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امللخص:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر التوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد في شركة ألبان اليوم .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي
ً
التحليلي في تحقيق أهدافها ،وذلك بعد تطوير استبانة لجمع البيانات من عينة تكونت من ( )171مديرا حسب إحصائيات مجموعة سما األردن
لالستثمارات الغذائية والصناعية في الربع األول من العام  ،2018وقد تم استرداد ( )156استبانة صالحة للتحليل .أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر
ذو داللة احصائية للتوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد ،وقد أوص ى الباحثان بضرورة تحسين فاعلية التوجهات االستراتيجية وتوظيفها في
خدمة ممارسات سلسلة التوريد.
الكلمات املفتاحية :التوجهات االستراتيجية؛ أداء سلسلة التوريد؛ شركة ألبان اليوم.

املقدمة:
تواجه املنظمات في سعيها نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية عدد من املعوقات التي يصعب تخطيها دون إعادة النظر في سلوكها التنظيمي ،وإتخاذ
الجراءات التصحيحية ،وتبني التوجهات واملمارسات التي من شأنها توجيه املنظمة وجهتها السليمة والسير بخطى رشيقة لدراك سبل الكفاءة والفاعلية التي
ً
ترفع من سوية أدائها وتمكنها من تحقيق أهدافها أهدافها وتجاوز منافسيها .ولعل التوجهات األكثر شيوعا بين املنظمات الساعية إلى تحسين أدائها تلك املتعلقة
ً
بتوجهاتها االستراتيجية التي حظيت باهتمام كبير من قبل املنظمات تبعا آلثارها اليجابية ) ،(Kim et al., 2018 and Boso et al., 2018بوصفها مجموعة من
الطرق التي تقوم املنظمة بموجبها بتعزيز نقاط قوتها ،واالستفادة من الفرص السوقية املتاحة لديها ،وتقليل نقاط ضعفها ،وتجنب التهديدات التي تواجهها
( .)Cheluget and Koech, 2018ومن أمثلة هذه التوجهات االستراتيجية التوجه السوقي ،والتوجه الريادي ( ،)Wiklund and Shepherd, 2005والتوجه
التكن ــولوجي والتوجه بالعالمة التجارية والتوجه نحو الزبائن ( .)Conduit and Mavondo, 2001وإذ تشترك املنظمة مع غيرها من املنظمات في سلسلة التوريد
ً
التي يتم عبرها تدفق املوارد بين املنظمة وشركائها منذ لحظة وصول املواد الخام للمصنع ،مرورا بتصنيعها ،وانتهاء بوصولها إلى املستهلك النهائي (ارتيمة)2006 ،؛
فقد تزايد االهتمام بممارسات إدارة سلسلة التوريد ( .)Katiyar et al., 2018وبأداء سلسلة التوريد الذي يصف كفاءتها وفاعليتها (.)Lai et al., 2002
وتعد شركة ألبان اليوم ،وهي إحدى شركات مجموعة سما األردن لالستثمارات الغذائية والصناعية ،واحدة من الشركات الرائدة في السوق األردني وتلعب
ً
ً
دورا استراتيجيا في مجاالت عدة تشمل املساهمة في تشغيل األيدي العاملة األردنية وتدريب وتطوير املوظفين واكسابهم املهارات التي تؤهلهم للعمل في الشركات
العاملية )(www.alyoum.jo؛ ولعل أهم اآلثار اليجابية للشركة مساهمتها في االقتصاد األردني إذ تعد الشركة من كبرى الشركات في قطاعها .وتعمل الشركة على
بث روح املنافسة في السوق عبر األفكار واملنتجات الريادية التي تطرحها في السوق ،ونشر الوعي بين الشركات املنافسة واملستهلكين على حد سواء ،األمر الذي
ً
يرفع من سوية قطاع تصنيع منتجات األلبان والتركيز على جودة املنتجات .ومما يحسب للشركة أيضا رغم قصر عمرها النتاجي في اململكة أنها أسست السبل
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الواعدة التي ساهمت باالنتقال إلى األسواق الجديدة؛ فقد جاءت الدراسة الحالية بهدف تعرف أثر التوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد ،وتقدم
ً
ً
مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن ملتخذي القرارات في املنظمات عموما ،وفي شركة ألبان اليوم خصوصا االستفادة منها .عالوة على ذلك فإن الدراسة
تفيد الباحثين بإيضاح العالقات املفترضة بين متغيراتها وتشجع على إجراء أبحاث مستقبلية.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تتبنى شركة ألبان اليوم في سعيها نحو تحسين أدائها املنظمي وتحقيق امليزة التنافسية مجموعة من التوجهات االستراتيجية وذلك من أجل تحديد
احتياجات ورغبات زبائنها والعمل على تلبيتها ،والبحث عن الفرص السوقية ضمن األسواق املستهدفة والتعامل معها من خالل تقديم املنتجات الريادية ،في ظل
توظيف آخر املستجدات التكنولوجية وتسخيرها لخدمة زبائنها ،عالوة على استخدامها لعالمتها التجارية وتحسين وعي زبائنها ،وتركيزها على العمليات التي تمكنها
من تقديم قيمة لزبائنها .وإذ تعتمد الشركة في عملها على سلسلة توريد تضم عدد من الشركاء فإن الشركة بحاجة إلى معرفة أثر التوجهات االستراتيجية التي
تعتمدها لتحقيق ما سبقت االشارة اليه من مخرجات منظمية في أداء سلسلة التوريد الخاصة بها من أجل الخروج بتصورات تمكنها من تحسين أداء سلسلة
توريدها .وعليه فإن مشكلة الدراسة الحالية تنبع من حاجة الشركة إلى الكشف عن أثر توجهاتها االستراتيجية في أداء سلسلة توريدها .ويمكن صياغة هذه
املشكلة بالسؤال الرئيس ي اآلتي :ما أثر التوجهات االستراتيجية في شركة ألبان اليوم في أداء سلسلة التوريد لشركة ألبان اليوم؟ وينبثق عنه مجموعة من
األسئلة الفرعية التي تتعلق بكل توجه من هذه التوجهات وأثرها في أداء سلسلة التوريد.
أهمية الدراسة:
تبرز أهمية الدراسة الحالية من الناحية النظرية في أنها األولى من نوعها ،إذ أنها تبحث بداية أثر مجموعة من التوجهات االستراتيجية هي التوجه السوقي،
ً
والتوجه الريادي ،والتوجه التكنولوجي ،والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه لعالقات الزبائن في أداء سلسلة التوريد ممثال بعدة أبعاد هي املشاركة في املعلومات،
واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد ،وذلك بوجود متغير وسيط هو النتاج في الوقت املطلوب .وعليه ،فإن الدراسة تسد فحوة
في األدب النظري السابق من حيث تغطيتها لهذا املوضوع في بيئة الشركات الصناعية األردنية .كما أن الدراسة تفتح املجال أمام الباحثين من خالل توفير الطار
النظري والعملي الذي يمكن الرجوع إليه عند إجراء دراسات مستقبلية بنفس املوضوع في قطاعات صناعية أخرى .ومن الناحية العملية ،تفيد النتائج التي
تتوصل إليها الدراسة الحالية متخذي القرارات في شركة ألبان اليوم من حيث التحقق من األهمية النسبية لكل من التوجهات االستراتيجية التي تتبناها،
واألهمية النسبية للنمط املتبع من قبل الشركة في إدارة ممارسات سلسلة التوريد الخاصة بها .األمر الذي يساعد الشركة في إعادة تقييم توجهاتها االستراتيجية،
وممارسات سلسلة التوريد.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة  :H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها (التوجه السوقي ،والتوجه
الريادي ،والتوجه التكنولوجي ،والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه لعالقات الزبائن) في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده (املشاركة في املعلومات ،واالتصاالت،
والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:
 :H01-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه السوقي في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده (املشاركة في املعلومات ،واالتصاالت،
والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
 :H01-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه الريادي في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده (املشاركة في املعلومات ،واالتصاالت،
والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
 :H01-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه التكنولوجي في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده (املشاركة في املعلومات،
واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
 :H01-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه بالعالمة التجارية في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده (املشاركة في املعلومات،
واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
 :H01-5ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجه لعالقات الزبائن في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده (املشاركة في املعلومات،
واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
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أثر التوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد :دراسة تطبيقية على شركة ألبان اليوم
أنموذج الدراسة:
ً
ً
يمثل أنموذج الدراسة ربطا منطقيا ملتغيرات الدراسة الحالية املستقلة والتابعة كما في الشكل ()1
املتغيراملستقل

املتغير التابع

Independent Variable

Dependent Variable
HO1

التوجهات االستراتيجية

أداء سلسلة التوريد

Strategic Orientations

Supply chain Performance

التوجه السوقي

H01-1

Information Sharing

Market orientation

التوجه الريادي

H01-2

Entrepreneurial
orientation

التوجه التكنولوجي

االتصاالت
Communication

H01-3

التخطيط املشترك
Shared planning

Technological orientation

H01-4
التوجه بالعالمة التجارية

التعاون
Cooperation

Orientation by trade mark

التوجه لعالقات الزبائن

املشاركة في املعلومات

H01-5

تكامل سلسلة التوريد
Supply chain integration

Customers relationship
orientation

شكل ( :)1أنموذج الدراسة

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية:
ق
التوجهات االستراتيجية  :Strategic Orientationsتعرف التوجهات االستراتيجية بأنها الطر املعتمدة لدى الشركة التي تضبط السلوك املنظمي السائد فيها
ً
والذي يفترض به أن يضمن لها أداء ّ
متميز ومستمر ويمكنها من تحقيق ميزة تنافسية ) .(Chou, 2018وتعرف إجرائيا بأنها األساليب التي تتبعها شركة ألبان اليوم
لتحسين أدائها واملحافظة على مركزها السوقي وتحقيق املزيد من النجاح .وتتمثل التوجهات االستراتيجية املعتمدة في الدراسة الحالية بالتوجه السوقي ( De
ً
 )Guimaraes et al., 2018الذي ويعرف إجرائيا بأنه سعي شركة ألبان اليوم لدراسة السوق وتحديد احتياجات الزبائن وتلبيتها بطريقة تفوق املنافسين،
ً
ائيا بأنه سعي شركة ألبان اليوم للبحث عن الفرص السوقية في األسواق املستهدفة وتقديم الحلول
والتوجه الريادي ( )Ogbari et al., 2018الذي يعرف إجر
ً
الريادية من خالل طرح املنتجات الريادية ،والتوجه التكنولوجي ) (Izadi and Ahmadian, 2018الذي يعرف إجرائيا بأنه توظيف شركة ألبان اليوم آلخر
ً
املستجدات التكنولوجية وتسخيرها لتقديم قيمة لزبائنها عبر املنتجات التي تقدمها ،والتوجه بالعالمة التجارية ) (Hodge et al., 2018الذي يعرف إجرائيا بأنه
سعي شركة ألبان اليوم الستخدام عالمتها التجارية في عالقاتها التجارية وتحسين درجة وعي الزبائن وترويج منتجات الشركة في األسواق املستهدفة واملحتملة،
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ً
ائيا بأنه قيام شركة ألبان اليوم بتحديد أهدافها التسويقية بدقة من خالل تقسيم السوق
والتوجه لعالقات الزبائن ) )Goldman et al., 2018الذي يعرف إجر
ودراسته بهدف تلبية احتياجات ورغبات الزبائن وإدارة عالقاتها بطريقة تضمن والئهم.
أداء سلسلة التوريد  :Supply Chain Performanceيعرف بأنه قدرة سلسلة التوريد على تسليم املنتجات في وقتها وضمان جودتها وتقليل تكاليف عمليات
ً
إنتاجها وتوزيعها ( .)Hall and Saygin, 2012ويعرف إجرائيا بأنه درجة فاعلية األنشطة التي تقوم بها شركة ألبان اليوم في مجال تشارك املعلومات ( Hugos,
 )2018واالتصاالت ( )Neutzling et al., 2018والتعاون ( )Wu and Chiu, 2018والتخطيط املشترك بين شركاء سلسلة التوريد ()Kumar et al., 2018
والتكامل الداخلي ألنشطتها ( )Radhakrishnan et al., 2018من أجل تحقيق أهدافها املتعلقة بتقديم القيمة للزبائن بأقل التكاليف مع املحافظة على جودة
املنتجات وبالتالي تحقيق الربح املنشود.

اإلطار النظري للدراسة:
• مفهوم التوجهات االستراتيجية
ً ً
تعد التوجهات التنظيمية ) (Organizational Orientationsبصفة عامة واحدة من القدرات الحرجة التي تلعب دورا مهما في نجاح الشركة اذ تمنح هذه
التوجهات املنظمة القدرة على كسب امليزة التنافسية واملحافظة عليها ) .(Falahat, Knight, and Alon, 2018وتوصف التوجهات االستراتيجية (Strategic
) Orientationsفي هذا السياق بأنها واحدة من التوجهات التنظيمية التي تضم أنواع أخرى من التوجهات التنظيمية مثل التوجهات األخالقية ).(Chou, 2018
وتعرف التوجهات االستراتيجية بأنها التوجهات التي تتخذها املنظمة لنشاء السلوكيات التنظيمية التي تضمن لها أداء ّ
متميز ومستمر ،األمر الذي ينعكس على
ً
قدرة املنظمة لتحقيق امليزة التنافسية ) .(Chou, 2018وتبعا لتركيز بعض التعريفات الخاصة بمفهوم التوجهات االستراتيجية على املحصلة النهائية لتبني هذه
التوجهات ،فقد عرفت التوجهات االستراتيجية بأنها الطرق املتبعة من قبل املنظمات لتحسين األداء التنظيمي وتحقيق امليزة التنافسية ،وهي بعبارة أخرى
ً
الطريقة التي تقوم بموجبها املنظمة بدمج نقاط قوتها وضعفها والفرص املتاحة أمامها والتهديدات التي تواجهها معا بطريقة تؤدي إلى تعزيز نقاط قوتها وتقليل
نقاط ضعفها أو التخلص منها واالستفادة من الفرص املتوفرة لها في السوق وتجنب التهديدات املحتملة ،وذلك من أجل التوصل إلى عدد من الخيارات
االستراتيجية التي تقوم املنظمة باملفاضلة بينها واختيار االستراتيجية األنسب بالنسبة لها (.)Cheluget & Koech, 2018
وعليه يرى الباحثين أن التوجهات االستراتيجية تمثل الطرق املعتمدة من قبل الشركة لتعديل سلوكها املنظمي لتحسين أدائها وتحقيق امليزة التنافسية من
خالل العمل على إيجاد الحلول الفاعلة للمشكالت الحالية واملستقبلية عبر التركيز على الكفاءة والفاعلية في استخدام املوارد التنظيمية واستغاللها بالشكل
األمثل والنظرة املستقبلية للتعامل مع التحديات املستقبلية.
أبعاد التوجهات االستراتيجية
ظهرت أبعاد مفهوم التوجهات االستراتيجية نتيجة للتحليالت املعمقة التي أجريت من قبل الباحثين واملنظمات من أجل التعرف إلى أسباب املشكالت التي
تعاني منها املنظمات في مجاالت عدة تشمل السوق ،واملستهلكين ،واملوظفين ،وإدارة املعرفة والقضايا التكنولوجية ،وبالتالي ظهرت حاجة إلى تطوير الحلول
البديلة الفاعلة التي تمكنها من التعامل مع هذه املشكالت املختلفة ( .)Cheluget & Koech, 2018وقد بينت مراجعة األدب النظري في مجال التوجهات
االستراتيجية وجود عدد من التوجهات االستراتيجية املطبقة في مختلف الشركات ومنها :التوجه السوقي ،والتوجه بالتعلم ،والتوجه الريادي ،والتوجه باملوظفين
( ،)Ogbari et al., 2018وتوجهات أخرى التوجه للزبائن ( ،)Sahi, Gupta and Lonial, 2018والتوجه بإدارة املعرفة ( ،)de Guimaraes et al., 2018والتوجه
باملنافسة على أساس نوعين من التوجهات هما :التوجه السوقي والتوجه التكنولوجي (.)Okello, Ngugi and Odhiambo, 2018
ومن هنا يؤكد الباحثين على أن التوجهات االستراتيجية على اختالف الغاية منها تعد بمثابة حلول أو طرق عملية تقوم الشركة بصياغتها وفق أهدافها
التنظيمية وتلتزم بتطبيقها من أجل تحقيق هذه األهداف ،والتي قد تتمثل في تحسين األداء التنظيمي ،أو تحقيق امليزة التنافسية.
ً
وفيما يلي عرضا للتوجهات االستراتيجية املستخدمة في الدراسة الحالية والتعريف بها وهي :التوجه السوقي ،والتوجه الريادي ،والتوجه التكنولوجي،
ً
تبعا ألسباب مستوحاة من واقع مراجعة األدب النظري
والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه لعالقات الزبائن .وقد تم اختيار هذه التوجهات على وجه التحديد
الخاص بالتوجهات االستراتيجية .لقد أظهرت مراجعة األدب النظري وجود ما يشبه االتفاق بين الباحثين على أن التوجه السوقي ذو أثر مباشر في تحسين األداء
التنظيمي املتميز (.)He et al., 2018
 . 1التوجه السوقي ) (Market Orientation
يعرف التوجه السوقي بأنه البحث املستمر عن معلومات الزبائن من أجل التعرف إلى احتياجاتهم وتحديد الطلبات في السوق وتقديم الحلول التي تحقق
رضا الزبائن من خالل تقديم منتجات وخدمات تتضمن القيمة التي يتوقعونها والتي تسهم بنفس الوقت بتحسين أداء املنظمة)de Guimaraes et al., 2018( .
كما يعرف التوجه السوقي بأنه توجيه أهداف وثقافة املنظمة إلى إيجاد قيمة وتقديمها للزبائن ،ويعني هذا أن تكون املنظمة على وعي بتوقعات واحتياجات
الزبائن وفهمها والعمل على تلبيتها من خالل توجيه األنشطة واملمارسات والعمليات التنظيمية لتحقيق رضا الزبائن(Izadi and Ahmadian, 2018) .
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ومن هنا فإن التوجه السوقي يشير إلى املمارسات التنظيمية وأنماط إتخاذ القرارات في املنظمات املوجهة بالزبائن والتي تسعى إلى تحقيق رضا الزبائن ( Li et

.)al., 2010
وتتمثل أهم عناصر التوجه السوقي بالضافة إلى ما تقدم في التركيز على التعلم من الزبائن واملنافسين والبيئة الخارجية ،ومعالجة املعلومات التي تجمعها
املنظمة عن زبائنها ،واالستفادة منها في تحسين مركز املنظمة في السوق ( .)He et al., 2018ومما يؤكد على ذلك أن التوجه السوقي يمثل فلسفة استراتيجية تقوم
ً
ً
ً
املنظمات بموجبها بالتفاعل مع البيئة السوقية .وتهتم املنظمة التي تمتلك توجها سوقيا مرتفعا بالدرجة األولى باستكشاف الفرص السوقية الخاصة بمجال
عملها بالضافة التعرف على املعرفة والخبرات املتوفرة بهذا الصدد (.)Li et al., 2010
ويمكن تصنيف التوجه السوقي في ثالثة أنواع شملت التوجه نحو العميل ،والتوجه نحو املنافس ،والتنسيق عبر الوظائف .إذ يتمثل الهدف من التوجه
نحو العميل بالتعرف إلى حاجات العميل والعمل على تلبيتها .أما الهدف من التوجه نحو املنافسين فيشمل فهم املنافسين من حيث نقاط القوة والضعف
والتصرف في ضوئها .وفي املقابل فإن التنسيق عبر الوظائف يصف املساهمة الوظيفية التي تؤديها الوحدات التنظيمية في سياق إنشاء وتقديم قيمة للزبائن
(.الشوابكة)2018 ،
ً
وتبعا لذلك يرى الباحثين أن التوجه السوقي يعني قيام الشركة بأنشطة في السوق مثل جمع وتحليل معلومات الزبائن واملنافسين من أجل استخدام
النتائج في تلبية احتياجات الزبائن من خالل تصميم وإنتاج املنتجات التي تالئمها.
 . 2التوجه الريادي ) (Entrepreneurial orientation
تتجه املنظمات بصفة عامة إلى تقصير دورة حياة املنتج ،وحيث أن ذلك قد يؤثر في التدفقات الربحية التي يمكن أن تحققها الشركة فإنها بحاجة إلى
البحث عن فرص جديدة من خالل تبني توجهات استراتيجية محددة تمكنها من تحقيق هذه الغاية ،ومن أهم هذه التوجهات االستراتيجية التوجه الريادي ،وهو
التوجه الريادي القائم على الرغبة البداعية لدى املنظمة في تجديد عروضها التسويقية ،واختراق األسواق الجديدة عبر تقديم منتجات جديدة ،وتحقيق السبق
على املنافسين ،باالضافة إلى الرغبة بتحمل املخاطر املترتبة على هذه األنشطة البداعية)Wiklund and Shepherd, 2005( .
وقد عرف التوجه الريادي بصفة عامة بأنه التركيز على النواحي البداعية في سياق اتخاذ القرارات وتنفيذ املمارسات التنظيمية ( Wiklund and
ً
 .)Shepherd, 2005وبصفة خاصة ،نظر الباحثون للتوجه الريادي بوصفه شكال من أشكال التوجه االستراتيجي القائم على مجموعة من األنشطة املتأتية
كنتيجة لتشجيع العمل البداعي.(Ayodotun et al., 2018) .
وتتمثل أهمية التوجه الريادي بالنسبة للمنظمات في أنه يمكن املنظمة من التعرف إلى الفرص السوقية والسعي الغتنامها ،وزيادة القدرات البداعية لدى
املنظمة ،وزيادة قدرتها التنافسية ،واستقالليتها ،واستعدادها لتحمل املخاطر ( .)Hussain et al., 2018ولعل تحسين األداء التنظيمي يمثل أحد أهم اآلثار
اليجابية املترتبة على تبني التوجه الريادي وما يتضمنه من ممارسات تنظيمية)Ogbari et al., 2018( .
وعلى صعيد أبعاد التوجه االستراتيجي الريادي والتي يمكن من خاللها التعرف إلى خصائص املنظمة الريادية ،تبين وجود خمسة أبعاد هي :االستقاللية،
واملقدرة البداعية ،واألخذ باملخاطر ،واالستباقية ،واملقدرة التنافسية ( .)Lumpkin and Dess, 2001وتعرف استقاللية املنظمة ) (Autonomyفي سياق
التوجه الريادي بأنها املمارسات واألفعال الفردية التي تقوم بها الشركة عبر القادة الرياديين وفرق العمل الريادية في مجال استحداث أفكار وعمليات ومنتجات
يفتقر إليها السوق)Rauch, Wiklund, Lumpkin, and Frese, 2009( .
في ضوء ما تقدم ،يرى الباحثين إمكانية وصف التوجه الريادي بأنه الرغبة واالستعداد واملقدرة على تبني وتنفيذ أفكار إبداعية من أجل تحسين أداء
املنظمة وتقوية مركزها التنافس ي في السوق ،وهو يأخذ عدة أشكال من أهمها طرح املنتجات الجديدة ،وتقديم عروض سوقية غير مسبوقة للتجار والزبائن،
وذلك من خالل دراسة الفرص السوقية املحتملة ،واالهتمام بإدارة مواهب العاملين وتوظيفها في تقديم قيمة مضافة للزبائن.
ويمكن قياس التوجه الريادي في الشركة من خالل التعرف إلى املخرجات الناتجة عن تبني هذا التوجه .ومثال ذلك ،إذا كان طرح املنتجات الجديدة يمثل
أحد ركائز التوجه االستراتيجي فإن عدد املنتجات الجديدة التي تمكنت الشركة من طرحها إلى السوق في العام املاض ي ( .)Stam and Elfring, 2008ومما يذكر
هنا أن تبني الشركة للتوجه الريادي بحاجة إلى دراسة التوجهات االستراتيجية األخرى والتي تعد مكملة لنجاح هذا التوجه ،ومنها التوجه التكنولوجي الذي يساعد
الشركة في تنفيذ ممارسات التوجه الريادي مثل تطوير منتجات جديدة.
 . 3التوجه التكنولوجي ) (Technological Orientation
يعد التوجه التكنولوجي أحد التوجهات االستراتيجية التي تقوم املنظمات بتنفيذها من أجل توجيه أنشطتها وضمان استمرار األداء املتميز .ويأتي تبني
ً
التوجه التكنولوجي من قبل املنظمات منسجما مع الفكرة التي ترى أن الزبائن يفضلون املنتجات والخدمات التي تنتج وتقدم باستخدام تكنولوجيا حديثة ( Gao
 .)et al., 2007ويصف هذا التوجه مقدرة املنظمة على تأسيس البنية التكنولوجية التحتية التي تجعلها قادرة على تطوير املنتجات الجديدة ،كما ينطوي على
مقدرة املنظمة على توظيف ما لديها من مهارات لنتاج املعرفة التكنولوجية واستغاللها بالشكل األمثل في تلبية احتياجات ورغبات الزبائن ،والعمل على التنبؤ
بهذه االحتياجات ) .(Izadi and Ahmadian, 2018ومن أهم النتائج املرتبطة بالتوجه التكنولوجي تحسين األداء التنظيمي بصفة عامة واألداء املالي بصفة
خاصة ) ،(Falahat et al., 2018وكذلك تحسين مقدرة املنظمة على تحقيق امليزة التنافسية واملحافظة عليها (.)Gao et al., 2007
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ويالحظ وجود ترابط بين التوجه الريادي القائم على البداع لتطوير املنتجات الجديدة والتوجه التكنولوجي الذي يعد بمثابة أساس لتنفيذ التوجه
ً
الريادي ،ويبدو ذلك جليا من خالل النظر إلى البداع النتاجي الذي يتطلب أسواق جديدة لكي يستمر ،ومهارات تسويقية جديدة ،وموارد تكنولوجية وعمليات
البحث والتطوير (.)Garcia and Calantone, 2002
ً
وهنالك أيضا ترابط بين التوجه السوقي والتوجه التكنولوجي إذ يشجع التوجه التكنولوجي املنظمة على تبني التكنولوجيا الحديثة التي يمكن بواسطتها
تحقيق متطلبات واحتياجات الزبائن التي توصلت اليها املنظمة بموجب التوجه السوقي)Li et al., 2010( .
ومن حيث أبعاد التوجه التكنولوجي فإنها تتضمن القيادة التكنولوجية ،وااللتزام بتشكيل البنية التكنولوجية الحديثة التي تجعل املنظمة قادرة على
ً
ً
تطوير املنتجات الجديدة ،والتفكير البداعي الذي يؤسس للشركة مركزا متميزا في السوق (الشوابكة .)2018 ،بالضافة إلى االهتمام بالبحث والتطوير وتوفير
املخصصات الكافية ،والعمل على اكتساب واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات النتاجية)Gao et al., 2007( .
أما من حيث قياس التوجه التكنولوجي في املنظمة ،فقد تبين أن العديد من الدراسات السابقة ( )Gao et al., 2007قد استخدمت مقاييس تصف مقدرة
املنظمة ورغبتها في تطوير تكنولوجيا جديدة أو استخدام تكنولوجيا جديدة لتطوير منتجات جديدة.
 . 4التوجه بالعالمة التجارية ) (Trade Mark Orientation
أصبح التوجه بالعالمة التجارية بمثابة قوة دافعة للمنظمات املوجهة بالعالمة التجارية ،حيث تعتبر العالمة التجارية بالنسبة لهذه املنظمات ذات أهمية
كبيرة ،وبالتالي فهي تأخذها بعني االعتبار في جميع قرارتها وتوجهاتها ،يمثل التوجه بالعالمة التجارية أحد العناصر الضرورية في املحفظة االستراتيجية للمنظمة
الناجحة)Chang, Wang, and Arnett, 2018( .
ً
ً
ً
ً
وقد وصف الباحثون التوجه بالعالمة التجارية بأنه مدخال جديدا يتعامل مع العالمة التجارية بأنها مصدرا استراتيجيا يتضمن العمليات املتعلقة ببناء
ً
وتطوير وحماية العالمة التجارية .ويعد هذا التوجه مالئما لوصف الشركات التي تسعى إلى تلبية حاجات الزبائن وكذلك إعطاء العالمة التجارية قيمة
استراتيجية.
ويضاف إلى ذلك أن جوهر العالمة التجارية يتمثل في التفاعل املستمر بين القيم التنظيمية والعالمة التجارية على مستوى املنظمة ككل ،والعالمة
التجارية وأصحاب املصالح ،حيث يتم تحويل القيم التنظيمية إلى قيم جوهرية ودالالت تعبر عنها العالمة التجارية والتي توجه جهود املنظمة .ومن ثم يتم تحويل
ً
هذه القيم الجوهرية إلى قيم تخص الزبون أو بعبارة أخرى تحديد ما الذي تقدمه العالمة التجارية للزبائن ( .)Urde et al., 2013وتبعا لذلك يوصف التوجه
بالعالمة التجارية بأنه املدخل االستراتيجي املتبع لدى املنظمات التي تضع عالمتها التجارية في مركز عملياتها التنظيمية وتوظيف هذه العالمة من خالل التعامل
ً ً
ً
معها بأنها مصدرا تنظيميا مهما(Hodge et al., 2018) .
وتتألف العالمة التجارية من العناصر التالية )1( :الرؤية املشتركة للعالمة التجارية ،حيث تعد العالمة التجارية ركن أساس ي في رسالة املنظمة)2( .
الخصائص الوظيفية املشتركة التي يفترض في العالمة تقديمها للزبائن )3( .النظرة املشتركة للعالمة التجارية ،إذ تعتبر العالمة بمثابة تعريف باملنظمة )4( .األداء
املالي الناتج عن العالمة التجارية ،حيث تنظر املنظمة لعالمتها التجارية كأصل من أصولها االستراتيجية التي تحقق لها الربحية وبالتالي تحسين األداء املالي)5( .
رمزية العالقة التجارية ،حيث ترى املنظمة أن العالمة التجارية تعبر عن شخصية الزبون )6( .القيمة املضافة للعالمة التجارية ،إذ يكون على املنظمة من أجل أن
تحقق األهداف املنشودة من العالمة التجارية أن تقوم بإدارة أنشطتها الداخلية والخارجية لتعظيم املقدرة على تقديم القيمة املضافة .ويلعب التوجه بالعالمة
ً ً
التجارية دورا مهما من خالل بذل الجهود لتحقيق تلك القيمة)Reid, Luxton, Mavondo, 2005( .
ويشير الباحثين إلى أن ما سبق يعني أن ترسيخ العالمة التجارية في أذهان الزبائن وداللة العالمة التجارية وارتباطها بمستوى املنتجات والخدمات التي
ً ً
تقدمها املنظمة يمثل عامال مهما من العوامل أو االختيارات االستراتيجية التي تأخذ بها املنظمة لتحسين أدائها واملحافظة على مركزها السوقي.
 . 5التوجه لعالقات الزبائن ) (Customers Relationship Orientation
يمكن تصنيف التوجه للزبائن إلى نوعين حسب نوع الزبائن ،وهما التوجه للزبائن الداخليين أو املوظفين ،والتوجه للزبائن الخارجيين ( Conduit and
 .)Mavondo, 2001والتوجه املقصود في الدراسة الحالية هو التوجه للزبائن الخارجيين ،وهم الزبائن املهتمين بشراء منتجات املنظمة والحصول على خدماتها
لتلبية حاجات ورغبات معينة لديهم.
ويعد التوجه لعالقات الزبائن أحد التوجهات االستراتيجية التي تطبقها املنظمة من أجل تلبية احتياجات زبائنها ( .)Sahi et al., 2018ويعرف هذا التوجه
بأنه مقدرة املنظمة على الحصول على املعلومات حول زبائنها واستخدام هذه املعلومات وتطوير االستراتيجية املناسبة التي تلبي احتياجات الزبائن ،وتطبيق هذه
االستراتيجية من خالل التركيز على االستجابة السريعة لتلك االحتياجات (.)Tajeddini, 2010
كما يعرف التوجه لعالقات الزبائن بأنه تركيز املنظمة على احتياجات ورضا الزبائن بوصفها أولوية مهمة بالنسبة للمنظمة ،ويركز هذا التوجه على
التفاعالت بين املنظمة والزبائن واملنافسين في السوق (.)Liu, Luo, and Shi, 2018
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ومن أهم أركان التوجه لعالقات الزبائن تركيز املنظمة على العمليات التي من شأنها تمكين املنظمة من تقديم قيمة للزبائن املستهدفين ( Gao et al.,

ً

 ،)2007وبالتالي تزويد املنظمة باملقدرة على تحقيق التمايز الذي يجعلها مختلفة عن بقية املنظمات وبوصفه مصدرا من مصادر نجاحها ( Goldman et al.,

.)2018
ً
ً
وتكون املنظمات التي تملك توجها قويا نحو الزبائن مؤهلة لتحقيق امليزة التنافسية ،وذلك ألن املنظمة تولي القيمة التي يجب تقديمها للزبائن أهمية كبرى.
ً
وهذا األمر يجعل املنظمة أكثر اجتهادا في البحث عن معلومات الزبائن ،وبالتالي زيادة اطالعها على الفرص السوقية ،وعندها تتشكل لديها معرفة بالزبائن
وبالسوق وهو ما ينعكس في النهاية على تطوير العمليات النتاجية وتوفير املوارد الضرورية من أجل انتاج وتقديم املنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات
الزبائن)Hortinha et al., 2011( .
ومن أجل التحقق من مدى أوجه املنظمة لزبائنها ،يمكن استخدام بعض املؤشرات مثل مدى انعكاس رضا الزبائن في أهداف املنظمة ،ومدى اعتماد
استراتيجية امليزة التنافسية التي تسعى املنظمة إلى تحقيقها على فهم متطلبات ورغبات الزبائن ،وقيام املنظمة بالتقييم املستمر الحتياجات الزبائن ،والتفوق على
املنافسين في مجال االهتمام بالزبائن ،وتوجهات املنظمة املتمثلة في أخذ رأي الزبائن في جودة املنتجات والخدمات التي تقدمها املنظمة ،بالضافة إلى التقييم
املستمر ملدى التزام املنظمة بالتوجه لعالقات الزبائن (.)Liu et al., 2018
ً ً
في ضوء العرض السابق للتوجهات االستراتيجية ،يرى الباحثين أن تبني املنظمات للتوجهات االستراتيجية يمثل ضرورة إذ تلعب هذه التوجهات دورا مهما
في تحقيق ما تصبو إليه املنظمات من أهداف مثل تحقيق امليزة التنافسية .وبعد مراجعة مستفيضة لألدب النظري تبين أن التوجهات األكثر مالئمة والتي تتفق
وأهداف الدراسة الحالية هي التوجه السوقي ،والتوجه الريادي ،والتوجه التكنولوجي ،والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه لعالقات الزبائن.
ً
وقد جاء اختيار هذه التوجهات من منطلق أن املنظمة املتوجهة استراتيجيا تكون في حالة دائمة من البحث املستمر عن معلومات الزبائن بهدف التعرف
إلى احتياجاتهم (التوجه السوقي) ،وال يمكن تلبية هذه االحتياجات عبر الطرق التقليدية ولكن بالطرق البداعية (التوجه الريادي) ،وهو التوجه الذي يقوم على
تشجيع وتبني وتنيفذ األفكار البداعية .وال يكتمل تحقيق الهدف من التوجه الريادي إال بتوفر األدوات التكنولوجية التي يمكن بواسطتها اخراج تلك األفكار
الريادية إلى حيز النور وتحويلها إلى منتجات وخدمات إبداعية (التوجه التكنولوجي) القائم على توظيف التكنولوجيا الحديثة .وبطبيعة الحال فإن الهدف من
تقديم منتجات وخدمات إبداعية للزبائن هو تزويدهم بقيمة متميزة (التوجه للزبائن) ،مرتكزة املنظمة بذلك إلى ما لديها من أصول استراتيجية وعلى رأسها
عالمتها التجارية (التوجه بالعالمة التجارية).
العالقة بين أبعاد التوجهات االستراتيجية
تشكل التوجهات االستراتيجية بمجملها ،بغض النظر عن آلية تطبيقها واألهداف املرجوة منها ،قدرات جوهرية وموارد تنظيمية على درجة كبيرة من
األهمية ،حيث أنها تساعد املنظمة على تحقيق امليزة التنافسية واألداء املتميز ( .)Hussain et al., 2018ولهذا فإنه من املنطقي أن ترتبط هذه التوجهات ببعضها
البعض بعالقات إيجابية بحيث تدعم كل منها األخرى.
وقد تبين أن الدمج بين التوجه السوقي والتوجه الريادي يؤدي إلى تحسين أداء املنظمة ،وذلك من منطلق أن التوجه السوقي الذي يستهدف تلبية طلبات
السوق وتقديم قيمة للزبائن إنما يتعزز بالقدرات والحلول االبتكارية وتوفير التغيير التنظيمي املطلوب الذي يتضمنه التوجه الريادي ( de Guimaraes et al,
 .)2018وتعد العالقة بين التوجه السوقي والتوجه الريادي عالقة تبادلية اذ يتأثر التوجه الريادي بمخرجات التوجه السوقي.
وفي حين يتمثل الهدف من التوجه السوقي بتلبية احتياجات الزبائن بأفضل طريقة ممكنة فإن التوجه التكنولوجي يهدف إلى توظيف االبتكار والتكنولوجيا
املتقدمة في تنفيذ األنشطة التنظيمية ) .(Izadi and Ahmadian, 2018ويتضح من هنا وجود عالقة بين التوجه السوقي والتوجه التكنولوجي .ويعد التوجه
التكنولوجي من األسباب وراء تحسين نمو املنظمة وتحسين أدائها السوقي ،ويؤدي التوجه بالعالمة التجارية إلى تشجيع األنشطة التنظيمية التي من شأنها تقديم
ً
القيمة للزبائن ( .)Chang et al., 2018ووفقا لتعريف التوجه للزبائن الذي يتضمن التعرف إلى احتياجات الزبائن والعمل على تلبيتها فإن العنصر األكثر أهمية
في البيئة الخارجية الضروري لتطوير التوجه السوقي هو الزبون)Tajeddini, 2010( .
وعليه فإن التوجهات االستراتيجية ذات عالقة مشتركة اذ تعد التوجهات مكملة وداعمة لبعضها البعض .وفي ذات السياق ،أكدت الشوابكة ( )2018على
أن تعدد التوجهات االستراتيجية املتاحة واملطبقة في الشركات يتيح لها اختيار التوجه أو التوجهات االستراتيجية التي تالئمها خاصة في ظل عدم توفر توجه
استراتيجي بعينه يمكن للشركات استخدامه ،بل على الشركات اختيار ما يناسبها من توجهات استراتيجية بما يتفق وأهدافها وقدراتها.
• تعريف أداء سلسلة التوريد
أداء سلسلة التوريد هو مستوى الفاعلية والكفاءة في تحقيق املهام املتعلقة بأهداف سلسلة التوريد .وتشير الفاعلية إلى مدى تحقق األهداف كما تم
التخطيط لها .أما الكفاءة فهي كيفية استغالل املوارد أثناء العمل على تحقيق األهداف وبما يوفر التكاليف مثل تكاليف املخزون وتكاليف التشغيل ( Lai et al.,
 .)2002ومن أجل تتعرف املنظمة إلى حقيقة أداء سلسلة التوريد الخاصة بها فإن عليها قياس ذلك األداء .وقد أكدت بعض الباحثين ( Akyuz and Erkan,
 )2010على ذلك إذ ّبينوا أن الهدف من قياس األداء يكمن في التعرف إلى مدى تلبية احتياجات الزبائن ،والفهم األفضل لعمليات أو ممارسات سلسلة التوريد ،أو
التعرف إلى فرص التحسين املمكنة ،أو تتبع مستوى التقدم الذي تم إحرازه أو إتخاذ قرارات معينة.
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ً
ويستدل مما سبق على أن أدء سلسلة التوريد يرتبط بالدرجة األولى بدرجة فاعلية وكفاءة املنظمة في تحقيق أهداف سلسلة التوريد ،وتبعا لتعدد أبعاد
سلسلة التوريد فإن تحديد أداء سلسلة التوريد يتعلق بالتعرف إلى أداء كل بعد من هذه األبعاد .وقد استخدم الباحثون مقاييس مباشرة أو غير مباشرة لقياس
أداء سلسلة التوريد .ومن أمثلة تلك املقاييس املباشرة مقدرة الشركة على تسليم املنتجات ،وطاقة الشركة على تلبية جميع الطلبات في السوق ،وسرعة تسليم
املنتجات إلى الزبائن .ومن أمثلة املقاييس غير املباشرة رضا الزبائن)Wagner and Bode, 2008( .
وفي املقابل ،اعتمدت بعض الدراسات توجيه أسئلة مباشرة للمدرين تتطلب تقييم أداء سلسلة التوريد الخاصة بشركاتهم مقارنة بسالسل التوريد
الخاصة بالشركات املنافسة أو توجيه أسئلة للمدرين تتضمن تقييم أبعاد أداء سلسلة التوريد مثل تكامل سلسلة التوريد وذلك من أجل تقييم أداء سلسلة
التوريد.)Fawcett et al., 2007( .
في الدراسة الحالية تم االعتماد على مجموعة من أبعاد أداء سلسلة التوريد بعد اجراء مراجعة لألدب النظري التي تبين من خاللها وجود عدد من األبعاد
التي يمكن استخدامها في الدراسة خاصة وأنها تالئم األهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدراسة .وبالتالي فقد تم قياس أداء سلسلة التوريد من خالل التعرف إلى
واقع تطبيق كل من هذه األبعاد في الشركة محل الدراسة عبر االستبانة التي طورت ألغراض الدراسة الحالية ،والتي تضمنت فقرات مستوحاة من الدراسات
السابقة ذات الصلة .ولم تعتمد الدراسة قياس أي من أبعادها بطريقة األسئلة املوضوعية املباشرة التي تطلب تقييم األداء الكلي لألبعاد أو لسلسلة التوريد
ككل.
أبعاد أداء سلسلة التوريد
اعتمد الباحثون عدة أبعاد لوصف وقياس أداء سلسلة التوريد وقد اختلفت هذه األبعاد باختالف وجهات النظر املتعلقة بقياس أداء سلسلة التوريد.
ولهذا نجد اهتمام بعض الباحثين بقياس أداء سلسلة التوريد من خالل التركيز على األداء نفسه باستخدام أبعاد مثل درجة االعتماد على املنظمة في تنفيذ
عملية تسليم املنتجات ،والسرعة بتسليم املنتجات ،وتحقيق رضا الزبائن ) .)Wagner and Bode, 2008وأبعاد اخرى مثل كفاءة الكلفة ،واألداء السوقي،
واالستجابة لطلبات الزبائن ( ،)Singhry et al., 2016باالضافة إلى ضمان الجودة وتقليل التكاليف)Hall and Saygin, 2012( .
كما ظهرت أبعاد أخرى مثل تشارك املعلومات ( )Kochan, Nowicki, Sauser, and Randall, 2018بين أطراف سلسلة التوريد ،واألداء التشغيلي
لسلسلة التوريد الذي يمكن الحكم عليه من خالل مؤشرات غير مالية مثل قدرة املنظمة على تسليم املنتجات في الوقت املحدد ،واألداء االقتصادي لسلسلة
التوريد الذي يتمحور حول تقليل تكاليف سلسلة التوريد وتحسين التدفقات النقدية للمنظمة ( García-Alcaraz, Maldonado-Macías, Alor-Hernández,
 .)and Sánchez-Ramírez, 2017وفي دراسة تطبيقية اجريت على شركات صناعة األدوية األردنية (ابو ضيف هللا والشعار )2017 ،تم قياس أداء سلسلة
التوريد باستخدام خمسة أبعاد هي :االستجابة والتعاون ،والتكلفة االقتصادية ،ورضا املستهلك ،والعالقة مع املوردين .وقد أوردت بعض الدراسات مجموعة من
أبعاد أداء سلسلة التوريد تمثلت بما يلي :السلوك التكاملي في تنفيذ أنشطة سلسلة التوريد ،التبادل املشترك للمعلومات ،تشارك املخاطر واملكافآت ،والتعاون،
ووضع أهداف مشتركة لخدمة الزبائن ،وتكامل عمليات سلسلة التوريد ،والشراكة بين شركاء سلسلة التوريد املوجهة نحو بناء وتطوير عالقات طويلة األجل مع
الزبائن (.)Min, Mentzer, and Ladd, 2001
ً
وفيما يلي عرضا ألبعاد أداء سلسلة التوريد املستخدمة في الدراسة الحالية وهي :املشاركة في املعلومات ،واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون،
وتكامل سلسلة التوريد ،التي تم اختيارها في ضوء الدراسات السابقة التي بينت أهميتها وأكدت على ضرورة تناولها عند دراسة سلسلة التوريد ،ومنها التركيز على
تشارك املعلومات بين شركاء سلسلة التوريد ( ،)Hall and Saygin, 2012واالتصاالت ( ،)Voigt and Inderfurth, 2012والتخطيط املشترك بين شركاء
سلسلة التوريد ( ،)Braunscheidel and Suresh, 2018والتعاون ) .(Wu and Chiu, 2018وتكامل سلسلة التوريد (.)Lu et al., 2018
 . 1املشاركة في املعلومات ( )Information Sharing
ينظر إلى ندرة املعلومات أو عدم توفرها في سياق سلسلة التوريد بأنها السبب وراء جعل املعلومات غير مكتملة ،وما يشبه هذه الحالة تلك التي تتضمن
ً
توفر املعلومات دون تشاركها بين أطراف سلسلة التوريد .ويفهم من ذلك أن تشارك املعلومات بين الشركاء في سلسلة التوريد يعد أمرا غاية في األهمية ( Hall and
 .)Saygin, 2012وقد أكدت عدد من الدراسات السابقة ( )Voigt and Inderfurth, 2012على هذه األهمية من منطلق أن املعلومات التي يتم تشاركها بين
ً
شركاء السلسلة تشكل مصدرا من مصادر فاعلية سلسلة التوريد .وتستخدم املعلومات في أي سلسلة توريد من أجل تنسيق األنشطة اليومية ،وإجراء عملية
التنبؤ والتخطيط بهدف تلبية الطلبات املستقبلية.
ومن حيث تعريف تشارك املعلومات ،فقد أشار الفريق البحثي في جامعة ميتشغان في العام  2005إلى تشارك املعلومات بأنها الرغبة بجعل البيانات
االستراتيجية والتشغيلية متاحة لدى جميع شركاء سلسلة التوريد ) .)Mentzer et al., 2001وبطبيعة الحال فإن تشارك املعلومات املتعلقة بمستويات
املخزون ،والتنبؤ ،واستراتيجيات ترويج املبيعات ،واستراتيجيات التسويق يقلل من حاالت عدم التأكد بين الشركاء ويؤدي إلى تحسين أداء سلسلة التوريد،
خاصة وأن تشارك املعلومات يحسن بين شركاء سلسلة التوريد ويحسن من التخطيط واملتابعة املشتركة للعمليات (.)Mentzer et al., 2001
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ومن أهم الشروط الواجب توفرها في املعلومات في سياق سلسلة التوريد أن تكون دقيقة وأن يتم جمعها وتشاركها في الوقت املناسب ،حيث أن املعلومات
ً
ً
التي تتصف بأنها معلومات جيدة تؤدي دورا إيجابيا في اتخاذ القرارات الفاعلة املتعلقة بمقدار وجودة املنتجات التي يجب إنتاجها ومكان تخزينها والطريقة املثلى
ً
لنقلها وتوزيعها إلى الزبائن ( .)Hugos, 2018وعليه ،يمكن استخدام تشارك املعلومات بين شركاء سلسلة التوريد بوصفه بعدا من أبعاد أداء سلسلة التوريد.
ومن أمثلة الفقرات التي يمكن استخدامها لقياس مدى تشارك املعلومات تلك املتعلقة بمدى تشارك املعلومات بين شركاء سلسلة التوريد على صعيد
مستويات املخزون ،ومدى استخدام السبل الفاعلة في تشارك املعلومات بين شركاء سلسة التوريد مثل استخدام تكنولوجيا املعلومات ،وتشارك املعلومات
السعرية مع شركاء سلسلة التوريد ،وكذلك تشارك التنبؤات الخاصة بطلبات الزبائن)Sengupta et al., 2006( .
 . 2االتصاالت ) (Communications
تعد االتصاالت واحدة من العوامل املؤثرة في فاعلية سلسلة التوريد خاصة إذا اتسمت هذه االتصاالت بالدقة وأجريت في وقتها املناسب ( Voigt and
 .)Inderfurth, 2012وفي حين تكون الشركات مطالبة باستخدام آليات فاعلة لدارة التفاعالت ضمن سلسلة التوريد فإن عليها تعزيز عمليات االتصال وتبادل
ً ً
ً
املعرفة ( .)Neutzling et al., 2018ويعد االتصال وفقا للنتائج التي توصلت اليها بعض الدراسات عنصرا مهما من عناصر إدراة سلسلة التوريد املؤثرة في أداء
الشركات)Palandeng, Kindangen, Timbel, and Massie, 2018( .
وتتضمن عملية االتصال في سلسلة التوريد الطرق التي يتم بواسطتها تبادل وتشارك املعلومات واملعرفة بين شركاء سلسلة التوريد .وتؤدي عملية االتصال
الناجحة إلى تحسين مرونة تبادل املعلومات ،األمر الذي يحسن من استجابة سلسلة التوريد وزيادة فاعليتها التشغيلية ( .)Qatawneh, 2018ومن جوانب أهمية
ً ً
االتصاالت في سلسلة التوريد أنها تعتبر عنصرا مهما في تحقيق تكامل سلسلة التوريد ،خاصة وأنها تمثل الوسائل املستخدمة لضمان تدفق املعلومات في الشركة
بينها وبين شركاء سلسلة التوريد.
وينظر بعض الباحثين إلى اتصاالت سلسلة التوريد من زاوية ثقافة التعاون السائدة بين املنظمة وشركاء سلسلة التوريد ،وهي الثقافة التي تتكون من
الثقة ،وتشارك املعلومات ،واالتصاالت املفتوحة ،واملنافع املشتركة .وتساعد االتصاالت املفتوحة وفي محور الحديث هنا في تنفيذ ممارسات سلسلة التوريد
األخرى مثل تشارك املعلومات الذي يؤدي إلى تطوير فهم مشترك بين املنظمة وشركاء سلسلة التوريد .ويشير بعد االتصاالت هنا إلى ضرورة االبتعاد عن تطبيق
مبدأ نقاط االتصال املفردة التي تؤدي إلى توقف عملية االتصال في حال تعطلها .ومثال ذلك ،أن تقوم املنظمة بتحديد موظف واحد مسؤول عن االتصاالت مع
شركاء سلسلة التوريد وهذا يعني أن غياب املوظف املسؤول عن االتصاالت سوف يؤثر بطريقة سلبية في تنفيذ أنشطة سلسلة التوريد عند غياب املوظف
(.)Barratt, 2004
ويرى الباحثين أن االتصاالت الفاعلة تعد مكملة لبقية أبعاد أداء سلسلة التوريد ،وتأتي من خالل مراعاة الشركة لتنسيق االتصاالت األفقية والعمودية
الداخلية فيها ،واستخدام وسائل االتصاالت الحديثة ،والتقييم املستمر ألنظمة االتصاالت ،واملحافظة على تدفق املعلومات ،ومراعاتها لضرورة أن تلعب أنظمة
ً
ً
االتصاالت املستخدمة من قبلها دورا فاعال في تحسين أداء سلسلة التوريد.
 . 3التخطيط املشترك ) (Joint Planning
ّ
يشكل التخطيط املشترك بين شركاء سلسلة التوريد أحد العناصر املهمة لتحسين أداء سلسلة التوريد إذ يحسن من مرونة سلسلة التوريد ويمكن الشركة
من تقديم القيمة املتميزة التي تسعى لتقديمها لزبائنها وتصنف بعض الدراسات ( )Prajogo, Mena, and Nair, 2018التخطيط املشترك بين شركاء سلسلة
التوريد تحت مداخل التعاون التشغيلي ( .)Prajogo et al., 2018وذلك من منطلق أن التعاون يبدأ بأنشطة التخطيط املسترك وينتهي بأنشطة الرقابة املشتركة
في سبيل تقييم أداء سلسلة التوريد على مستوى كل شريك من شركاء السلسلة وعلى مستوى أداء السلسلة ككل (.)Mentzer et al., 2001
ومن جهة أخرى فإن التخطيط املشترك في جوهره يمثل جهد تعاوني مشترك قد يشمل مجاالت عدة مثل زيادة الحصة السوقية ،وتحسين درجة توفر
املواد ،وتقليل التكاليف عبر تقليل املستويات الكلية للمخزون ،وقد يشمل التخطيط املشترك مجاالت أخرى مثل تصميم املنتجات أو تصميم سلسلة التوريد
نفسها .ومن أهم عناصر نجاح التخطيط املشترك التزام الدارة العليا بتحقيق الغاية من التخطيط املشترك ( Akkermans, Bogerd, and Van Doremalen,
 .)2004ويؤكد باحثون آخرون ( )Soosay, 2008على أن التخطيط املشترك يمثل أحد عناصر التعاون مع عناصر أخرى تشمل تشارك املعلومات وحل
املشكالت واتخاذ القرارات.
وعليه ،يمكن القول أن التخطيط املشترك ال يقل أهمية عن بقية أبعاد سلسلة التوريد من حيث أنه يحسن من قدرة الشركة على االستجابة السريعة
للتغيرات في السوق .وال يقتصر التخطيط املشترك على جانب واحد بل يتضمن عدد من املجاالت مثل تصميم وتطوير املنتجات ،والتخطيط اللوجستي،
وتحسين ظروف العمل ،والبداع وتطوير القدرات واملهارات واتخذا القرارات املشتركة)Kumar et al., 2018( .
ويرى الباحثين بهذا الصدد أن التخطيط املشترك هو الجهود املشتركة التي تقوم بها الشركة مع شركاء سلسلة التوريد في مجال تصميم وتطوير املنتجات
وكيفية تسويقها وتوزيعها ومواكبة مستجدات السوق مع أخذ اهداف سلسلة التوريد بعين االعتبار من أجل أن يؤدي هذا التخطيط إلى تحسين أدائها .ويمكن
النظر إلى التخطيط املشترك من خالل ارتباط سلسلة توريد الشركة باألنشطة التي تراعي استمرارية تدفق السلع والخدمات ،وتكامل املعلومات ضمن سلسلة
التوريد ككل ،وتطوير العالقات مع شركاء سلسلة التوريد ،والتزام الدارة العليا بتحسين بيئة العمل ووضع الخطط القابلة للتنفيذ والقياس.
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 . 4التعاون ) (Collaboration
ً ً
يعد التعاون بين أطراف سلسلة التوريد عنصرا مهما لتحقيق التكامل بين شركاء السلسلة بداية الذي يسهم بدوره في تحسين أداء سلسلة التوريد ( Wu
ً
 .)and Chiu et al., 2018وتبعا لنظرية املوارد فإن التعاون بين املنظمة ومورديها وزبائنها يمكن املنظمة من امتالك املوارد النادرة غير القابلة للتقليد التي تسهم
بتحقيق امليزة التنافسية)Mani et al., 2018( .
ويشير التعاون في سياق سلسلة التوريد إلى السلوك اليجابي السائد بين شركاء سلسلة التوريد في مجال أنشطة هذه السلسلة وما تتضمنه من تبادل
للموارد وتخطي للمخاطر .واملتطلب السابق األكثر أهمية لنجاح التعاون في سلسلة التوريد هو تشارك املوارد ،سواء املعلوماتية ،أو املادية ،أو املالية بطريقة
تتسم بالفاعلية والكفاءة بحيث تؤدي إلى تحقيق رضا الزبائن(Wu and Chiu, 2018) .
كما يعرف التعاون في سلسلة التوريد بأنه التنسيق املشترك لتنفيذ أنشطة سلسلة التوريد بين الشركة وشركائها في سلسلة التوريد ،وذلك من أجل تقديم
مخرجات مشتركة .وال يتوقف التعاون في هذا املجال على متطلبات املعامالت الحالية التي تحدث على مستوى املستويات الدارية ،ولكنها تتضمن التنسيق
املشترك بين مختلف األقسام الوظيفية لدى الشركة وشركائها)Mentzer et al., 2001( .
ويرى بعض الباحثين أن التعاون في سياق سلسلة التوريد يشير إلى عملية اتخاذ القرارات املشتركة وبالتالي املسؤولية املشتركة عن املخرجات .ومن أهم
أركان هذه العملية السعي لتحقيق أهداف مشتركة ،والفهم املشترك للعمليات ،والرؤية املشتركة ،واملوارد املشتركة ،وااللتزام بالعمل الجماعي .ويعتمد نجاح
التعاون في هذا املقام على رغبة ومقدرة املديرين في تطوير العالقات الطيبة والثقة املتبادلة ( .)Stank et al., 2001وتكمن أهمية التعاون في سلسلة التوريد في أنه
يؤدي إلى تحسين كفاءة واستجابة أنشطة سلسلة التوريد من حيث تلبية احتياجات السوق (.)Cao and Zhang, 2011
ويشير الباحثين إلى امكانية التعرف إلى التعاون في سلسلة التوريد من خالل تحديد مستوى ادراك الشركة ألهمية بعد التعاون في سلسلة التوريد ،ودوره في
تحسين أداء الشركة من وجهة نظر مديريها ،وفي تقليل فرص فشل تنفيذ أنشطة سلسلة التوريد ،وزيادة الثقة بين الشركة والزبائن ،وكذلك دوره في تحقيق امليزة
التنافسية.
تكامل سلسلة التوريد
تباينت تعريفات الباحثين ملفهوم تكامل سلسلة التوريد من حيث الجهة التي تتم معها عملية التكامل؛ ففي حين عرفه البعض بأنه التكامل مع املوردين
فقد عرفه آخرون بأنه التكامل مع الزبائن ،ونظر إليه آخرون بأن التكامل الداخلي الذي يكون داخل الشركة والتكامل الخارجي الذي يتضمن التكامل مع
املوردين والزبائن)Lu et al., 2018( .
ويقصد بالتكامل الداخلي التكامل الذي يحدث بين مختلف الوظائف داخل الشركة مثل الحصول على املواد والنتاج .أما التكامل الخارجي فهو التكامل
الذي يحدث خارج حدود الشركة ،أي مع املوردين والزبائن .ويعد التكامل بشقيه ذو أثر إيجابي في تحسين أداء الشركة وينظر لتكامل سلسلة التوريد بوصفه
أحد عوامل النجاح الرئيسية في إدارة سلسلة التوريد)Radhakrishnan et al., 2018( .
ويمكن بصفة عامة تعريف تكامل سلسلة التوريد بأنه التعاون االستراتيجي بين الشركة وشركاء سلسلة التوريد في العمليات الداخلية والخارجية .وذلك
بهدف تحقيق فاعل وكفؤ للمنتجات والخدمات ،واملعلومات ،واملوارد املالية ،والقرارات من أجل تقديم أفضل قيمة ممكنة للزبائن بأقص ى سرعة وبأقل تكلفة
ممكنة .ويتضح أن هذا التعريف يتكون من عدة عناصر مهمة تتضمن التعاون االستراتيجي ،والثقة املتبادلة ،وطول فترة العقد بين الشركة وشركاء سلسلة
التوريد ،والعمل على حل أية صراعات محتملة ،بالضافة إلى تشارك املعلومات واملخاطر ( .)Flynn et al., 2010وقد حدد ارتيمة ( )2006أربعة أشكال لتكامل
سلسلة التوريد تشمل تكامل املعلومات بين شركاء سلسلة التوريد ،والتكامل في مجال التخطيط املشترك للعمليات واألنشطة الداخلية والخارجية ،بالضافة إلى
ً
التكامل على صعيد تدفق العمل خاصة العمل املتعلق بالطلبات الجديدة ،وأخيرا ،تصميم وتطوير األعمال الجديدة املتمثلة في تطوير املنتجات الجديدة
واختراق االسواق الجديدة واالستخدام األمثل للموجودات وتحقيق مستويات مرتفعة من الفاعلية التنظيمية.
ويرى الباحثين أن تكامل سلسلة التوريد يتضمن تطوير العالقات الدائمة مع الزبائن ،وتبادل املعلومات مع شركاء سلسلة التوريد ،والتخطيط املشترك
ألنشطة سلسلة التوريد وذلك بهدف تحسين األداء العام ألداء سلسلة التوريد.
العالقة بين أبعاد سلسلة التوريد
تعرف إدارة التوريد بأنها مجموعة األنشطة التي تقوم بها الشركات لتحليل فرص التوريد وتطوير استراتيجياتها واختيار املوردين وتنفيذ األنشطة املطلوبة
القتناء املوارد ،ويناقش الجانب اللوجستي منها تدفق السلع عبر سلسلة التوريد ويغطي قضايا مثل النقل والتخزين ( .)Bozarth and Handfield, 2019ومن
هنا يتضح أن أبعاد سلسلة التوريد التي تم اختيارها في الدراسة الحالية البد وأن تؤدي دورها في تحقيق الهدف النهائي من سلسلة التوريد .وقد تم التعامل معها
من خالل عالقاتها ببعضها وأثرها في أداء سلسلة التوريد.
ً ً
لقد تبين أن البعد األول من أبعاد أداء سلسلة التوريد (تشارك املعلومات) يشكل مصدرا مهما من مصادر فاعلية سلسلة التوريد ( Voigt and
ّ
 .)Inderfurth, 2012ويمكن هذا البعد من توفير املعلومات االستراتيجية لجميع شركاء سلسلة التوريد ( ،)Mentzer et al., 2001وهي معلومات تتسم بأنها
جديدة ومالئمة .وتستخدم هذه املعلومات في تنسيق األنشطة واملهام اليومية وفي تعزيز أداء سلسلة التوريد من خالل توفير املادة األساسية ،وهي املعلومات من
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أجل التنبؤ والتخطيط إتخاذ القرارات ( .)Hugos, 2018ويتوقف تحقيق الغاية املنشودة من تشارك املعلومات على تبني بعد آخر من أبعاد أداء سلسلة التوريد
(االتصاالت) ،وهو البعد الذي يوفر الوسيط الفاعل لتبادل املعلومات ( )Neutzling et al., 2018وضمان تدفقها بين شركاء سلسلة التوريد وكذلك تبادلها
بمرونة.
في حال تحقق البعدين السابقين ،فإن املعلومات الجيدة التي تم تشاركها بمرونة في وقتها عبر وسائل اتصال فاعلة تشكل أرضية مناسبة لتوظيفها في
تحقيق بعد ثالث من أبعاد أداء سلسلة التوريد (التخطيط املشترك) بين شركاء سلسلة التوريد في مجاالت عدة مثل تصميم املنتجات وتطويرها ( Kumar et al.,
 )2018وفي مجاالت أخرى مثل تقليل التكاليف مثل تكاليف املخزون ،وحل املشكالت ( .)Akkermans et al., 2004وبطبيعة الحال فإن هذه املمارسات تتطلب
ً
ً
ً
تبني بعدا آخر (التعاون) باعتباره سلوكا تعاونيا يقوم على تشارك مختلف املوارد التنظيمية الذي يمثل خطوة أساسية في تحسين التكامل بين شركاء سلسلة
التوريد )(Wu and Chiu, 2018؛ األمر الذي يؤدي في نهاية املطاف إلى تحقيق البعد األخير من أبعاد أداء سلسلة التوريد (تكامل سلسلة التوريد) الذي يوصف
بالركيزة األساسية لنجاح إدارة سلسلة التوريد)Radhakrishnan et al., 2018( .
العالقة بين التوجهات االستراتيجية وأداء سلسلة التوريد
ً ً
تلعب التوجهات االستراتيجية دورا مهما في تحسين أداء سلسلة التوريد ،ويتضح هذا الدور من خالل النظر إلى األدوار التي تؤديها التوجهات االستراتيجية
في سياق أداء سلسلة التوريد ،خاصة وأن التوجهات االستراتيجية عبارة عن مبادئ ذات أثر في أنشطة املنظمة بحيث تعمل على إيجاد سلوكيات معينة تتحول
ً
ً
إلى ممارسات تقوم املنظمة بتطبيقها وااللتزام بها ألنها تلعب دورا حيويا في تحقيق األهداف التنظيمية املنشودة ومنها تحسين األداء (.)Okello et al., 2018
وحيث أن األداء الكلي لسلسلة التوريد يتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بكل منظمة من املنظمات املشاركة في سلسلة التوريد فإنه من الضروري أن تقوم كل
شركة بدمج أنشطتها باستراتيجيتها وضمان تطابقها مع هيكلها التنظيمي وثقافتها)Lockamy and McCormack, 2004( .
ويمكن القول على صعيد أبعاد التوجهات االستراتيجية أن التوجه السوقي بوصفه العملية القائمة على البحث املستمر عن معلومات الزبائن بهدف
التعرف إلى طلبات السوق والعمل على تلبيتها ( )de Guimaraes et al., 2018يشكل في واقع األمر املادة التي يتم تشاركها من قبل أطراف سلسلة التوريد التي يتم
توجيهها لتحسين أداء سلسلة التوريد .وكذلك الحال فإن التوجه السوقي بوصفه ثقافة تقديم قيمة للزبائن ) (Izadi and Ahmadian, 2018يحسن من دور
التوجه لعالقات الزبائن.
ً
ً
كما أن التوجهات االستراتيجية األخرى مثل التوجه الريادي والتوجه التكنولوجي دورا فاعال في تحقيق الهدف املتمثل بتقديم قيمة حقيقية للزبائن.
ويالحظ كذلك أن التوجه الريادي وما يتضمنه من عناصر مثل ايجاد الفرص السوقية ،وتطوير املنظمة ،واملبادرة بتأسيس فرق العمل ،وإحداث التحول أو
التغيير التنظيمي املطلوب على مستوى األفراد وفرق العمل واملنظمة ككل ( )de Guimaraes et al., 2018يسهم في تحسين أداء سلسلة التوريد.
الدراسات السابقة:
• أجرت الشوابكة ( )2018دراسة هدفت إلى تعرف أثر التوجهات االستراتيجية في نجاح املشاريع في مركز امللك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير مع بيان
الدور الوسيط لرأس املال الفكري .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتم جمع البيانات من خالل استبانة تم تطويرها ألغراض الدراسة وزعت
على عينة تكونت من مديري املشاريع .بلغ عدد االستبانات املوزعة ( )134استبانة .أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجهات االستراتيجية
بأبعادها في نجاح املشاريع في مركز امللك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير ،ووجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجهات االستراتيجية بأبعادها في نجاح
املشاريع في مركز امللك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير من خالل رأس املال الفكري كمتغير وسيط.
• كما أجرى على وأبو مسلم ( )2017دراسة بهدف تحليل لسلسلة توريد األلبان ومنتجاتها لعدد من منتجي األلبان في جمهورية مصر العربية ،وذلك من
خالل االعتماد على البيانات الثانوية املنشورة وغير املنشورة بمطبوعات وقواعد البيانات وسجالت وزارة الزراعة والجهاز املركزي للتعبئة العامة والحصاء
والهيئة العامة للطب البيطري في مصر ،مع إجراء العديد من املقابالت مع الجهات ذات الصلة في املراحل املختلفة لسلسلة توريد األلبان ومنتجاتها والبالغ
ً
عددهم ( )250فردا وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائبة البسيطة ،واستخدمت املقابلة كأداة لجمع بيانات الدراسة وتم التحليل باستخدام التحليل
البيئي الرباعي لسلسة توريد األلبان ومنتجاتها .وأظهرت الدراسة العديد من النتائج ،ومن أهمها توفير العديد من السالسل املستخدمة في إنتاج األلبان
وزيادة الوعي لدى السكان بأهمية األلبان ومنتجاتها وقيمتها الغذائية وتنوع الطلب عليها.
• وهدفت دراسة ابو ضيف هللا والشعار ( )2017إلى الكشف عن أثر نظم تخطيط موارد الشركات في أداء سلسلة التوريد في شركات األدوية األردنية.
ً
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتم جمع بياناتها بواسطة استبانة وزعت على عينة قصدية قوامها ( )180مستخدما من مستخدمي نظم
تخطيط موارد الشركات في شركات األدوية األردنية .وقد استخدمت الدراسة أساليب االحصاء الوصفي واالستداللي وتوصلت الدراسة إلى وجود مستوى
مرتفع من حيث تطبيق نظم تخطيط موارد الشركات ومستوى أداء سلسلة التوريد فيها .كما بينت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية لنظم تخطيط
موارد الشركات في أداء سلسلة التوريد .ولم تظهر نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تطبيق نظم التخطيط تعزى لعدد سنوات
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العمل على النظام في الشركة .ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة تطبيق نظام النتاج في الوقت املحدد بحيث يشمل مختلف األقسام في الشركات مثل
إدارة املوارد البشرية وإدارة الجودة ،وضرورة استفادة الشركات الصناعية من نظم تخطيط املوارد وتعديل نماذجها بما يتفق وطبيعة القطاع الصناعي.
• وهدفت دراسة الحرايسة ( )Al-Haraisa, 2017إلى التعرف إلى أثر النتاج في الوقت املطلوب في ّ
التميز التشغيلي للشركات الصناعية العاملة في مدينة
الحسين بن عبدهللا الثاني الصناعية في محافظة الكرك .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واعتمد االستبانة لجمع البيانات من عينة تكونت
من ( )168مدي ًرا في أقسام النتاج والخدمات اللوجستية .وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي إيجابي للنتاج في الوقت املطلوب في ّ
التميز التشغيلي.
وفي ضوء النتائج التي توصلت اليها ،أوصت الدراسة أن تهتم الشركات الصناعية محل الدراسة بتطبيق نظام النتاج في الوقت املطلوب من خالل التركيز
على وضعية املعدات ،وجودة املوردين ،وتقليل وقت التشغيل من أجل تحسين ّ
التميز التشغيلي وكسب امليزة التنافسية.
ً
• أما دراسة عبيدات ( )Obiedat, 2016فقد هدفت الدراسة إلى اختبار أثر التوجه االستراتيجي ممثال بالتوجه االستراتيجي ،والتوجه الريادي ،والتوجه
التكنولوجي في األداء التنظيمي ،باالضافة إلى التعرف إلى الدور الوسيط لالبتكار ببعديه االبتكار التدريجي واالبتكار الجذري في العالقة بين هذين املتغيرين.
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليل وتم جمع البيانات بواسطة استبانة وزعت على عينة من املديرين في شركات االتصاالت في األردن ،تكونت من
ً
( )252مديرا من مختلف املستويات الدارية .وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجه االستراتيجي في االبتكار وعدم وجود أثر ذو داللة
ً
إحصائية للتوجه االستراتيجي في األداء التنظيمي .وأخيرا ،بينت نتائج الدراسة أن االبتكار يعد بمثابة وسيط جزئي في أثر التوجه االستراتيجي في األداء
التنظيمي.
• وأجرى الشعار ( )2014هدفت الدراسة إلى البحث في أثر تكامل سلسلة التوريد على األداء التشغيلي في الشركات الصناعية األردنية كبيرة ومتوسطة
الحجم ،وتكون مجتع الدراسة من الشركات الصناعية متوسطة وكبيرة الحجم في األردن ،وتمثلت عينة الدراسة من عدد من العاملين في هذه الشركات بلغ
ً
ً
عددهم ( )100فردا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،واستخدمت االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة .وبعد تحليل البيانات إحصائيا،
توصلت الدراسة إلى أن لتكامل سلسلة التوريد (التكامل االستراتيجي ،التكامل الداخلي ،والتكامل الخارجي) األثر على األداء التشغيلي .كما بينت نتائج
الدراسة أن استجابة سلسلة التوريد تؤثر على األداء التشغيلي .وقد أوصت الدراسة بالعمل على رفع مستوى الثقة واللتزام والهتمام بمصالح كافة
األطراف املشتركة في سلسلة التوريد من أجل البقاء على املستوى العالي من التكامل الخارجي لسلسلة التوريد ،وتحسين مدى ومستوى إستجابة السلسلة
للتغيرات التي قد تطرأ في السوق وتبسيط إجراءات العمل بما يتالئم مع هيكل سلسلة التوريد.
• وهدفت دراسة زاهي وآخرون ) (Zahi et al, 2018إلى مناقشة العالقة بين التوجه الريادي ،والقدرة االستيعابية ،واألنشطة البيئية ،وأداء االبتكار
التكنولوجي .اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتم جمع بياناتها من عينة العاملين في الشركات الصغيرة واملتوسطة في الصين تألفت من ()240
ً
عامال .وبعد إجراء عملية التحليل االحصائي ،توصلت الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين التوجه الريادي واألداء االبتكاري ،كما بينت أن األثر
ً
املعدل لقدرة الشركة في حال ارتفاع نشاط البيئة الخارجية يكون أكبر مما لو كان نشاط البيئة الخارجية منخفضا.
• وهدفت دراسة باكديتشوهو ) (Pakdeechoho & Sukhotu, 2018إلى تحديد طبيعة العالقة بين التعاون املستدام في سلسلة التوريد واألداء املستدام
للشركات الصناعية .وهدفت إلى التحقق مما إذا كانت الحوافز التي تقدمها الشركات في سلسلة التوريد تلعب دور املتغير املعدل في العالقة بين التعاون
املستدام لسلسلة التوريد واألداء املستدام لشركات التصنيع الغذائي في تايالند .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة لجمع البيانات من
ً
عينة شملت ( )206فردا تم اختيارهم من ( )215شركة .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية للتعاون املستدام في سلسلة التوريد في
األداء االقتصادي واالجتماعي ،ولكن ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتعاون املستدام في األداء البيئي .وبينت النتائج كذلك أن الحوافز املقدمة من
الشركات في سلسلة التوريد تحسن من أثر التعاون املستدام في سلسلة التوريد في األداء االجتماعي.
• وقامت فيفيان وآخرون ( )Viviane et al., 2018بدراسة هدفت إلى الكشف عن العوامل الحرجة لنجاح السلسة القصيرة لتوريد األغذية .اعتمدت
ً
الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم جمع البيانات بواسطة استبانة تكونت من ( )250فردا من منتجي الحليب واأللبان في إيطاليا والبرازيل ،إذ تم توزيع
( )260استبانة ،استرد منها ( )205استبانة .وقد توصلت الدراسة إلى أن العوامل الحرجة ممثلة في تقليل مدة التوصيل في سلسلة التوريد من خالل تقليل
املسافات ،والتخلص من الوسطاء ،والتقليل من تكاليف النقل ،والخلفيات الثقافية للمنتجين وعالقتها بتبني هذه العوامل الحرجة ،واستخدام األساليب
النتاجية األفضل في املزارع الصغيرة ،والتركيز على النواحي الصحية للزبائن ذات أثر معنوي في نجاح سلسلة توريد األغذية.
• وأجرى ريزارت واملهيميتي ) (Rezart and alimehmeati, 2017دراسة هدفت إلى تحليل مفهوم التوجه السوقي كمصدر خارجي والبداع التنظيمي في
البيئة األلبانية ،وذلك من خالل دراسة العالقة بين التوجه السوقي والبداع التنظيمي واألداء التنظيمي .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،وتم
ً
جمع بياناتها من عينة اشتملت على ( )200موظفا من املوظفين العاملين في ( )99شركة من الشركات العاملة في ألبانيا .توصلت الدراسة إلى وجود أثر
معنوي للتوجه السوقي في البداع التنظيمي وأداء الشركة .وأوصت الدراسة ضرورة إجراء دراسات مستقبلية خاصة في نقص الدراسات التي تناولت هذا
املوضوع في ألبانيا وذلك باستخدام عينات ذات حجم أكبر وفي قطاعات مختلفة.
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الطريقة واإلجراءات:
طبيعة الدراسة واستراتيجيتها:
تعد هذه الدراسة من حيث طبيعتها دراسة تطبيقية ( ،)Empirical studyومن حيث غرضها دراسة إيضاحية ( ،)explanatory studyكونها تعتمد على
العالقة السببية بين املتغيرات :توجهات استراتيجية (املتغير املستقل) ،وأداء سلسلة التوريد (املتغير التابع) ،إذ تهدف هذه الدراسة إلى دراسة خصائص توجهات
الستراتيجية في املنظمة ومعرفة إذا ما كان هناك أثر للتوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد من خالل الدور الوسيط النتاج في الوقت املطلوب في شركة
ألبان اليوم .اضافة إلى ذلك فهي تعد من حيث اعتمادها على الدراسات السابقة والنظريات الدارية دراسة استنتاجية أما من خالل التخطيط وضبط الدراسة
فهي غير مخططة ( )non contrived researchكونها أجريت في البيئة الطبيعية في شركة ألبان اليوم دون تهيئة ظروف معينة ،كما تعتبر مقطعية ( cross-
 )sectionalمن حيث األفق الزمني ألنها تجرى ملرة واحدة تستهدف عينة في وقت واحد .وقد اتبعت الدراسة استراتجية املسح الشامل لجميع املدراء في املستوى
األعلى واملتوسط والتشغيلي لشركة ألبان اليوم.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع أفراد املجتمع من املديرين العاملين في الدارة العليا والوسطى والتشغيلية في شركة ألبان اليوم (الرئيس التنفيذي ،ونواب
ً
الرئيس التنفيذي ،ومديرو الدوائر ،ورؤساء األقسام ،ومديرو املناطق ،واملشرفين) في العام  2018والبالغ عددهم ( )171مديرا حسب إحصائيات مجموعة سما
األردن لالستثمارات الغذائية والصناعية في الربع األول من العام 2018م .وقد تم توزيع ( )171استابنة على أفراد عينة الدراسة ،وتم استرداد ( )156استبانة
جميعها صالحة ألغراض التحليل الحصائي ،أي بنسبة استجابة بلغت ( .)%91وتتمثل وحدة التحليل واملعاينة باملديرين العاملين في الدارة العليا والوسطى
والشرافية في مختلف الوحدات التنظيمية (التسويق ،واملحاسبة واملالية ،وأنظمة املعلومات ،واملوارد البشرية ،والتخطيط واملبيعات ،والنتاج ،وإدارة الجودة،
وإدارة سلسلة التوريد ،وإدارة البحث والتطوير وإدارة العالقات العامة).
أداة الدراسة:
تم إعداد أداة االستبانة بعد الرجوع إلى األدب السابق كدراسة  Aranda, (2014),ودراسة Galliers and leidner, (2013),ودراسة &Constangiora,
 Florian, (2014).وقد تكونت االستبانة من األجزاء اآلتية:
• الجزء األول :ويضم البيانات الديموغرافية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة (الجنس ،وعدد سنوات الخبرة ،والعمر ،واملؤهل العلمي).
• الجزء الثاني :ويتضمن الفقرات الخاصة بقياس املتغير املستقل (التوجهات االستراتيجية) واملتغير التابع (أداء سلسلة التوريد) واملتغير الوسيط (النتاج في
الوقت املطلوب).
صدق األداة:
تم عرض الستبانه بصورتها األولية على األستاذ املشرف ،ملناقشة فقراتها ،ومن ثم تم عرضها على عدد من األساتذة املحكمين في عدد من الجامعات
األردنية املختلفة للتأكد من تغطيتها لجوانب املوضوع األساسية ووضوحها ،وسالمة صياغتها ومحتوياتها ،وقد تم تعديلها بنا ًء على مالحظات املحكمين من خالل
ً
ً
ً
حذف بعض العبارات ،وتعديل وإضافة عبارات جديدة ،وإعادة صياغة بعض الفقرات ،لتصبح أكثر وضوحا وفهما لدى العاملين ،ولتكون أكثر صدقا في قياس
موضوع هذه الدراسة وبالشارة إلى ملحق املحكمين
ثبات أداة الدراسة:
تم احتساب معامل االتساق الداخلي بأسلوب كرونباخ ألفا ) (Cronbache’s Alphaوتظهر النتائج في الجدول ( )1الذي يبين معامالت الفا
) Coeffecientsملحاور أداة الدراسة ولالدأة.

(Alpha

جدول ( :)1معامالت كرونباخ ألفا ألداة الدراسة
املحور

األبعاد

قيمة ألفا

التوجهات االستراتيجية

التوجه السوقي

0.781

أداء سلسلة التوريد

التوجه الريادي

0.711

التوجه التكنولوجي

0.842

التوجه بالعالمة التجارية

0.794

التوجه لعالقات الزبائن
املشاركة في املعلومات

0.882
0.920

االتصاالت

0.864

التخطيط املشترك

0.923

التعاون

0.821

تكامل سلسة التوريد

0.779
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يتضح من الجدول ( )1أن االستبانة ككل تتمتع بالثبات اذ بلغت قيمة ألفا ( ،)0.913وكذلك الحال بالنسبة لقيم ألفا ألبعاد أداة الدراسة التي تراوحت بين
( )0.923-0.711حيث أن جميع هذه القيم أكبر من ( )0.70وهي القيمة املعتمد كمعيار لقبول ثبات األداة(Sekaran, 2012) .
جدول ( :)2مصفوفة ارتباط بيرسون للمتغيرات املستقلة
املتغير

التوجه السوقي

التوجه الريادي

التوجه السوقي
التوجه الريادي
التوجه التكنولوجي
التوجه بالعالمة التجارية
التوجه لعالقات الزبائن

1
**0.269

1

التوجه
التكنولوجي

التوجه بالعالمة
التجارية

**0.272

*0.298

1

**0.232

*0.378

*0.229

1

**0.385

**0.346

**0.309

**0.360

التوجه
لعالقات
الزبائن

1

* معامل االرتباط ذوداللة إحصائية عند ( ** )0.05معامل االرتباط ذوداللة إحصائية عند ()0.01

يالحظ من النتائج في الجدول ( )2أن أبعاد املتغير املستقل تترتبط ببعضها البعض دون وجود معامالت ارتباط قوية اذ تراوحت معامالت االرتباط بين
ً
( )0.229-0.385وبالتالي فهي جميعا أقل من ( )0.8التي تعد مؤشر على وجود ارتباط عال بين املتغيرات.
تحليل البيانات واختبارالفرضيات:
أبعاد املتغيراملستقل :التوجهات االستراتيجية
تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية من أجل وصف تقديرات أفراد عينة الدراسة لفقرات أبعاد متغير التوجهات االستراتيجية .وفيما
ً
يلي عرضا للنتائج لكل بعد من أبعاد متغيرات التوجهات االستراتيجية.
جدول ( :)3املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ألبعاد التوجهات االستراتيجية
الفقرة

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

3.55

0.54

3.54

0.63

3.51

0.78

3.50

0.67

3.42

0.91

-

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

التوجه التكنولوجي
التوجه لعالقات الزبائن
التوجه السوقي
التوجه الريادي
التوجه بالعالمة التجارية

تشير النتائج في الجدول ( )3إلى إجابات أفراد العينة على العبارات الخاصة بأبعاد التوجهات االستراتيجية في شركة ألبان اليوم وبلغ املتوسط الحسلبي
لهذه االبعاد على التوالي ( )3.42 ،3.50 ،3.51 ،3.54 ،3.55وهي تشير إلى مستوى متوسط من تبني التوجهات االستراتيجية (التوجه التكنولوجي ،التوجه لعالقات
الزبائن ،التوجه السوقي ،التوجه الريادي ،التوجه بالعالمة التجارية).
أبعاد املتغيرالتابع :أداء سلسة التوريد
املشاركة في املعلومات
جدول ( :)4املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية البعاد أداء سلسة التوريد
الفقرة
التعاون
تكامل سلسلة التوريد
االتصاالت
التخطيط املشترك
املشاركة في املعلومات

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

3.98

0.67

3.96

0.68

3.90

0.78

3.87

0.72

3.82

0.55

-

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

يوضح الجدول ( )4إجابات أفراد العينة على العبارات املتعلقة بأبعاد أداء سلسة التوريد (التعاون ،تكامل سلسلة التوريد ،االتصاالت ،التخطيط
املشترك ،املشاركة في املعلومات) في شركة ألبان اليوم وبلغ املتوسط الحسابي لهذه االبعاد على التوالي ( )3.42 ،3.50 ،3.51 ،3.54 ،3.55وهي تشير إلى مستوى
مرتفع الداء سلسلة التوريد.
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اختبارفرضيات الدراسة
تم استخدام تحليل االنحدار املتعدد من أجل اختبار فرضيات الدراسة ،وهي الفرضية الرئيسية التي تنص على " ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها (التوجه السوقي ،والتوجه الريادي ،والتوجه التكنولوجي ،والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه
لعالقات الزبائن) في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده مجتمعة (املشاركة في املعلومات ،واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في
شركة ألبان اليوم" .والفرضيات الفرعية التي تفترض عدم وجود أثر للتوجهات االستراتيجية (التوجه السوقي ،الريادي ،التكنولوجي ،التوجه بالعالمة التجارية،
والتوجه لعالقات الزبائن) في أداء سلسة التوريد .وتظهر نتائج التحليل في الجدول (.)5
جدول ( :)5نتائح اختبارأثرالتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها في اداء سلسلة التوريد
املتغير
التابع

أداء
سلسلة
التوريد

ملخص النموذج
معامل
االرتباط

معامل
التحديد

R

R2

0.76

0.582

قيمة
F

تحليل التباين

املعامالت

ANOVA

Coefficients

درجة
الحرية
df

41.71

5

مستوى
الداللة
Sig.
0.000

البيان

التوجه السوقي
التوجه
الريادي
التوجه
التكنولوجي
التوجه
بالعالمة
التجارية
التوجه
لعالقات
الزبائن

B

الخطأ املعياري

t

املحسوبة

مستوى
الداللة
Sig.

0.157

0.052

3.016

0.003

0.162

0.052

3.122

0.002

0.197

0.052

3.773

0.000

0.089

0.039

2.313

0.022

0.355

0.054

6.594

0.000

تشير النتائج في الجدول ( )5إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجهات االستراتيجية في شركة ألبان اليوم إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( ، )0.763األمر
الذي يعني وجود عالقة ارتباط موجبة مرتفعة بين التوجهات االستراتيجية وأداء سلسلة التوريد ،وقد بلغت قيمة معامل التحديد ( )0.582مما يعني أن
التوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها تفسر ما نسبته ( )%58.2من التباين في أداء سلسة التوريد .ومن حيث قيمة ) (Fفقد بلغت ( )41.71بمستوى داللة
( .)0.000وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة ) (α ≤ 0.05ودرجة حرية تساوي ( .)5وتشير قيم املعامالت إلى أن قيمة ) (Bملتغير التوجه السوقي قد
بلغت ( )0.157وأن قيمة ) (tتساوي ( )3.016بمستوى داللة ( .)0.003أما قيمة ) (Bملتغير التوجه الريادي فقد بلغت ( )0.162وقيمة ) (tتساوي ()3.122
بمستوى داللة ( .)0.002وقد بلغت قيمة ) (Bملتغير التوجه التكنولوجي ( )0.197وقيمة ) (tتساوي ( )3.773بمستوى داللة ( .)0.000ومن حيث قيمة ) (Bملتغير
ً
التوجه بالعالمة التجارية فقد بلغت ( )0.089وقيمة ) (tبلغت ( )2.313بمستوى داللة ( .)0.022واخيرا بلغت قيمة ) (Bملتغير التوجه لعالقات الزبائن ()0.355
وقيمة ) (tتساوي ( )6.594بمستوى داللة ( .)0.000وعليه فقد بينت النتائج أن جميع أبعاد التوجهات االستراتيجية ذات أثر معنوي في أداء سلسلة التوريد.
ً
ويتضح من النتائج ان البعد األكثر تأثيرا في اداء سلسلة التوريد هو التوجه لعالقات الزبائن ،يليه التوجه التكنولوجي ،ثم التوجه الريادي ،والتوجه السوقي،
ً
وأخيرا التوجه بالعالمة التجارية.
وفي ضوء هذه النتائج تم رفض الفرضية العدمية الرئيسية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على "يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
) (α≤0.05للتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها (التوجه السوقي ،والتوجه الريادي ،والتوجه التكنولوجي ،والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه
لعالقات الزبائن) في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده مجتمعة (املشاركة في املعلومات ،واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة
التوريد) في شركة ألبان اليوم" .كما تم رفض الفرعيات الفرعية وقبول الفرضيات البديلة التي تؤكد وجود أثر للتوجهات االستراتيجية محل الدراسة .وتتمثل
معادلة االنحدار بما يلي:
Y = a + bx

أداء سلسة التوريد = ( 0.157 + 2.71التوجه السوقي) ( 0.162 +التوجه الريادي) ( 0.197 +التوجه التكنولوجي) ( 0.089 +التوجه بالعالمة التجارية) 0.355 +

(التوجه لعالقات الزبائن).
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النتائج واالستنتاجات والتوصيات:
ً
أوال :النتائج:
نتائج التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة
بينت نتائج التحليل الوصفي أن الدرجة الكلية للتوجه التكنولوجي جاءت في املرتبة األولى بدرجة متوسطة (املتوسط الحسابي=  ،3.55االنحراف املعياري
=  .)0.54وفي املرتبة الثانية حل التوجه لعالقات الزبائن بدرجة متوسطة (املتوسط الحسابي=  ،3.54االنحراف املعياري=  .)0.63وفي حين احتل التوجه السوقي
املرتبة الثالثة بدرجة متوسطة (املتوسط الحسابي=  ،3.51االنحراف املعياري=  )0.78فقد جاء التوجه الريادي في املرتبة الرابعة بدرجة متوسطة (املتوسط
الحسابي=  ،3.50االنحراف املعياري=  .)0.67وأخيرا ظهر التوجه بالعالمة التجارية في املرتبة الخامسة واألخيرة بدرجة متوسطة (املتوسط الحسابي= ،3.42
االنحراف املعياري= .)0.91
كشفت نتائج التحليل الوصفي أن الدرجة الكلية ملتغير التعاون جاء في املرتبة األولى بدرجة مرتفعة (املتوسط الحسابي=  ،3.98االنحراف املعياري=
 ،)0.67يليه في املرتبة الثانية وبدرجة مرتفعة متغير تكامل سلسلة التوريد (املتوسط الحسابي=  ،3.96االنحراف املعياري=  .)0.68وفي املرتبة الثالثة ظهر متغير
االتصاالت بدرجة مرتفعة (املتوسط الحسابي=  ،3.90االنحراف املعياري=  ،)0.78يليه في املرتبة الرابعة متغير التخطيط املشترك بدرجة مرتفعة (املتوسط
الحسابي=  ،3.87االنحراف املعياري=  .)0.72وفي املرتبة الخامسة جاء متغير املشاركة في املعلومات بدرجة مرتفعة (املتوسط الحسابي=  ،3.82االنحراف
املعياري= .)0.55
أظهرت نتائج التحليل الوصفي للمتغير الوسيط (النتاج في الوقت املطلوب) أن الدرجة الكلية لهذا املتغير جاءت مرتفعة (املتوسط الحسابي= ،4.06
االنحراف املعياري=  .)0.58وقد جاءت الفقرة ( )6التي تنص على " يعمل نظام النتاج في الوقت املطلوب لالستجابة السريعة لطلبات الزبائن " في املرتبة األولى
بدرجة مرتفعة (املتوسط الحسابي=  ،4.32االنحراف املعياري=  )0.99وفي املرتبة األخيرة جاءت الفقرة ( )1التي تنص على " تسعى الشركة إلى تخفيض نسبة
االستهالك في رأس املال من خالل تطبيق النتاج في الوقت املطلوب " .بدرجة مرتفعة (املتوسط الحسابي=  ،3.79االنحراف املعياري = .)940.
نتائج اختبارفرضية الدراسة:
• أظهرت نتائج اختبار الفرضية وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α≤0.05للتوجهات االستراتيجية بداللة أبعادها (التوجه السوقي ،والتوجه
الريادي ،والتوجه التكنولوجي ،والتوجه بالعالمة التجارية ،والتوجه لعالقات الزبائن) في أداء سلسة التوريد بداللة أبعاده مجتمعة (املشاركة في املعلومات،
واالتصاالت ،والتخطيط املشترك ،والتعاون ،وتكامل سلسلة التوريد) في شركة ألبان اليوم.
ً
• وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع نتائج دراسة حمزة ( )2015التي بينت وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجهات االستراتيجية في أداء الشركات بشكل عام .وتتفق
كذلك مع نتائج دراسة ) Min et al. (2007التي أظهرت وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجه السوقي في إدارة سلسلة التوريد وتحسين األداء الكلي للشركة
ومن ضمنه أداء سلسلة التوريد ،ودراسة الشوابكة ( )2018التي بينت وجود أثر ذو داللة إحصائية للتوجهات االستراتيجية بأبعادها في نجاح املشاريع في
مركز امللك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير .ودراسة أبو ضيف هللا ( )2017من حيث دور تطبيق نظم تخطيط موارد الشركات في رفع مستوى أداء سلسلة
التوريد.
ً
ثانيا :االستنتاجات:
االستنتاجات املتعلقة باملتغيراملستقل (التوجهات االستراتيجية)
ً
• تدرك الشركة مدى أهمية التوجهات االستراتيجية علما بأنها تمتلك أحدث التقنيات املستخدمة في تطوير املنتجات وتخصيص املوارد املمكنة لتحقيق هذا
ً
الهدف .فضال عن اهتمامها بالتوجه لعالقات الزبائن من خالل تحقيق حاجات ورغبات الزبائن .ومن جهة أخرى ،تهتم الشركة بطرح األفكار الريادية وامليل
نحو تقديم منتجات ريادية مثل إدراج منتج اللبن اليوناني .باالضافة إلى اختيار العالمة التجارية للشركة وهي "اليوم" التي توحي بالدرجة األولى في أذهان
املستهلكين أن منتجات الشركة طازجة ،خاصة وأن الشركة تسعى جاهدة إلى ايجاد الوعي املناسب لدى زبائنها الحاليين واملحتملين.
االستنتاجات املتعلقة باملتغيرالتابع (أداء سلسلة التوريد)
• تتوخى شركة ألبان اليوم املحافظة على مستوى أداء سلسلة التوريد من التركيز على التعاون مع شركاء السلسلة وتشارك املعلومات ،وإدارة اتصاالتها عبر
ً
ً
التنسيق الداخلي لهذه االتصاالت أفقيا وعموديا ،واهتمام الشركة بالتخطيط املشترك من خالل ربط سلسلة التوريد باألنشطة التي تراعي استمرارية تدفق
املنتجات ،والعمل على إيجاد تكامل الرأس ي الخلفي من خالل الحصول على املواد األولية من مادة الحليب الخام من مزارع شركة سما األردن ،والتكامل
الرأس ي األمامي من خالل فتح قنوات توزيع ومستودعات في جميع أنحاء اململكة للوصول إلى املستهلك النهائي.
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ً
ثالثا :التوصيات:
يمكن في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة تقديم التوصيات اآلتية:
 .1تحسين فاعلية استراتجية التوجه السوقي من خالل ما يلي:
• تحسين مقدرة الشركة على تشخيص املنافسين الحاليين واملحتملين باستخدام أدوات التحليل البيئي لألسواق والحرص الدائم على اليقظة االستراتيجية.
• التعرف إلى السلوك االستهالكي للزبائن من خالل اجراء مسوحات سوقية دورية.
• الحرص على تميز الوسائل التسويقية التي يمكن بواسطتها إبراز دور منتجاتنا في اشباع حاجات الزبائن.
 .2تفعيل مستوى التوجه االستراتيجي الريادي للشركة من خالل ما يلي:
• العمل على ربط تقييم البيئة الخارجية للشركة باالستجابة للفرص الجديدة والتي قد تظهر في األسواق املستهدفة قبل الدخول اليها.
• امليل نحو تقديم املنتجات الريادية التي تضمن خصائص تتفوق على املنافسين.
• تخصيص املوارد املطلوبة لدعم االبتكارات الجديدة.
 .3االستمرار بالتوجه االستراتيجي التكنولوجي القائم على توظيف أفضل التكنولوجيا املتاحة لتطوير منتجات جديدة ،مع التركيز على متابعة االستثمارات
التكنولوجية لدى املنافسين.
 .4تفعيل التوجه االستراتيجي للعالمة التجارية بالتركيز بصورة أكبر على العناصر املعنوية ذات الصلة بالشركة وربطها بمخرجات الشركة واالستمرار في تطبيق
سياسة تحسين الوعي لدى الزبائن والسعي لتخطي الحدود الجغرافية ونشر العالمة التجارية.
 .5تعزيز دور النتاج في الوقت املطلوب لتحسين أثر التوجهات االستراتجيية في تحسين اداء سلسلة التوريد وذلك من خالل:
• املحافظة على مقدرة الشركة بالدارة الفاعلة ملخزونها وزيادة معدل دورانه.
• استمرار االستجابة السريعة لطلبات الزبائن ،وتخفيض نسبة الفاقد في الوقت والجهد ،والتقييم الدوري للمخزون والتركيز على عدم وجود مخزون زائد مع
املحافظة على مخزون األمان وتخفيض نسبة املواد االولية املستخدمة في العمليات التشغيلية.
ً
رابعا :دراسات مستقبلية:
يوصـ ي البــاحثين فــي ضـوء الهــدف الرئيسـ ي للدراسـة واملتمثــل بــالتعرف إلـى أثــر التوجهــات االسـتراتيجية فــي أداء سلســلة التوريـد فــي ظــل وجـود النتــاج فــي الوقــت
ً
ً
املطلوب متغيرا وسيطا بإجراء دراسات مستقبلية في املوضوعات اآلتية:
• دراسة توجهات استراتيجية أخرى لم تتم دراستها في الدراسة الحالية مثل التوجه بالتعلم والتوجه بالتكلفة والتوجه بالجودة وأثرها في أداء سلسلة
التوريد.
•
•
•
•

تطبيق الدراسة الحالية باستخدام عينة من قطاع آخر وباستخدام عينة أكبر.
أثر التوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد في ظل الدور املعدل للقيادة االستراتيجية.
أثر التوجهات االستراتيجية في أداء سلسلة التوريد في ظل الدور الوسيط للذاكرة التنظيمية.
تطبيق الدراسة الحالية باستخدام طرق أخرى في جمع البيانات مثل املقابالت.
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Abstract: The aim of this study is to investigate the impact of strategic orientation on supply chain performance in
Alban Al-youm company. The analytical descriptive method was used to achieve the study purposes on the basis of
a questionnaire developed and distributed to a sample comprised (171) managers. In the first quarter of 2018, out
of the distributed questionnaires, a total of (156) questionnaires were returned valid and complete. The results
underlined that strategic orientation had a statistically significant impact on supply chain performance. In Light of
the results, it was recommended to improve the effectiveness of strategic orientations in supply chain performance
in order to enhance supply chain performance.
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