلا 

 ,.Chae et al. 2014; Ghasemaghaei et al., 2017; Wamba et al)التشددةيلية  تعدددي  األنشدد ة  ا  ددام التشددةيلية

 يخما يجب الدل يد التي ة ي ة اامة   هددي ل  ا ر وددة التشددةيلية لل ن  ددة ال ندم دد  بشددك  من ددرد  دد  نمددداو   (2020

لىددي نفددا ر   تعددا    ددا ي  حددراه سل ددلة الدوريددد يا ددة ا ددورديل   ا ددو الخ     ندداا شدداكاا تعا ويددة لدم يدد  مشددار ة 

 (2019م  اللا ;Tan et al., 2017)ل لة الدوريد   ا علوماا الت وي ية   اإلوداجية البم س

 الدراسات السابقة  ((7

 Chae) د  اإلاد ام  دراسة نلضخم الدمليلا ا د دمددة   الاياودداا الندد  ة التددي األداا التشددةيتي  مددةيرا م دد  دراسددة 

et al., 2014)  ال دددن نو ددلة لىدددي  جدددود نددلضخم ليجدددارر إلسدددد دام نملدديلا الاياوددداا النددد  ة ا د دمددة م ددد  الن دددارو

ندد  و ددس اإلنجدداة   دددا دراسدددة  اإلةعددا ية  الريا ددة التددي نم ددخ  اإلداا التشددةيتي  إالدااراددا مدددل ا ددوارد الدن ي يددةج

Tan et al. (2015) ل مل  الددد الاياودداا الندد  ة نددةضر مااشددرة التددي مخ تهددا التددي ل   دددرة ا ن  دداا التددي لسددد دام  وا     

 Jable   مددا دراسددة الدنا  ددية   اإل دكاريددة بشددرو نددوا ر الا يددة الدمديددة الدكنولوجيددة لدمليدد  نلددل الاياودداا الندد  ةج

et al. (2018)   دددد   ددددا التدددي الددددلضخم اإليجدددارر الدددسا نم  دددة ال ددددراا الدمليليدددة  الد اةيدددة للاياوددداا التدددي نم دددخ  

األداا الايئددن   اإلجد ددااي   اإل دعددادا ل ل ددة الدوريددد ا  ددددامة لالد ددادا التددي    نم ددخ   دددراا ا ن  ددة  مر واهددا 

.Tan et alدراسددددة   مددددل واةيددددة ايددددرا ننا لددددة نددددي لن ددددار ال ددددرارااج نكنولوجيددددا ا علومدددداا دايدددد  سل ددددلة  د ر  (2017) 

ةيدددل نو دددلة للدددد ر اإليجدددارر الدددسا نلعادددة نكنولوجيدددا ا علومددداا ندددي نم يددد   م الدوريدددد ندددي نم يددد  ا ر ودددة التشدددةيلية

 Ghasemaghaei   دا دراسة   ا ر وة التشةيلية مل يل  مشار ة ا علوماا  خ  الشرساا داي  سل لة الدوريدج

et al. (2017)   التددي لمكاويددة نم ددخ  مر وددة ا ن  ددة لالد ددادا التددي نوايددح نملدديلا الاياودداا الندد  ة ال ددن ت دداالد

ليجا يددددا نددددي سددددرالة اإلسدددددجا ة   لن ددددار ال ددددراراا لالد ددددادا التددددي نوايددددح نكنولوجيددددا ا علومدددداا إلةدددددا  الدوا دددد   ددددخ  

 Fernando et al., (2018)  ا نو ددلة دراسددةانش ة م ام اال ددراد  ا ددديريل  شددرساا سل ددلة الدوريدددج مددل واةيددة  يددر 

لىددددي  جددددود نددددلضخم ليجددددارر لدملدددديلا الاياودددداا الندددد  ة التددددي  دددددرة ا ن  ددددة التددددي لدارة  ياواتهددددا ب ددددرية   مددددا   نم ددددل 

لد  ددددخم العل ددددة  ددددخ  ال دددددراا   Dubey et al., (2019) دددددراا الد اددددة    ن ددددار ال ددددرارااج  نددددي دراسددددة اامددددة  دددددم ا 

ليجددددارر ل ددددسة الدملدددديلا التددددي  الدمليليددددة للاياودددداا الندددد  ة  مر وددددة سل ددددلة الدوريدددددم   ضدددد ة ودا ج ددددا  جددددود نددددلضخم

التددي  ا يددة    Srinivasan & Swink (2018)  دددا دراسددة مر وددة سل ددلة الدوريددد   مر وددة الع ليدداا التشددةيليلةج   ددا

 ة نددي نن يددة مر وددة سل ددلة الدوريددد مددل يددل   دددرتها التددي نم ددخ   اددا ح الد  دديس لدارة نملدديلا الاياودداا الندد 

مددل واةيددة        الد  ددي   الر ا ددة ةددددا الدراسددة  بعدداد مر وددة سل ددلة الدوريددد نددي اإلسدددعداد  الي  ددة  ي ددة ال ر ددةج

  نم ددخ  األداا الدعددا نر  التي   م د ر نمليلا الاياودداا الندد  ة نددي  ندداا Duby et al., (2018)  يرا ر  ا دراسة 



 التشةيلية نلضخم  دراا نمليلا الاياواا الن  ة التي  بعاد مر وة سل لة الدوريد  ا ر وة 

  

[210] 

 ددخ  شددرساا سل ددلة الدوريدددم   شددارا ودددا   الدراسددة ا  ال دددراا الد اةيددة للدملدديلا الندد  ة ل ددا نددلضخم ليجددارر التددي 

األداا الدعددا نر  ددخ  الشددرساا مددل يددل  مددا نم  ددة مددل نكامدد    نوا دد  نددي ا ددوارد  ب ا ددة ا ددوارد ا علومانيددة نددي لحددار 

دراسددة اددد ة إليداددار  ا يددة نملدديلا الاياودداا الندد  ة التددي  Mandal (2018)  ددسلل  دددم  الدن يددة ا  ددددامةج

نن يدددة رشدددا ة   ي دددة ةر دددة سل دددلة الدوريدددد مدددل من دددور ال ددددراا الديناميكيدددةم ةيدددل   ضددد ة النددددا   ا  ا عر دددة 

العوامددد  امل ر دددة  ددددا ي دددة ال نيدددة   معر دددة األال دددا    ال ددددرة التدددي نن يدددة الل ددداا دايددد  سل دددلة الدوريدددد تعدددد هدددي 

الفددوا التددي  ا يددة نوايددح األسدداليب   Oncioiu et al. (2019)  ددا  ل ددة دراسددة  ةر ددة   مر وددة سل ددلة الدوريدددج

اإلةعددددا ية الجديدددددة   اإلالد دددداد التددددي الاياودددداا الندددد  ة  و ددددم التشددددةي  الىدددد ا ية    نو ددددلة ودددددا   الدراسددددة لىددددي 

  الدوريدددددد ندددددي نم دددددخ   ددددددراتها   يبماتهدددددا الد اةيدددددة الندددددد اإلالد ددددداد التدددددي وجدددددا  ا ن  ددددداا ال دددددن تع ددددد  ندددددي مجدددددا  سلسددددد 

لىددي  ندداا و ددورو  Shokouhyar et al. (2020) نملدديلا الاياودداا الندد  ة نددي ال ليددة لن ددار ال ددرارااج   اددد ة دراسددة

دددا   لىددي م اايلن لدراسددة نددلضخم  دددراا نملدديلا الاياودداا الندد  ة التددي لسددددامة سل ددلة الدوريدددم ةيددل نو ددلة الن 

 ة ننا  دددددية وانجدددددة الدددددل نم دددددخ  مر ودددددة د جدددددود ندددددلضخم ل دددددسة ال ددددددراا التدددددي لسدددددددامة سل دددددلة نوريدددددد  التدددددي نم يددددد  ميددددد 

نمديددد مددا هددي  اددم ا عو دداا ال ددن ن لدد   تعددوا  et al. (2019)  Moktadirا ن  ةج مل من ور م دلددح ةا لددة دراسددة

د ةددددا الدراسددة ي  ددة معو دداا هددي اإل د ددار لىددي ن ايدد   اإلسددد ادة مددل  دددراا نملدديلا الاياودداا الندد  ةم   دد 

الا يدددة الدمديدددة الدكنولوجيدددة   دددعوبة نكامددد  الاياوددداا  مشدددكلة ال دددرية   ل د ددداد الددددوا ر    نشدددر ا علومددداا   يخدددما 

دراسدددة اامدددة ا ضدددمل يلل دددا ا  لدملددديلا  ددددراا الاياوددداا Mandal (2019)  الدكل دددة االسدددت  ارية ا رن عدددةج   ددددم 

ضخم جددوارا التددي نم يدد  اسدددعداد   ي  ددة  ي ددة ةر ددة سل ددلة الدوريددد  هددي العوامدد  الدا عددة لدم يدد  الندد  ة نددل

الل  ي ية نن ية   يددة نمديددة مدكاملددة لج ددع   Zhan & Tan (2020)مر وة ال ل لةج  ني دراسة اامة  جرااا  ل مل 

الدوريددددم نو دددلة وددددا   الدراسدددة     تشدددةي    ن ددد يل الاياوددداا النددد  ة   اإلسدددد ادة موهدددا ندددي نم دددخ   داا سل دددلة 

دمدددد  اإلمكاويدددداا   ال ا دددداا مددددل يددددل  دمدددد  ا عدددددادر ا دعددددددة للاياودددداا  الددددواردة مددددل  سددددا   الدوا دددد  اإلجد دددددااي 

 ن اي ددداا ا وبايدددد  ندددي شددددك   واالدددد  ياودددداا ت دددلن م ددددا   الاياوددداا الندددد  ة سدددد كل مددددديرا سل دددلة الدوريددددد مددددل 

 ليدددددة لنمدددددار ال دددددرار  ندددددو خم م ددددداراا مر يدددددة لل دددددراراا إلن دددددار   فددددد    دددددراراا نوليدددددد   كدددددار جديددددددة  اإلسدددددرا  ندددددي ال

نمليددد  لددددلضخم م اراسددداا اإل دعددداد  Del Giudice et al. (2020)تشدددةيليةج مدددل من دددور م دلدددحم ننا لدددة دراسدددة 

الدددددا را التددددي  داا ا ن  ددددة  ي ددددا يدعلدددد  ب ل ددددلة الدوريددددد الدا ريددددة مددددل يددددل  لا ددددار د ر الاياودددداا الندددد  ةم ةيددددل 

 ا دددرا وددددا   الدراسدددة الدددد ر اإليجدددارر الدددسا نلعادددة الاياوددداا النددد  ة ندددي الدددربس  دددخ  م اراسددداا اإل دعددداد الددددا را 

مددددي  ال ددددراا الديناميكيدددة  Bag et al. (2020)الدا ريدددةج   دددا لسدددد دمة دراسدددة  م اراسددداا سل دددلة الدوريدددد 

ةيدددددل ا ضددددد ة وددددددا    م لدو دددددي  د ر ال ددددددراا الدمليليدددددة للاياوددددداا النددددد  ة   ددددددي  لدم يددددد  الد دددددوا التشدددددةيتي

ع ليددددة الدراسددددة الددددد ر اإليجددددارر الددددسا نلعاددددة  دددددراا نملدددديلا الاياودددداا الندددد  ة نددددي نم ددددخ  ال دددددراا اإل دكاريددددة  ل 

الوامدد  الد كددخ   Bamel & Bamel (2020)  ل ددد ةددددا دراسددة  لنمددار ال ددراراا   نم ددخ  ال ليدداا اإلوددداو األيفددرج

ا عد دة التددي نملدديللا الاياودداا الندد  ة ل دددراا سل ددلة الدوريددد نددي  ررعددة الوامدد  هددي الا يددة الدمديددة الدكنولوجيددة 

    دددا لنددددا   ادددسة الدراسدددة لنندددمل الدددد ر امل دددورا  م ا الددددالم ا ددداىي  لل ددد ام اإلدارة العليدددا   ال ددددراا ال شدددرية    يخدددم 

للاياودداا الندد  ة نددي تع يدد  ال دددرة الدنا  ددية لل ن  ددة  نم ددخ   دددراا سل ددلة الدوريددد مد  لددة نددي مر واهددا   سددرالة 

كددداراا  ي يدددة لسددد دام الاياوددداا النددد  ة نددي الد ادددة  اإل د  Saleem et al., (2020)لسدددجا اهاج   دددا ةللددة دراسدددة 
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الدكنولوجيدددة ندددي مجدددا  سل دددلة الدوريدددد   دددسلل د ر مشدددار ة ا علومددداام  نو دددلة وددددا   الدراسدددة لىدددي  جدددود لرناددداو 

ليجددارر  ددخ  لاسددد دام الاياودداا الندد  ة  ةددد   ل دكدداراا نددي الع ليدداا  ا ندجدداا يددنعكس رلددل التددي نم ددخ   داا 

 ا يددة ال  ددة ا داادلددة  ددخ  ( التددي (2020ا دراسددة رشددوا  سل ددلة الدوريدددج   لت ددا ا مددع ودددا   الدراسددة ال ددا  ةم   ددد

 حددددراه سل ددددلة الدوريددددد   سددددد دام نكنولوجيددددا ا علومدددداا التددددي األداا التشددددةيت  ندددد  ادددد   جددددود تعددددا   مشدددد مل  ددددخ  

سدددددددد دام   حدددددددراه لدارة سل دددددددلة الدوريددددددددم   نو دددددددلة الدراسدددددددة لىدددددددي  جدددددددود ندددددددلضخم ليجدددددددار  لدرجدددددددة ال  دددددددة ا داادلدددددددة   

 Alaskar et) ج   حا ددة بعددض الدراسدداا نددي الا  دداا العربيددة م دد  دراسددةم نكنولوجيددا ا علومدداا التددي األداا التشددةيت 

al., 2020) نو دددلة وددددا    م إليدادددار مددددا ناندددن نملددديلا الاياوددداا النددد  ة ندددي لدارة سل دددلة الدوريدددد  ال دددعودية  

 ددا شددرساا نكنولوجيددا ا علومدداا  ددد اضددرا ليجا يددا التددي الدراسة ا  الفةوو الدنا  ية  الدكنولوجية ال ن ندعددرت ل 

ن ايددد  نملددديلا الاياوددداا النددد  ة بشدددرو ندددوا ر ا ر ودددة الدن ي يدددة  دالدددم االدارة العليدددا ج  ندددي و دددس االنجددداة ر ددد ا 

( التدددي ندددلضخم ن ايددد  نمليدددد  الاياوددداا النددد  ة التدددي األداا ا ددداىي  التشدددةيتي لل ن  دددداا 2020 م رامد ميددد ) يفدددا دراسدددة 

  شدددارا وددددا   الدراسدددة لىدددي  ددددرة ا ن  ددداا التدددي نم يددد  العديدددد مدددل ا  ايدددا ندددي األداا ا ددداىي  التشدددةيتي   دددا  م ا عدددرية

الددد ر االيجددارر الددسا   (2021ة دداد ) نددو رة الاياودداا مددل معدددر  ددوة نددي مجد ددع ا عر ددة ةاليدداج   ددسلل  يدددا دراسددة

ن ارسدددددة الاياوددددداا النددددد  ة ندددددي نم دددددخ  م اراسددددداا الوادددددا ح األساسدددددية ندددددي ا ن  ددددداا مدددددل مدددددوارد بشدددددرية  ال ليددددداا 

نددوا ر يبددماا الدعامدد  مددع ن اي دداا الاياودداا الندد  ة   نددوا ر الا يددة الدمديددة لد اي دداا الاياودداا  ت ددوي  بشددرو 

و ددورو م دداايلن اددام معد ددد التددي و ريددة تشددةي  ا علومدداا  رلددل  Yu et al., (2021)را  دددمة دراسددة د ييدد  الندد  ةج

إل تشددددداه د ر  ددددددراا تشدددددةي  الاياوددددداا النددددد  ة التدددددي نن يدددددة نكامددددد  سل دددددة الدوريدددددد  ا ر ودددددة التشدددددةيلية ل  دددددا  

ا  تشدددد ياام  نو ددددلة ودددددا   الدراسددددة لىدددددي ا   دددددراا نملدددديلا الاياودددداا الندددد  ة ندددددةضر ليجا يددددا التددددي ضددددل   بعددددداد 

  ددددسلل يلعددددب الدكامدددد   م ل ددددلة الدوريددددد هددددي نكامدددد  الواددددا ح  الدكامدددد  مددددع الع ددددلا  الدكامدددد  مددددع ا ددددورديللدكامدددد  س

 د ر سيس  خ  نمليلا الايلناا الن  ة  نم خ  ا ر وة التشةيلية لل ن  ااج

 لي  الباحث عبل الدراسات السابقةتع

ودداا الندد  ة نددي مجددا  لدارة سل ددلة الدوريددد   دارة بعد الدعرت للدراساا ال ا  ة ال   ننا لة نلضخم نملدديلا الايا

ر ال وميدددة  ي يدددة دنندددا   بشدددك     ددد  اإل جااااأل األول الع ليددداا لنندددمل للااةدددل  جدددود لنجدددااخ   م يدددخ  ندددي ادددسا املجدددا م 

اإلسددد ادة مدددل مندددا ع نملددديلا الاياوددداا النددد  ة ندددي ال ليدداا   نشددد ة سل دددلة الدوريدددد  نم يددد  الدكامددد   الد  دددي  

 Tan et al., 2015; Fernando et al., 2018; Moktadir et al., 2019; Zhan & Tan, 2020; Alaskar et)دايل دداج 

al.,2020; Saleem et al.,2020)  ج    

للدراسدددداا  كددددا     ددددم نر خدددد ا التددددي  فددددية نم يدددد  مر وددددة سل ددددلة الدوريددددد   ددددسلل نن يددددة ا ر وددددة  إل جاااااأل ال ااااا  ا مددددا 

 ;Chae et al., 2014; Tan et al., 2017; Ghasemaghaei et al., 2017; Dubey et al., 2019)التشددةيلة لل ن  ددةج 

Mandel. 2018; Bag et al., 2020; Bamel & Bamel,2020; Wamba et al 2020; Yu et al., 2021) ج مددل انددا

لننددددمل للااةددددل  جددددود  جددددوة  م يددددة نددددي الدراسدددداا ال ددددا  ة ند  دددد  نددددي الدددددم  جددددود لحددددار مدكامدددد  يملدددد  العل ددددة  ددددخ  

 ددددراا نملددديلا الاياوددداا النددد  ة   مر وددددة سل دددلة الدوريدددد   ا ر ودددة التشدددةيلية لل ن  ددددة لالد دددادا التدددي مدددا نددددو رة 

نمليلدددة  دددادرة التدددي لودددداو الاياوددداا   ا علومددداا ا  يددددة ال دددن ت ددداالد التدددي ت ددد ي  ال ليدددة  ادددسة ال ددددراا مدددل لمكاويددداا

 لن ار ال راراا   ا ي يد مل مر واهاج
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 النموذج املقترح للبحث(  8)

 التي مراجعة األد ياا نم   ع الن ورو ا   م  للامل  اإلالد اد التي الدة دراساا  ه :  
ً
  نااا

Dubey et al. (2018); Mandal. (2018); Yu et al. (2021)  التددي مددا سددا  يدكددو  الن ددورو ا   ددم  للامددل 
ً
 نلس  ددا

 مل ا دةخماا ا وض ة ني الشك  الداىي:

 اا نمليلا الاياواا الن  ةجيد    ن   در   املتغير املستق : -

 .يد    ن   بعاد مر وة سل لة الدوريد املتغير الوسيط: -

 يد    ن  ا ر وة التشةيليةجاملتغير التابع:  -

   ي ا يتي الرت لن ورو الدراسة ا   م :

 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 

 النموذج املقترح للدراسة: 1شك  

 

 فروض الدراسة  ((9

لالد دداداالتي ودددا   الدراسدداا ال ددا  ة لدمليدد  العل دداا ا وضدد ة ندد  الن ددورو ا   ددم  للامددلم   و ل ددا مددل مشددكلة 

ال ددر ت ال دد  ي كددل ليدااراددا لإلجا ددة التددي ت دداؤالا الدراسددة  نم يدد  الدراسددة   ادددا  ام نددم  ددياغة مج والددة مددل 

  ادا  ام   ا يتي:

لالد دددددادا التدددددي الددددددة دراسددددداا سدددددا  ة ر ددددد ا التدددددي  العل دددددة  دددددخ   ددددددراا نملددددديلا الاياوددددداا النددددد  ة    :الفاااارض األول 

 & Mandel, 2018 ; Dubey et al., 2019; Bag et al., 2020; Bamel) مر وددة سل ددلة الدوريددد 

Bamel, 2020; Wamba et al., 2020; Yu et al.,2021) ج  بندداا التددي ودددا   نلددل الدراسدداا  ددام الااةددل

  دراا نمليلا  

 الاياواا الن  ة 

3ف  

1ه  
  بعاد مر وة

سل لة الدوريد   

 اإلسدعداد -

 الي  ة-

 ي ة ال ر ة-

ا ر وة 

 التشةيلية

2ه  
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 عددددياغة ال ددددرت األ   الددددداىي: يوجددددد نددددلضخم ليجددددار  ر  داللددددة لةعددددا ية  ددددخ   دددددراا نملدددديلا الاياودددداا 

   الن  ة    بعاد مر وة سل لة الدوريدج  

: لالد ددادا التددي الدددة دراسدداا سددا  ة لدمليدد  العل ددة  ددخ   دددراا نملدديلا الاياودداا الندد  ة   ا ر وددة الفارض ال اا  

 بندداا  (Jeble et al ., 2018; Aryal et al., 2018; Bag et al., 2020; Zhan & Tan., 2020)التشددةيلية  

التدددددي وددددددا   نلدددددل الدراسددددداا  دددددام الااةدددددل  عدددددياغة ال دددددرت ال دددددانر الدددددداىي: يوجدددددد ندددددلضخم ليجدددددار  ر  داللدددددة 

 لةعا ية  خ   دراا نمليلا الاياواا الن  ة   ا ر وة التشةيليةج

اا سددددا  ة لدمليددددد  العل دددددة  ددددخ   بعددددداد مر ودددددة سل ددددلة الدوريدددددد   ا ر ودددددة لالد دددددادا التددددي الددددددة دراسددددد  :الفاااارض ال الااااث

 ;Slack et al.,2016;   (Chae et al. 2014; Ghasemaghaei et al., 2017التشددةيلية لل ن  ددة  

Tan et al.2017; Alaskar et al., 2020)  بندداا التددي ودددا   نلددل الدراسدداا  ددام الااةددل  عددياغة 

يوجدددددد ندددددلضخم ليجدددددار  ر  داللدددددة لةعدددددا ية  دددددخ   بعددددداد مر ودددددة سل دددددلة الدوريدددددد ال دددددرت ال الدددددل الدددددداىي: 

  ا ر وة التشةيليةج  

التدددددي وددددددا   بعدددددض الدراسددددداا ال دددددا  ة لد  دددددخم العل دددددة  دددددخ   ددددددراا نملددددديلا الاياوددددداا  الفاااارض الراباااااع: إعتمااااادا

شددةيلية مددل واةيددة الن  ة  ا ر وة التشةيلية مل واةية    بعاد مر وة سل لة الدوريد  ا ر وددة الت 

 يددددرام   ددددد  ددددام الااةددددل  عددددااغة ال ددددرت الرابددددع الددددداىي: نلعددددب  بعدددداد مر وددددة سل ددددلة الدوريددددد د ر 

 الشرساا العنااليةج   سيس  خ   دراا نمليلا الاياواا الن  ة  ا ر وة التشةيلية ني

 الدراسة التطبيقية  (10)

 هدف الدراسة التطبيقية (1–10)

الد اي يددددة لىددددي ايداددددار  ددددر ت الدراسددددة ال دددد   ددددام الااةددددل  تن ياهددددا بعددددد مراجعددددة ودددددا   الدراسدددداا تهددددده الدراسددددة 

ال ددا  ة نددد  الجاودددب الن دددرم مدددل الدراسدددةم  هددد  ا رنا ددة  دلضخم ددددراا نملددديلا الاياوددداا النددد  ة التدددي  بعددداد مر ودددة 

 االية ني معرجسل لة الدوريد  ا ر وة التشةيلية  رلل ن اي ا التي الدد مل ا ن  اا العن 

 منهج الدراسة (2–10)

سدددعيا للو دددو  لىدددي  ادددداه الدراسدددة لسدددد دم الااةدددل ا دددنم  الو ددد   الدمليتددد  ال دددا م التدددي نمليددد  ال ددداارة ممددد  

الدراسدددةم   يدادددار  دددر ت الدراسدددةم  نمليدددد  الاياوددداا املج عدددة  واسددد ة  ا  ددددة االسد عددداا ا عددددة يعيعدددا ل ددددسا 

اإلسددد داجاا ال ددد  ت دداام نددد  دراسددة ندددلضخم  دددراا نملددديلا الاياودداا النددد  ة التدددي الةددرت  ن  دددخماا  الو ددو  لىدددي 

 بعدداد مر وددة سل دددلة الدوريددد  ا ر وددة التشدددةيلية لل ن  دداا العددنااليةم   دددد لالد دددا الدراسددة ودددوالخ  مددل ا عدددادر 

 لج ع الاياواا ا ا:

ا  بمددددو   د ريدددداا ندعلدددد    و ددددو  معددددادر ضاوويددددة:  رلددددل مددددل يددددل  مراجعددددة األد يدددداا ا  شددددورة مددددل  دددددب  م دددداال 

 الدراسةج  معادر   لية: لالد د الااةل التي  ا  ة اإلسد عاا سلسلوذ لج ع الاياواا األ ليةج  
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 اإلسلوب املستخدم في جمع البيانات (3–10)

 األ  :لسد دم الااةل  سلوذ  ا  ة االسد عااج   د نف نة  ا  ددة اإلسد عدداا ضلضددة    ددام ر   ددية هدد : الجدد ا 

 & Strinvasan) (   ددراا  اإلالد دداد التددي دراسددة 8لسدداهده  يدداف  دددراا نملدديلا الاياودداا الندد  ة  يمدددوا التددي )

Swink , 2018)    دراسة  (Wang et al., 2018)  

 ,Li) اةدددة  (   ددرة  االالد دداد التددي دراسددة12الج ا ال ان  لساهده  يدداف  بعدداد مر وددة سل ددلة الدوريددد  يمدددوا التددي )

(   ددراا لالد ددادا التددي دراسددة 4ر لسدداهده  يدداف ا ر وددة التشددةيلية   نمدددوا التددي )د ما الجدد ا ال الددل  األييدد  م  (2003

 (Slack et al., 2016) اةدة  

 مجتمع وعينة الدراسة (4 –10) 

 ا لبدددددس العدددددناالاا الد ا يدددددة  الةددددد    ال  دددددي  العاملدددددة نددددد    دددددا  ن  ددددد  مجد دددددع الامدددددل نددددد  الشدددددرساا العدددددناالية 

اإلسدددددددكندرية اا ال دددددداارة   دايددددددد  ا ندددددداح  العددددددناالية نددددددد  ممدددددديس مما  ددددددد  الجدددددداا ة  األغسيددددددة  ا شدددددددر باا  األضددددددا 

رةج   دددددد لسدددددد دم الااةدددددل  سدددددلوذ العيندددددة العشدددددوا ية ال  دددددي ة ملج والدددددة مدددددل الشدددددرساا العدددددناالية  اخدددددمة د الاميددددد 

 ة سل ددلة الدوريددد لدددطها  ددلحراه مدعددددة نددي الحجددم  ال دد  ند خدد    ايعاهددا  وجددود  واالددد  ياودداا ضدد  ة لددربس  نشدد 

 للامددددل لىدددي  دددر رة تشددددةي  
ً
ال ليددداا نوريدددد  نو  دددع  اخددددمةج   عدددود ال ددد ب نددددي  ليديدددار الااةدددل ل ددددسة ال  االددداا ممدددل

 اجددام ضدد  ة مددل الاياودداا   ا علومدداا الددل ا ددديلا   األسددواا   الع ددلا    ددر رة الد  ددي  مددع شددرساا األال ددا  

 لة  ك ااة   مر وة يا ددة  ددناالة األغسيددة  األد يددةم   ددد ن  لددة  ةدددة ا عاينددة ندد  مددديرم لدارة إلدارة  نش ة ال ل 

 205 ا  ددددة لسد عدددداا  نددددم اسدددد مداد  270اإلوددددداو  الع ليدددداا   مددددديرم سلسدددد  الدوريدددددم  ل ددددد  ددددام الااةددددل  دو  ددددع 

م العددال ة للدمليدد  اإلةعدددا    ا  ددة ب دد ب الدددم ل د ال دددام  بددسلل يكددو  الدددد ال ددوا   24 ا  ددة  نددم اسددتاعاد الدددد 

 %ج88 ا  ة  رلل    اة رد د  لةة   181

 (:1993نم نمديد اجم الينة الدراسة  اسد دام ا عادلة الدالية )العياد  جل م  

 ]1+   2( ه1 –)    [اجم العينة =   /  

 % مل اجم العينة 5ال  ل ا   و   ه    ←اجم املجد ع           ه   ←ةيل   :     

 شر ة    95=)1( + 05ج0( )1 –  178/ )) 178 لسا  إ  اجم العينة =  

 شددر ة  178ةيددل ا  اجددم املجد ددع ا شددار خ  ندد  الدراسددة    ددا ل االدددة  ياودداا و  ددة الدجددارة الد ليددة ا عددربة = 

 www. tpegypt.gov.eg 

 أساليب التحلي  اإلحصائ  للبيانات (10-5)

(م  دددددام الااةدددددل  إسدددددد دام مج والدددددة مدددددل AMOS22   دددددسلل  رودددددام  ) spss.2)5 ( اإلسددددددعاوة  البمودددددام  االةعدددددا  

األسددددداليب اإلةعدددددا ية  رلدددددل لدمليددددد  الاياوددددداا ال ددددد  ندددددم ج ع دددددا مدددددل لجا ددددداا م دددددرداا اليندددددة الدراسدددددة  ند  ددددد  نلدددددل 

 األساليب  ي ا يت :

 ساليب اإلةعاا الو    م   الوسددس ال  ددار م  االومددراه ا عيددارم  رلددل بةددرت نو دديح مدةخددماا بعض   -

 الدراسةج

http://www.alextp@tpegypt.gov.eg
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لدمديدددد االت ددداا الددددايت    ددداي س مدةخدددماا الدراسدددة نددد   ا  دددة  (Cronbach’s alpha)ايدادددار  ر واددداد ال دددا  -

يدددددد  العددددددامت   رلددددددل إليجدددددداد االسد عدددددداام  مددددددا العدددددددا الد ددددددا      دددددداي س الدراسددددددة  دددددددم االالد دددددداد التددددددي الدمل 

 مدوسس الداايل ا   رج

لدمليددد  العل ددداا دايددد   Structural Equation Modelندددم الدمليددد  مدددل يدددل  لسدددلوذ الن سجدددة ال يكليدددة   -

 الن وروج

 إختبار ثبات مقايس وصدق مقايس متغيرات الدراسة (6 -10) 

  إختبار ثبات املقاييس ( 1- 10-6)  

را    دددخ  د( لىددد  ا   دديم معامدد   ر واددداد ال ددا   دداي س  دةخدددماا الدراسددة نددد 1الددواردة نددد  الجددد   ر ددم ) تشددخم الاياودداا 

ج  اددسا دشددخم لىددي ن دددع م ددادس مدةخددماا الدراسددة  درجددة 60ج0 هدد   التددي مددل ال ددد األدنددر لل اددو   اددو  0.878م 0.716

 ج 60ج0الالية مل ال ااا  رلل حا ا ا  معاملا ال ااا   بم مل 

 درجة ثبات وصدق املقاييس املستخدمة في قياس املتغيرات : 1ول جد
 

 العبارات املتغير 
معام  

 EFAالتحمي 

معام   

كرونباخ 

 الفا

 سبة  

املعلومات  

 املستخلصة

AVE 

KMO 

التحلي  

العامبي 

التوكيدي 

CFA 

ضخمة 
ت ال

ت البيانا
ال
حلي

ت  
را قد

 

الدكنولوجية الدمدية  ن دلل ا ن  ة الا ية -1

الل مة لتشةي  الاياواا الن  ة مل ةيل 

  واالد الاياواا داي    نوا   ا   لنعال ا

 . يارو ا ن  ة

0.687 

0.878 54.119 0.816 

0.581 

ن دلل ا ن  ة العنعر ال شرا ا ةا  مل ر ا  -2

ال بماا  ا  اراا الل مة للدعام  مع الاياواا 

 .الن  ة

0.709 0.596 

ن دلل ا ن  ة ال بماا االدارية الل مة   -3

لد  يس  ن  ي   ر ا ة تشةي  الاياواا  

 .الن  ة

0.761 0.711 

ت د دم ا ن  ة  د اا مد دمة م   و ارو  .-4

 . الدع يم لدملي  الاياناا  امل اساة  االومدار
0.791 0.718 

ت د دم ا ن  ة الاياواا ال ن نم ج ع ا مل   -5

إلسد لص ا علوماا ا  يدة   معادر مدعددة

 .إلن ار ال راراا

0.701 0.622 

ت د دم ا ن  ة ن نياا ن ي       -6

ال رار ني   م  نعورالاياواا   االدة مد س

ا علوماا ا ع دة ا شد ة مل الاياواا  

 .الن  ة

0.711 0.734 
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 العبارات املتغير 
معام  

 EFAالتحمي 

معام   

كرونباخ 

 الفا

 سبة  

املعلومات  

 املستخلصة

AVE 

KMO 

التحلي  

العامبي 

التوكيدي 

CFA 

ن وم ا ن  ة  دو ي  ن اي اا شاشاا الرت  -7

الاياواا  ا علوماا مع  ج  ة لنعاالا 

 .ا ديريل

0.712 0.657 

تعرت شاشاا الرت ا علوماا لدا ا ن  ة  -8

التش ي  الل م الند  معلوماا م يدة إلجراا

 .ان ار ال راراا

0.807 0.822 

سلة التوريد
سل

ستعداد 
إ

 

ا ن  ة الشرساا األس   ني الدعام   ن دار .-9

 .سل لة الدوريدمع م داي  
0.696 

0.716 54.314 0.709 

0.471 

ن دار ا ن  ة الشرساا ا وضو خ  لدن ية  -10

 .مع م داي  سل لة الدوريد الل اا الشرا ة
0.786 0.548 

نتشارل ا ن  ة ي س   ن اةاا ا ايعاا مع  -11

 .داي  سل لة الدوريد شرساا االال ا 
0.766 0.645 

ا ن  ة ال  س ا و  ية  الدعا   مع نفع   -12

 .داي  سل لة الدوريد شرساا االال ا 
0.696 0.713 

سلة التوريد 
سل

ظة 
يق

 

ا ن  ة ال درة التي ل تشاه الدةخماا  ن دلل  -13

 .ا  اج ة ني ار ه ال لب ني ال وا 
0.824 

0.829 66.272 0.779 

0.711 

ن دلل ا ن  ة ال درة التي نمديد  -14

ا  د دمة  دابعة  الدكنولوجياا الجديدة

 .سل لة الدوريدج د

0.816 0.772 

ن دلل ا ن  ة ال درة التي ل تشاه الدةخماا  -15

الدد   ا ادا لل واد   غخم ا دو عة ني

 . ا ديلا  ا ندجاا البم سل لة الدوريد

0.775 0.685 

ن دلل ا ن  ة ال درة التي ل تشاه   -16

 سل لة الدوريد  الاهديداا داي  شاكة
 

0.840 0.774 

سلة 
سل

رشاقة (  حركة ) 
خفة 

التوريد 
 

ا ن  دددددة ال ددددددرة التدددددي لالدددددادة نرن دددددب  ن دلدددددل  --17

ددددددددددددة  ددددددددددددد  عاجد ددددددددددددلة الدوريد ددددددددددددوارد سل د ددددددددددددد دام مد لسد

 .ا  اج ة ني ال لب الد لااا

0.808 

0.836 67.071 0.753 

0.712 

تعدددددي  ال ليدددداا ن دلددددل ا ن  دددة ال دددددرة التدددي  -18

ن ليددددد   مدددددل اإلسددددددجا ة  سل دددددلة الدوريدددددد  هدددددده 

 .داي  ال ل لة

0.851 0.758 
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 العبارات املتغير 
معام  

 EFAالتحمي 

معام   

كرونباخ 

 الفا

 سبة  

املعلومات  

 املستخلصة

AVE 

KMO 

التحلي  

العامبي 

التوكيدي 

CFA 

ن دلدل ا ن  دة ال ددرة التدي لسدتيعاذ الدةخدماا  -19

سل لة الدوريد  هده  يدادة معددالا  ني ال لياا

 .الت ليم ني ا والد

0.810 0.786 

ن دلددددل ا ن  دددة ال دددددرة التدددي ن  ددددي   نن دددديم  -20

الدوريدددددد   ري دددددة ندددددةدا لىدددددي  ال ليددددداا سل دددددلة

ن ليدددددد  األنشدددددد ة غخددددددم ا فددددددي ة لل ي ددددددة دايدددددد  

 ال ل لة

0.807 0.856 

شغيلية 
نة الت املرو

 

ا ن  ددددة ال دددددرة التددددي ن ددددديم  وددددوا   ن دلددددل  -21

 .جديدة مل ا ندجاا  ال دماا
0.830 

0.870 72.217 0.796 

0.817 

ن ددديم مدددا مدنددو  ن دلدل ا ن  ددة ال دددرة التدي  22-

 .مل ا ندجاا  ال دماا
0.897 0.838 

ن دلدددل ا ن  دددة ال ددددرة التدددي لجدددراا الدعددددديلا           -23

 .التي ا ندجاا  ال دماا ة ب ةاجة ال وا 
0.884 0.806 

ن دلددددددددل ا ن  ددددددددة ال دددددددددرة التددددددددي لالددددددددادة جد لددددددددة  -24

 .ة ب ار ه الت ليم     الع لياا التشةيلية
0.784 0.767 

 

 

 الو  ات معام  الدم ي  ا عيارا ن  الدملي  العامت  الدو يدا )و ورو ال ياف( Q9نم استاعاد ال ةا   -

 اختبار صدق املقاييس ( 2 -6 -10(

نم نمديد درجددة  دددا ا  دداي س ا  ددد دمة ندد   يدداف ا  دداايم الن ريددة ال ا ددة  الدراسددة لسددتنادا لىددي ا عددايخم ال دد  

  ه  اآلت :   (Fornell and Larcker, 1981)ل  مة ا 

 (ج6ج0التي  م الام  ي اغ     نكو  معنوية  ن يد الل )  (Factor loading)ج يع معاملا الدم ي    -

 (ج5ج0الل حري  العام  ي اغ     يدجا   )  (AVE)س الداايل ا   ر  مدوس -

ن يددد ج يددع ال دديم  (AVE) (Average Variance Extracted)( وجددد    مدوسددس الداددايل ا   ددر 1 ددالن ر لىددي الجددد   )

 هدد  ا ندداارة  دةخددم  دددراا نملدديلا الاياودداا الندد  ة  54.119ي ددة ةيددل  لةددة  دنددر   5ج0ال ا ددة  ددا دةخماا الددل 

 ةيدددل د هددد  ا نددداارة  دةيددد  72.217ر  ي دددة د نددد  ا  ا ددد   لةدددة   اددد 
ً
عدددد نلدددل ال ددديم مل  دددة ن امدددا

ك
ر ا ر ودددة التشدددةيلية  ت

  بناا التي ما سا م يتاخ  لستي اا الشر و ال ا ة   م  العدا الد ا   ج   5ج0ندجا    

ا دددد  مدددل الجددددسر  ( وجددددد    ج يدددع معدددداملا االرناددداو  دددخ   م لضنددددخ  مدددل ا دةخدددماا2لىدددي الجددددد   الدددداى  ر دددم )  بدددالن ر 

 ال م يم   دوسس الداايل ا   ر اسا يد  التي  جود  دا ن اي اج
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 )فورني  & الركر(  الصدق التمايزي  - معامالت اإلر باط بين املتغيرات : 2جدول 
 

 املرونة التشغيلية  التوريد أبعاد مرونة سلسلة البيانات الضخمة قدرات  حليالت  

   0.736  دراا نمليلا الاياواا الن  ة

 
  بعاد مر وة سل لة الدوريد

 
.626** 0.802  

    
 0.850 **606. **381. ا ر وة التشةيلية

 

  وصيف مفردات الدراسة ( 3 -6 -(10

( 3 ا  ددة االسد عدداام نددم ن ر ددت ممدويدداا ال ددوا م لدمليل دداج  يوضددمل الجددد   ر ددم )بعددد  يددام ا  د مدد   مددوهم   دد ا 

 موها:
ً
 اسة ا دةخماام   سلل ا دوسس  اإلومراه ا عيارم لكل

  وصيف متغيرات الدراسة : 3جدول 
 

Descriptive Statistics 
 

Mean Median 
Std. 

Deviation 
Skewness Kurtosis Minimum Maximum 

دددددددددددددددددددددديلا  دددددددددددددددددددددددراا نملد  د

 الاياواا الن  ة
3.5391 3.5 0.64939 -.333 0.371 1.75 5 

 بعدددددداد مر وددددددة سل ددددددلة 

 الدوريد
3.5431 3.5455 0.53464 0.33 0.075 2.36 4.91 

 5 1 1.805 428.- 0.68872 3.5 3.5609 ا ر وة التشةيلية

 

 يدنمل موها ما يت :( 3 بالن ر لىي الندا   الواردة ن  الجد   ر م )

ن اربدددددة مدوسددددد اا ا  ددددداايم ا دعل دددددة  دددددا دةخماا مو دددددع الدراسدددددةم ةيدددددل نرا ةدددددة  ددددديم ادددددسة ا دوسددددد اا مدددددا  دددددخ  

ن اربدددة  يفدددا  ددديم اإلومرا ددداا ا عياريدددة لل  ددداايم ا دعل دددة  دددا دةخماا مو دددع الدراسدددةم (   دددا 3.5609(  )3.5391)

ا  م ددا دشددخم اىدد   ((0.6887(  0.5346سة ا  اايم  ددد نرا ةددة مددا  ددخ )ةيل ا   يم اإلومرا اا ا عيارية ال ا ة  ه

   يدله ن   راا  ا شار خ  ن  الدراسة ةو  نلل ا  اايم سا  ممد دا بشك   اضملجاإل 

( العل ددة  ددخ  ا دةخددماا  إسددد دام معامدد   خمسددو م ةيددل تشددخم لىددي  ددوة الل ددة اإلرنادداو 4 سلل يوضددمل جددد   ر ددم )

نملدديلا الاياودداا الندد  ة    بعددادد مر وددة سل ددلة الدوريددد   ددسلل  ددوة العل ددة  ددخ  ا ر وددة التشددةيلية  ددخ   دددراا 

  ن ددا العل ددة ا ااشددرة  ددعي ة   ددخ  ا ر وددة التشددةيلية  مددع  دددراا نملدديلا الاياودداا  م   بعدداد مر وددة سل ددلة الدوريددد

 الن  ةج
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 العالقة بين املتغيرات باستخدام معام  بيرسون  : 4جدول 
 

Correlations 
 

قدرات  حليالت  

 البيانات الضخمة 

أبعاد مرونة  

 سلسلة التوريد 

املرونة 

 التشغيلية

 دراا نمليلا  

الاياواا  

 الن  ة

Pearson Correlation 1   

Sig. (2-tailed) 0.0

00 

  

ابعاد مر وة  

 سل لة الدوريد 

Pearson Correlation .62

6** 

1  

Sig. (2-tailed) 0.0

00 

 
 

 ا ر وة التشةيلية 
Pearson Correlation .38

1** 

.606** 1 

Sig. (2-tailed) 0.0

00 

0.000 
 

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

N = 181 
 
 
 

 نتائج إختبار فروض الدراسة (  4 - 6 -(10

بعدددد ال يدددام  تشدددةي  البمودددام  اإلةعدددا   لدمليددد  العل ددداا  دددخ  مدةخدددماا الن دددورو   لالد دددادا التدددي لسدددد دام و دددورو 

(  دددددام الااةدددددل  دمديدددددد ال دددددر ت ا  اولدددددة   نلدددددل ا ر و دددددة  ندددددااا التدددددي معددددداملا ا  ددددداراا  SEMالدمليددددد  ال يكتدددددي )

  الن ورو الداىي:
 

 
 معامالت املسار : 2شك  

ً
 النموذج الهيكبي للدراسة موضحا
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Research  Model Fit Summary 

N=131   

Squared Multiple Correlations (R2) 
 0.543  مر وة سل لة الدوريد 

 0.526 ا ر وة التشةيلية 
CMIN/DF = 1.40 

 

RMR =.045 
 

GFI =.926 
 

NFI = .918 
 

TLI = .924 
 

CFI = .937 
 

RMSEA = .060   
  

 ملخص نتائج التحلي  اإلحصائ  ( 5 -6 -10) 

التحلياااا  الهيكبااااال بعدددددد ال يدددددام  تشدددددةي  البمودددددام  اإلةعدددددا   لدمليددددد  العل ددددداا  دددددخ  مدةخدددددماا الن دددددورو  اسدددددد دام 

SEM) ) دددد  م  دددخ  مدةخدددماا  ددددراا نملددديلا الاياوددداا النددد  ة    بعددداد مر ودددة سل دددلة الدوريدددد  ا ر ودددة التشدددةيلية  

  دددددا ندددددم  ر دددددض ال دددددرت ال الدددددل  م نلييددددداا لةعدددددا يا  ا ددددرا وددددددا   الدمليددددد   ادددددو  ال دددددرت األ     ال دددددانر   الرابدددددع  

 ساالت :

 ملخص نتائج اختبار الفروض ال الثة األولل : 5جدول 
 

 االثار املباشرة 
معام  املسار 

 املقدر
P_Value 

املعام  

 املعيارى 
 القرار

 بعاد مر وة  

 سل لة الدوريد 
 0.737 *** 0.521  دراا نمليلا الاياواا الن  ة  ---> 

نلضخم معنوا  

  موجب 

 --->  ا ر وة التشةيلية 
 مر وة  بعاد 

 سل لة الدوريد 
1.447 *** 0.824 

نلضخم معنوا  

  موجب 

 نلضخم غخم معنوا  0.142- 0.346 0.177-  دراا نمليلا الاياواا الن  ة  --->  ا ر وة التشةيلية 

 

 (***مل الجد   ال ا   يلةظ ا  العل اا ا  اولة هي ا  للة بعلمة ) 
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 ملخص نتائج اختبار الفرض الرابع  : 6جدول 
 

 التقدير  االثار غير املباشرة 
التقدير 

 املعيارى 
*p_value القرار 

ا ر وة  

 التشةيلية 
 <--- 

مر وة سل لة 

 الدوريد 
 <--- 

  دراا نمليلا 

 الاياواا الن  ة 
0.754 0.607 0.01 

يوجد نلضخم  

غخم مااشر 

معنوا 

  حردا 

*bias-corrected percentile method 

 
 القرار p_value* التقدير املعيارى  التقدير  االثر االجمالي 

ا ر وة  

 التشةيلية 
 <--- 

  دراا نمليلا 

 الاياواا الن  ة 
0.578 0.465 0.01 

يوجد نلضخم اج اى  معنوا  

  حردا 

*bias-corrected percentile method 

 

 نتائج اختبار الفرض األول  -

يوجد نلضخم ليجددار  ر  داللددة لةعددا ية  ددخ   دددراا نملدديلا الاياودداا الندد  ة    بعدداد مر وددة سل ددلة   :الفرض األول 

معامدد  ا  ددار (     ي ددة 5الدوريددد نددي الشددرساا ممدد  الدراسددةم يتاددخ  مددل الندددا   الددواردة ندد  جددد   )

 اددسا  001ج0 هدد  الل ددة موجاددة  معنويددة النددد م دددوا معنويددة   دد  مددل   0.521 ددخ  ا دةخددميل  لةددة 

مددا ي  ددر  اددو  ال ددرت األ    وجددود نددلضخم ليجددار  ر  داللددة لةعددا ية  ددخ   دددراا نملدديلا الاياودداا 

 الن  ة    بعاد مر وة سل لة الدوريد ال لضة ني الشرساا مم  الدراسةج

 نتائج إختبار الفرض ال ا   -

يوجددد نددلضخم ليجددار  ر  داللددة لةعددا ية  ددخ   دددراا نملدديلا الاياودداا الندد  ة  ا ر وددة التشددةيليةم  الفاارض ال ااا  :

 هدددد    0.177-ريل  لةدددة د دددخ  ا دةيددد معامددد  ا  دددار (     ي ددددة 5يتادددخ  مدددل النددددا   الدددواردة نددد  جدددد   )

نددلضخم ليجددار  ر   اددسا مددا ي  ددر ر ددض ال ددرت ال ددان   وجددود  001ج0الل ددة غخممعنويددة ال هددا   دد  مددل 

داللدددددة لةعدددددا ية  دددددخ   ددددددراا نملددددديلا الاياوددددداا النددددد  ة  ا ر ودددددة التشدددددةيلية ندددددي الشدددددرساا ممددددد  

 الدراسةج

 نتائج إختبار الفرض ال الث -

يوجددد نددلضخم ليجددار  ر  داللددة لةعددا ية  ددخ   بعدداد مر وددة سل ددلة الدوريددد  ا ر وددة التشددةيليةم يتاددخ   الفاارض ال الااث:

(     ي دددددة معامددددد  ا  دددددار  دددددخ   بعددددداد سل دددددلة الدوريدددددد مدددددع ا ر ودددددة 5نددددد  جدددددد   ) مدددددل النددددددا   الدددددواردة

 اددسا مددا  001ج0 هدد  الل ددة موجاددة  معنويددة النددد م دددوا معنويددة   دد  مددل  1.447التشددةيلية  لةددة 

 ي  ر  او  ال رت ال اللج
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 نتائج اختبار الفرض الرابع  -

نلعدددددب  بعددددداد مر ودددددة سل دددددلة الدوريدددددد د ر  سددددديس  دددددخ   ددددددراا نملددددديلا الاياوددددداا النددددد  ة  ا ر ودددددة التشدددددةيلية ندددددي 

(     ي دددة معامددد  ا  ددار لدراسدددة العل دددة غخدددم ا ااشدددرة 6الشددرساا العدددنااليةج يتادددخ  مدددل النددددا   الددواردة نددد  جدددد   )

ي ادد   جددود مدةخددم  بعدداد مر وددة سل ددلة الدوريددد   لةددة  خ   دراا نمليلا الاياواا الن  ة مع ا ر وة التشةيلية ندد 

مددل واةيددة ايددرا النددد  يددد األضددر االج دداىي للعل ددة  م  هدد  تعنددن   جددود نددلضخم غخددم مااشددر معنددوا  حددردا  يوه ددا  0.754

  اددسا يددد  التددي اودددة  0.578 ددخ   دددراا نملدديلا الاياودداا الندد  ة   ا ر وددة التشدددةيلية يدنددمل ا  معامدد  ا  ددار  = 

يوجدددد ندددلضخم لج ددداى  معندددوا  حدددردا   يوضدددمل ا    بعددداد مر ودددة سل دددلة الدوريدددد تعدددد مدةخدددم  سددديس سامددد   دددخ   ددددراا 

   اسا دعنن  او  ال رت الرابعج  م نمليلا الاياواا الن  ة   ا ر وة التشةيلية

  فسير النتائج ومناقشتها  (11)

 حليالت اإلحصائية السابقة عبل النحو التالي:يمكن  فسير ومناقشة النتائج فل ظ  الت

نو لة ودا   الدراسة لىي  جود نلضخم ليجار  ر  داللددة لةعددا ية ل دددراا نملدديلا الاياودداا الندد  ة التددي  بعدداد  -

بعددض الدراسدداا ال ددا  ة ندد  ودددا    ند دد  نلددل النتيجددة مددع  مر وددة سل ددلة الدوريددد نددي ا ن  دداا ممدد  الدراسددةم 

 Mandel, 2018 ; Dubey et al., 2019; Bag et al., 2020; Bamel & Bamel, 2020; Wamba et)  اددسا املجددا   

al., 2020 ; Yu et al.,2021)  ي كل ن  خم رلل  ا   دراا نمليلا الاياواا الندد  ة   ددا نددو رة مددل لمكاويدداا 

علومددددداا ال دددددن ت ددددداالد   دددددوة ندددددي ندددددو خم مدددددديلا ال دددددراراا ا  لوبدددددة ل دددددرالة  اخدددددمة لدمليددددد    نوليدددددد الاياوددددداا  ا  

اإلسدددجا ة نددي مجددا  لدارة سل ددلة الدوريددد   ددا يددو ر ل ددا الجاا يددة  اإلسدددعداد  الي  ددة الكا يددة لر ددد   مدابعددة 

لدوريددد   ددسلل يددو ر ل ددا الرشددا ة    ي ددة ال ر ددة للدعامدد  مددع اددسة الدةخددماا يا ددة نددي جاوددب ام الدةخددماا الاي ية

مل ا ددورديل   تةيخددم الع ليدداا   الجدددا   اإلوداجيددة   تةيخددم   منددة الت ددليم للع ددلا   الدةخددماا نددي اددر ه الن دد  

   مد لااا امل ا     نلاية لةدياجاا مرا   الدو  عج

نو دددددلة ودددددددا   الدراسدددددة  يفددددددا لىددددد  اودددددده ال يوجدددددد نددددددلضخم ليجدددددار  ر  داللددددددة لةعدددددا ية ل دددددددراا نملددددديلا الاياودددددداا  -

 اومددداي دلح مدددع وددددا   العديدددد مدددل الدراسددداا  م النددد  ة التدددي ا ر ودددة التشدددةيلية  ندددي ا ن  ددداا ممددد  الدراسدددة

(Jeble et al ., 2017; Aryal et al., 2018; Bag et al., 2020; Zhan & Tan., 2020)   يد دد  مددع ودددا   بعددض 

ال ددن اشددلرا ا   (Morgan and Hunt, 1994 ; Panteli, and Sockalingam, 2005)الدراسدداا األيددرا م دد   

العل دددداا الدنا  ددددية  ددددخ  امل د لددددة  ددددخ   حددددراه سل ددددلة الدوريددددد نددددةدا اىددددي ا ددددور ال ددددلول االواهددددا ا   ن ددددويض 

ة ال ددن  ددام   اددسا مددا  يدنددة  يفددا الدراسددة االسددد لالي  م العل دداا الدعا ويددة   ال  ددة  ددخ   حددراه سل ددلة الدوريددد

 ها الااةل    ا را    ا لر ا  ا  د م ن موهم    ا ر وة التشةيلية ند لددب نكامدد    تعددا    حددراه مدعدددة مددع 

ا ن  ة  ام ا ورديل  الوسدد اا   الع ددلا لدم يدد  نلددل ا ر وددة  اإلسدددجا ة ال ددر عة  د لادداا ال ددوا   اددو مددا 

مددددل واةيددددة  يددددرا ي كددددل ال ددددو  ا  لةدددددا  مر وددددة دايدددد   م معددددرن د دددددة ال  ا ددددة الدعا ويددددة نددددي    ددددة األال ددددا  نددددي 

سل دددلة الدوريدددد سددد نعكس التدددي ا ر ودددة التشدددةيلية   ادددسا مدددا  ا رندددة وتيجدددة الدمليددد  ندددي  جدددود د ر  سددديس سامددد  

ألبعددددداد ا ر وددددددة التشدددددةيلية التددددددي العل دددددة  ددددددخ   ددددددراا نملدددددديلا الاياوددددداا الندددددد  ة   ا ر ودددددة التشددددددةيليلة  اددددددسا 

 Tan et al., 2017)  ; 2019م اللا  (بعض الدراسااج مانةيدة ودا    
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نو دددلة وددددا   الدراسدددة  يفدددا لىددد  اوددده يوجدددد ندددلضخم ليجدددار  ر  داللدددة لةعدددا ية ألةدددد  بعددداد مر ودددة سل دددلة الدوريدددد  -

 ,.Chae et al., 2014; Ghasemaghaei et al) اومددا   دندده ودددا   بعددض الدارسدداا م دد   م التي ا ر وددة التشددةيلية

2017; Tan et al.2017; Alaskar et al.2020)  ي كددل ن  ددخم رلددل  ددا  نم يدد  ا ر وددة نددي  نشدد ة سل ددلة  

الدوريددد يددنعكس التددي نم يدد  مر وددة الع ليدداا التشددةيلية و ددرا للرا  ددة الواي يددة ال ويددة  ددخ   نشدد ة   ال ليدداا 

   نشددد ة الع ليددداا التشدددةيلة مدددل واةيدددة  سل دددلة الدوريدددد مدددل شدددراا   و ددد    ن ددد يل   لدارة م ددد    مدددل واةيدددة

 يددرا   ددا نفدد نة مددل جد لددة اإلوددداو   ال ليدداا التشددةي    نددد   الع ليدداا اإلوداجيددة ة ددن مرةلددة نن يددس   امددر 

 االوداو    ا  وااليد الت ليمج

العل ددة  ددخ   ا ددرا ودددا   الدمليدد  ا  انددال الل ددة د ر  سدديس سامدد  ن ارسددة  بعدداد مر وددة سل ددلة الدوريددد التددي  -

  ي  دددر الااةددل رلدددل  وجدددود الل دددة من  يدددة  دددخ  الددددلضخم  م  دددراا نملددديلا سل دددلة الدوريدددد  ا ر ودددة التشدددةيلية

الواضددمل الددسا ن ارسدددة  دددراا نملددديلا الاياودداا النددد  ة التددي نم دددخ   بعدداد مر ودددة سل ددلة الدوريدددد مددل ةيدددل 

ال ددوا   ا ددورديل  الع ددلا  اددر ه ا نا  ددة    ضددر نم خ  ال دددرة التددي نددو خم الاياودداا   ا علومدداا الل مددة الددل 

رلددل التددي نم ددخ  مر وددة ا ن  ددة التشددةيلية مددل ةيددل نم ددخ   دددرتها التددي ن ددديم ا ندجدداا  اإلسدددجا ة ل ددر ه 

 الت ليم ا دةخمةم  ال درة التي تعدي  الجدا   اإلوداجية  موااليد الت ليم ا روة للع لاج

  وصيات الدراسة  (12)

مددا  شدد ة الندده وددددا   الدراسددة ال اليددةم  بندداا التددي مددا  دمددده الااةددل مددل ن  ددخم  منا شددة لندددا   الدراسدددة ندد   ددوا 

 ي كل ن ديم ووالخ  مل الدو ياا  ا ا: نو ياا ن اي يةم نو ياا لامو  م د اليةج

 التوصيات التطبيقية (12-1) 
 

 مؤشرات النجاح املسؤول عن التنفيذ متطلبات التنفيذ  التوصية

 ر رة  ناا  ن دوير  ددراا  -1

نمليلا الاياواا الن  ة ندي 

 ا ن  اا العناالية ا عرية

  ددددع ي ددددة لد ددددوير  واالددددد الاياودددداا  -

  ا علوماا ا وجودة ةالياج

ربدددددس  واالدددددد  ياوددددداا ا ن  دددددة   واالدددددد  -

 الاياواا العا يةج

 اإلدارة العليا -

ددددددددددددددددا   - ددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددد لدارة نكنولوجيد

 ا علوماا

 

 نداا  ن دوير درجة الد دم ن  ي دة  -

  دراا نمليلا الاياواا الن  ة

اجدددددددم الددددددددالم ا دددددددداىي الدددددددسا نددددددددو رة  -

دددددددددددددددوير  ددددددددددددددداا  ن د دددددددددددددددا النشد االدارة العليد

  دراا نمليلا الاياواا الن  ة

 ددددر رة الدمددددو  مددددل ال م خدددد   -2

التدددددي م  دددددوم  واالدددددد الاياودددددداا 

 الد ليديدة لىدي نوايدح الدن م

  األد اا ا د دمددددة لدمليدددد 

الاياودددداا الندددد  ة م دددد  و ددددم 

 امل اساةج

االد اا  األسددددددددددددددددددددددددددداليب  لسددددددددددددددددددددددددددددمدا  -

اإلةعدددددددددددددا ية ا د دمدددددددددددددة ندددددددددددددي نمليددددددددددددد  

 نوليدددددد ا علومددددداا ا  يدددددددة  الاياوددددداا

إليدددددددار ال دددددددراراا ندددددددي مجدددددددا  سل دددددددلة 

 الدوريد  الع لياا

ددددددددددددددددا   - ددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددد لدارة نكنولوجيد

 ا علوماا

دددددددددددددددددددددددددلة  - ددددددددددددددددددددددددددير لدارة سل د مد

 الدوريد

 مدير الع لياا -

اإلةعدا ية الدد األد اا  األساليب   -

 الريا ددية ال دي ددة ا  ددد دمة نددي 

 نملي  الاياناا

الددددددددددددددددددددددد ا  ددددددددددددددددددددددد دمخ  ألسدددددددددددددددددددددداليب  -

دددددددددددددددددددددددددارير  دددددددددددددددددددددددددداد الد د دددددددددددددددددددددددد    الد الدمليد

  ا علوماا  ا ن  ة



 التشةيلية نلضخم  دراا نمليلا الاياواا الن  ة التي  بعاد مر وة سل لة الدوريد  ا ر وة 
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نن يدددددة ض ا دددددة اإلسدددددد ادة مدددددل  -3

م  ددددددددددددوم الاياودددددددددددداا الندددددددددددد  ة 

 ال دددددددددراا الدمليليددددددددة ل ددددددددا نددددددددي 

مجددددددددددددا   اإلوددددددددددددداو  الع ليدددددددددددداا 

   دارة سل لة الدوريد

دددددددددددددددددة   ددددددددددددددددددع  - ددددددددددددددددددريب الل مد دددددددددددددددددس الدد ي د

لل ددددددددددددددددددددددددوا خ   ا ددددددددددددددددددددددددديريل لكي يددددددددددددددددددددددددة 

ددددددددددددديلا  دددددددددددددراا نملد دددددددددددددل  د ددددددددددددد ادة مد اإلسد

 الاياواا الن  ة

ر ددددددددد مخ اويددددددددة سا يددددددددة لدن يددددددددة  واالددددددددد  -

  ياواا ض  ة لل ن  ةج

دددددددددددددددددددددددددلة  - ددددددددددددددددددددددددددير لدارة سل د مد

الدوريدددددددددددد  الد  دددددددددددي  مدددددددددددع 

 لدارة ا وارد ال شرية

دددددددددددددددددداا  - دددددددددددددددددددير لدارة الع ليد مد

دددددددددددددددددددددددع لدارة  دددددددددددددددددددددددي  مد  الد  د

 ا وارد ال شرية

 االدارة العلياج  -

دددددددددا   - دددددددددي مجد دددددددددرام  الددددددددددددريب ند ددددددددددد  د الد

نكنولوجيددددددددددددددا ا علومدددددددددددددداا   واالددددددددددددددد 

 الاياواا

مةشدددددددددراا وجدددددددددا  نوايدددددددددح  واالدددددددددد  -

الاياودددددددداا   اسددددددددد دام نكنولوجيددددددددا 

 ا علوماا  ا ن  ة

 دددر رة نم ددددخ   بعدددداد مر وددددة  -4

دددددددددددددة  دددددددددددددد   ا ر ود دددددددددددددلة الدوريد سل د

التشددددددددددددةيلية لل ن  ددددددددددددة رلددددددددددددل 

تددي   دددراا نملدديلا لالد دادا ال

الاياودددداا الندددد  ة مددددل يددددل  

نوايدددددددددددددددددددددددددح اد اا م ددددددددددددددددددددددددداودة 

ال دددراراا  ال دددرالة    دددالجودة 

 ا  لوبةج

  ع البمام  الل مة  لد كخ  ا دديريل  -

مدددددددددددددددل نوايدددددددددددددددح نملددددددددددددددديلا الاياوددددددددددددددداا 

 الن  ة ني سا ة املجاالا الواي يةج

نددددددددددو خم الا يددددددددددة الدمديددددددددددة ا علومانيدددددددددددة  -

ا  لوبدددة إلسدددد دام  ددددراا نملدددديلا 

 .الاياواا الن  ة 

 اإلدارة العليا -

ددددددددددددددددددددددلة  - دددددددددددددددددددددددير لدارة سل د مد

 الدوريد

 مدير الع لياا -

مدددددددددددددددددددددددددددددددددير نكنولوجيددددددددددددددددددددددددددددددددا  -

 ا علوماا

مةشددددددراا األداا ا رني ددددددة  دم ددددددخ   -

دددددددددددددد   ددددددددددددددراراا م د ددددددددددددددار ال د ددددددددددددددة ان د ال ليد

 ال رالة  الجودة ني ودا   ال راراا

اجدددم ا خ اويددددة امل ععدددة لد ددددوير  -

الا يددددددددددددددددددددة الدمديددددددددددددددددددددة لدكنولوجيدددددددددددددددددددددا 

 ا علوماا لل ن  ةج

 دددر رة   نددداا ض ا دددة الدعدددا     -1

نددددددددي    ددددددددة األال ددددددددا  ا عددددددددرية   

ن ويدددددددة   تع يددددددد   ليددددددداا ال  دددددددة 

  خ   حراه سل لة الدوريدج

  ع ال  س  البمام  الل مدة لانداا    -

دالددددم العل دددداا الدعا ويددددة  ددددخ  شددددرساا 

 بم سل لة الدوريدجاألال ا  ال

 اإلدارة العليا -

مددددددير سل دددددلة الدوريدددددد    -

ا ددددددددددددددددددددددددديريل الددددددددددددددددددددددددواي خ  

 األيريل  ا ن  ةج

الدد   ووالية الل اا الشدرا ة مدع  -

 شرساا سل لة الدوريدج

الددددددد سددددددنواا العل ددددددة مددددددع شددددددرساا  -

 سل لة الدوريدج

 التوصيات لبحوث مستقبلية (12-2)

الن ددددورو الددددسم ا  مةدددده الااةددددل التدددد  العل ددددة  ددددخ   دددددراا نملدددديلا ل دعددددرا الدراسددددة ال اليددددة التددددي ليداددددار  -

الاياوددددداا النددددد  ة التدددددي  بعددددداد مر ودددددة سل دددددلة الدوريدددددد  ا ر ودددددة التشدددددةيليةم  ي كدددددل م دددددد ال ن ايددددد  و دددددس 

الن ددددورو التددددي الدددددة  بعدددداد ايددددرا اامددددة ل ل ددددلة الدوريددددد م دددد  نكامدددد  سل ددددلة الدوريددددد   بعدددداد سل ددددلة الدوريددددد 

  ةجال فراا  ا  ددام

ل دعدددرا الدراسدددة ال اليدددة التدددي ليدادددار الن دددورو الدددسم ل  مةددده الااةدددل التددد    دددا  الشدددرساا العدددناالية  لدددسلل  -

يوصدددد   الااةدددددل  دددددإجراا ا  يدددددد مددددل الامدددددو  التدددددي   دددددا  ال ددددددماا م دددد  الاندددددول  ال ندددددادا  شدددددرساا االنعددددداالا 

تعدددو    دددوة التدددي الاياوددداا النددد  ة  ال خدددما   ا  ددداالم    دددا  ال دددياةة  ال ددد ر  ا  تشددد ياا  سل دددا   االددداا 

 اسدددد دام ا علومددداا  ك ا دددة الدددل ال دددوا  الع دددلا  ا نا  دددخ   نمدددداو إلمكاويددداا   ددددراا  اخدددمة لدمليددد  نلددددل 

 الاياواا  اإلسد ادة موها ني لن ار ال راراا التشةيلية الل مة إلدارة ال لياتها التشةيليةج

نوصدددد ن الدراسددددة  فددددر رة  يددددس مدةخددددماا  يددددرا  سددددي ة نددددي العل دددداا  ددددخ  مدةخددددماا الدراسددددة  ا  ددددا د ر ال  ددددة    -

العل دداا الدعا ويددة  ددخ   حددراه سل ددلة الدوريددد  إالدااراددا مددل ا دةخددماا ال ددن تعددد راا نددلضخم  اضددمل التددي العل ددة 

  ج   خ   دراا نمليلا الاياواا الن  ة    بعاد مر وة سل لة الدوريد
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 املراجع

 
ً
 العربيةباللغة : املراجع أوال

   دار ةا ظ–ا  لكة العربية ال عودية    -طرق املعاينة اإلحصائية(م  1993العيادم جل   مع    جل  )

 األردويددة (م مر وددة سل ددلة ال   يددد ندد  ا ن  دداا العددناالية2011  الجواروةم  مجة اليد )  ال ورام سلي ا  ل راايمم 

 ج(18) 1م جامعة الكويةم  املجلة العربية للعلوم اإلداريةدراسة ميداويةم   :

ندد  من  ددداا   التشددةيت   التددي األداا ا ددداى  Data Big ضددر نمليددد  الاياودداا الندد  ة   ج(2020 مخددمامم ج هددا  الددداد  )

 .(21)2جامعة  ورسعيدم  -سلية الدجارة مجلة البحوث املالية والتجارية  األال ا م  

   http://www.mti.gov.eg/Arabic/Reports( 2020  –(26) –)ن ارير   ارة الدجارة   العناالة ا عرية   

دراسددة  - ضر ن اي دداا الاياودداا الندد  ة التددي نم ددخ  م ارسدداا لدارة ا ددوارد ال شددرية م (2021م مم د مم د )ة اد

املجلااااة العلميااااة للدراسااااات التجاريااااة  م ميداويددددة التدددددي شددددرساا نكنولوجيدددددا ا علومدددداا الد ليدددددة نددددي معدددددر

 ج(1)  -جامعة  ناة ال و س  –سلية الدجارة -والبيئية

ر درجدددددة ال  دددددة ا داادلدددددة  دددددخ   حدددددراه سل دددددلة الدوريدددددد  اسدددددد دام دم  ضيددددد (2020)رشدددددوا م  ة دددددد مم دددددد الادددددد العدددددا  

نكنولوجيددا ا علومددداا التددي األداا التشدددةيت : الددد ر الوسددديس للدعددا   ا شددد مل  ددخ   حدددراه لدارة سل دددلة 

درية للعلاوم اإلدارياة مجلاة جامعاة اإلساكنالدوريد: دراسة ن اي ية التي الشرساا العناالية ن  معددرم 

 (ج57)3جامعة االسكندريةم    -سلية الدجارة –

  ندد  الدددلضخم التددي العل ددة  ددخ  مر وددة سل ددلة دم الددد ر الوسدديس لعدددم الدل ددد الا  دد (2016)م  شره  ةاد ال دديد سل ا 

   داا سل ددددددلة الدوريددددددد: دراسددددددة ن اي يددددددة التددددددي الشددددددرساا العددددددناالية الدابعددددددة لل  ددددددا  ال دددددداص الدوريددددددد

جامعددددددددة   -سليددددددددة اال دعدددددددداد  اإلدارة –مجلاااااااة العلاااااااوم اإلدارياااااااة واالقتصااااااااديةة اإلسددددددددكندريةم   ما  دددددددد 

 (ج10)1  ال عيمم 

(م  ضدددر ناندددن سل دددلة الدوريدددد الرشدددي ة ندددي األداا التشدددةيتي ندددي الشدددرساا العدددناالية ندددي 2019الدددلام سددديح  ليدددد   دددا  )

 جامعة    الا ةج -اإلداريةسلية اإل دعاد  العلوم    –ماجستير منشورة رسالةاألرد م  

 
ً
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The impact of big data analytics capabilities on the dimensions of supply 

chain resilience dimensions and operational flexibility: An applied study on 

industrial organizations in Egypt 

 

Dr. Mohamed Mahmoud Abo Khashba 
 

Abstract 

This study aims to investigate the impact of big data analytics capabilities on the supply chain 

resilience dimensions and operational flexibility. The study was conducted on a number of 

industrial organizations operating in the pharmaceutical sector, spinning, weaving, ready-made 

clothes, food, beverages and furniture within the governorates of Alexandria, Beheira and Cairo. In 

order to reach this goal, four  hypothesis  were developed, and a survey questionnaire prepared by 

the researcher was relied on to collect the primary data that serve the purpose of the study, and 

using the Cronbach’s alpha scale was verified the stability of the parameters of the variables of the 

study, By using Structural Equation Mode to test the model and hypotheses of the study, The 

results of the study concluded that there is a positive impact of the big data analytics capabilities 

on the dimensions of supply chain resilience, but it does not affect the operational flexibility in the 

organizations under study. The results also showed a positive impact of the dimensions of supply 

chain resilience on operational flexibility in the organizations under study; on the other hand, the 

results showed the existence of a full mediating role that the dimensions of supply chain resilience 

play on the relationship between the big data analytics capabilities and the operational flexibility 

of the organization. Accordingly, the first, third and fourth hypotheses were accepted, and the 

second hypothesis of the study was rejected. 

Keywords  

Big Data Analytics Capabilities, Supply Chain Resilience Dimensions, Operational Flexibility. 
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