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 : املقدمة .1

 لنجاح واستمرارية هذه امل
ً
 رئيسيا

ً
نظمات. تعد خصائص املعلومات التي تمتلكها املنظمات اليوم، مثل وقت الحصول عليها ومدى فاعليتها، متطلبا

، إذ أنها (Business Intelligence)  األعمال ولعل من أهم األدوات التي يمكن أن تستخدمها املنظمات لتحقيق هذا املتطلب األداة املتعارف عليها بذكاء  

 وتنقيح معلوماتها، خاصة تلك املتعلقة باتخاذ قراراتها.    إدارة تمكن املنظمات من الحصول على 

بالنسبة لكثير من الباحثين إلى املعلومات واملعرفة املالئمة التي تصف بيئة العمل، واملنظمة نفسها، وموقعها في السوق وزبائنها   األعمالويشير ذكاء 

در الداخلية فسيها، في حين وصف آخرون هذا املصطلح من خالل وصفه بأنه عملية منظمة تتمكن املنظمة بواسطتها من جمع البيانات من املصاومنا

فق في الشركة هو مساعدتها على ضبط تد األعمالوبهذا فإن الهدف من نظام ذكاء   ؛، وتحقيق الهدف املنشودة من النظامونشرهاوالخارجية، وتحليلها، 

وذكاء    األعمالمعلومات   معرفة  إلى  تحويلها  بعد  منها  االستفادة  إلى  تؤدي  بطريقة  ومعالجتها  املعلومات  هذه  تحديد  خالل   Lönnqvist and)  من 

Pirttimäki, 2006.)    ذكاء و   األعمالكما عرف  البيانات  لتحليل  املستخدمة  األنظمة  أو مجموعة من  نظام  تز إ بأنه  التي  التقارير  في و صدار  املديرين  د 

 ( Elbashir et al., 2008) .باملعلومات املالئمة في الوقت املناسب التي يمكن استخدامها بسهولة في اتخاذ قرارات مهمة اإلداريةمختلف املستويات 

اعد البيانات ينظرون  بعد طرق مختلفة، ومنها أن خبراء قو   األعمال( أن الخبراء ينظرون لذكاء  Sahay and Ranjan, 2008وقد ذكر الباحثون )

ليها بأنها مجموعة إ بأنه أنظمة داعمة تمثل بيئة تكنولوجية لتطبيقات اتخاذ القرارات ودعمها. أما خبراء التنقيب في البيانات فينظرون    األعماللذكاء  

ائد أنظمة املعلومات أنها تمثل عملية لتحويل من أنظمة دعم القرارات املزودة بأدوات التنقيب في البيانات وتطبيقاتها. وأضاف الباحثون أن من أهم فو 

الداخلية والخارجية   أن  إ البيانات  أن تحققها من أجل  التي يجب  بها واألهداف  التي تقوم  الشركة واألنشطة  التي تمتلكها  القدرات  لى معلومات تخص 

أنظمة ذكاء   أن  املنافسة. كما  التق  األعمالتبقى قادرة على  املعلومات  أنظمة  البيانات واسترجاعها تختلف عن  أنها تشكل دمج ألنظمة تخزين  ليدية في 

   واستخدامها لدعم عملية اتخاذ القرارات.  
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 :لخصامل

الدراسة   الكشف عن  إ هدفت  التوريد في شركة  أ لى  أداء سلسة  الوصفي  أ ثر ذكاء األعمال في تحسين  املنهج  اليوم. وقد استخدم  لبان 

تم   االدارية، حيث  بمختلف مستوياتها  الشركة  بيانات من عينة من مديري  لجمع  االستبانة  واعتمدت  الدراسة،  أغراض  لتحقيق  التحليلي 

حصائية ملتغير ذكاء األعمال ككل في أداء سلسلة التوريد، إ ثر ذو داللة  أ هرت النتائج وجد  ظأ ( استبانة. و 78( استبانة استرد منها )100توزيع )

 لذلك  كما أظهرت وجود أثر لكل بعد من أبعاد ذكاء األعمال وهي التكنولوجيا، واألفراد، واملواءمة االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد. وتب
ً
عا

 تعزيز االستفادة من نظام ذكاء األعمال من أجل تحسين أداءة سلسلة توريدها.  أوصت الدراسة بضرورة استمرارية الشركة ب

 أداء سلسلة التوريد.   ؛ املواءمة االستراتيجية ؛األفراد ؛التكنولوجيا ؛ذكاء األعمال :فتاحيةالكلمات امل
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االستراتيجية إذ أن قيام املنظمة بمواءمة استراتيجيتها مع سياق عملها يشكل خطوة البد منها لتحسين    دارة من صميم بحث اإل   األعمالويعد ذكاء  

الرب ويعود  التنظيمي.  ذكاء  أدائها  بين  ومواءمتها    دارة واإل   األعمال ط  الفكر  إ االستراتيجية  في  املوقفي  املدخل  مطالبة    اإلداري لى  املنظمة  أن  على  القائم 

السابق الدراسات  كثير من  أكدت  بيئتها. وقد  عليها  تنطوي  التي  والتهديدات  والفرص  التنظيمية  بين مواردها  التطابق  ممّيز من  أن  بتحقيق قدر  ة على 

 ( Walter et al., 2013) .للمنظمة وبيئتها الخارجية للمواءمة االستراتيجية يجب أن تنطلق من التوافق املثمر بين التوجه االستراتيجي اإلجرائيةالنظرة 

املعلو  املنظمة في تكنولوجيا  استثمار  العائد على  أهداف أساسية هي تحسين  املواءمة االستراتيجية تكمن في ثالثة  أن فائدة  القول  مات، ويمكن 

املن وتوجيه  املعلومات،  تكنولوجيا  خالل  من  التنافسية  امليزة  تحقيق  على  السوقية ومساعدتها  الفرص  مع  التعامل  أجل  من  املرونة  واكسابها  ظمة 

( ذكاء  (.  Avison et al., 2004الجديدة  دراسة  أن  املنظمة.    األعمالويستفاد مما سبق  في  املعلومات  تكنولوجيا  تتضمن  أن  الجانب يجب  ومن حيث 

األ  أن  تبين  املنظمة فقد  د   فراد االنسلني في سياق استراتيجية  املنظمة يؤدون  األ في  أن  الدور  أهم مهام هذا  الصدد، ومن   في هذا 
ً
 مهما

ً
يضمنون    فراد ورا

، واملواءمة فرادهي التكنولوجيا، واأل   األعماللذكاء    أبعادوفي ضوء ذلك كله تعتمد الدراسة الحالية ثالثة  (.  Chenhall, 2005تحقيق املواءمة املنشودة )

     االستراتيجية. 

  األعمال توريد على وجه الخصوص تأتي في مقدمة األولويات التي يجب أن يأخذ بها الباحثون ألن املنافسة في بيئة  وفي املقابل فإن دراسة سلسلة ال

الشركات   بين  التوريد نفسها. وقد توصلت  إ الحديثة قد تحولت من منافسة  بين سالسل  أداء  ى منافسة  املؤثرة في  العوامل  بين  أن من  الصدد  في هذا 

التوريد   بيانات )سلسلة  لديها من  ما  بشأن  الشركة  تمتلكها  التي  التحليلية  ذكاء  Trkman et al., 2010القدرات  نظام  بين  يعني وجود عالقة  (. وهذا 

التحليلية.  األعمال أدواتها  من  واحدة  للشركة  يمثل  ذكاء    الذي  أنظمة  تتضمن  خاصة  سالسل    األعمالوبصفة  تحليل  نظام  عليه  يطلق   
ً
مهما  

ً
مكونا

التخاذ التوريد استخدامها  يمكن  معلومات  على  والحصول  وتحليلها  للبيانات  جمع  من  يتضمنه  وما  التوريد  سالسل  بوظائف  يختص  نظام  وهو   ،

 ( Sahay and Ranjan, 2008) .القرارات، خاصة القرارات االستراتيجية

 وأداء سلسلة التوريد ع  األعمالوفي معرض العالقة بين ذكاء  
ً
لى وجه الخصوص فقد بينت نتائج الدراسات السابقة وجود  واألداء املنظمي عموما

التوريد  األعمالء  ملتغير ذكا  إيجابيةتأثيرات   أداء سلسلة  األمر على ذلك بل يؤدي ذكاء  في  املنظإل   األعمال، وال يقتصر  التخلص من مى مساعدة  ة على 

 ألن يفض ي ذكاء  
ً
لى تحسين  إ   األعمال مشاكل ذات صلة بسلسلة التوريد مثل عدم التأكد املتعلق بعرض املنتجات. ولهذا السبب فقد تمت الدعوة مسبقا

 (Lee, 2017) .سلسلة التوريد بالفاعلية املطلوبة ليس باألمر الهين إدارة أداء سلسلة التوريد وخاصة أن 

أن مح الحالية هو نظام ذكاء  وحيث  الدراسة  الوطني وهي    األعمالل  الداعمة لالقتصاد  األردنية  الشركات  الخاصة بواحدة من  التوريد  وسلسلة 

في الشركة تجاه تحسين أداء سلسلة توريدها. وبطبيعة   األعمالاليوم فإن الهدف منها هو التعرف إلى األثر الذي يترتب على استخدام ذكاء    ألبانشركة  

من الح وغيره  القطاع  هذا  بتطوير  واملهتمين  للباحثين  وبالنسبة  القطاع  نفس  في  والشركات  نفسها  للشركة  بالنسبة  أهمية  ذات  الدراسة  تعد  ال، 

 القطاعات في األردن. 

 : مشكلة الدراسة وأسئلتها.  1.1

ذكاء   نظام  نظام  تطبيق  يقف  أجل    األعمالال  النظام من  أثر هذا  تحليل  العمل على  يجب  بل  الشركة  أنشطة  االنتهاء من تطبيقه على  بمجرد 

فيما   ومعرفة  النظام  هذا  فاعلية  الشركة إ التحقق من  تكبدتها  التي  التكاليف  آخر  بمعنى  أو  الشركة،  الذي قدمته  االستثمار  يستحق مقدار  كان  ذا 

أنشطة هذا النظام بطريقة سليمة. ومثال ذلك أن تكلفة نظام  إدارة يساعد على   األعمالقييم أثر نظام ذكاء لتشغيل ذلك النظام. ومن جهة أخرى فإن ت

 لذلك فإن مشكلة الدراسة تتمثل في الكشف عن أثر ذكاء    األعمال ذكاء  
ً
في أداء سلسلة   األعمالتكون أعلى في حال تم جمع معلومات غير دقيقة. وتبعا

الدر  أثر ذكاء    ألباناسة وهي شركة  التوريد للشركة محل  اآلتي: ما  السؤال  بهيئة  املشكلة  التوريد في   األعمالاليوم. ويمكن صياغة هذه  أداء سلسلة  في 

وريد ألداء سلسلة الت أبعادة، وثالثة مة االستراتيجيء، واملوا فرادهي التكنولوجيا، واأل  األعماللذكاء  أبعادالدراسة ثالثة  اليوم؟ وحيث تعتمد  ألبانشركة 

 فإنه ينبثق عن السؤال الرئيس ي للدراسة ثالثة أسئلة فرعية هي:  

 اليوم؟ ألبانما أثر التكنولوجيا في أداء سلسلة التوريد في شركة  •

 اليوم؟ ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة  فرادما أثر األ  •

  اليوم؟ ألبانما أثر أثر املواءمة االستراتيجية في في أداء سلسلة التوريد في شركة  •

 : أهداف الدراسة وأهميتها   . 2.1

اليوم، وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية    ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة    األعمالتهدف الدراسة بالدرجة األولى إلى معرفة أثر ذكاء  

 اآلتية: 

 .اليوم ألبانالتعرف غلى أثر التكنولوجيا في أداء سلسلة التوريد في شركة  •

 .اليوم ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة  فرادالكشف عن أثر األ  •
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 . اليوم ألباناالستراتيجية في أداء سلسلة التوريد في شركة  املؤاءمةالتحقق من أثر  •

 : طار النظري والدراسات السابقةال  .2

 :األعمالمفهوم ذكاء   .1.2

ذكاء   و   األعمالعرف  وتحليلها  البيانات  تخزين  يتضمن  نظام  في مجاالت   إدارة بأنه  املنظمة  بأنشطة  املتعلقة  البيانات  تجميع  يتم  املعرفة، حيث 

الس من  يكون  بحيث  البيانات  قواعد  في  البيانات  هذه  تخزين  يتم  ثم  التوريد،  سلسلة  وشركاء  الزبائن،  وسلوك  والبيع،  التسويق،  مثل  هل مختلفة 

النتائ وتوظيف  وعرضها  معالجتها  ذلك  بعد  ويأتي   ،
ً
الحقا )الطيب،  استرجاعها  املنظمة  عمليات  تحسين  في  أن 2016ج  التعريف  هذا  من  ويستدل   .)

( وجود مجموعة من الخصائص 2018 ،عباس(التي ذكرها  األعمالكما يتضح من تعريفات مفهوم ذكاء  .األعمالالتكنولوجيا تشكل ركن أساس ي في ذكاء 

البيانات وتحويلها  األعمالالتي تميز ذكاء   املخزنة في قواعد  البيانات  التي تمكن من معالجة  األدوات  أهمها: استخدام مجموعة من  ى معلومات إل، ومن 

 في هذا املقام بأنه  األعماللى ذكاء  إ ذ ينظر  إ جراء عملية التخطيط وقياسأداء املنظمة،  إ لالستفادة منها في اتخاذ القرارات، وكذلك مساعدة املنظمة على  

املستخدمة في معالجة   األعمال ( ذكاء  2012،  ياسين)وقد وصف    أداة استراتيجية. املنهجيات والعمليات والنماذج والتقنيات واألدوات  بأنه توليفة من 

     وتكتيكية وتشغيلية.  لى ذكاء تنظيمي لتمكين املنظمة من اتخاذ قرارات استراتيجيةإ لى معرفة وتحويل املعرفة إ البيانات الى معلومات وتحويل املعلومات 

 :األعمالأدوات ذكاء . 2.2

(. وبغض النظر  2012بصفة عامة في ثالثة أنواع هي: الذكاء االستراتيجي، والذكاء التنافس ي، والذكاء السوقي )ياسين،    األعماليمكن تصنيف ذكاء  

ذكاء   نوع  في    األعمالعن  تساعد  التي  األدوات  بعض  يتضمن  وتحليل  فإنه  البيانات،  في  والتنقيب  املعرفة،  واكتشاف  املعلومات   األعمال الحصول على 

بتجميع البيانات، وتتم   األعمال من خالل استخدام أدوات ذكاء    األعمال وتتمثل الخطوات املتبعة في نظام ذكاء    (. 2016لدعم اتخاذ القرارات )الطيب،  

الخ املنظمة،  هذه  ادارات  بين مختلف  املعلومات  نشر  ثم  البيانات،  في قواعد  البيانات  وتخزين  أدوات متخصصة،  باستخدام  أن كل  طوة   إدارةحيث 

، استخدام املعلومات في اتخاذ القرارات
ً
 ( 2019)صويص وعابدين،   .تستخدم املعلومات حسب حاجتها، وأخيرا

 :األعمالمتغير ذكاء  أبعاد  .3.2

اهتمت بدراستها، ومن أمثلة تلك األ  األعمالذكاء    أبعادوقد تعددت   التنوع وتقبل اآلخر، وبناء فرق   بعادبين الدراسات التي  ما يلي: التدريب على 

اإل  ودعم  األسرية،  والحياة  العملية  الحياة  بين  التوازن  على  والحفاظ  املتنوعة،  تتقبل   دارة العمل  تنظيمية  ثقافة  وبناء  البشرية،  املوارد  لتنوع  العليا 

املستخدمة من قبل )عباس،   بعادومن أمثلتها كذلك األ (.2019املوارد البشرية )الليمون والربابعة،    إدارة وتحقيق العدالة واملساواة في سياسات  التنوع،  

التالية:   بعادراسته األ( في د2018وفي املقابل، استخدم الحواجرة )  ، الذكاء التنافس ي.األعمالأداء    إدارة املتمثلة في املعالجة التحليلية الفورية،    (2018

ذكاء   وثقافة  الهيكلية،  والقدرات  )  .األعمالالتكنولوجيا،  وعابدين  صويص  العمليات 2019أما  وتحليل  البيانات،  وتحليل  جمع  استخدما  فقد   )

  .األعماللذكاء  أبعاد، ودعم املوقف التنافس ي ك األعمالأداء  إدارة االستراتيجية، و 

ثالثة  و  تبني  تم  واأل   األعماللذكاء    أبعادقد  التكنولوجيا،  هي:  الحالية  الدراسة  التكنولوجيا  فرادفي  وتشير  االستراتيجية.  واملواءمة  الناحية  ،  من 

و إ املفاهيمية   القرارات  واتخاذ  املعلومات  ونظم  االتصاالت  نظم  مثل  العمال  بذكاء  الصلة  ذات  األنظمة  الستخدام  املنظمة  جاهزية  البيانات  لى  أمن 

مثل تحليل البيانات وتوفير التقارير لالستفادة    األعمال فهي تصف القدرات التكنولوجية لذكاء    اإلجرائية(. أما من الناحية  2018وتحليلها )الحواجرة،  

 م، والتكامل مع بقية األنظمة. منها في اتخاذ القرارات وما يرتبط بها من سمات مثل خلو البيانات من األخطاء، وعرض املعلومات حسب طلب املستخد

على   األعماللى تمكين املنظمات من املعالجة الفورية للبيانات بحيث يمكن مراجعة أنشطة  إ   األعمالوتشير التطورات الحديثة في تكنولوجيا ذكاء  

الواقع و  لى إ املصرح لهم بالوصول    فراد، كما أنه يسمح لل األعمالتلك    إدارة املسؤولين عن    فرادلى األ إ   األعمالاملعلومات املفيدة حول تلك    إرسالأرض 

و  وتفسيرها  املعلومات  املناسب  إتتلك  الوقت  في  القرارات  األ (Park et al., 2017)خاذ  الحالية  الدراسة  وعليه فقد عدت  الرئيسية   فراد.  املكونات  من 

، وضرورة امتالك فريق ذكاء اإلداريةمن قبل جميع املستويات  األعمالم ذكاء ، وتم التركيز بهذا الصدد على تشجيع الشركة الستخدام نظااألعماللذكاء 

ذكاء  األعمال نظام  الستخدام  التدريب  توفير  على  عالوة  لها،  املناسبة  الحلول  وتطوير  التشغيلية  املشاكل  تفسير  من  تمكن  التي  املطلوبة   للمهارات 

 .  األعمال

ذكاء   سياق  تعني    األعمالوفي  املحاذاة  ذكاء  فإن  فهم    األعمالاستخدام  التالية:  باألنشطة  القيام  أجل  من  وذلك  التنظيمية؛  االستراتيجيات  في 

جابات املطلوبة للتخطيط والرقابة وتحسين األداء التنظيمي في مجال ذات الصلة، وتحديد اإل   األعمالاملحفزات االستراتيجية للبيئة التنافسية وأهداف  

عمليات   تنفيذ  لدعم  استخدامها  يمكن  التي  التحليل  وأطر  ومنهجيات  أدوات  وتحديد  االستراتيجية،  األهداف  و   األعمالتحقيق  األداء   إدارة الرئيسية 

وتحل البيانات  واكتساب  لتحديد  التقنية  الخطوات  واتباع  منها  التنظيمي،  حاجته  حسب  كل  املديرين  على  املعلومات  وتوزيع   Williams and)يلها 
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Williams, 2003) بما يتناسب  األعمالعادة هيكلة عمليات ذكاء لى املواءمة االستراتيجية في الدراسة الحالية من خالل مراعاة الشركة إل إ . وقد تم النظر

             حة للشركة. والفرص املتاحة، واألهداف التشغيلية، والفرص املتا

   :هأبعادو  أداء سلسلة التوريد مفهوم .  4.2

التوريد   سلسلة  أداء  على  إ يشير  مقدرتها  حيث  من  الشركة  توريد  سلسلة  بها  تتميز  التي  السمة  العملية  لى  تكاليف  تقليل  من  املنظمة  تمكين 

 ( Hall and Saygin, 2012) .من التكاليف املستنفيذة في عملية التوزيعلى وجهتها بأقل ما يمكن إ يصال املنتجات إ االنتاجية، وضمان جودة املنتجات، و 

املعلوما تشارك  في مجال  الشركة  أنشطة  وفاعلية  كفاءة  التركيز على  الحالية من خالل  الدراسة  في  التوريد  أداء سلسلة  التعامل مع  تم  ت،  وقد 

التوريد. وقد عرف تشارك املعلومات بأنه العملية القائمة على تبادل شركاء سلسلة التوريد للمعلومات القّيمة التي والتخطيط املشترك، وتكامل سلسة  

 ( Hugos, 2018) .كمية املنتجات، وجودتها، وكيفية توزيعها يمكن االستفادة منها في اتخاذ قرارات سليمة بشأن

شتركة التي تقوم بها الشركة بمعية شركاء سلسلة التوريد في مجال تطوير القدرات واملهارات  وفي املقابل، يعرف التخطيط املشترك بأنه الجهود امل

وقد تم قياس متغير تشارك املعلومات في الدراسة الحالية من خالل سلوكيات الشركة   (. Kumar et al., 2018)وتوجيهها نحو انتاج املنتجات وتوزيعها  

بشأن بناء واستخدام   اإلداريةاملتعلقة بتوفير املعلومات ملن يحتاجها من العاملين، واختيارها لقنوات التواصل املناسبة، ودرجة التنسيق بين املستويات 

 علومات املشتركة في تحسيم أداء سلسلة التوريد. قواعد البيانات، وسعي الشركة لتوظيف امل

التوريد   ، يشير تكامل سلسة 
ً
الخارجي إوأخيرا الداخلية، والتكامل  التنظيمية  األنشطة  بين  يتم  الذي  الداخلي  التكامل  التكامل هما  لى نوعين من 

املتغير في الدراسة الحالية فقد تم التركيز على سعي الشركة   ومن أجل قياس هذا   (. Radhakrishnan et al., 2018)الذي يتم مع شركاء سلسلة التوريد  

 وأداء سلسلة توريدها، وتطوير عالقات مع الزبائن وشركاء سلسلة التوريد.    
ً
 لتحقيق التكامل من أجل تحسين أداء الشركة عموما

 : الدراسات السابقة  . 5.2

البشرية )منظمة خبيرة،  إ دراسة هدفت    ( 2014أجرى محمد ومحمد ) • املوارد  تنوع  املوهبة( في   إدارة لى تقييم معالجات  تنفيذية ناجحة، ورعاية 

ا  البيانات  أهدافها، وتم جمع  التحليلي لتحقيق  الوصفي  املنهج  الدراسة  اتبعت  العراق.  الغازية في  القدس  التشغيلي ملحطة كهرباء  ملطلوبة  األداء 

ق عينة  على  وزعت  استبانة  طريق  )عن  على  اشتملت  اإل 60صدية  مديري  من  مدير  االستبانات   دارة (  عدد  وبلغ  واالشرافية،  والوسطى  العليا 

التنفيذية الناجحة   دارة لى عدم وجود أثر ملتغير املنظمة الخبيرة بينما هنالك اثر لل إ ( استبانة. وتوصلت الدراسة 50) اإلحصائيالصالحة للتحليل 

 يلي.  ورعاية املوهبة في األداء التشغ

في العالقة بين كفايات تكنولوجيا املعلومات   األعمالفي الكشف عن الدور الوسيط لكفايات ذكاء    (2017وتمثل الهدف من دراسة السواعير ) •

 من 384والرشاقة التنظيمية. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات باستخدام استبانة وزعت على عينة تكونت من )
ً
( مديرا

اإل  الدراسة  مديري  وتوصلت  األردنية.  التجارية  البنوك  في  الرئيسية  مإ دارات  أثر  وجود  ذكاء  لى  لكفايات  ، اإلدارية)الكفايات    األعمال عنوي 

 كفايات تكنولوجيا املعلومات والرشاقة التنظيمية في البنوك التجارية األردنية.  والكفايات التقنية، والكفايات الثقافية( في العالقة بين 

الكشف عن  إ   (2018وقد هدفت دراسة عباس )  • الخيار االستراتيجي  األعمالثر ذكاء  أ لى  الكهربيائية. استخدمت    في تحديد  الصناعات  في قطاع 

( من  تكونت  عينة  على  وزعت  استبانة  بواسطة  البيانات  جمع  وتم  التحليلي،  الوصفي  املنهج  العامة  45الدراسة  الشركة  مديري  من  مدير   )

 في تحديد الخيار االستراتيجي.  األعماللذكاء  إحصائيةو دالل لى عدم وجود تأثير ذ إ للصناعات الكهربائية في العراق. وقد توصلت الدراسة 

.  األعمالثر الريادة التنظيمية في تحقيق النجاح االستراتيجي من خالل الدور الوسيط لقدرات ذكاء أ لى اختبار إ  (2018وهدفت دراسة الحواجرة ) •

( تكونت من  استبانة وزعت على عينة  باستخدام  البيانات  وتم جمع  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  في 435اعتمدت  القيادات  ( مشارك من 

و  الجامعات  برؤساء  األردنية ممثلين  األقسام.الجامعات  ورؤساء  ونوابهم ومساعديهم  والعمداء  الدراسة    نوابهم ومساعديهم  توصلت  أن  إ وقد  لى 

      يتوسط العالقة بين الريادة التنظيمية والنجاح االستراتيجي.  األعمالذكاء 

الريادة في الجامعات الرسمية األردنية. ثر ممارسات تنوع املوارد البشرية في تحقيق  أ لى الكشف عن  إ   (2019هدفت دراسة الليمون والربابعة )و  •

( من  تكونت  عينة  على  وزعت  استبانة  باستخدام  بياناتها  جمع  وتم  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة  هيئة  400اعتمدت  أعضاء  من  عضو   )

الدراسة   وتوصلت  األردنية.  الرسمية  الجامعات  في  وتح   إدارة لى وجود درجة متوسطة ملمارسات  إ التدريس  و التنوع  الجامعات،  في  الريادة  لى إ قيق 

 وارد البشرية في تحقيق الريادة. تنوع امل إدارة وجود أثر ملمارسات 

في بناء البراعة التنظيمية في البنوك العاملة في فلسطين.  األعماللى الكشف عن دور نظم ذكاء إ فقد هدفت  (2019أما دراسة صويص وعابدين ) •

 120استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتم جمع البيانات باستخدام استبانة وزعت على عينة تكونت من )
ً
من موظفي البنوك.    ( موظفا

يمية، وعدم وجود فروق في استجابات املبحوثين تعزى للعمر  والبراعة التنظ  األعماللى وجود عالقة طردية بين مكونات نظام  إ وتوصلت الدراسة  

 أو املستوى الوظيفي أو عدد سنوات الخبرة أو اسم البنك. 
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السابقة استخدامها أل الدراسات  تناولتها    األعمال مختلفة لقياس ذكاء    بعاديالحظ من عرض  التي  املوضوعات  السبب في ذلك هو اختالف  ولعل 

،  األعمال( كفايات ذكاء  2017( بمعالجات تنوع املوارد البشرية فقد تناولت دراسة السواعير )2014الدراسات، ففي حين اهتمت دراسة محمد ومحمد )

. وما يميز  األعمال( التي تعاملت مع قدرات نظام ذكاء 2019الحواجرة ) ، ودراسةاألعمال( التي ركزت على وظائف نظام ذكاء 2018مقارنة بدراسة عباس )

  األعمالذ أن جوهر ذكاء إ ، املواءمة االستراتيجية، فرادهي التكنولوجيا، واأل  األعماللذكاء  أبعادالدراسة الحالية عن تلك الدراست أنها استخدمت ثالثة  

تحتاج   التي  التكنولوجيا  وذوي   أفرادلى  إ هو  باالضافة    مؤهلين  مخرجاتها،  مع  للتعامل  ذكاء  إ مهارات  نظام  وظيفة  على  التركيز  مساعدة    األعماللى  في 

   املنظمة على تحقيق استراتيجياتها عبر أخذ املواءمة االستراتيجية بعين االعتبار.  

 : جراءاتالطريقة وال  .3

 : منهج الدراسة  . 1.3

اليوم كما هي على أرض الواقع،    ألبانوسلسلة التوريد في شركة    األعمالاعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي القام على وصف ظاهرة ذكاء  

  هذا املنهج هو األنسب لتحقيق هذه الدراسة.   ، وذلك ألن هذا لى تحليل العالقة بين هاتين الظاهرتين وأثر املستقلة في التابعةإ باإلضافة 

 : مجتمع الدراسة وعينتها  . 2.3

 ألنهم األقدر على  ،  اإلداريةختلف املستويات  ماليوم في    ألبانتمثل مجتمع الدراسة الحالية بجميع مديري شركة  
ً
وقد تم اختيار املديرين تحديدا

بيانات تخص مسائل  اإل  التي تتضمن  التي يقومون بها وخبراتهم ر دا إ جابة عن فقرات االستبانة  املديرين واملهام  أعمال  استراتيجية، وذلك ألن طبيعة  ية 

االجابة.   من  تمكنهم  )انما  توزيع  على  100وتم  استبانة  )  أفراد(  استرجاع  تم  االستبانات  توزيع  وبعد  بنسبة78املجتمع،  أي  استبانة،  بلغت    (  استجابة 

ي منها. وعليه، تم تحليل بيانات الدراسة باستخدام العدد املسترد من أ ولم يتم استبعاد    اإلحصائي%(. وجمع االستبانات املستردة صالحة للتحليل  78)

 وأداء سلسلة التوريد.   األعمال االستبانات والتي تغطي البيانات املطلوبة بشأن ذكاء 

 :الدراسة وفرضياتهانموذج   . 3.3

( الشكل  ب1يبين  املستقل  املتغير  يوضح  الذي  الدراسة  نموذج  بأبعاد(  التابع  واملتغير  بينها.أبعاده  املفترضة  والعالقات  أن    ه  الشكل  من  ويتضح 

 لى اختبار الفرضيات اآلتية: إ الدراسة تهدف 

 اليوم. ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة  األعماللذكاء  إحصائية(: ال يوجد أثر ذو داللة H01الفرضية الرئيسية ) •

 اليوم. ألبانللتكنولوجيا في أداء سلسلة التوريد في شركة  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة (: H01-1الفرضية الفرعية األولى ) •

 اليوم. ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة  فرادلل  إحصائية(: ال يوجد أثر ذو داللة H01-2)  الثانيةالفرضية الفرعية   •

 اليوم. ألبانللمواءمة االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد في شركة  إحصائية(: ال يوجد أثر ذو داللة H01-3)  الثالثةالفرضية الفرعية   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذج الدراسة و نم :(1شكل )

 :أداة الدراسة  . 4.3

عينة الدراسة. كما تم جمع البيانات الثانوية من األدبيات السابقة ذات الصلة    أفرادتم استخدام استبانة لجمع البيانات من مصدرها األولي وهو  

الرجوع   الدراسات من خالل  األولية  إ بموضوع  بصورتها  الدراسة  استبانة  تألفت  وقد  املحكمة.  املجالت  في  املنشورة  العلمية  املقاالت  )لى  ( فقرة 30من 

( فقرة لقياس أداء سلسلة  15لى )إ ضافة  ، واملواءمة االستراتيجية( باإل فراد)التكنولوجيا، واأل   األعمالذكاء    أبعاد( فقرة لقياس  15توزعت على قسمين: )

H01 

H01-1 

H01-2 

 األعمالذكاء 

 

 المعلومات في المشاركة

 المشترك التخطيط

 التوريد سلسلة لمتكا

 

 

 التوريد سلسلة أداء

 التكنولوجيا

 األفراد

 االستراتيجية المواءمة
H01-3 
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التوريد(. املشترك، وتكامل سلسلة  املعلومات، والتخطيط  الواردة    التوريد )املشاركة في  تبني االستبانة  ( لقياس ذكاء 2019)العالوين  في دراسة  وقد تم 

 ( لقياس أداء سلسلة التوريد. 2018، واالستبانة الواردة في دراسة البطاينة )األعمال

 :صدق وثبات أداة الدراسة  . 5.3

عداد فقراتها  إ تم االعتماد على صدق املحكمين للتحقق من صدق فقرات أداة الدراسة إذ وزعت االستبانة على عدد من األساتذة املختصين بعد  

املقترحة، كما تم استخراج معامالت كرونباخ  إ بالرجوع   التعديالت  اجراء  السابقة، وتم  الدراسات  األداة، وقدأ لى  ثبات  الحكم على  بلغت    لفا من أجل 

 (. 0.70( وهي مقبولة ألنها أعلى من )0.724لالستبانة ككل )لفا أ قيمة كرونباخ 

 : تحليل البيانات  . 6.3

 : خصائص عينة الدراسة

  (.1لى الخصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة، وتظهر نتائج التحليل في الجدول )إ استخدمت التكرارات والنسب املئوية من أجل التعرف 

%(. ومن حيث الدرجة 4ناث التي لم تتجاوز )%( مقارنة بنسبة اإل 96العينة من الذكور حسص بلغت نسبتهم )  أفراد( أن غالبية  1يتضح من الجدول )

 أفراد %(. أما من حيث عدد سنوات الخبرة فقد تبين أن حوالي نصف 88العينة يحملون درجة البكالوريوس بنسبة بلغت ) أفرادالعلمية، تبين أن غالبية 

الذين    فراد%(، ثم األ 24( سنة بنسبة )15العينة الذين يمتلكون سنوات خبرة تزيد على )  أفراد( سنة، يليها  15-11العينة لديهم سنوات خبرة تتراوح بين )

بين   )إ ( سنوات بنسبة وصلت  10-5)تراوحت سنوات خبرتهم  )  فراد(. وجاء األ %13لى  املرتبة أ و  أ سنوات    59الذين يمتلكون سنوات خبرة تعادل  قل في 

   %(. 9األخيرة بنسبة )

افية  :(1)جدول   التكرارات والنسب املئوية للمتغيرات الديموغر

 عدد سنوات الخبرة  الدرجة العلمية  الجنس  

   %( 96) 75 ذكر

   %( 4) 3 أنثى 

  -  دبلوم عالي 

  %( 88) 69  بكالوريوس

  %( 9) 7  ماجستير  

  %( 3) 2  دكتوراة 

 %( 9) 7   سنوات فأقل   5 

 %( 17) 13   سنوات  10- 5

 %( 50) 39   سنة 11-15

 ( % 24) 19   سنة   15أكثر من 

 78 78 78 الجمالي 

افات املعيارية  . 7.3  :املتوسطات الحسابية واالنحر

 : األعمالمتغير ذكاء  أبعاد  .1.7.3

 : البعد األول: التكنولوجيا •

الجدول )ي التكنولوجيا، وهو  2وضح  لبعد  املعيارية  الحسابية واالنحرافات  املتوسطات  الحالية.   األعمال ذكاء    أبعاداألول من    البعد(  الدراسة  في 

أحد   بوصفه  التكنولوجيا  لبعد  الكلية  الدرجة  جاءت  الحالية متوسطة  األعمالذكاء    أبعادوقد  الدراسة  في  الحسابي املستخدمة  املتوسط  بلغ  ، حيث 

 ( وجميعها ذات مستويات متوسطة.  3.24-3.53. وذلك حسب تقديرات فقرات البعد التي تراوحت بين )(0.86( وانحراف معياري )3.38الكلي )

ولى بيانات دقيقة خالية من األخطاء " قد جاءت في املرتبة األ   األعمال( التي نصت على " يستخدم نظام ذكاء  1( أن الفقرة )2ويتضح من الجدول )

بمتوسط حسابي ) )3.53بدرجة متوسطة  وانحراف معياري   )0.99( الفقرة  األخيرة، جاءت  املرتبة  وفي  ذكاء  5(،  نظام  لدى   " التي نصت على   عمالاأل ( 

( بمتوسط حسابي  بدرجة متوسطة   " األخرى  املعلومات  أنظمة  مع  التكامل  )3.24املقدرة على  وانحراف معياري  أن    نالحظو (.  1.07(  النتائج  من هذه 

ذكاء    ألبانشركة   تكنولوجيا  تعتمد  والتوصل    األعمالاليوم  البيانات  تحليل  أجل  العاجإ من  القرارات  اتخاذ  في  أهمية  ذات  معلومات  وتعتمد لى  لة، 

 الشركة هذا النظام من منطلق البيانات الدقيقة التي يستخدمها. 
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افات املعيارية :(2جدول )   لبعد التكنولوجيا  املتوسطات الحسابية واالنحر

الوسط   الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة  الترتيب

Q1  متوسطة   1 0.99 3.53 بيانات دقيقة خالية من األخطاء األعماليستخدم نظام ذكاء 

Q3  لللاء للللا   األعمللللاليحلللللل نظللللام ذكل للللات التاريخيللللة لتحديللللد االتجاهللللات واألنمل البيانل

 للكشف عن املشاكل 

 متوسطة   2 0.94 3.45

Q2  للللاء للللام ذكل للللة  األعمللللاليللللوفر نظل للللريعة ملعالجل للللراءات سل لللاذ اجل للللة التخل للللارير تفاعليل تقل

 املشاكل اليومية

 متوسطة   3 1.10 3.44

Q4  املقلدرة عللى علرض املعلوملات حسلب طللب مسللتخدم  األعملالللدى نظلام ذكلاء

 النظام

 متوسطة   4 1.03 3.24

Q5  متوسطة   5 1.07 3.24 املقدرة على التكامل مع أنظمة املعلومات األخرى  األعماللدى نظام ذكاء 

   متوسطة - 0.86 3.38 املجموع  

 : فرادالبعد الثاني: األ  •

 في الدراسة الحالية.  األعمالذكاء  أبعادالذي يمثل البعد الثاني من  فراد( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لبعد األ 3يبين الجدول )

افات املعيارية :(3جدول )    فرادلبعد األ  املتوسطات الحسابية واالنحر

الوسط   الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة  الترتيب

Q6   من قبل املستويات    األعمالالشركة استخدام نظام ذكاء    إدارةتشجع

 املختلفة  اإلدارية

 متوسطة  1 0.771 3.63

Q7   الشركة اجراء التحسينات التشغيلية من خالل استخدام    إدارةتحفز

 األعمال نظام ذكاء 

 متوسطة  2 0.651 3.55

Q8   نظام ذكاء املسؤول عن  الفريق  مهارات غنية    األعماللدى  الشركة  في 

 النظام  دارةمالئمة إل 

 متوسطة  3 0.90 3.51

Q9   ذكاء نظام  عن  املسؤول  الفريق  على    األعماللدى  املقدرة  الشركة  في 

 تفسير املشاكل التشغيلية لتطوير الحلول التقنية املناسبة لها.

 متوسطة  4 0.93 3.49

Q10   في    األعمال توفر الشركة برامج التدريب املناسبة ملستخدمي نظام ذكاء

 الوقت املناسب 

 متوسطة  5 0.528 3.46

 متوسطة  - 0.781 3.53 املجموع  

(. وقد جاءت جميع  0.781( بانحراف معياري )3.53متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي )  فراد( أن الدرجة الكلية لبعد األ 3يتضح من الجدول )

املختلفة   اإلداريةمن قبل املستويات    األعمالالشركة استخدام نظام ذكاء    إدارة ( التي نصت على " تشجع  6الفقرات بدرجات متوسطة، وجاءت الفقرة )

( حسابي  بمتوسط  األولى  املرتبة  في  متوسطة  بدرجة   "3.63( معياري  وانحراف   )0.771( الفقرة  وظهرت  برامج 10(.  الشركة  توفر   " على  نصت  التي   )

ذكاء   نظام  ملستخدمي  املناسبة  )  األعمالالتدريب  حسابي  بمتوسط  األخيرة  املرتبة  في  متوسطة  بدرجة   " املناسب  الوقت  معياري 3.46في  وانحراف   )

(0.528  .) 

 : البعد الثالث: املواءمة االستراتيجية •

 .   األعمالذكاء  أبعادفات املعيارية لبعد املواءمة االستراتيجية الذي يمثل البعد الثالث من ( املتوسطات الحسابية واالنحرا 4يتضمن الجدول )

افات املعيارية :(4جدول )    لبعد املواءمة االستراتيجية املتوسطات الحسابية واالنحر
الوسط   الفقرة الرقم

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 

 الدرجة  الترتيب

Q11  مرتفعة   1 0.800 3.78 لتتوائم مع الفرص املتاحة.  األعمالتراعي الشركة اعادة هيكلة عمليات ذكاء 
Q14   ذكاء استخدامات  تتماش ى  ان  الشركة  اإل   األعمال تراعي  أهداف    دارة مع 

 التشغيلية 

 متوسطة   2 0.816 3.67

Q13   ذكاء تطبيقات  تتوافق  ان  الشركة  اإل   األعمالتراعي  احتياجات    دارة مع 

 التشغيلية 

 متوسطة   3 0.789 3.64

Q15   التشغيلية بدال من    دارةاإل   األعمالتحرص الشركة على أن يدعم نظام ذكاء

 مجرد توليد املعلومات منها.

 متوسطة   4 0.871 3.62

Q12   هيكلة اعادة  الشركة  الفرص  تراعي  مع  لتتوائم  التشغيلية  األقسام  عمليات 

 املتاحة.

 متوسطة   5 0.825 3.62

 متوسطة  - 0.75 3.66 املجموع  
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( الجدول  النتائج في  املواءمة االستراتيجية جاءت متوسطة  إ (  4تشير  لبعد  الكلية  الدرجة  أن  )إ لى  الكلي  الحسابي  املتوسط  بلغ  بانحراف  3.66ذ   )

( التي نصت على على " تراعي الشركة اعادة هيكلة 11فقرة واحدة هي الفقرة )  باستثناءبدرجة متوسطة  التابعة  (. وجاءت جميع الفقرات  0.75معياري )

ذكاء   )  األعمالعمليات  بمتوسط حسابي  بدرجة مرتفعة  األولى  املرتبة  في  ظهرت  املتاحة" حيث  الفرص  )3.78لتتوائم مع  وانحراف معياري   )0.800) ،

( التي نصت على " تراعي الشركة اعادة هيكلة عمليات األقسام التشغيلية لتتوائم مع الفرص املتاحة " والتي جاءت في املرتبة األخيرة 12مقارنة بالفقرة )

     (.  0.825( وانحراف معياري )3.62بمتوسط حسابي )

 : متغير أداء سلسلة التوريد أبعاد .2.7.3

 : املشاركة في املعلوماتالبعد األول:  •

وقد تبين    أداء سلسلة التوريد وهو الشماركة في املعلومات.  أبعاد( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للبعد األول من  5يرصد الجدول )

   (.  3.40-3.34درجاتها بين )أن الدرجة الكلية لبعد املشاركة في املعلومات متوسطة كما هو الحال بالنسبة للفقرات التابعة التي تراوحت 

افات املعيارية :(5جدول )   لبعد املشاركة في املعلومات  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة  الترتيب

Q18 
تزود الشركة العاملين باملعلومات املطلوبة إلتمام اعمالهم على مبدأ الحاجة  

 املعرفة إلى 
 متوسطة   1 0.87 3.40

Q17 
الدوائر   بين  املعلومات  لتبادل  مناسبة  اتصال  قنوات  اختيار  الشركة  تراعي 

 واألقسام. 
 متوسطة   2 0.98 3.36

Q20 .متوسطة   3 0.97 3.35 تقوم الشركة بتصنيف املعلومات كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

Q19 
اإل  معلومات    دارة تنسق  قواعد  لبناء  والدنيا  الوسطى  اإلدارتين  مع  العليا 

 مناسبة. 
 متوسطة   4 0.97 3.32

Q16  .متوسطة   5 0.81 3.29 تسعى الشركة الى املشاركة في املعلومات لتحسين أداء سلسلة التوريد لديها 

 متوسطة   - 0.95 3.34 املجموع  

( الجدول  في  النتائج  )5تبين  الفقرة  أن  إلى  (  18(  الحاجة  مبدأ  اعمالهم على  املطلوبة إلتمام  باملعلومات  العاملين  الشركة  تزود   " نصت على  التي 

لى إ ( التي نصت على " تسعى الشركة  16(، أما الفقرة )0.87( وانحراف معياري )3.40املعرفة " جاءت في املرتبة األولى بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي )

 (.0.81( وانحراف معياري )3.29أداء سلسلة التوريد لديها " فقد جاءت في املرتبة الخامسة بمتوسط حسابي )املشاركة في املعلومات لتحسين 

 : البعد الثاني: التخطيط املشترك •

تراوحت ( كما ظهرت الفقرات الخاصة بهذا البعد بدرجات متوسطة  6جاءت الدرجة الكلية لبعد التخطيط املشترك متوسطة كما يبينها الجدول )

 (.   3.40-3.34بين )

افات املعيارية :(6جدول )   لبعد التخطيط املشترك املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة  الترتيب

Q21 متوسطة   1 0.98 3.45 ترتبط سلسلة التوريد لدى الشركة بأنشطة تراعي استمرارية تدفق منتجاتها 

Q25 
لللا عللللى تحسللللين بيئللللة العملللل مللللن خللللالل وضلللع خطللللط قابلللللة  دارةتعملللل اإل  العليل

 للتنفيد.
 متوسطة   2 0.91 3.44

Q24 
لللللة  لللللد )الداخليل للللللة التوريل لللللراف سلسل لللللين أطل لللللات بل لللللوير العالقل لللللركة لتطل لللللعى الشل تسل

 والخارجية(.
 متوسطة   3 0.92 3.44

Q22 
للللوردين  للللراك املل للللركة الشل للللعى الشل للللللة تسل للللطة سلسل لللليط أنشل للللي تخطل للللتهلكين فل واملسل

 التوريد.
 متوسطة   4 0.74 3.41

Q23 .متوسطة   5 0.84 3.37 تسعى الشركة اليجاد نقا  التكامل الحرجة بين أنشطتها املختلفة 

   متوسطة - 0.96 3.42 املجموع  

سلسلة التوريد لدى الشركة بأنشطة تراعي استمرارية تدفق منتجاتها ( التي نصت على " ترتبط 21( أن الفقرة )6تشير النتائج الواردة في الجدول )

( الحسابي  بلغ متوسطها  بدرجة متوسطة حيث  األولى  املرتبة  في  ظهرت  )3.45" قد  املعياري  وانحرافها   )0.98( الفقرة  " 23(. وجاءت  تنصت على  التي   )
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 " املختلفة  أنشطتها  بين  الحرجة  التكامل  نقا   اليجاد  الشركة  )  تسعى  حسابي  بمتوسط  متوسطة  بدرجة  األخيرة  املرتبة  معياري  3.37في  وانحراف   )

(0.84  .) 

 :البعد الثالث: تكامل سلسلة التوريد •

لللى أن الدرجللة الكليللة لبعللد تكامللل سلسلللة التوريللد قللد جللاءت متوسللطة وذلللك مللن واقللع الللدرجات املتوسللطة التللي ظهللرت إ ( 7تشير النتائج في الجدول )

 (.   3.49-3.36الفقرات الخاصة بهذا البعد والتي تراوحت بين )بها 

افات املعيارية :(7جدول )   لبعد تكامل سلسلة التوريد  املتوسطات الحسابية واالنحر

 الفقرة الرقم 
الوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 املعياري 
 الدرجة  الترتيب

Q27 
موقفها   تدعم  التي  املعلومات  تبادل  إلى  الشركة  أطراف  تسعى  مع  السوقي 

 سلسلة التوريد )املوردين والزبائن(.
 متوسطة  1 0.74 3.49

Q26  .متوسطة  2 0.93 3.42 تسعى الشركة إلى تطوير عالقات دائمة مع عمالئها 

Q29 
تراعي الشركة تحقيق التكامل في سلسلة التوريد لديها لتحسين أدائها بشكل  

 عام. 
 متوسطة  3 0.73 3.40

Q30 
الشركة     إتسعى 

ً
وصوال التوريد  سلسلة  من  املعلومات  بين  تكامل  ايجاد  لى 

 للمستهلك النهائي. 
 متوسطة  4 0.82 3.40

Q28 
في الشركة على حل املشكالت التشغيلية التي يمكن    اإلداريةتعمل الوحدات  

 أن تحدث داخل الشركة.
 متوسطة  5 0.66 3.36

 متوسطة  - 0.73 3.41 املجموع  

( الجدول  النتائج في  الفقرة )7تبين  أن  أطراف سلسلة  27(  السوقي مع  التي تدعم موقفها  املعلومات  تبادل  إلى  الشركة  التي نصت على " تسعى   )

( التي نصت 28(. أما الفقرة )0.74( بانحراف معياري )3.49التوريد " قد احتلت املرتبة األولى بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط الحسابي الخاص بها )

" الوحدات    على  الشركة    اإلداريةتعمل  داخل  تحدث  أن  يمكن  التي  التشغيلية  املشكالت  الشركة على حل  املرتبة   " في  في  بدرجة متوسطة  فقد جاءت 

 (.   0.66( وانحراف معياري )3.36األخيرة بمتوسط حسابي )

 : فرضيات الدراسة  اختبار   . 8.3

 : اختبار الفرضية الرئيسية األولى .1.8.3

داللة   ذو  اثر  وجود  عدم  على  األولى  العدمية  الرئيسية  الفرضية  ذكاء    إحصائيةنصت  مجتمعة  أبعادب  األعمالملتغير  واأل ه  ، فراد)التكنولوجيا، 

التوريد بواملواءمة االستراتيجية(   أداء سلسلة  التور   ه مجتمعةأبعادفي متغير  املشترك، وتكامل سلسلة  املعلومات، والتخطيط  . وقد تم يد()املشاركة في 

 (.8اختبار هذه الفرضية باستخدام االنحدار البسيط وتظهر النتائج في الجدول )

 في أداء سلسلة التوريد  األعمالنتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر ذكاء  :(8جدول )

معامل  

 االرتباط 

معامل  

 التفسير

معامل التأثير 

 املعياري 
 قيمة )ف(

مستوى  

 الداللة 

قيمة  

 )ت(

مستوى  

 الداللة 

0.65 0.42 0.65 54.33 0.000 7.37 0.000 

 املتغير املستقل: ذكاء األعمال 

 املتغير التابع: أداء سلسلة التوريد  

( الجدول  النتائج في  املستقل )ذكاء  8تؤكد  املتغير  أن  التوريد وذلك بداللة قيمة  األعمال( على  أداء سلسلة  معامل ( يرتبط بعالقة جيدة بمتغير 

( بلغت  التي  ذكاء  0.65االرتبا   متغير  فإن  لذلك   
ً
وتبعا التوريد وصل    األعمال(.  أداء سلسلة  في  التباين  من  كبيرة  نسبة  تفسير  املقدرة على  لى  إ يمتلك 

(42( أقل من  التي تمكن0.05%(. وإذ جاءت قيمة )ف( بمستوى داللة  بالجودة  الدراسة يتصف  أن نموذج  من استخدامه   ( فإن ذلك دليل كاف على 

ذكاء   يظهره  الذي  املعنوي  التأثير  )  األعماللقبول  بلغ  الذي  التوريد  أداء سلسلة  الداللة 0.65على  قيمة مستوى  التأثير  يدل على معنوية هذا  ومما   .)

لة التوريد األمر الذي يعني رفض  في أداء سلس  األعماللذكاء    إحصائية. وعليه، يوجد أثر ذو داللة  إحصائية)ت( التي جاءت ذات داللة    لقيمةاملرافقة  

 الفرضية الصفرية الرئيسية.   

 : اختبار الفرضيات الفرعية .2.8.3

، واملواءمة  فرادفي سلسلة التوريد )التكنولوجيا، واأل   األعمالذكاء    أبعادانبثق عن الفرضية الرئيسية ثالثة فرضيات فرعية تتعلق بأثر كل بعد من  

 (. 9سلسلة التوريد مجتمعة. وقد تم اختبار هذه الفرضيات باستخدام تحليل االنحدار املتعدد، وتظهر نتائج التحليل في الجدول )االستراتيجية( في أداء 

 



 البطاينة وآخرون                                                                                                                             أثر ذكاء األعمال في أداء سلسلة التوريد في شركة ألبان اليوم 

Global Journal of Economics and Business, 11(1) (2021), 31-45 
 40 

 

 في أداء سلسلة التوريد  األعمال( نتائج تحليل االنحدار املتعدد ألثر ذكاء 9جدول )

الذكاء    أبعاد

 االستراتيجي 

معامل  

 االرتباط 

معامل  

 التفسير

معامل  

التأثير 

 املعياري 

قيمة  

 )ف(

مستوى  

 الداللة 

قيمة  

 )ت(

مستوى  

 الداللة 

 التكنولوجيا 

0.69 0.48 

0.54 

22.38 0.000 

5.58 0.000 

 0.042 2.06 0.19 فراداأل 

املواءمة  

 االستراتيجية  
0.12 3.11 0.03 

 املتغير التابع: أداء سلسلة التوريد  

%( من التباين في أداء سلسلة التوريد. وحيث أن نموذج االنحدار  48الذكاء االستراتيجي تفسر ما نسبته )  أبعاد( أن  9توضح النتائج في الجدول )

 مالئما بداللة قيمة )ف( التي ظهرت بمستوى داللة  
ً
( فإنه يمكن استخدام هذا النموذج للتنبؤ 0.05أقل من )الذي يتضمن هذه املتغيرات يعد نموذجا

 في أداء سلسلة التوريد   أبعادبالتغير في أداء سلسلة التوريد بواسطة  
ً
الذكاء االستراتيجي. وقد أظهرت النتائج أن بعد التكنولوجيا هو البعد األكثر تاثيرا

(، 0.12( ثم بعد املواءمة االستراتيجية بدرجة تاثير معيارية بلغت )0.19أثير معيارية بلغت )بدرجة ت فراد(، يليه متغير األ 0.54بدرجة تأثير معيارية بلغت )

الداللة   على  يؤكد  قيم    اإلحصائيةومما  التاثيرات  )  اإلحصائيلهذه  من  أقل  داللة  بمستويات  ظهرت  التي  التكنولوجيا، 0.05)ت(  أن  تبين  وعليه،   .)

داء سلسلة التوريد، وقد ترتب على ذلك رفض الفرضيات الفرعية الصفرية أ ذات اثر في    األعماللذكاء    أبعادها  ، واملواءمة االستراتيجية بوصففرادواأل 

 ( ملخص اختبار فرضيات الدراسة.10التي انبثقت عن الفرضية الرئيسية األولى. ويبين الجدول )

 ملخص اختبار فرضيات الدراسة  :(10جدول )

 النتيجة  الفرضية  نص الفرضية

H01  رفض  اليوم. ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة  األعماللذكاء  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة 

H01-1  رفض  اليوم. ألبانللتكنولوجيا في أداء سلسلة التوريد في شركة  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة 

H01-2  رفض  اليوم. ألبانفي أداء سلسلة التوريد في شركة  فرادلل  إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة 

H01-3  رفض  اليوم. ألبانللمواءمة االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد في شركة   إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة 

 : نتائج الدراسة ومناقشتها .4

 النتائج:   . 1.4

 أظهرت الدراسة النتائج اآلتية: 

ذكاء   • تكنولوجيا  في مجال  كلية متوسطة  الشركة درجات  بذات   أفرادو   األعمالتمتلك  الشركة  تتسم  كما  االستراتيجية،  واملواءمة  عليها  القائمين 

 الدرجات من املشاركة في املعلومات والتخطيط املشترك وتكامل سلسلة التوريد. 

حيث تستخدم الشركة هذا النظام لضمان توفر بيانات دقيقة خالية من األخطاء، وتحليل    األعمالوجود درجة متوسطة لبعد تكنولوجيا ذكاء   •

جراءات سريعة إ الكشف عن املشاكل، كما أن هذا النظام يوفر تقارير تفاعلية التخاذ  البيانات التاريخية التي تمكنها من تحديد اتجاهات وأنما   

اليومية،   املشاكل  التملعالجة  امليزة  وقدرة هذا  عالوة على  النظام،  طلب مستخدم  املعلومات حسب  باملقدرة على عرض  النظام ممثلة  يقدمها  ي 

 النظام على التكامل مع أنظمة املعلومات األخرى. 

األ  • أحد    فراديؤدي  بوصفهم   
ً
 متوسطا

ً
دورا الشركة  نظام ذكاء    األعمالذكاء    أبعادفي  استخدام  تشجع  الشركة  وذلك ألن  التوريد  أداء سلسلة  في 

خاصة وأن الفريق ،  األعمالجراء التحسينات التشغيلية عبر استخدام نظام ذكاء  إ ، كما أنها تحفز  اإلداريةمن قبل مختلف املستويات    األعمال

ى برامج  لإ النظام، واملقدرة على تفسير املشامل التشغيلية لتطوير الحلول التقنية، باالضافة    دارة املسؤول عن النظام يمتلك املهارات املطلوبة إل 

 التدريب التي توفرها الشركة. 

اعادة هيكلة عمليات ذكاء   • الشركة  الشركة تراعي  أن  الشركة ذات درجة متوسطة من واقع  الفرص   األعمالاملواءمة االستراتيجية في  لتتوائم مع 

اإل   على تقديم عدة مزايا وليس فقط التشغيلية، عالوة عن أن حرص الشركة على أن يكون النظام    دارة املتاحة وأن تتوافق مع احتياجات 
ً
قادرا

 ملجرد توليد املعلومات، كما أن الشركة تراعي اعادة هيكلة عمليات األقسام التشغيلية للتوائم مع الفرص املتاحة. 

ومنها   • املجال  هذا  في  الشركة  ممارسات  بها  ظهرت  التي  املتوسطة  الدرجات  بسبب  وذلك  متوسطة  املعلومات  في  املشاركة  الشركة  درجة  تزويد 

املعلومات، لتبادل  املناسبة  املطلوبة، وتوفير قنوات االتصال  باملعلومات  التنسيق    بالعاملين  البيانات لتحقيق  املعلومات، وبناء قواعد  وتصنيف 

 بين ادارات الشركة، باإلضافة توظيف املشاركة في املعلومات لتحسين أداء سلسلة التوريد.



 البطاينة وآخرون                                                                                                                             أثر ذكاء األعمال في أداء سلسلة التوريد في شركة ألبان اليوم 

Global Journal of Economics and Business, 11(1) (2021), 31-45 
 41 

 

التخطيط املشترك فهي تراعي استمرارية تدفق منتجاتها، وتحسين املستمر لبيئة العمل، وتطوير العالقات مع    تمتلك الشركة درجة متوسطة من  •

 يجاد نقا  التكامل الحرجة بين مختلف أنشطتها. إ لى املستهلك النهائي، و إ شركاء سالسل التوريد، وتحقيق التكامل بهدف الوصول 

ا  • تكامل سلسلة  الشركة درجة متوسطة من  السوقي مع شركاء سلسلة  تمتلك  التي تدعم موقفها  املعلومات  بتبادل  الشركة تقوم  أن  لتوريد حيث 

 يد.التوريد، وتطوير عالقاتها معهم، وتحسين أدائها، وحل املشكالت التشغيلية، ومشاركة املوردين واملستهلكين في تخطيط أنشطة سلسلة التور 

التكنولوجيا البعد األعمالمتغير ذكاء    أبعادي أداء سلسلة التوريد للشركة. وعلى صعيد  ككل ف  األعماللذكاء    إحصائيةيوجد أثر ذو داللة   • ، تعد 

 في أداء سلسلة التوريد، ثم األ 
ً
   ثم املواءمة االستراتيجية.  فراداألكثر تأثيرا

 : التوصياتاالستنتاجات و   . 2.4

ذو أهمية في تحسين األداء الكلي للشركات، خاصة أداء سلسلة التوريد؛   األعمالن ذكاء  أ لى  إ ليها  إ خلصت الدراسة في ضوء النتائج التي توصلت  

 في تحسين تشارك املعلومات من منطلق القدرات التي يمتلكها النظام في مجال تحليل البيانات وتحويله  األعمالحيث يؤدي ذكاء  
ً
 مهما

ً
لى معلومات  إ ا  دورا

ما  ومنها التخطيط، ك  األعمالمكانية عرض املعلومات التي يتم تبادلها واالستفادة منها لتحسين أنشطة  إ ذ يوفر  إ مفيدة، وفي تحسين التخطيط املشترك  

 بما يلي:الدراسة أنه يعزز تكامل سلسلة التوريد. وعليه، توص ي 

ذكاء   • تكنولوجيا  من  االستفادة  استراتيجيات   رادفواأل   األعمال تحسين  وبين  بينها  املواءمة  مستوى  تحسين  في  ودورها  استخدامها  على  القائمين 

 الشركة. 

األ  • بدعم  الشركة  ذكاء    فراداستمرارية  نظام  فاعلية  تحسين  أجل  في  إ   األعمالمن  النجاح  املزيد من  تحقيق  أجل    إدارةلى مستويات متقدمة من 

 سلسلة التوريد.

 .األعمالأن تقوم الشركة برفع مستوى املواءمة االستراتيجية مع متطلبات وفرص السوق من االستفادة من املعلومات التي يوفرها نظام ذكاء  •

أو   لبانلة التوريد باستخدام شركات من نفس القطاع الحالي وهو قطاع تصنيع األفي أداء سلس  األعمالجراء دراسات مستقبلية تتناول أثر ذكاء  إ  •

 بشأن الدور الذي يؤديه نظام ذكاء 
ً
 .األعمالمن قطاعات أخرى وذلك من أجل تعميم النتائج مستقبال

 :املراجع

 :
ً
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 استبانة الدراسة 

 أخي الفاضل/ أختي الفاضلة

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

            " بعنوان:  ميدانية  دراسة  بإجراء  الباحث  ذكاء  يقوم  شركة    األعمالأثر  في  التوريد  سلسلة  أداء  دقة   .اليوم"  ألبانفي  بكل  املرفقة  االستبانة  فقرات  عن  باإلجابة  التكرم  أرجو 

علما بأن إجابتكم سوف تعامل بسرية تامة,   ،( في املكان املناسب√وذلك بوضع إشارة )  ،موافق، غير موافق بشدة(وموضوعية، وستكون بدرجة )موافق بشدة، موافق، محايد، غير  

 ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي. 

 لكم حسن تعاونكم 
ً
 شاكرا

 روتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدي

 الدكتور أحمد البطاينة   : الباحث                                                                                      

افية والوظيفية  الجزء األول:  البيانات الديمغر

 ( بجانب االجابة املناسبة: √الرجاء التكرم بوضع إشارة )

 الجنس  -1

  ذكر  أنثى 

 سنوات الخبرةعدد  -2

   سنوات  5أقل من    سنوات 10إلى أقل من  5من 

    سنة   15أقل من إلى  10من  15   سنة فأكثر 

 املؤهل العلمي  -4

  دبلوم  بكالوريوس 

  ماجستير  دكتوراه 

 الجزء الثاني: متغيرات الدراسة 

افقتك درجة يمثل الذي املناسب املكان في( √الرجاء وضع إشارة )  :  يلي ما لكل الفقرة على مو

: ذكاء 
ً
 األعمال أوال

 الفقرة الرقم 
افق   مو

 بشدة
افق   محايد مو

غير 

افق   مو

افق   غير مو

 بشدة

 Technology التكنولوجيا

      بيانات دقيقة خالية من األخطاء   األعماليستخدم نظام ذكاء   .1

2.  
ذكاء   نظام  ملعالجة    األعماليوفر  سريعة  اجراءات  التخاذ  تفاعلية  تقارير 

 املشاكل اليومية 
     

3.  
ذكاء   نظام  واألنما     األعماليحلل  االتجاهات  لتحديد  التاريخية  البيانات 

 للكشف عن املشاكل 
     

4.  
املقدرة على عرض املعلومات حسب طلب مستخدم   األعماللدى نظام ذكاء 

 النظام. 
     

      املقدرة على التكامل مع أنظمة املعلومات األخرى  األعماللدى نظام ذكاء   .5

  People  فراد األ 

6.  
ذكاء    إدارة تشجع   نظام  استخدام  املستويات   األعمال الشركة  قبل  من 

 املختلفة  اإلدارية
     

7.  
الشركة اجراء التحسينات التشغيلية من خالل استخدام نظام    إدارةتحفز  

 األعمال ذكاء 
     

8.  
في الشركة مهارات غنية مالئمة   األعماللدى الفريق املسؤول عن نظام ذكاء 

 النظام دارةإل 
     

9.  
في الشركة املقدرة على تفسير    األعمال لدى الفريق املسؤول عن نظام ذكاء  

 املشاكل التشغيلية لتطوير الحلول التقنية املناسبة لها. 
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 الفقرة الرقم 
افق   مو

 بشدة
افق   محايد مو

غير 

افق   مو

افق   غير مو

 بشدة

10.  

ذكاء   نظام  ملستخدمي  املناسبة  التدريب  برامج  الشركة  في   األعمالتوفر 

 الوقت املناسب 

 

     

Strategic alignmentاملواءمة االستراتيجية    

11.  
ذكاء   عمليات  هيكلة  اعادة  الشركة  الفرص    األعمالتراعي  مع  لتتوائم 

 املتاحة.
     

12.  
تراعي الشركة اعادة هيكلة عمليات األقسام التشغيلية لتتوائم مع الفرص  

 املتاحة.  
     

13.  
ذكاء   تطبيقات  تتوافق  ان  الشركة  اإل   األعمالتراعي  احتياجات    دارة مع 

 التشغيلية 
     

14.  
ذكاء   استخدامات  تتماش ى  ان  الشركة  اإل   األعمال تراعي  أهداف    دارة مع 

 التشغيلية 
     

15.  
التشغيلية بدال من    دارة اإل   األعمال تحرص الشركة على أن يدعم نظام ذكاء 

 مجرد توليد املعلومات منها.  
     

: أداء سلسلة التوريد: 
ً
 Supply chain Performance ثانيا

 الفقرة الرقم 
افق   مو

 بشدة
افق  افق  محايد مو  غير مو

افق   غير مو

 بشدة

 Information Sharing املشاركة في املعلومات 

16.  
أداء سلسلة   لتحسين  املعلومات  في  املشاركة  الى  الشركة  تسعى 

 التوريد لديها.  
     

17.  
املعلومات  لتبادل  مناسبة  اتصال  قنوات  اختيار  الشركة  تراعي 

 بين الدوائر واألقسام.  
     

18.  
اعمالهم على   املطلوبة إلتمام  باملعلومات  العاملين  الشركة  تزود 

 .  (Need to Knowمبدأ الحاجة إلى     املعرفة ) 
     

19.  
اإل  قواعد    دارة تنسق  لبناء  والدنيا  الوسطى  اإلدارتين  مع  العليا 

 معلومات مناسبة. 
     

      تقوم الشركة بتصنيف املعلومات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.  .20

 Shared planning التخطيط املشترك 

21.  
استمرارية   تراعي  بأنشطة  الشركة  لدى  التوريد  سلسلة  ترتبط 

 تدفق منتجاتها )سلع وخدمات(.  
     

22.  
تسعى الشركة الى ايجاد تكامل بين املعلومات من سلسلة التوريد  

 للمستهلك النهائي.  
ً
 وصوال

     

23.  
أنشطتها   بين  الحرجة  التكامل  نقا   اليجاد  الشركة  تسعى 

 املختلفة. 
     

24.  
التوريد   سلسلة  أطراف  بين  العالقات  لتطوير  الشركة  تسعى 

 )الداخلية والخارجية(. 
     

25.  
اإل  وضع    دارةتعمل  خالل  من  العمل  بيئة  تحسين  على  العليا 

 خطط قابلة للتنفيد. 
     

 Supply Chain integration تكامل سلسلة التوريد  

      تطوير عالقات دائمة مع عمالئها.   ىتسعى الشركة إل  .26

27.  
تسعى الشركة إلى تبادل املعلومات التي تدعم موقفها السوقي مع  

 أطراف سلسلة التوريد )املوردين والزبائن(. 
     

28.  
تسعى الشركة الشراك املوردين واملستهلكين في تخطيط أنشطة  

 سلسلة التوريد. 
     

29.  
تراعي الشركة تحقيق التكامل في سلسلة التوريد لديها لتحسين  

 أدائها بشكل عام.  
     

30.  
الوحدات   املشكالت    اإلداريةتعمل  حل  على  الشركة  في 

 التشغيلية التي يمكن أن تحدث داخل الشركة. 
     

 

 


