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 المستخلص
 الرشيقةأنشطة إدارة سلسلة التوريد دور التي يمكن ان تسهم به تحديد لالدراسة سعت هذه      
كوكا كوال(إلنتاج المشروبات  –شركتين)بيبسي كوال طلبات التميز اللوجستي فياقامة متفي 

 . في محافظة اربيل إقليم كوردستان العراق الغازية 
الكبير نمو و وظروف المنافسة مؤخرًا معطيات العمل التجاري وجاءت الدراسة لمواكبة التغيرات و 

في  حجم التحديات التي تواجهها عت وازدادتوسالتغيرات البيئية المتسارعة فاالعمال في ميادين 
سالسل توريدها لظهور سالسل توريد مترابطة ومؤثرة ال تعرف لها حدود او مجال إلدارتها من 
قبل منظمات تمتلك موارد وامكانيات ضخمة، االمر الذي اجبرت بعض المنظمات لتبني المفاهيم 

لمقلقة، وخاصة بعد نجاحات الكبيرة التي الحديثة كالرشاقة لمواكبة هذه التغييرات السريعة وا
 إدارة سلسلة التوريدحققها المفهوم مع نظم االنتاج وتأكيد امكانية تبنيها مع النظم االخرى ومنها 

الحدود الحديثة التي يمكن ان تستغلها المنظمات  إدارة سلسلة التوريد الرشيقةفبات مفهوم 
ودة المنتجات واإليفاء بمتطلبات زبائنها للحصول للقضاء على الهدر وتقليل التكاليف وتحسين ج

على رضاهم وتحقيق الميزة التنافسية ويكون مدخاًل ومنطلقًا لتحقيق التميز اللوجستي بحكم 
 ترابطهما وعالقتهما المتداخلة والمتبادلة.    

عالقته ومن منطلق اهمية وضرورة تبني ادارة سلسلة التوريد الرشيقة كمتطلب افرزته التغيرات ول
 طرح سؤال الرئيس للدراسة وهيلي أمام الباحثبرزت الصورة في اقامة متطلبات التميز اللوجستي 

 هل تسهم سالسل توريد الرشيقة لشركتين المبحوثتين في تحقيق متطلبات التميز اللوجستي()
ال التي تحاكي السؤ الفرعية معالم مشكلة الدراسة من خالل طرح مجموعة من االسئلة  اتضحتو 

 الرئيس للدراسة وهي: 
 وطبيعة أنشطتها؟ LSCMهل لدى العاملين في الشركتين المبحوثتين فكرة عن  .1
هل لدى العاملين في الشركتين المبحوثتين القدرة لترشيق سالسل توريدها بغيةة تحقيةق التميةز  .2

 اللوجستي؟
 وثتين ؟ في تحقيق متطلبات التميز اللوجستي في الشركتين المبح LSCMهل تسهم أنشطة  .3
فةةي الشةةركتين المبحةةوثتين وعلةةى النحةةو الةةذي يسةةاعدها فةةي  LSCMمةةا مسةةتوى تةةوفر أنشةةطة  .4

 تحقيق متطلبات التميز اللوجستي؟  
وتحقيةةةةق متطلبةةةةات التميةةةةز اللوجسةةةةتي فةةةةي  LSCMمةةةةا طبيعةةةةة العالقةةةةة واةثةةةةر بةةةةين أنشةةةةطة  .5

 الشركتين المبحوثتين ؟ 
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 اضي قاد الى طرح جملة من الفروض وهي:مخطط افتر  تساؤل ومشكلة الدراسةق عن انبثو 
اللوجستي  مجتمعة ومتطلبات التميز LSCMتوجد عالقة ارتباط معنوية بين أنشطة  .1

  مجتمعة.
 منفردة ومتطلبات التميز اللوجستي مجتمعة. LSCMتوجد عالقة ارتباط معنوية بين أنشطة  .2
 ميز اللوجستي منفردة. منفردة ومتطلبات الت LSCMتوجد عالقة ارتباط معنوية بين أنشطة  .3
 مجتمعة في متطلبات التميز اللوجستي مجتمعة. LSCMيوجد تأثير معنوي ةنشطة  .4
 منفردة في متطلبات التميز اللوجستي مجتمعة. LSCMيوجد تأثير معنوي ةنشطة  .5
تتباين الشركتين المبحوثتين في تبني متطلبات التميز اللوجستي تبعًا لتباين تركيزها على  .6

 .LSCMأنشطة 
مجموعة من واعتمد الباحث على  تم اختبار مخطط الدراسة ميدانياً من صحة الفروض  لتأكدو 

استمارة وعد متمثلة بالمقابالت الشخصية والزيارات الميدانية  والمعلومات جمع البياناتلاةدوات 
رات في بعد توزيعها على االدا ( استمارة08)وتم استحصال  كأداة رئيسية لهذا الغرض االستبانة
 الباحث الى توصل للتحليل، ف (SPSS 16)استخدم البرنامج االحصائي و  تين،المبحوث شركتين

  :أهمها االستنتاجات جملة من 
ان اغلب مبادئ وممارسات وتقنيات الرشيقة موجودة ومتأصلة في ادارة سالسل توريد  .1

لعمل ال يمكن تجاوزها الشركتين قيد الدراسة ولكن ال تسمى بالرشيقة وهي بمثابة مرتكزات ل
 وااللتزام بها يعد من سياسة عملها.

ان اجابات االفراد المبحوثين حةول جميةع مؤشةرات الدراسةة كةان مقبةواًل ومةع االتجةاه االيجةابي  .2
وهةةةو مةةةا يفسةةةر بةةةان ادراو المبحةةةوثين واعطةةةائهم لبعةةةدي الدراسةةةة ادارة سلسةةةلة التوريةةةد الرشةةةيق 

 والتميز اللوجستي اهتمامًا.
القات االرتباط بين ابعاد ومتغيرات الدراسة بالمعنوية واثبتت النتائج صحة الفرضية اتسمت ع .3

المتعلقة باالرتباط، وتفاوت قيمة معامل االرتباط على المستوى الكلي والفةردي وسةجلت قيمهةا 
جميعهةا قيمةًا فةوق متوسةط قةيم معامةل االرتبةاط وباالتجةاه االيجةابي وهةو مؤشةر دال علةى قةوة 

 تي تربط ابعاد ومتغيرات الدراسة ومنطلق نحو تدعيم فكرة الدراسة.العالقة ال
تأكةد وجةةود تةةأثير معنةةوي ةنشةةطة ادارة سلسةةلة التوريةةد الرشةةيقة مجتمعةةة ومنفةةردة فةةي متطلبةةات  .4

التميةةز اللوجسةةتي، وكةةان نشةةاط االنتةةاج الرشةةيق االكثةةر تةةأثيرا أمةةا المةةورد الرشةةيق فكةةان االقةةل 
 تأثيرا.
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أخةرى لةيس لهةا متباين في متطلبات التميةز اللوجسةتي وهةي  ات أهميةة و  وجود أنشطة لها أثر .5
، ا ا تبين بان نشاط شراء الرشيق لةيس  ا اثةر علةى متطلبةات التميةز اللوجسةتي أمةا هذا اةثر

 نشاط الزبون الرشيق فعد االكثر تباينًا وتفسيرا لمتطلبات التميز اللوجستي.  
واستكمال جوانب الدراسة جملة من التوصيات لتعزيز ة االستنتاجات قدمت الدراسوقدم في ضوء 

 أهمها: 
االهتمةةةام العةةةالي بمفهةةةوم ادارة سلسةةةلة التوريةةةد الرشةةةيقة وابةةةرازه كتوجةةةه اسةةةتراتيجي متوافةةةق مةةةع  .1

التغيةةةرات الحاصةةةلة فةةةي سالسةةةل التوريةةةد ومتوافةةةق لتوجهةةةات ومصةةةال  العليةةةا لجميةةةع االطةةةراف 
 شطة اللوجستية.المشاركين ويدعم ويحقق التميز في االن

توجيه انتباه االدارات العليا للشركتين قيد الدراسة بضرورة ابراز المبادئ والممارسات والتقنيات  .2
الرشةةةيقة الضةةةرورية والحرجةةةة ومحاولةةةة الفصةةةل وعةةةدم الخلةةةط بينهمةةةا وتحديةةةد خطةةةوات واسةةةب ية 

عمةةل  التطبيةةق لكةةل منهمةةا وفةةي كةةل نشةةاط بعةةدما تبةةين وجودهةةا اصةةاًل فةةي انشةةطتها كسياسةةة
 لدورها الفاعل في ترشيق سلسلة التوريد والتخلص من الهدر. 

العمل على اقامة جميع متطلبات التميز اللوجستي من منطلق امتالو شركتين قيد الدراسة  .3
 إلمكانيات متفوقة والخبرة الالزمة وسالسل توريد متصفة بسمات الرشاقة فيها.

ل جوانةب الضةعل للشةركتين قيةد الدراسةة ترصين جوانب القوة وتعميق الةوعي بشةكل اكبةر حةو  .4
في توجهاتها وعملها في سالسل توريدها وتوجيه امكانياتهةا لتحقيةق التميةز اللوجسةتي بالدرجةة 
االساس فةي نشةاطي النقةل والتخةزين باعتبارهمةا مةن االكثةر االنشةطة تةأثيرًا علةى سةعر المنةتج 

 النهائي.
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NIST The National Institute of Science and 
Technology 

المعهد الوطني للعلوم والتكنلوجيا 
 الماليزي 
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 المقدمة 
اصب  معروفًا لدى مدراء المنظمات ان تبني ممارسات التقليدية في سالسل التوريد مع بداية   

االلفية الثالثة تعني استنزاف للموارد وخسارًة للزبائن وللحصة السوقية، فالتغيرات الهائلة في عالم 
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فسة الشديدة وظهور منظمات دولية االعمال نتيجة لتطور تكنولوجيا االنتاج واالتصاالت والمنا
واقليمية بإمكانيات وموارد متفوقة أضلت بتأثيرها على سالسل التوريد فجعلته سالسل معقدة 

  وطويلة تتأثر بالعديد من العوامل واالطراف.  
فجعلت اهتمام المدراء مركزة حول اكتشاف افضل التطبيقات لتحسين ادائها عبر سالسل 

إدارة سلسلة التوريد الرشيقة واستدامتها مطلب أساسي تفص  عن قدرات  تبنىفأضحى توريدها، 
المنظمات وامكانياتها في تقليل تكاليفها واإليفاء بمتطلبات زبائنها واستغاللها لمواردها بكفاءة 

 وفاعلية وينظر اليه كمدخل لتحقق التميز في انشطتها اللوجستية. 
يات رشيقة مستوحاة من نظام االنتاجي لشركة فطورت المنظمات عدة مبادئ وممارسات وتقن

تويوتا، جعلت من انشطتها مضافة لل يمة خالية من جميع انواع الهدر المعروفة مركزة بشكل 
اساس على الزبون ومتطلباته وتدعم عالقات اصحاب المصال  وتسهم بطبيعة ربطها وعالقتها 

ائم الضرورية لتحقيق التميز فيها، وما باةنشطة اللوجستية من تعزيزها وتوفر المتطلبات والدع
عزز تلك الرؤية وحفز ال يادات االدارية لتبنيها المؤشرات والدراسات التي بينت جدوى استخدامها 
والمزايا والفوائد المتحققة تجعل من متبنيها تمتلك مزايا تنافسية وقدرة تنافسية لقدرتها على ضبط 

 كلفة وجودة و وقت التسليم المنتجات. 
وبناًء على ما تقدم فان هذه الدراسة تسعى الى تحديد دور التي يمكن ان تلعبه ادارة سلسلة 
التوريد الرشيقة في تحقيق متطلبات التميز اللوجستي ميدانيًا في شركتين )كوكاكوال وبيبسي 

ي كوال(إلنتاج المشروبات الغازية في محافظة اربيل، وبمنهجية علمية ا  تم بناء أنمو ج افتراض
يعكس طبيعة العالقة واالثر بين المتغير المستقل )أنشطة ادارة سلسلة التوريد الرشيقة( ومتغير 

 المعتمد ) التميز اللوجستي (.
وتضمنت الدراسة خمسة فصول جاء الفصل االول بعنوان منهجية الدراسة والدراسات المتعلقة 

متعلقة بالموضوع واستعرض فيها بالموضوع ويقسم الى اربع مباحث هي: المبحث االول دراسات 
عدد من الدراسات االجنبية والعربية وجاء المبحث الثاني بعنوان منهجية الدراسة والتي تضمن 
مشكلة الدراسة والمعبرة عنها بعدد من التساؤالت وتضمنت ايضًا أهمية وأهداف الدراسة 

نهج الدراسة والرابع بعنوان والفرضيات وانمو ج الدراسة، أما المبحث الثالث فقد جاء بعنوان م
 وصل مجتمع وعينة الدراسة.

واستعرض االطار النظري للدراسة في الفصلين الثاني والثالث وكان الفصل الثاني بعنوان إدارة 
 سلسلة التوريد الرشيقة بينما جاء الفصل الثالث بعنوان التميز اللوجستي. 

وحاول تحليل واقع متغيرات الدراسة في لدراسة االطار العملي لأما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان 
الشركتين المبحوثتين ووصفها من خالل المباحث االتية: جاء المبحث االول لوصل وتشخيص 
متغيرات الدراسة أما المبحث ثاني فتناول تحليل عالقات االرتباط بين ابعاد الدراسة ،المبحث 

الدراسة، أما المبحث رابع فبين تحليل  ثالث استعرض نتائج تحليل عالقات اةثر بين ابعاد



 20 

الفصل الخامس واالخير استعرض فيها أهم استنتاجات  عالقات التباين بين ابعاد الدراسة.
الدراسة ومن ثم التوصيات الضرورية للشركتين المبحوثتين وقد فيها ايضًا بعض المقترحات 

 للباحثين في الدراسات المستقبلية في موضوع الدراسة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل االول
  منهجية الدراسةو بعض الدراسات السابقة

 
سةةيعرض هةةذا الفصةةل بعةةض الدراسةةات السةةابقة  والتةةي تتشةةابه لحةةد مةةا مةةع طبيعةةة الدراسةةة 
الحاليةةةة، والتةةةي سةةةاعدت الباحةةةث فةةةي تحديةةةد هيكليتهةةةا ومنهجيتهةةةا وتشةةةخيص مشةةةكلتها وأهميتهةةةةا 
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ميدان الةذي انجةزت فيةه وخصةائص أفةراد عينتهةا واسةاليب جمةع وأهدافها، وما يتعلق بفرضياتها وال
 البيانات و لك عن طريق المباحث اآلتية : 

 المبحث االول: بعض الدراسات السابقة .
 المبحث الثاني: منهجية الدراسة.

 المبحث الثالث: أساليب جمع البيانات.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث االول
  الموضوعالدراسات السابقة المتعلقة ب

تعد الدراسات السابقة القاعدة التي ينطلق منها الباحثون في مسيرتهم العلمية ، فهي بمثابة    
خارطة طريق يوض  لهم مسار الباحثين السابقين عن طريق تحديد الطريقة التي اتبعوها لتأصيل 

طالق الجديدة التي طروحاتهم ومعرفة الكيفية التي فكروا فيها وما ا استنتجوا، وما هي نقاط االن
قد يبدأ منها االخرون، ومن اجل ضمان توجهنا في سردنا وتناولنا لموضوع دراستنا، وبناء 

                                                           
  الجداول في هذا المبحث من اعداد الباحث جميع 
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منهجية علمية سليمة نعرض بعض الدراسات العربية واالجنبية  ات الصلة بموضوع الدراسة 
عرضها على اعتمد في ( والتي 2( )1والتي تسنى للباحث من قراءتها واالستفادة منها الجداول )

    الحداثة واستيفائها مقومات البحث العلمي، وتم ترتيب الدراسات وفق عاملي اللغة وسنة اإلعداد.

 اواًل: بعض الدراسات المتعلقة بإدارة سلسلة التجهيز الرشيقة 
 الدراسات العربية :  .أ

( الدراسات العربية المتعلقة بإدارة سلسلة التوريد الرشيقة 1الجدول )  
عنوان  .1

 دراسةال
 دور بعض انشطة سالسل التجهيز الرشيقة في تعزيز بعض أنواع االداء المنظمي.

 ابراهيم خليل ابراهيم العبيدي الباحث
 2114 السنة

طبيعة الدراسة 
 ومجالها

 نينوى /  الطبية والمستلزمات االدوية الحكماء لصناعة شركة دراسة استطالعية في

 مشكلة الدراسة
بية حول سلسلة التجهيز الرشيقة ولتوضي  طبيعة العالقة بينهةا وبةين عدم وجود دراسات عر 

 بعض أنواع االداء المنظمي.
الهدف من 
 الدراسة

 ودورها في بعض انواع االداء المنظمي. LSCاختبار العالقة بين 

 
 أهم االستنتاجات

 .LSCان المدراء في المنظمة المبحوثة لديهم اهتمام كبير حول انشطة  -
 وبعض أنواع االداء.  LSCقة ارتباط وتأثير معنوية بين أنشطة وجود عال -

 أهم التوصيات

وبعةةض انةةواع االداء  LSCالتركيةةز علةةى مضةةامين الفكةةر االداري فةةي مجةةالي انشةةطة  -
 المنظمي وتعميقها لدى االفراد العاملين.

 وبعةةةض انةةةواع االداء المنظمةةةي  LSCزيةةةادة االهتمةةةام بعالقةةةات االرتبةةةاط والتةةةأثير بةةةين  -
 ودراسة الموضوع باستمرار. 

عنوان  .2
 الدراسة

 .اثر اعتماد مرتكزي سلسلة التجهيز الرشيقة في تحسين استجابة المنظمة لزبائنها

 قادسية سعيد جبر،  انيس احمد عبدالله الباحث
 2117 السنة

طبيعة الدراسة 
 ومجالها

 ية في سامراءدراسة وصفية في الشركة العامة لصناعة اةدوية والمستلزمات الطب

هل تؤثر معيارية العملية والمعايير الصناعية في تحسين سرعة استجابة الشركة المبحوثة  مشكلة الدراسة
 لزبائنها .

الهدف من 
 الدراسة

)معيارية العملية والمعايير الصناعية( في تحسين  LSCMاختبار اثر اعتماد مرتكزي 
 .استجابة المنظمة لزبائنها



 22 

 أهم االستنتاجات
وجةةةود تةةةأثير معنةةةوي ضةةةعيف لمعياريةةةة العمليةةةة والمعةةةايير الصةةةناعية فةةةي تحسةةةين اسةةةتجابة 

 . المنظمة لزبائنها

 أهم التوصيات

ينبغي على الشركة االهتمام أكثر بمتابعة انسيابية المواد اةولية لتمكين الشركة في  -
 تحسين قدرتها على االستجابة لطلبات الزبائن المتنوعة .

ن االهتمام للعالقة مع الموردين والتعاون معهم وحثهم على اعتماد صةي  ايالء المزيد م -
البيانات الموحدة عبر السلسلة لتحقيق هدف التوريةد للمةواد اةوليةة فةي الوقةت المناسةب 
، وإتمةةةام العمليةةةات اإلنتاجيةةةة وتزويةةةد الزبةةةائن بالمنتجةةةات فةةةي الوقةةةت والكميةةةة والنوعيةةةة 

 المناسبة لهم .
 
 بية الدراسات االجن .ب

 ( الدراسات االجنبية المتعلقة بإدارة سلسلة التوريد الرشيقة2الجدول )
عنوان  .1

 الدراسة
Lean supply chain management ادارة سلسلة التوريد الرشيقة            

 Aleksandra Czarnecka , Anna Butor and  Maria Halemba  الباحث
 2117 السنة

طبيعة الدراسة 
 ومجالها

 حليلية نظرية لتوضي  أدبيات ادارة سلسلة التوريد الرشيقة، ومفهوم اللوجستيات.دراسة ت

عدم معرفة كيفية تسخير سالسل التوريد لحل المشاكل اللوجستية للقضاء على الهدر وتقليل  مشكلة الدراسة
 مستويات المخزون ومشاركة جميع االفراد في العمليات اللوجستية. 

الهدف من 
 الدراسة

 حل للمشاكل اللوجستية وتحديد ما ا ا كان ادارة سلسلة التوريد الرشيقة تسهم في  لك. ايجاد

يمكن تطبيق الرشاقة وممارساتها وتقنياتها مع إدارة سلسلة التوريد وبما يهم هذا االجراء من  أهم االستنتاجات
 تحسين جودة الخدمات اللوجستية . 

 للجودة في الخدمات اللوجستية الحديثة. التأكيد على الدور الخاص   - أهم التوصيات
 دعم  اإلدارة لتحقيق جودة في العمليات اللوجستية عبر ادارة سلسلة توريد الرشيقة .  -
خرائط تدفق ال يمة من اهم التقنيات التي يمكن ان تستخدم في تقليل الهدر وتحسين  -

 العمليات .
عنوان  .2

 الدراسة
ية على التطبيقات  واالداءسلسلة توريد الرشيقة : البحوث التجريب  

Lean Supply Chain: empirical research on practices and performance 
 .Guilherme Tortorella, Rogério Miorando and Carlos Ernani Fries الباحث
 2117 السنة

طبيعة الدراسة 
 ومجالها

شركات برازيلية مختلفة االعمال 19دراسة تجريبية طبقت على    

 LSCوجود عدد قليل من الدراسات حول موضوع  مشكلة الدراسة
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الهدف من 
 الدراسة

LSCتحديد العالقة بين تطبيقات  وادائها .   

 وتعزيز االداء .  LSCوجود عالقة بين تطبيقات  - أهم االستنتاجات
 بين المنظمات المختلفة.  LSCوجود اختالف في تطبيقات  -

خرى  لتحديد طبيعة العالقة بين التطبيقات ال يام بدراسات ا أهم التوصيات LSC واالداء وتأثيرهما بحجم   
 المنظمة ومستوى التطبيق والخبرة  .

عنوان  .3
 الدراسة

 ممارسات ادارة سلسلة التوريد واالداء 
Lean Supply Chain Management Practices and performance 

 Haifa Abu Nimeh, Ayman Bahjat Abdallah, Rateb Sweis الباحث
 2111 السنة

طبيعة الدراسة 
 ومجالها

شركة صناعية تعمل في االردن. 411دراسة استطالعية طبقت على   

LSCMتحديد العالقة بين ممارسات  مشكلة الدراسة ، )االنتاج في الوقت المحدد ، نظام تدفق المعلومات  
د، واالداء واداء سلسلة التوريالعالقة مع الموردين، العالقة مع الزبائن، تخفيض الهدر (  

 السوقي.
الهدف من 
 الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية للتحقيق من دور ممارسات إدارة سلسلة التوريد الرشيقة
 على أداء سلسلة التوريد واالداء السوقي لمجموعة شركات التصنيع في االردن.

LSCMوجود عالقة ايجابية قوية لممارسات  أهم االستنتاجات ، نتاج في الوقت المحدد، تدفق المعلومات)اال 
سلسلة  العالقة مع الزبون على االداء السوقي( ووجود تأثيرات إيجابية وكبيرة على أداء

 التوريد.                   
LSCMال يام ببحوث اضافية لتحديد اكثر الممارسات  أهم التوصيات ي استخداما في شركات التصنيع ف 

 دولة نامية.
 عنوان .1

 الدراسة
 ادارة سلسلة  التوريد الرشيقة وتمكين االداء

Lean Supply Chain and Performance Enablers  
 Odhiambo Hellen Achieng, Wainaina Githii, Ogoro Thomas Ombati الباحث
 2111 السنة

طبيعة الدراسة 
 ومجالها

Homa Limeدراسة حالة طبقت في  شركة  في كينيا .    

 مواجهة الشركة لضغوط  التنافس والمنافسين. لدراسةمشكلة ا
الهدف من 
 الدراسة

LSCMكيف يمكن ان تساهم انشطة  في تحقيق تمكين االداء للتغلب على ضغوط  
 المنافسة.

LSCMانشطة  أهم االستنتاجات الرشيق،  ) الشراء الرشيق ، التوريد الرشيق ، النقل الرشيق،  التصنيع 
أدوات مساعدة في تحقيق تمكين االداء.التخزين الرشيق( هي   
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LSCMاجراء مزيد من االبحاث حول أنشطة  أهم التوصيات ، واعتماد الشركة المبحوثة على التجارة  
المنتجات  اإللكترونية بشكل اكبر وادماج مفاهيم البيئية ضمن سالسل توريدها وخاصة

 الكيمياوية. 
 

 للوجستي ثانيًا: بعض الدراسات المتعلقة بالتميز ا
لم يتمكن الباحث وحسب امكانياته المتواضعة من العثور على اي دراسات عربية واجنبيةة متعلقةة 
بالتميز اللوجستي كأبعاد اساسية للدراسات، وتطرق الكتاب في طروحاتهم الى المفهةوم مةن خةالل 

 محاور ضمنية تخدم فكرة دراساتهم.    

سابقة وأوجه  التشهاب  بينهمها ومجهاالت التميهز الدراسهة ثالثًا: مجاالت االستفادة من الدراسات ال
 الحالية 

اجتهةةةدت الدراسةةةة فةةةي تقةةةديم إضةةةافة متواضةةةعة فةةةي مجةةةال إدارة سلسةةةلة التوريةةةد الرشةةةيق والتميةةةز 
اللوجسةةةتي، واعتمةةةد منهجيةةةة علميةةةة توضةةة  العالقةةةة والتةةةأثير بينهمةةةا، ويمكةةةن تأشةةةير أهةةةم مجةةةاالت 

 نقاط االتية :االستفادة من الدراسات السابقة بال
تشخيص أهم محاور االتفاق واالختالف بين الكتاب فيما يتعلق بمتغيرات وابعةاد الدراسةة مةا  .1

 ساعد الباحث في بلورة فكرة الدراسة الحالية بشكل أفضل.
التعةةةرف علةةةى اخةةةر االسةةةهامات والتوجهةةةات والفرضةةةيات المتعلقةةةة بمتغيةةةرات وابعةةةاد الدراسةةةة  .2

 ت الى ظهورها.  ومحاولة فهمها واسباب التي اد
 االستفادة منها في التأطير اإلطار النظري للدراسة.  .3
 االسهام في صياغة فقرات االستبيان المتعلق بمتغيرات الدراسة الحالية.  .4

 
 أما اوج  التشاب  بين هذه الدراسة والدراسات السابقة فهي: 

 ر.استعراض ادبيات الموضوع والمنهجية العلمية كانت متقاربة الى حد كبي .1
تشةةابه اسةةاليب جمةةع البيانةةات والمعلومةةات وخاصةةة الجانةةب العملةةي فاعتمةةدت الدراسةةة الحاليةةة  .2

 استمارة االستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات وهذا ما اعتمدته أغلب الدراسات السابقة.
توضةةةي  التةةةرابط بةةةين متغيةةةرات الدراسةةةة وابعادهةةةا عبةةةر المختبةةةرات االحصةةةائية العالقةةةة واالثةةةر  .3

كانةةت متشةةابه بةةين الدراسةةة الحاليةةة وأغلةةب الدراسةةات  SPSSم البرنةةامج االحصةةائي باسةةتخدا
 السابقة.

 
 أما المساهمة الفكرية ومجاالت التميز الدراسة الحالية نوضيحها من خالل النقاط االتية:    
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المسةةاهمة الفكريةةة للدراسةةة الحاليةةة او الفجةةوة تةةأتي مةةن خةةالل دراسةةة قةةدرة انشةةطة ادارة سلسةةلة  .1
تجهيةةةةز الرشةةةةيقة كمتغيةةةةر مسةةةةتقل فةةةةي تحقيةةةةق متطلبةةةةات التميةةةةز اللوجسةةةةتي كمتغيةةةةر معتمةةةةد،  ال

البعةةةدين لةةةم يةةةتم دراسةةةتهم معةةةًا سةةةواء فةةةي المصةةةادر العربيةةةة او االجنبيةةةة حسةةةب علةةةم الباحةةةث،                      
توصةةل لةذلك تعةد الدراسةةة الحاليةة محاولةةة متواضةعة لدراسةتهما وقيةةاس العالقةة واالثةةر بينهمةا لل

الى نتائج قد يستفاد منها الشركتين المبحوثتين بشكل خاص والشركات المشابه االخرى بشكل 
 عام وجميع المهتمين بهذا المجال، ويكون بادئة للعديد من الباحثين االخرين.   

هنةةةاو دراسةةةات قليلةةةة بةةةة اللغةةةة العربيةةةة حةةةول مفهةةةوم ادارة سلسةةةلة التوريةةةد الرشةةةيقة حسةةةب علةةةم  .2
ن الباحث لم يعثر على دراسات عربية متعلقة بالتميز اللوجسةتي لةذا تعةد الدراسةة الباحث اال ا

 الحالية االولى فيما يخص هذا الموضوع.
التطرق والبحث في المواضيع الحديثة ومحاولةة استعراضةها وتطبيقهةا فةي الميةدان العملةي فةي  .3

الدراسةة الحاليةة فيمةا  بيئة التصنيع المحلية فةي اقلةيم كوردسةتان العةراق تعةد نقطةة تضةاف الةى
يخةةص إدارة سلسةةلة التجهيةةز واللوجسةةتيك لمسةةاعدة الشةةركات المحليةةة وتعريفهةةا بةةأهم التغيةةرات 
التةةةي تحصةةةل فةةةي مجةةةال االنتةةةاج وخاصةةةة مةةةا يتعلةةةق بسالسةةةل التوريةةةد واللوجسةةةتيك، وكيةةةف 

تسخيرها استطاعت المنظمات الدولية والعالمية االستفادة من تطبيقاتها وتوجهاتها المعاصرة  ل
 والوصول الى التنافسية العالمية. 

 

 المبحث الثاني
 منهجية الدراسة 

تعد منهجية الدراسة المنطلق واالساس الدراسات العلمية، لذا يتطلب الدقة والحرص والمنط ية 
 وتسلسل االفكار في جميع فقراتها وعليه تضمنت المنهجية الفقرات االتية : 

 اوال: مشكلة الدراسة 
المنظمات االعمال صعوبات كبيرة للتكيف مع الواقع البيئي المتنامي وغير المستقر، تواجه  

والتطورات الكبيرة التي حصلت في ميادين االعمال، وخاصًة التطور التكنولوجي السريع 
والمستمر وقصر دورة حياة المنتجات والمنافسة الشديدة والتي أثرت بشكل كبير في عملياتها 

 .وسالسل توريدها
ويبدوا االمر واضحًا في تقرير البنك الدولي عندما اعترف بوجود تحديات وع بات لسالسل 
التوريد، وبينت بان إزالتها ستسهم في تحقق مزايا جمة، وتخلق المزيد من الفرص وسيكون تأثيرها 

ل ايجابيًا في اداء المنظمات وتنافسيتها وخاصة في البلدان النامية، التي عادة ما تواجه مشاك
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ومعوقات بسبب زيادة التكاليف فضاًل على انها تؤثر بشكل سلبي على اسعار منتجاتها وجودة 
 (. World Bank., 2017, 12خدمتها اللوجستية وعلى قدراتها التنافسية )

وقد توضحت معالم المشكلة بشكل اكبر للباحث من خالل الزيارات الميدانية التي قام بها الى 
ولمدة ثالث  2116/ 1/1لصناعية في اقليم كوردستان / العراق من فترة العديد من المنظمات ا

اشهر ولقائه مع مدراء االنتاج واللوجستيك للتعرف على واقع سالسل التوريد وانشطتهم 
اللوجستية، ومن خالل نتائج الدراسة االستطالعية االولية وةسباب قصدية وقع االختيار على 

تاج المشروبات الغازية في اربيل، ووجد الباحث بان الشركتين شركتي)كوكا كوال و بيبسي( إلن
تمتلك االمكانيات والقدرات الالزمة في مجال االنتاج وسالسل التوريد واللوجستيك اال ان هناو  
ضعل في معرفة تفاصيل سالسل التوريد الرشيقة والدور التي يمكن تؤديها في تحقيق التميز 

اسة الحالية بشكل دقيق يمكن طرح سؤالها الرئيس)هل تسهم اللوجستي، ولتحديد مشكلة الدر 
سلسلة التوريد الرشيقة للشركتين في تحقيق متطلبات التميز اللوجستي(، وتتض  معالم مشكلة 
 الدراسة بشكل اوض  من خالل طرح مجموعة من االسئلة التي تحاكي السؤال الرئيس وكاالتي: 

 وطبيعة أنشطتها ؟ LSCMين فكرة عن هل لدى العاملين في الشركتين المبحوثت .6
فةةي الشةةركتين المبحةةوثتين وعلةةى النحةةو الةةذي يسةةاعدها فةةي  LSCMمةةا مسةةتوى تةةوفر أنشةةطة  .7

 تحقيق متطلبات التميز اللوجستي؟  
هل لدى العاملين في الشركتين المبحوثتين القةدرة لترشةيق سالسةل التوريةد بغيةة تحقيةق التميةز  .1

 اللوجستي؟
 ي تحقيق متطلبات التميز اللوجستي في الشركتين المبحوثتين ؟ ف LSCMهل تسهم أنشطة  .9

وتحقيةةق متطلبةةات التميةةز اللوجسةةتي فةةي  LSCMمةةا طبيعةةة العالقةةة واةثةةر بةةين أنشةةطة  .11
 الشركتين المبحوثتين ؟ 

 ثانيا: أهمية الدراسة 
كتين تأتي اهمية الدراسة من خالل طبيعة ابعادها المدروسة ومةا تتضةمنه مةن جوانةب حيويةة للشةر 

المبحةةوثتين، فسالسةةل التوريةةد الرشةةيقة بفلسةةفتها المسةةتندة علةةى معالجةةة الهةةدر اصةةب  واقعةةًا الزاميةةا 
اوجدته معالم وتوجهات العصر الحالي للزبائن الباحثين علةى ال يمةة وتعظيمهةا، باإلضةافة لةدورها 

ت واسةةعة لةةدى فةةي تحقيةةق متطلبةةات التميةةز اللوجسةةتي، والتةةي يحعةةد مفهومةةًا حةةديثًا ةخةةذت اهتمامةةا
 مدراء االنتاج وسالسل التوريد واللوجستيك.

وتظهر أهمية الدراسات النظرية بتكةوين اطةار واضة  ةبعةاد الدراسةة فضةاًل عةن متغيراتهةا، وابةراز 
جوانةةب الةةربط الفكةةري بينهمةةا بحيةةث يسةةتفاد منهةةا، ويكةةون اضةةافة معرفيةةة متواضةةعة تضةةاف الةةى 

لمكانةةة المهمةةة ةبعةةاد ومتغيةةرات الدراسةةة اسةةهمت بشةةكل االدبيةةات الخاصةةة فةةي مجةةال الدراسةةة، فا
كبير على كفاءة وفاعلية االعمال وجعلت منهما مركز اهتمام ومتابعة من الكتاب والباحثين علةى 
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مةةدى سةةنوات السةةابقة، وجةةاءت االضةةافة فةةي هةةذه الدراسةةة بةةربط ابعةةاد الدراسةةة ومتغيراتهةةا ببعضةةها 
 ود دراسات اجنبية وعربية لهما لتزداد أهميتها.بعدما ادرو الباحث وحسب علمه بعدم وج

أمةةةا االهميةةةة الميدانيةةةة للدراسةةةة فتةةةاتي مةةةن خةةةالل تعريةةةف الشةةةركتين المبحةةةوثتين بأبعةةةاد ومتغيةةةرات 
الدراسة إلعطائها االهمية ومحاولة تبنيها واالستفادة منهما لتحسين أدائها ومسايرة التقةدم والتطةور 

ك لتكةةةةون قةةةةادرة علةةةةى تقليةةةةل الهةةةةدر والتكةةةةاليف واالسةةةةتجابة فةةةةي مجةةةةال سالسةةةةل التوريةةةةد واللوجسةةةةتي
لمتطلبات الزبائن وتعظيم ال يمة وتحسين جودة الخدمة اللوجستية المقدمة وصواًل الى التميز فيهةا 

 وبما يعزز من تنافسيتها وميزتها وصواًل الى النجاح.
 ثالثا: أهداف الدراسة 

جموعةةة مبةةادئ وممارسةةات وتقنيةةات لجعةةل بيئةةة تهةةدف الدراسةةة لتقةةديم إطةةار فكةةري مسةةتندة علةةى م
، أي التحقةق مةن مةةدى قةدرة الشةةركتين  LSCMالشةركتين المبحةوثتين قةةادرة علةى اسةتيعاب مفهةةوم 

ليكةةةون مةةةدخاًل لتحقيةةةق متطلبةةةات التميةةةز اللوجسةةةتي فيهةةةا.  وضةةةمن هةةةذا   LSCMلتطبيةةةق مفهةةةوم 
 يقها على النحو اآلتي:التوجه يمكن تحديد اةهداف اآلتية والتي يحاول الدراسة تح 

ومتطلبةةات تنفيةةذهاح وتحديةةد أهةةم المقومةةات والمشةةكالت التةةي تواجةةه  LSCMتوضةةي  أنشةةطة  .1
 تح يقها. 

 توضي  مفهوم التميز اللوجستي وتحديد متطلبات تحقيها والمشكالت التي تواجه تح يقها. .2
 . LSCMة تحليل واقع الشركتين المبحوثتين للوصول إلى تحديد مدى قدرتها نحو أنشط  .3
التعةةرف علةةى درجةةة اقتنةةاع العةةاملين فةةي الشةةركتين المبحةةوثتين للتوجةةه نحةةو ترشةةيق االنشةةطة   .4

 الحالية لتحقيق متطلبات التميز اللوجستي.
مةةن خةةالل دراسةةة واقةةع الشةةركتين  LSCMمحاولةةة التركيةةز علةةى بيةةان أهميةةة تطبيةةق أنشةةطة   .5

 المبحوثتين.
 والتميز اللوجستي في الشركتين المبحوثتين. LSCMتحديد طبيعة العالقة واالثر بين أنشطة  .6
 

 رابعا: منهج الدراسة وابعاده ومتغيرات 
التحليلي( باعتباره منهجًا يمتاز بالدقة، ويمكن التعبير عن  –أعتمد الدراسة المنهج )الوصفي

حين المنهج كيفيًا او كميًا، ا ا إن التعبير الكيفي يعطينا وصفًا للظاهرة موضحًا خصائصها في 
يعطينا التعبير الكمي وصفًا رقميًا يوض  مقدار هذه الظاهرة او حجمها )عبيدات وآخرون، 

(. ويعتقد الباحث أن هذا المنهج هو االنسب الختبار فرضيات الدراسة وتحقيق 13،  2116
 أهدافها بالشكل الذي يضمن بها الدقة والموضوعية. 

 التي: أما ابعاد ومتغيرات الدراسة فهي على النحو ا
، ومتغيراتها ) المورد الرشيق، الشراء  LSCMالبعد االول: أنشطة إدارة سلسلة التوريد الرشيقة 

 . الرشيق، النقل الرشيق، االنتاج الرشيق، التخزين الرشيق، الزبون الرشيق (
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البعد الثاني: التميز اللوجستي، ومتغيراته) التركيز على الزبون، تقليل الكلل عبر تحسين 
 ليات اللوجستية ، العالقة مع الموردين ، مورد بشري مناسب ، نظام معلوماتي متقدم ( .العم

 
 خامسًا: مخطط االفتراضي للدراسة

يتطلب اهداف الدراسة وبيان مشكلتها بناء مخطط افتراضي معتمدًا في تركيبها على ابعاد 
تمهيدًا لصياغة فرضيات  الدراسة بحيث تسهم في توضي  عالقات االرتباط واالثر بينهما ويكون 

 الدراسة. 
 
 

 

 

 

 

 

  يشير الى عالقات االرتباط     
  يشير الى عالقات االثر      

 ( 1) الشكل

 للدراسة مخطط االفتراضي                                
 المصدر : من إعداد الباحث 

  : فرضيات الدراسةسادسا  

اضةي للدراسةة والتعةرف علةى امكانيةة حةل  مشةكلتها الختبار العالقات الموضحة في مخطط االفتر 
ددت الدراسة الفرضيات االتية :   من عدمها حح

 مجتمعة ومتطلبات التميز   LSCMتوجد عالقة ارتباط معنوية بين أنشطة  الفرضية األولى:
  اللوجستي مجتمعة.               

منفردة ومتطلبات التميز  LSCMتوجد عالقة ارتباط معنوية بين أنشطة  الفرضية الثانية:
 اللوجستي مجتمعة.
منفردة ومتطلبات التميز  LSCMتوجد عالقة ارتباط معنوية بين أنشطة الفرضية الثالثة: 
 اللوجستي منفردة. 
مجتمعة في متطلبات التميز اللوجستي  LSCMيوجد تأثير معنوي ةنشطة  الفرضية الرابعة:

 مجتمعة.
منفردة في متطلبات التميز اللوجستي  LSCMعنوي ةنشطة يوجد تأثير مالفرضية الخامسة: 

 مجتمعة.
تتباين الشركتين المبحوثتين في تبني متطلبات التميز اللوجستي تبعًا لتباين  الفرضية السادسة:

 .LSCMتركيزها على أنشطة 
 المبحث الثالث

 X انشطة ادارة سلسلة التوريد الرشيق

المورد 

 الرشيق

الزبون 
 الرشيق

الشراء  النقل الرشيق االنتاج الرشيق
 الرشيق

 التخزين الرشيق

 Y  التميز اللوجستي

مورد بشري  تركيز على الزبونال

 كفوء

العالقة مع 

 الموردين

نظام معلوماتي   تحسين العمليات

 متطور
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 أساليب جمع البيانات والمعلومات وتحليلها
ات ومعلومةةات تةةم تحليلهةةا وتفسةةيرها للوصةةول الةةى مجموعةةة اعتمةةدت الدراسةةة علةةى مجموعةةة بيانةة

  استنتاجات وتوصيات تخدم الميدان المبحوث.
 أواًل: مصادر البيانات والمعلومات 

تطلةةب إعةةداد الدراسةةة بالشةةكل التةةي يحقةةق اهةةدافها واختبةةار مخططهةةا وفروضةةها وتسةةجيل نتائجهةةا  
تعانة بالعديةةةةةد مةةةةةن البيانةةةةةات والمعلومةةةةةات وإعةةةةةداد اسةةةةةتنتاجاتها وتقةةةةةديم المقترحةةةةةات الالزمةةةةةة االسةةةةة

 : الضرورية والهامة، ويمكن تأشير احتياجات الدراسة للبيانات والمعلومات على جانبين 
تم تنظيم وكتابةة الجانةب النظةري للدراسةة باالعتمةاد علةى المراجةع والةدوريات  الجانب النظري: .1

نبيةةة  ات الصةةلة بالموضةةوع فضةةاًل والتقةةارير والدراسةةات الجامعيةةة مةةن المصةةادر العربيةةة واةج
 عن االستفادة من خدمات شبكة المعلومات الدولية )االنترنيت(. 

التشةخيص الةةدقيق والسةليم للميةةدان المبحةوث يتطلةةب اعتمةاد مجموعةةة الجانهب الميههداني :  .2
مةةن  االدوات المناسةةبة ل يةةاس الظةةاهرة والحصةةول علةةى النتةةائج الدقيقةةة ، ولقةةد اعتمةةدت الدراسةةة 

 دة أدوات بحثية وهي: على ع
التعةةةرف علةةةى واقةةةع الميةةةدان المبحةةةوث وعملياتهةةةا مةةةن خةةةالل اشةةةخاص  المقهههابالت الشخصهههية:أ. 

يعرفةةون تفاصةةيلها ويعيشةةون واقعهةةا قةةد تعطةةي المعلومةةة بشةةكل ادق وأبسةةط وتتوضةة  الصةةورة 
بشةةةكلها الح يقةةةي قةةةد ال توفرهةةةا االدوات االخةةةرى، هةةةذا مةةةا اشةةةره الباحةةةث مةةةن خةةةالل الحةةةوارات 

 (.    3واالستماع آلراء عدد من افراد عينة الدراسة الملحق )
قةةةةةام الباحةةةةةث بالعديةةةةةد مةةةةةن الزيةةةةةارات للميةةةةةدان المبحةةةةةوث بةةةةةين الفتةةةةةرات                       الزيهههههارات الميدانيهههههة:  ب.

( للتعةةةةةةةرف علةةةةةةةى طبيعةةةةةةةة االنشةةةةةةةطة التةةةةةةةي تمارسةةةةةةةها 2111/  7/ 1( الةةةةةةةى )2117/ 7/ 1)
دد كةةل نشةةاط، ليكةةون الباحةةث علةةى درايةةة وبشةةكل اعمةةق حةةول واإلجةةراءات التةةي تتخةةذها بصةة

واقعها الفعلي والتنبيه على الجوانب التي قد تم اغفالها او اهمالها مةن غيةر قصةد فةي االدوات 
 االخرى لتكتمل الصورة للباحث من اجل تعزيز وتقوية المقترحات المقدمة.

أداًة رئيسةة لجمةع البيانةات وقيةاس متغيةرات احعتمد الدراسة على االستبانة ك: ت. استمارة االستبانة
الدراسةةة، وصةةممت بعنايةةة لتكةةون مالئمةةة ل يةةاس متغيةةرات الدراسةةة ومنسةةجمه مةةع بيئةةة الميةةدان 

(. وتةةم بنةةاء الم يةاس باالسةةتناد الةةى مجموعةةة 2) حةةقالمبحةوث مةةن حيةةث إدراكهةةا وفهمهةا، المل
ى عةةةةدد مةةةةن الخبةةةةراء (، وتةةةةم عرضةةةةها علةةةة3مصةةةةادر مسةةةةتندة مةةةةن الجانةةةةب النظةةةةري الجةةةةدول )

(، للتأكد من صحة الفقرات ومدى مالئمتها لفرضةيات الدراسةة وأهةدافها 3المختصين الملحق )
 و لك لعدم تمكن الباحث من ايجاد م ياس جاهز يمكن اعتماده ل ياس الظاهرة قيد الدراسة. 

 
 ( 2الجدول )

 مصادر اعداد استمارة االستبانة

 ر المعتمدةالمصاد المتغيرات االبعاد المحور
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 األول

بيانات 
 عامة

 الجنس، العمر
 التحصيل الدراسي
مدة الخدمة، 

 المنصب

 
 من واقع استمارة االستبيان

 الثاني

 
أنشطة 
إدارة 
سلسلة 
التوريد 
 الرشيقة

 الشراء الرشيق
X1 

 (Hagstrom & Wollner, 2011) ; (Oko, 2016) ;                   

( Lean Procurement , 2017 ). 

 المورد الرشيق
X2 

(Stewart,2005) ; (Lambert & Schwieterman , 2012); 

(Aydin , 2014).  

 النقل الرشيق
X3 

(Taylor & Martichenko ,2006); ( Johansson, 2010) 

;(Arriaga , et al ., 2013); (Thuranira,2016 ).  

 االنتاج الرشيق
X4 

(slack, et al.,2004) ; (Krajewski & Ritzman,2005); 

(Johansson,2010);(Heizer & Render, 2011);  

(8008السمان ، ). 

 التخزين الرشيق
X5 

(Tostar, 2008);(Myerson, 2008); (Bozer, 2012 );  (de 

Visser, 2014); (Swart, 2015). 

 الزبون الرشيق
X6 

(Johansson,2010); (0800،  مانع)  ; (Alvarez, 2014)  

(Musyoka, 2015). 

 الثالث

متطلبات 
التميز 

 اللوجستي

التركيز على 
  Y1 الزبون

(Mentzer et al., 2001);  (Christopher, 2011);            

(Kumar & Bharathi, 2011); (Pettersson, 2015). 

تقليل الكلف عبر 
تحسين العمليات 

 Y2 اللوجستية

(Gumus , et al ., 2009);(Pakdil,2010);(Kumar& 

Bharathi,2011);(Groznik & Xiong, 2012) (Pettersson, 

2015).  

العالقة مع 
  Y3 الموردين

(Kanji & Wong, 1999); (Mentzer et al., 2001); (Groznik 

& Xiong, 2012) ; (Cognizant, 2013). 

مورد بشري 
 Y4  مناسب

(Kanji & Wong, 1999);(Groznik & Xiong, 2012); (Isikli, 

2013). 

نظام معلوماتي 
 Y5 متطور

(Kanji & Wong, 1999); (Groznik & Xiong, 2012); 

(0802)الموسوي ،   

 المصدر: من اعداد الباحث

اعتمةةةد الباحةةةث فةةةي قيةةةاس اسةةةتجابة المبحةةةوثين علةةةى م يةةةاس : ثانيهههًا: وصهههف اسهههتمارة االسهههتبانة
(Likertالخماسةةةي لكونةةةه االنسةةةب للدراسةةةة الحاليةةةة )  بحسةةةب راي الخبةةةراء، و ا مرونةةةة فةةةي اختيةةةار

مدى االتفاق مع العبارات أو عدمها على مستوى جميع فقةرات االسةتبانة، ورتبةت درجةات الم يةاس 
( ، وبوسةط 1، 2، 3، 4، 5من عبارة )اتفق بشدة، اتفق، محايد، ال اتفق، ال اتفق بشدة( بةأوزان )

 وتحديد متغيرات الدراسة.           ( يقارن مع الوسط الحسابي في وصل 3فرضي قدره )
 (  4واشتملت استمارة االستبانة على ثالثة أجزاء رئيسة هي: الجدول )

: يتضمن بيانات خاصة عن المبحوثين وتشمل )الجنسح العمرح مدة الخدمة في الجزء األول
التوريد  عدد الدورات والمؤتمرات في مجال سلسلةالشركةح التحصيل الدراسي، المركز الوظيفيح 

 (.واللوجستيك
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التةةةي تتكةةةون مةةةن  LSCM: تتضةةةمن العبةةةارات الخاصةةةة بةةةالمتغير المسةةةتقل أنشةةةطة الجهههزء الثهههاني
( فقةرة تةم توزيعةا بواقةع 41االنشطة الستة التي وقةع اختيةار الباحةث عليهةا. وبلة  مجمةوع الفقةرات )

 ( فقرات لكل نشاط.1)
( فقةةرةح 26معتمةةد التميةةز اللوجسةةتي بواقةةع ): يتضةةمن العبةةارات الخاصةةة بةةالمتغير الالجههزء الثالههث

  ( عبارات.7( فقرة و )74وبذلك بل  مجموع الفقرات الواردة في استمارة االستبيان )
 (2الجدول )

  مكونات استمارة االستبانة  

 مجموع مؤشرات رمز المؤشر تسلسل اسئلة الفقرات المتغيرات المحور

 االول
معلومات 
 شخصية

 - - 1 الجنس
 - - 2 مرالع

 - - 3 مدة الخدمة 
 - - 4 التحصيل الدراسي

 - - 5 المنصب 
 - - 6 عدد الدورات والمؤتمرات

 الثاني
 

 أنشطة
LSCM 

X 

 X1 7-14 V7 – V 14 8 الشراء الرشيق
 X2 15-22 V 15 – V 22 8 المورد الرشيق
 X3 23-33 V23 – V30 8 النقل الرشيق
 X4 31-38 V31 – V38 8 االنتاج الرشيق
 X5 33-46 V39 – V46 8 التخزين الرشيق
 X6 47-54 V47 – V54 8 الزبون الرشيق

 الثالث 
التميز 
 اللوجستي

Y 

 Y1  55-53 V55 – V59 5 التركيز على الزبون
تقليل الكلف عبر تحسين 

 Y2 العمليات اللوجستية
63-66 V60 – V66 7 

 Y3  67-73 V67 – V70 4 العالقة مع الموردين
 Y4 71-75 V71- V75 5  مورد بشري مناسب
 Y5 76-83 V76- V80 5 نظام معلوماتي متقدم

  المصدر: اعداد الباحث
 

 ثالثًا: اختبارات صدق االستبانة وثباتها
االسةتبانة وثباتهةا ولتحقةق مةن مالئمةة الم يةاس وإمكانيةة اعتمةاد نتائجهةا للدراسةة  قلتأكد من  صةد

حالية والمستقبلية قام الباحث بإخضاع االستمارة لعدد من االختبةاراتح و لةك قبةل البةدء بتوزيعهةا ال
 على اةفراد عينة الدراسة وبعدها وتتمثل هذه االختبارات باآلتي:

 االختبارات قبل توزيع استمارة االستبيان .1
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اس هو أن يقةرر ان افضل طريقة للتأكد من الصدق الظاهري للم ي الظاهري: قأختبار الصد -أ
، 2115عةةةدد مةةةن الخبةةةراء المختصةةةين مةةةدى تمثيةةةل الفقةةةرات للظةةةاهرة المةةةراد قياسةةةها )رسةةةول، 

ةةةرض الباحةةةث االسةةةتبانة علةةةى مجموعةةةة مةةةن الخبةةةراء المختصةةةين فةةةي العلةةةوم 111 (. لهةةةذا ع 
( للتأكد من صحة الفقرات ومدى مالءمتها لفرضيات الدراسة وأهدافها وتم 3اإلدارية الملحق )

ع أراءهةةم بشةةأن قةةدرتها علةةى قيةةاس متغيةةرات الدراسةةة والتأكةةد مةةن مةةدى وضةةوح فقراتهةةا اسةةتطال
وسةةهولة فهمهةةا مةةن قبةةل المجيةةب ودقتهةةا مةةن الناحيةةة العلميةةة ونحوقجشةةت المالحظةةات وتةةم إجةةراء 

  التعديالت الالزمة على االستبانة حسب رأي اةغلبية.
الخبةةةراء المختصةةةين باعتبةةةارهم  طةةةرح الباحةةةث العديةةةد مةةةن اةسةةةئلة علةةةىاختبهههار الشهههمولية:  -ب

محكمةةةي االسةةةتبانة حةةةول مةةةدى شةةةمولية المؤشةةةرات وبالنتيجةةةة أضةةةيفت فقةةةرات وحةةةذفت أخةةةرى 
 وصححت عبارات واستبدل بعضها بأخرى أكثر مالءمة. 

 االختبارات بعد توزيع استمارة االستبيان -2
تةةائج عنةةدما يةةتم يقصةةد بالثبةةات قةةدرة الم يةةاس علةةى إظهةةار نفةةس الن اختبههار ثبههات االسههتبانة: -أ

( ألفها كرومبهاخإعادة تطبيقها على عينة البحث نفسها مرة أخةرى، واسةتخدام الباحةث م يةاس )
للتأكةةد مةةن ثبةةات االسةةتبانة وتتةةراوح قيمةةة الم يةةاس بةةين صةةفر والواحةةد الصةةحي  ويةةزداد قيمةةة 
الثبةةةات بةةةاقتراب قيمةةةة الم يةةةاس مةةةن الواحةةةد الصةةةحي  والعكةةةس صةةةحي  والمعةةةدل المقبةةةول فةةةي 

( نجةةةد ان ال ةةةيم كلهةةةا فةةةوق المعةةةدل 5( ومةةةن نتةةةائج الجةةةدول )0.60دراسةةةات االنسةةةانية هةةةو )ال
 المقبول وبهذا تحقق اختبار الثبات لالستبانة .

 

 ( 5الجدول )

 نتائج اختبار ألفا كرومباخ 

No. قيمة كرومباخ ألفا  أسماء المتغيرات Alpha 

 0.909 على المستوى اإلجمالي للعينة 1

  LSCMأنشطة  على مستوى 2
X 

0.923 
 X1 0.786 الشراء الرشيق أ

 X2 0.785 المورد الرشيق ب
 X3 0.831 النقل الرشيق ت

 X4 0.866 االنتاج الرشيق ث

 X5 0.848 التخزين الرشيق ج
 X6 0.876 الزبون الرشيق ح

 Y 0.863  على مستوى التميز اللوجستي 3
 Y1  0.815 التركيز على الزبون أ
 Y2 0.835 الكلف عبر تحسين العمليات اللوجستية تقليل ب
 Y3  0.703 العالقة مع الموردين ت
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 Y4 0.787  مورد بشري مناسب ث
 Y5 0.745 نظام معلوماتي متقدم ج

   SPSS برنامج  ىالمصدر :اعداد الباحث باالعتماد عل

أثير فيهةا للتقيةد حرص الباحث على عدم التدخل فةي إيجابيةات المبحةوثين وعةدم التة الحيادية: -ب
باةمانة العلمية وللوصول الى نتائج ح ي ية تخدم فكرة الدراسة بعيةدًا عةن المجاملةة والمثاليةة، 
وبعةةدما أوضةة  الباحةةث فكةةرة الدراسةةة وهةةدفها اعطةةى لنفةةراد المبحةةوثين الوقةةت الةةالزم لإلجابةةة 

 على كافة فقرات االستبانة وتم تحليل االستبانات الصالحة فقط .
لغةةةةرض اختبةةةةار محتةةةةوى االسةةةةتبانةح فقةةةةد تةةةةم اختبةةةةار االتسةةةةاق الةةةةداخلي  ق الههههداخلي:االتسهههها -ت

)االرتبةةاط( بةةين العبةةارات المعّبةةرة عةةن متغيةةرات الدراسةةة لكةةل متغيةةر علةةى حةةدةح إ  تعّبةةر قةةيم 
  (.2االرتباط المعنوية عن مدى مصداقية تلك الفقرات للمتغيرات الرئيسة والفرعية الملحق )

مةةةن أجةةةل التوصةةةل إلةةةى مؤشةةةرات دقيقةةةةح واسةةةتنادا إلةةةى طبيعةةةة حصهههائي: أسهههاليب التحليهههل اإ .3
توجهات الدراسةة الحاليةة وأهةدافها وآليةات اختبةار فرضةياتهاح فقةد تةم االعتمةاد علةى البرمجيةات 

( إلجةراء التحليةل اإلحصةائي المطلةوب. Ver.17 Minitab( و )SPSS Ver.21الجةاهزة )
 وتتمثل هذه اةساليب باالتي:

 ارات : الستعراض االجابات الخاصة بالمبحوثين . التكر  -أ 
 النسب المئوية : لبيان نسبة اجابة المبحوثين عن متغير معين من مجموع االجابات . -ب
 الوسط الحسابي: لعرض متوسط اجابات المبحوثين عن متغير معين . -ت
 .االنحراف المعياري: لتحديد تشتت اجابات المبحوثين عن وسطها الحسابي  -ث
 نسبة االستجابة: لتحديد ٍاستجابة المبحوثين ومواقفهم ٍازاء متغيرات الدراسة . -ج

  وتحسب وفق الصيغة االتية:

 111×  نسبة االستجابة الى مساحة الم ياس=  

معامل االختالف: ويستخدم لتحديد مستوى ٍانسجام ٍاجابات المبحوثين ٍازاء متغيةرات الدراسةة.  -ح

 111×   معامل االختالف = بالطريقة االتية:ويحسب 

معامةةةةل االرتبةةةةاط: ويسةةةةتخدم لتحديةةةةد طبيعةةةةة العالقةةةةة بةةةةين متغيةةةةرات الدراسةةةةة وتحديةةةةد قوتهةةةةا  -خ
 التفسيرية.

معامةةةل االنحةةةدار البسةةةيط والمحتدعةةةدد: لتحديةةةد معنويةةةة تةةةأثير المتغيةةةرات التفسةةةيرية مجتمعةةةة فةةةي  -د
 المتغير المستجيب . 

 عا: حدود الدراسة ساب
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اقتصةةرت الدراسةةة علةةى شةةركتي كوكةةاكوال وشةةركة بيبسةةي كةةوال للمشةةروبات  الحههدود المكانيههة: -1
والتي تقع ضمن الرقعة الجغرافية لمحافظةة اربيةل، وترجةع ملكيةة الشةركتين الةى شةركتيهما الفرعيةة 

 العاملة في الشرق االوسط.
سةةجيلها فةةي الوحةةدة العلميةةة فةةي جامعةةة دهةةوو : حةةددت مةةدة الدراسةةة بمةةدة ت الحههدود الزمانيههة -2

التقنيةح فضال عن مدة كتابة وانجاز الجانب النظري من جهة ومدة توزيةع اسةتمارة االسةتبانة علةى 
االفةةةراد المبحةةةوثين ومةةةدة المقابلةةةةة مةةةع المةةةدراء والعةةةاملين بهةةةةدف الحصةةةول علةةةى بعةةةض البيانةةةةات 

اني وتقةديم االطروحةة الةى الوحةدة العلميةة فةي والمعلومات، من جهة ثانية مدة انجاز الجانب الميد
 .  15/6/2111الى  15/6/2116الجامعة وهي مدة استمرت من 

تةةم اختيةةار اةفةةراد العةةاملين فةةي حةةددت الدراسةةة عينةةة قصةةديه تمثلةةت  الحههدود البشههرية:  .3
يةةةةةة اإلدارة العليةةةةةا والمةةةةةدراء ومعةةةةةاونيهم مةةةةةن االقسةةةةةام والوحةةةةةدات )االدار الشةةةةةركتين المبحةةةةةوثتين مةةةةةن 

،اإلنتاج، التسةويق والمبيعةات، المشةتريات، المخةازن، اللوجسةتيك، الماليةة ، ضةمان الجةودة ، نظةام 
 المعلومات (.

 المبحث الثالث 

 التعريف بمجتمع الدراسة وخصائص أفراد عينتها 

 أواًل: التعريف بالمنظمات المبحوثة ومسوغات اختيارها 

تطلبةةةات التةةةي تحكةةةم نجةةةاح الدراسةةةة أو فشةةةلها،                    اختيةةةار الميةةةدان العملةةةي للدراسةةةة مةةةن أهةةةم الم
الدراسةة ومشةكلة متغيرات وأهداف  يبينيمكن أن  ذيالو  االنسبسعى الباحث الختيار الميدان لذا 

 شةةةركتي كوكةةةا كةةةوال وبيبسةةةي كةةةوال للمشةةةروبات الغازيةةةة فةةةي وقةةةع االختيةةةار علةةةىلةةةذلك ، مةةةن خاللةةةه
  :مسوغات اآلتيةلل وتم اختيارهما اربيلمحافظة 

الشةةةركتان مةةةن الشةةةركات العالميةةةة والرائةةةدة فةةةي مجةةةال االنتةةةاج المشةةةروبات الغازيةةةة وتةةةدير تعةةةد  -2
سالسةل توريةةد وانشةطة لوجسةةتية  ات بعةد محلةةي واقليمةةي ودولةي ممةةا يسةاعد علةةى اسةةتعراض 

 . فيها وتحليلها ومناقشتها وكيفية االستفادة منهاالدراسة أبعاد ومتغيرات 
وإدارة  التوريدسلسلة لشركتين كوادر مهنية بدرجة تخصص عالية في مجال إدارة ا تتوفر لدى -0

علةةى سةةينعكس  هةةذالمشةةكلة الدراسةةة واهةةدافها و  هةةموإدراكاللوجسةةتيك ممةةا يسةةاعد علةةى فهمهةةم 
 في استمارة االستبيان.  إجاباتهم

لسةةمعة باتمتلةةك الشةةركتين حصةةة سةةوقية كبيةةرة  فةةي مجةةال عملهةةا فةةي اقلةةيم كوردسةةتان وتمتةةاز  -2
اال انها واجهةت مةؤخرًا منافسةة شةديدة مةن قبةل شةركات اجنبيةة تقةدم مشةروبات مختلفةة  الجيدة

  لهذا فهي تسعى جاهدة للمحافظة على مركزها وحصتها السوقية.
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للحصةول علةى نتةائج دقيقةة لديها توجةه وتةاريع عمةل وامكانيةات كبيةرة  شركتينالباحث  اختار -2
التةةي  المنتجةةاتفةةي  تلةةك الشةةركتين تتشةةابهكمةةا وان  ،اسةةةتعكةةس طبيعةةة إدراكهةةم لموضةةوع الدر 

دقةةةة  وهةةةذا يجعةةةل مةةةن عمليةةةة التحليةةةل للوصةةةول إلةةةى أهةةةداف الدراسةةةة أكثةةةروتقةةةدمها تنتجهةةةا 
  (.2وموضوعية فيما يخص سالسل التوريد واالنشطة اللوجستية، الجدول )
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 (2الجدول )
 نبذه مختصرة عن الشركات المبحوثة 

 الشركة
سنة 

  سيسالتأ
 أنواع  منتجات 

الخطوط 
 االنتاجية

 نوعية الخط
طاقت  
/  اإنتاجية
 ساعة

عدد 
وجبات 
 العمل

عدد األفراد 
 العاملين

 المحافظات التي
 تغطيها الشركة

عدد 
 وكالء

عدد 
 المندوبين

الشهادات التي 
حصلت عليها 

 الشركة

 
 كوكا كوال

 
2112 
  

كوكا كوال ، فانتا ، 
سبرايت ، كوكا كوال 

، كوكا كوال  اليت
زيرو ، مياه 
 المعدنية الواحة

  21111 علب معدنية الخط االول
3 

 وجبات 

 
221 
 
 

دهوك، اربيل ، 
سليمانية ، كركوك ، 
شمال بغداد، موصل ، 
ديالى ، صالح الدين ، 

 . االنبار

 
22 

 
22 

ISO 19001 
1SO 22000 
ISO 14001 

بتل بالستيك         الخط الثاني
 ربع لتر

19111 

بتل بالستيك  الخط الثالث
 لتر ونصف

32111 

 
بيبسي 
 كوال

 
2112 

بيبسي ، سفن اب، 
ميرندا ، ميرندا ابل 
، ميرندا كريب ، 

ميرندا بيج ، ماوتن 
ديو ، دايت بيبسي  

 ، دايت سفن 

  22111 علب معدنية  الخط االول
3  

 وجبات 

 
398 

 
دهوك ، اربيل ، 
سليمانية ، صالح 

 ن ، الموصلالدي
 

32 21 

 
AIB 

 لامريكا انترنشونا
 بافريج 
 و 

QAS 
 كواليتي اودت سيستم  

بتل بالستيك  الخط الثاني
 لتر ونصف

18111 

 31111 بتل زجاجي الخط الثالث

باالعتماد على المقابالت مع مدراء الشركات المبحوثة.من إعداد الباحث  :الجدول        
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 صف األفراد عينة الدراسة ثانيا: و 
مةةن المةةدراء ومعةةاونيهم و اإلدارة العليةةا مةةن المبحةةوثتين  الشةةركتينتةةم اختيةةار اةفةةراد العةةاملين فةةي 

، ، اللوجسةةةتيك، المخةةةازن المشةةةتريات، والمبيعةةةات ، التسةةةويقاجاإلنتةةةاالداريةةةة ،) االقسةةةام والوحةةةدات
قةة بةإدارة سلسةلة التوريةد واللوجسةتيك الةذين لةديهم عال، (المالية ، ضةمان الجةودة، نظةام المعلومةات

. وكان الدافع الختيار هذه الفئةة كونهةا اةكثةر قربةًا التخةا  القةرار وإدراكةا ةبعةاد ومتغيةرات الدراسةة
اةفراد المبحوثين لكل شركة، اسةترجعت شةركة  ( استمارة استبانة على22وقد قام الباحث بتوزيع )

(، وكةةةةةان هنةةةةاو اسةةةةتمارتين غيةةةةةر % 22) ابة بلغةةةةت( اسةةةةتمارة اي بنسةةةةةبة اسةةةةتج20كوكةةةةا كةةةةوال )
( اسةتمارة 22صالحتين للتحليل بسبب نقص البيانات والمعلومات، واسترجعت شركة بيبسي كةوال )

 .( 2) الجدولوجميعها كانت صالحة للتحليل.  (% 22) اي بنسبة استجابة بلغت
اعطةى ات االسةتبانة ومةن ثةم اعتمد الباحث أسلوب المقابالت مع اةفراد المبحةوثين لتوضةي  فقةر و 

 إلدالء بآرائهم .  الوقت الكافي لالباحث لعينة البحث 

 (2الجدول )
 نسبة االستجابة الستمارة االستبانة 

 المنظمات قيد الدراسة ت
 عدد االستمارات 

 نسبة االستجابة %
 الصالحة المستلمة الموزعة

 %29 14 19 14 شركة كوكا كوال 4

 %92 14 14 14 شركة بيبسي كوال 9

 %24 94 99 24  المجموع 

 من إعداد الباحث  الجدول:

وحدد المحور االول من استمارة االستبانة للمعلومات الشخصية ةفراد عينة الدراسة، لتعرف علةى 
، المنصةةب التحصةةيل الدراسةةي، مةةدة الخدمةةة، و العمةةر، و الجةةنسبعةةض السةةمات الديموغرافيةةة لهةةم )

( 2والتةةةي يمكةةةن ان تةةةؤثر علةةةى اجابةةةاتهم. الجةةةدول ) اركة فةةةي الةةةدورات(والمركةةةز الةةةوظيفي، والمشةةة
 (0) الشكل

هةم مةن  اةفةرادأغلبيةة أن ( بة2تشةير معطيةات الجةدول ) :الجهنستوزيع عينة الدراسة حسهب  .2
ويعةةةزى  لةةةك إلةةةى طبيعةةةة العمليةةةة االنتاجيةةةة فةةةي الشةةةركتين  (،%22ا  بلةةة  نسةةةبتهم ) الةةةذكور

إلدارة انشةةةطة مثةةةل )االنتةةةاج والمخةةةازن والمشةةةتريات وسالسةةةل  المبحةةةوثتين التةةةي تتطلةةةب افةةةراداً 
التوريةةد واللوجسةةتيك( وهةةذه االنشةةطة تتطلةةب حضةةور ميةةداني متواصةةل واالسةةتعداد للتعامةةل مةةع 
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كافةةةة الظةةةروف وباإلضةةةافة بةةةان هةةةذه الوظةةةائل تحكمةةةه طبيعةةةة العوامةةةل االجتماعيةةةة وعةةةادات 
 .وتقاليد المنطقة التي تفضل الذكور

فةةي  اةفةةراد( إلةةى أن أغلةةب 2تشةةير معطيةةات الجةةدول ) :لدراسههة حسههب العمههرتوزيههع عينههة ا .0
( وهةةةةذه الفئةةةةة %81( بنسةةةةبة )22 – 02الشةةةةركتين المبحةةةةوثتين هةةةةم مةةةةن  وي الفئةةةةة العمريةةةةة )

العمرية المتوسطة تمتاز بقدرتها على العطاء اكثةر مةن الفئةات االخةرى ةنهةا تمتلةك نقةاط قةوة 
ل والخبرة الالزمة ضمن قطاع الشركتين، يليةه الفئةة )االكثةر الفئتين من حيث القدرة على العم

 ( .%2( بأقل نسبة وبل  )02من ثم اةفراد فئة الشابة )أقل من ، و ( %22( بنسبة )22من 

تعد مدة الخدمة إحدى المؤشرات الضةرورية لتةراكم : الخدمةتوزيع عينة الدراسة حسب مدة   .2
 فئةة مةن أنكةون الشةركتين المبحةوثتين فتيةة اال  الخبرة والمعرفة والتخصص، وعلةى الةرغم مةن

(، وهذا ما قد يعزز دقة %22شكل النسبة اةكبر بنسبة ) ( سنوات22اكثر من )لديهم خدمة 
االجابات التي تم الحصول عليها من خالل قدرة االفراد على ربط ابعاد ومتغيرات الدراسة مع 

 ( ، ثةم%39سةنوات بنسةبة ) (22-2)دمةة بعضها بحكةم خبةرتهم ، تةاله اةفةراد الةذين لةديهم خ
 (.%02بنسبة ) وات( سن2أقل من ) لديهم خدمةالذين اةفراد 

شةهادة ةفةراد المبحةوثين مةن يحملةون ا : شةكل التحصيل الدراسهيتوزيع عينة الدراسة حسب  .2
( ، وهذا يوض  طبيعة عمل الشركتين الةذي تسةعى %20البكالوريوس النسبة االعلى ا  بل  )

الشةهادات الجامعيةة لتعزيةز قةدراتها لطبيعةةة عمةل القطةاع التةي تعمةل بهةا الشةةركتين  السةتيعاب
فنةي ، أمةا يحملةون شةهادة دبلةوم  ( الةذين%2جاء ثانية بنسبة ) الذي تمتاز بالتنافسية العالية،

( ، واخيةرًا بلة  %2االفراد الذين لديهم شهادات دون االعدادية فكانت نسبتهم قليلة جةدًا  بلة  )
 ( وهي اقل نسبة.  %2الشهادة العليا )نسبة 

بلة  نسةبة  ،اختةار الباحةث االفةراد الةذين لةديهم مناصةبتوزيع عينة الدراسة حسب المنصب:  .2
(، تةةةةاله مناصةةةةب التسةةةةويق %22الةةةةذين يعملةةةةون بمناصةةةةب اداريةةةةة داخةةةةل الشةةةةركتين ) االفةةةةراد

  نسةةبتهم ( ومةةن ثةةم مةةن يملكةةون مناصةةب ضةةمن نشةةاط االنتةةاج وبلةة%00والمبيعةةات بنسةةبة )
( ومةةن ثةةم مةةدراء %2، تةةاله مةةدراء ومعةةاونيهم فةةي المخةةازن وضةةمان الجةةودة بنسةةبة ) (22%)

( متساوية بين من يملكون %2)( وكانت نسبة %2ومعاونيهم من المالية والمشتريات بنسبة )
 مناصب ضمن انشطة اللوجستيك وسالسل التوريد ونظام المعلومات. 

( %22( فردًا بنسبة )22الذين شاركوا في الدورات ) الفرادعدد ابل   المشاركة في الدورات: .2
( فردًا لم يشاركوا في الدورات سواء كانت داخلية او 22وهي نسبة قليلة نسبيًا اي ان هناو )

خارجية ويرجع الباحث السبب الى التكلفة العالية التي ال ترغب الشركة من تحملها، وبل  
( وهي اكثر بقليل في الدورات الخارجية بنسبة %22ة )نسبة ممن شاركوا في الدورات الداخلي

 (.  %22( ،  فيما كانت نسبة الذين شاركوا في الدورات الداخلية والخارجية )22%)
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  (2الجدول )
  وصل عينة الدراسة 

 الجنس
 إناث ذكور

 % العدد % العدد
22 28 18 22 

 العمر
 سنة  12اكثر من  سنة  12 – 22 سنة  22اقل من 

 % العدد % العدد % العدد
2 9 21 81 9 11 

 مدة الخدمة

 سنوات 11اكثر من  سنوات 11 – 2 سنوات 2اقل من 
 % العدد % العدد % العدد
12 21 31 39 32 11 

 التحصيل الدراسي
 شهادة عليا بكالوريوس دبلوم فني اعدادية فما دون 

 % العدد % العدد % العدد % العدد
2 2 2 9 22 82 2 3 

 المنصب المركز الوظيفي
تسويق  االنتاج مالية  اداري 

 ومبيعات
ضمان  مشتريات  مخازن 

 جودة 
نظام 
 معلومات

 اللوجستيك سلسلة توريد

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
21 31 1 2 12 12 18 22 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 

  في الدوراتمشاركة ال
 الداخلية والخارجية الخارجية  الداخلية

 % العدد % العدد % العدد
12 19 13 12 11 13 

 الجدول: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج االستبانة 
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 الفصل الثاني
 الرشيقة  التوريدسلسلة إدارة 

Lean Supply Chain Management (LSCM) 

 :تمهيد
اختلفت  اونشاطاته اهاتاستخداممسمياتها و ولكن ربما اكثر، و الف السنين آمنذ  سلسلة التوريد توجد       

المصريين القدامى  انإلى االبحاث حيث تشير ، تقدمهحياة االنسان في كل مرحلة من مراحل  باختالف
، ء هرم خوفو الكبيرلبنا الحجر الجيري الذي ال يتوفر في منطقة الجيزةلتوفير  التوريدسلسلة استخدموا مفهوم 

 .وغيرهاالضرورية  في توفير احتياجات معيشته وسيلته االنسان وكان مارسهذا النشاط وه
حجم  وازداد توسعتالتغيرات البيئية المتسارعة و اةعمال الكبير في ميادين نمو العصرنا الحالي وبعد ا في أمّ 

او  اً عرف لها حدوديمترابطة ومؤثرة ال توريد  لظهور سالسل التوريد،في سالسل  تواجههالتحديات التي 
بعض المنظمات  االمر الذي اجبر إلدارتها من قبل منظمات تمتلك موارد وامكانيات ضخمة، ، و لكمجاالً 

نجاحات الكبيرة التي حققها البعد  ، والسيماهذه التغييرات السريعة لمواكبةكالرشاقة لتبني المفاهيم الحديثة 
الحدود  LSCMفبات مفهوم ،  SCMومنها خرى اةوتأكيد امكانية تبنيها مع النظم نتاج إلا ممع نظالمفهوم 

 ،وتحسين جودة المنتجات ،تقليل التكاليفو  ،المنظمات للقضاء على الهدر ستثمرهاالحديثة التي يمكن ان ت
    . وتحقيق الميزة التنافسية حصول على رضاهمللإليفاء بمتطلبات زبائنها وا

  
 : اآلتية المباحث الفصل هذا نتضمّ ا فقد من هنو 

 .LSCM  وخصائص ومفهوم التاريخي التطور: االول المبحث
  تنفيذها. محددات مع LSCM ممارسات وتقنياتو مبادئ و  ومزاياأهمية : الثاني المبحث
 LSCM . أنشطة : الثالث المبحث
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 ول المبحث األ 
 LSCM التاريخي ومفهوم  التطور

 LSCMتطور التاريخي  : الأوالً 
التكنلوجيا المتطورة  اّلنالعمليات في مختلل المنظمات، دارة قرن الواحد والعشرين االكثر تحديًا إلاليعد    
كثر أالنقل واللوجستيات وجعلت الصناعات االتصاالت و نظم معلوماتية متقدمة ساهمت بتطوير وسائل  دتولّ 

لتبني ضغوط على المنظمات زادت من الوالتشريعات الحكومية تحديات المنافسة  أنّ كما سرعًة وكفاءة، 
  Supply Chain (SC) التوريدسلسلة في في ممارساتها وخاصة المفاهيم الحديثة 

اللوجستيك )االمداد( إدارة امتداد وتطور لمفهوم و  ،منظمات االعمالإدارة في المهمة المفاهيم من  SCعد ي  
(Andre , 2006,12).  جذور  بأنّ ( 1 ،2111)فات ،  يشيرفسه نوفي السياقSC  من تطور أصاًل جاءت

  .مفهوم اللوجستيك
حرب العالمية الثانية خاصة بعد الكساد الشديد الانتهاء  بعداستخدمت اللوجستيات في مجال إدارة اةعمال 

الكثير من دفع ّمما ، انكماش االرباحإلى والذي ادى  ،1951عام  ذي تعرضت لها المنظمات االمريكيةال
هذه  تواكتشف، تخفيضها أجل من  بالكلفةالتحكم  عن الطرق التي تساعد في البحثإلى المنظمات 
خاصة و  ،العناية او التنسيق الكافي بين انشطتها لتخفيض تكلفتها اللوجستيك لم تلق أنشطة  بأنّ المنظمات 

هو التغير الذي حصل في اد من التكاليف ز ّمما النقل التي ازدادت انذاو بسبب ارتفاع اسعار النفط ، و  ةكلف
اشباع إلى مفهوم التسويقي الذي يهدف الفلسفة المخزون وظهور التنوع الشديد في المنتجات نتيجة لتطبيق 

 أنشطة الضرورية للتنسيق بين شبه التي وفرت المعلومات خالل الستينات والتقدم التقني الزبائن حاجات 
  . ( 26، 1991) هالل، اللوجستيك 

تخطيط موارد التصنيع لما أهمية لسبعينات من القرن العشرين خالل عقد اوأدرو مدراء الشركات الصناعية 
وتقديم منتجات جديدة وتسليمها في  ،وتطوير المنتجات ،وجودة االنتاج ،تكلفة التصنيع فيثر كبير أله من 

 ،اللوجستيك المتكاملإلى ستيك المنفصل وجاللورت عمليات اللوجستيك من الزبائن، فتطّ إلى الوقت المناسب 
بسالسل  اخيراً يت سمّ  واصب  هناو تكامل بين لوجستيات المجهز والموزع والزبون في عملية متماسكة وواحدة

   .(Laudon & Laudon , 2004, 55) التوريد
تغيير إلى شديدة وفي ظل المنافسة العالمية المن القرن العشرين ات في بداية عقد الثمانينوسعت المنظمات 

                      الموردين معالتعاون وإقامة العالقات طويلة االمد أهمية واصبحت تدرو  ،استراتيجياتها
(Tan,2001, 40).  فظهرSC  قطاع الصناعات التحويليةالبداية في نشأ وازدهر في خالل هذا العقد و                         
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                                        بداية الثمانينات و لك في (Oliver and Webber)ول مرة من قبل ةوأستخدم 
(Chen & Paulraj ,2004,119). 

على نحو سابقًا حيث كانت تنظم  ،والتوزيعنتاج اإلوظيفة التوريد و إلى سبب ظهوره في الثمانينات  عودوي
مد العديد من اقسام المنظمة على سياسات وممارسات الخاصة وتعت اشطتهبأنّ  تنفردن كل وظيفة أي أ ،منفرد

د ولّ ما ، وهذا من الوظائل او االقسامخرى اةتاثيرات التي ستحصل لنجزاء الدون مراعاة لتعظيم أهدافه 
 SCالمنظمات ذا فقد تبنت هول .(22، 2119)الزركاني، بذلك تكاليفها الكلية توازداد حالة من الصراع بينها

ين والزبائن وب ية دال مع المور وظائل المنظمة الداخلية والخارجية وربطها بشكل فعّ بين  لتحقيق التكامل
     .(Ashtiani & Bosak, 2013,495) زالة العوائق التي كانت موجودة سابقاً وإ الشركاء

 لإلشارةفي نهاية الثمانينات  Supply chin Management (SCM)استخدم مفهوم إدارة سلسلة التوريد و 
المستهلك إلى الرئيسة من المجهزين مرورًا بالعمليات لحين وصولها اةعمال بين عمليات  ملكاتاللى إ

  .(Lambert et al., 2009, 109)  النهائي
من  انطالقاً  SCMليصب   SCمصطل  إلى دارة اإلتعبير  ةضافإ تمتالى انه ( 29، 2111) بوتي، ويشير

دور تبني إلى واضحة  إشارةوفي هذا  ،وبشكل فاعل أنشطتهارة إداال يام بإلى نظمات ح يقة حاجة الم
  .نشطةاةالوظائل اإلدارية )التخطيط، والتنظيم، وال يادة والتحفيز، والرقابة( في دراسة تلك الفعاليات و 

 ال يام كارديف جامعة في الرشيقة المشاريع أبحاث مركز سعى قرن العشرينالعقد التسعينات من  وخالل
 مفهوم توسيع كيفية دراسة أجل  من( 1993) عام اخرى  منظمات  مع بالتعاون  مختلفة بحثية مشاريعب

 ان بالكاتمن قبل  ولقي هذا المشروع دعماً  .SCM (Ugochukwu ,2012,33) ليشمل الرشاقة
(Womack and Jones) ( من خالل كتابهم1994عام )إبعاد الهدر وخلق ال يمة )التفكير الرشيق ا : 

Lean Thinking: Banish waste and create wealth) شيق تطبيق مفهوم الر فيه اهمية  داالذي اك
                      بانطرح الكاتإ   .SCM  (Rossini & Studacher, 2015, 3732 ) أنشطة في كافة 

(Womack and Jones)  مفهومLSCM ل الزبائن من خالإلى على ال يمة المضافة التي تقدم  تركزلل
نتاج اإللضمان انسيابية عمليات  إشكاله، والتخلص من الهدر في الموارد وبكافة هماالستجابة السريعة لطلبات

        (.7، 2117)عبدالله وجبر،  مع الطلب على المنتجات هتومطابق
اقص الموارد وتن ،التدهور المتصاعد لهاو ومع تزايد اهتمام الزبائن بالبيئة  واحد والعشرينالبداية القرن وفي 

العديد دفع البيئة وتزايد التشريعات البيئية إدارة مع تقدم تقنيات ح بشكل متناميوليةح وتزايد مواقع النفايات ةا
 Greenسلسلة التوريد الخضراءإدارة فظهرت  ،تقديم التزاماتها تجاه االبداع المستدامإلى من المنظمات 

Supply Chain Management (GSCM)  (5،  2113، ) العبادي. 
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رجع جذوره ت الذي SCتطور من خالل مفهوم  LSCMمفهوم  بأنّ نا االستنتاج يمكن ما سبقإلى استنادًا و 
 -المورد ) SC ات العالقة في التنسيق والربط بين االطراف إلى ولكن الحاجة  ،اللوجستياتإلى صاًل أ

احتاجت هذه ات من القرن العشرين و هذه السلسلة خالل الستينات والسبعين انتجت (الزبون  -المنظمة 
لضمان  )التخطيط، والتنظيم، وال يادة والتحفيز، والرقابة( داريةاإل أنشطة  إلى اتخالل الثمانينراف اةط

تخلص من للتم دمج مفهوم الرشيق فيها ات وخالل التسعين فضل بينهما،أولتحقيق تنسيق  ،امانسيابية عمله
من  للتقليل SCعلى طول الهدر على  والقضاء ،التي ال تضيف قيمة ضمن سلسلة التوريد نشطةاةجميع 

وبسبب الضغوط والتشريعات الحكومية وازدياد  قرن الواحد والعشرينال، وخالل ولتحقيق المنافسةالتكاليف 
ثار عملياتها على البيئة فظهرت آتقليل من للالبعد االخضر الوعي البيئي  لدى الزبائن اهتمت المنظمات ب

   .سلسلة التوريد الخضراءرة إدا
                 ،ً ليها سابقاإ اإلشارةالمعطيات التي تمت (McKee & Ross,2009, 98) قام بها  التي دراسةالعزز تو 

خالل ( وتصميم المنظمةدارة تركيز اإل ) وبيان ،خمس مراحل في LSCMمراحل تطور ل من خالل عرضها
            مثل: أخرى دراسات على  LSCMتطور التاريخي لة لل هعرضد في اعتمقد و  ،هتطور كل مرحلة من مراحل 

 LSCMبداية ظهور مفهوم  بأنّ وترى الدراسة ، ;(Kumar, et al ., 2015, 17) (29، 2114) العبيدي، 
 (3الشكل ) .(2111ي عام )أ قرن العشرينال  أوائلفي  كان
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 ( 3الشكل )
 ريخي لسلسلة التوريد الرشيقة التطور التا

Source: McKee, R. and Ross, D. (2009), "From Lean Manufacturing to Lean Supply Chain: A Foundation for 

Change", Lawson White , Paper,p.98. 
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  LSCM ثانيًا: مفهوم

 االساسيةالمداخل تمّثل  التي SCMوSC  مفاهيمل اإلشارةأواًل  يستوجب LSCMبغية االحاطة بمفهوم و 
او اكثر ترتبط فيما بينها بوساطة تدفق المواد والمعلومات  منظمتان هبأنّ  SCفيعرف  .LSCMلدراسة وفهم 

، مكونات، منتجات نهائية، تجهيز خدمة لوجستية، حتى الزبون جزاءً أوهذه المنظمات قد تنتج  ،واالموال
 . (Stadtler & Kilger,2008,9) النهائي

منتجات إلى تحول المواد الخام   إنتاج اإلفي عمليات  كة متسلسلة من المنظمات التجارية تشاروشبهي 
   .(Mensah & Merkuryev,2014,2)طلبات الزبائن متتلبية لتامة الصنع 

منتج إلى تدفق المواد بغية تحويلها من مواد خام  فيجميع المهام واالطراف التي توثر  بأنّ وهناو من يرى 
  . (Rachid  et al ., 2017, 770 )قابل للتسويق نهائي

مواد المستمر لل بالتدفق ينمهتم ببعضهممجموعة أطراف مرتبطين إلى مفهوم يشير  SC بأنّ ويرى الباحث 
 .   معينةأهداف وتحقيق ال يمة للزبون  لتقديموالمعلومات 

حيانًا أو   (Demand Chain)لة الطلب سلس ايشار اليها احيانًا على انه SC بأنّ  اليه اإلشارة يجبّمما و 
ال يمة تضاف للسلع والخدمات مع تقدمها في  خير أنّ ويعني المصطل  اة (Value Chain)سلسلة ال يمة 
رئيسة  أنشطة إلى نشطتها أوقسم  (سلسلة ال يمة)ول من استخدم مصطل  أ (Porter,1985)السلسلة، ويعد 

 (.44، 2116)عوض،  داعمة أنشطة و 
وعبر  وردينر المنتجات من الميتوفبغية كون متعاقبة تف SCونات واتجاه تدفق المواد والمعلومات في مك أما

  .( 4لشكل )ا.  (Schroeder,2007,189)لزبون النهائيإإلى المنتجين والموزعين 
 
 
 
 

                  
 
 

 (4الشكل )
 مكونات سلسلة التوريد

Source:  Al-Aomar, R. &  Weriakat, D. (2012),  A Framework for a Green and Lean Supply 

Chain: A Construction Project Application,  Proceedings of the 2012 International Conference 

on Industrial Engineering and Operations Management  Istanbul, Turkey, July 3 – 6. 

 تدفق المواد إلى يشير 

 مات تدفق المعلوإلى يشير 

 التسليم الموردين
 المخازن 

 التصنيع
التوزيع والبيع 

 بالتجزئة
 الزبائن التخزين
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 وصواًل الىولية من مرحلة المواد اة تدفق وتحول السلعتتعلق ب التي طةنشاةتتمثل بكل  SC تكان  اإو 
عبر   نشطة اةهي التكامل لتلك  SCM فضاًل عن تدفق المعلومات المرتبطة بها، فأنّ  ،المستخدم النهائي

                    ةتحسين العالقات الداخلية ضمن المنظمة وما بين المنظمة ومحيطها الخارجي لغرض تحقيق الميزة التنافسي
(Handfield & Nicholes , 2002,2) . 

مدخل بال SCM (223، 2113، ) البتانوني;(173، 2119خرون، كل من) النعيمي وا في حين اعتبر
وضمان كفاءتها  بما يضمن تحسين ادائها وتخفيض تكاليفهاسلسلة المتكامل لتخطيط وتصميم وتنفيذ ال

 .   كل جزء منها بشكل مستقلإدارة  توفعاليتها فيما لو تم
 ةاستراتيجي هابأنّ ويضيف للمنظمة االستراتيجية  بالمفاهيم SCM (Slack et al., 2004, 476) يربطو 

رقابيًا للتدفق عبر  منظمة في شبكة التوريد فضاًل عن كونها شكالً للاعتبارات طويلة االمد وواسعة  تتضمن
  سلسلة التوريد.

خلق قيمة  أجل مختلل عناصر شبكة التوريد من  دمجخاللها  يتم من ادارية هسففلها بأنّ  اوصفهوهناو من 
  .(Gilles & Alain , 2007,51)الطلب في االسواق إدارة مضافة للزبائن وبالتالي خفض من حالة التأكد و 

العرض والطلب والحصول على إدارة إلى مفهوم يسعى  SCM بأنّ ( 63، 2112)الحضيف،  هذا ويرى 
 الخام وقطع الغيار والتصنيع والتجميع والتوزيع عبر جميع القنوات وتسليمها للزبون.المواد 

مدخل البفتم وصفه )  SCMمفهوم  في تحديدالكتاب  هناو تباين بين بأنّ يتض  من الطرح السابق و 
  نشطة اةتسعى لربط  SCM اال أن جميع الكتاب يكاد يتفقون على ان( ستراتيجيةواال، فلسفةوالالمتكامل، 

 . خدمة الزبون  وزيادة وتحسين ، التكاليفمن ل يتقلوال ،طراف المشاركةمع بعضها لزيادة التعاون مع اة
 (166)كثر من أد يحدت هيمكن (2119)منذ عام  SCM توبة عن مفهومكمقاالت والبحوث الملل والمتابع

 (Slack  et al., 2010, 33) محاور رئيسة هي: ةثالثفي  تشتروولكن جميعها  اً تعريف
 شبكة العالقات الداخلية والخارجية. :والثاني ،تدفق المواد والمعلوماتاالول  :وتتضمن جانبين نشطة اة  .1
 ة ، رضا الزبائن (.ئديمة ، خلق فاقالفوائد وتتضمن ثالث جوانب ) إضافة   .2
 . و العناصر أ المكونات  .3
وتم تصنيفها حول المحاور  اطالع عليهالتي تسنى للباحث اال SCM( بعض تعاريف 9)الجدول يوض  و 

  .(Slack, et. at., 2010)ليها إ أشارالتي 
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 (9الجدول )
 SCMبعض تعاريف  

 التعريف الكاتب او الكتاب التركيز المجال
 
 

  نشطة األ 

تدفق المواد 
 والمعلومات 

Krajewski, et. 
al., 2010, 24 

نها لموافقة تدفق المواد تزامن عمليات المنظمة مع عمليات مجهزيها وزبائ
 والمعلومات مع احتياجات الزبائن. 

شبكة 
 العالقات

Kouvelis, 2011 , 

 449 
شبكة عالقات تتكون من تجار التجزئة والموزعين والناقلين ومسؤولي المخازن 

 الزبون النهائي إلى والموردين يقومون بتسليم المنتج 
 
 
 
 

 الفوائد

 & Kotler اضافة قيمة
Armstrong , 
2008, 712 

تدفق المواد المضافة للقيمة في اعلى واسفل السلسلة والسلع التامة إدارة 
 النهائيين.الزبائن والمعلومات ذات الصلة بين المجهزين والمنظمة والبائعين و 

 & Morris خلق كفاءة
Pinto,2007, 

226 

إنتاج ة في المنظم نشطة أل تكامل التام الساليب المستخدمة بكفاءة و األمجموعة 
وتسليم المنتوج او الخدمة بحيث تقلل التكاليف وتزيد من مستوى خدمة طلبات 

 الزبائن. 
 رضا الزبون 

 
الجواد والشموط ، 

2118  ،12 
إنتاج  أجل استمرارية تدفق المواد والخدمات مع المصادر المختلفة من 

ي تحقيق ميزة الزبائن لتحقيق رضاهم وبالتالإلى المنتجات النهائية وتسليمها 
 التنافسية.

 
المكونات 

او 
 العناصر

التكامل بين 
  نشطة األ 

المختلفة في 
 شبكة التوريد

Heizer & 
Render , 2011, 

434 

إلى الحصول على المواد وتحويلها  أجل من  نشطة األ تحقيق التكامل بين 
 الزبائن من خالل التوزيع.إلى منتجات وسيطة ومنتجات نهائية وتسليمها 

Wei & Xiag , 
2013 ,12 

نظام متكامل يضم التخطيط والتنسيق والتشغيل والرقابة لتعظيم االستفادة من 
منتجات مناسبة ومطلوبة من قبل إنتاج والعمليات بغرض   نشطة األ مختلف 

 الزبائن في الوقت والكمية والجودة المناسبة.
 المصدر: الجدول  من اعداد الباحث 

 التفاصيلوقبل الولوج في  LSCM مفهوملإلى  ومدخل كتمهيد SCMوSC مفهومي إلى  فيما سبق تطرقنا
 .والً أ (Lean)مفهوم بمكان توضي  همية اةمن نجد 

التقليل من استعمال و ، ، والنحيلالهزيل ،الرشيق :منها بالعربية لمجموعة معانٍ  (Lean)شير مصطل  ي
دارة نه فلسفة اإلأإلى  (Solana)سفة االدارية فيشير الفلنظر جهة و و عدم التبذير فيها، أما من أالموارد 

المنظمة  أنشطة والضياع في جميع  النفايات والهدرنه ممارسة تؤكد على تقليل أو بالعمل حسب طلب الزبون،
  (. 6، 2115فضل )الموسوي والغرباوى، ألخدمة الزبون بشكل ضيف قيمة يوالتخلص من اي نشاط ال 

 (Toyota)ومن خالل شركة  يينباناليا بأنّ )التفكير الرشيق(  في كتابهما(Womack and Jones)  يذكرو 
نظام تويوتا  المسمىنتاج اإلعمليات  ساسًا فيأ، واستخدموها قرن التاسع عشرالبداية في استخدموا المفهوم  
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 (wastes)الهدر ية تعني بانباليا (Muda)كلمة  نّ أو  ،((TPS Toyota Production System))نتاج لإل
دون ان الموارد  أخذيي نشاط بشري أ"وتعني ية بانمدراء المنظمات اليا يخشاهاهم الكلمات التي من أ  وهي

اكثر المدراء  من ( Taiichi Ohno  1990 - 1912) مدير التنفيذي لشركة تويوتاال ويعد، ضيف قيمة "ي
لهذه المشكلة  القوي والمناسب عتباره الحلأقترح )التفكير الرشيق( أو الرشاقة با، وقد محاربًة للهدرالعالم في 

قت وعمال ومخازن مواد وو )  باستخدامفمن خاللها تستطيع المنظمة تحديد الطريقة التي يمكن اضافة ال يمة 
وبديل  بشكل افضل الزبائن وخدمةوظيفي الرضا التحقيق  فيالرشاقة  ومن هنا تساعد(، ومساحات عمل اقل

  .(Womack & Jones , 2003, 15) لعملياتإعادة هندسة ايغني عن ناج  

 The National Institute of Science andالمعهد الوطني للعلوم والتكنلوجيا الماليزي )أما 

Technology (NIST/MEP) )جميع النشاطات  في الهدرمنهجي لتحديد وإزالة  نظامالرشاقة  بأنّ  أشارف
 .مة من خالل التحسين المستمرداخل وخارج المنظللمنتجات  التي ال تضيف قيمة

: وحد لها اربع ابعادالرشاقة عن مفهوم  للتعبير (4P)( نمو ج Liker, 2004) وسع قدمأوبشكل 
(Hagstrom &  Wollner , 2011 , 4). 

 . لى فلسفة طويلة االمد في أي قرار: التأكيد ع Philosophyالفلسفة  -
ونظام السحب وال ياسية ونظم المستمر والتدفق الهدر  تخلص منال: التركيز على Processالعملية  -

 المتطورة .المراقبة البصرية واستخدام التكنولوجيا 
: احترام االفراد والشركاء وخاصة الموردين وجعلهم على  People and partnersفراد والشركاء اة -

 .العليا بمفهوم الرشاقةدارة اإلمستوى التحدي وتنامي الوعي لدى 
ذ القرارات حيث تتخب: التركيز على التحسينات والتعلم المستمر  Problem Solving حل المشكلة  -

 . ببطء ولكن تنفذ بسرعة
الكتاب حول المفهوم  أراءواالطالع على  LSCMوالدراسات الخاصة بمفهوم  تقصي البحوثومن خالل 

ندرة الموارد في يعود ل بسبوال ،الهدروخاصة نتاج اإلمشاكل لها السبق في معالجة  كان باناليا بأنّ  نرى 
صب  أو  ين للبحث عن مفاهيم وفلسفات تعزز هذا النهج باني، وهذا ما شجع اليامكن من المنافسةولتت باناليا

جوران وديمن  فقد استفادوا بشكل كبير من اسهامات حرب العالمية الثانية وبشكل اوسع بعد جليًا هذا االمر 
لمعالجة  ا افكارهم وادمجوها مع الرؤية والحرص الشديد لديهموسخرو  وكروسبي وغيرهم من رواد الجودة

 . بشكل عام وتحسين الجودة نتاج اإلمشاكل 
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الى امكانية استخدام الرشاقة وتطبيقاتها                         (Womack & Jones)ومن جانب اخر اشار كل من 
                                                     SCM ةً وخاص خرى اةوالممارسات اةنظمة  جميع الرشاقةاستعملت مع 

(Bicheno & Holweg,  2009, 12). 
ها تنطبق بأنّ على الرغم من وصفها  SCMعلى جميع مكونات  يمكن تطبيق  افكاره ومفاهيم وتقنيات الرشاقة

 .(Slack  et al., 2010 , 480)والعمليات الفردية  نشطة اةعلى 
        يتم التعبير عنها بمفهوم وعندها SCM معالرشاقة ممارسات وتقنيات و مبادئ بني يمكن تو 

(Ugochukwu , 2012 ,87) LSCM.  
               ايضًا مثل خرى اةمفاهيم االدارية ال، وان SCMمع مفهوم الرشاقة تطبيق  مكانيةإ م نرى بناًء على ما تقدّ و 

على فلسفة الرشاقة  ايضاً ( اعتمدت ، المنظمة الرشيقةقة، التسويق الرشيقالرشيقة، االستراتيجية الرشيدارة )اإل
 .Toyotaشركة نظام االنتاجي ل استخدمتهاالتي 

  .باللغة االنكليزية Leanمصطل  الرشيق )الرشاقة( للتعبير عن مفهوم  دراستنافي كما استخدمنا 
لغرض و  SCMمكانية تطبيقه مع إوتأكيد  مفهوم الرشاقةل التعرف على المعنى الفلسفي واالصطالحيبعد و 

االطالع على دراساتهم  لناالذين تسنى عدد من الكتاب  أراءدبيات و اةحسب  LSCMالوقوف على مفهوم 
 (. 08عداد الجدول )إ تم 

 ( 11الجدول )
 عدد من الكتاب راء آحسب  LSCMتعريف 

 التعريف الكاتب ت

1 
Daniel,  2007 

, 1 
طول  علىتخفيض الهدر و قيمة لهم الالزبائن في الوقت المحدد وتقديم جاه الوفاء بااللتزامات ت

 السلسلة وإعادة بناء عالقات جيدة مع الموردين .

2 
Manrodt      

et al. , 2008    

, 6 

الزبائن وتعمل على تدفق إلى ها البعض من الموردين ضمرتبطة مع بعالمنظمات المجموعة 
ل والخدمات بشكل تعاوني وكفوء للحد من الهدر وتقليل التكاليف المنتجات والمعلومات واالموا

 .   لتلبية احتياجات الزبائن الفرديةوتستخدم نظام السحب 

3 
Sezen   &  

Erdogan , 

2009 , 70 

إلى الزبون النهائي مع تخفيض الهدر إلى سلسلة مصممة بإتقان لتقوم بالتسليم السريع للمنتجات 
 .من خاللها تحقيق الكفاءة للمنظمةالتي يمكن للتغيرات  لحد األدنى واالستجابةا

1 
Machado & 

Duarte, 2010 

, 3 

 استراتيجية تقوم على خفض التكاليف واالوقات لتحسين فاعلية سلسلة التوريد .

2 
McKee & 

Ross 2010, 

123 

 ولتحسين عمل سلسلة تجهيز تشغيلية وفلسفة ادارية استراتيجية تستخدم تكنولوجيا متفوقة لتجديد
 .الموردين مع باقي اطراف السلسلة

2 Johansson, التي ال تضيف قيمة والهدر على طول سلسلة التوريد   نشطة األ  وتقليل إزالة مبسطة عملية
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 .ولتدفق المنتجات عبرها 17 ,  2010

2 
Gilaninia, et 

al ., 2011 , 47 
تقليل من الهدر واالوقات الزائدة  أجل من استخدام مفهوم التحسين المستمر في جميع النشاطات 

 تضيف قيمة على طول سلسلة التوريد.وجميع النشاطات التي ال 

8 
Daud & 

Zailani, 2011 

, 2 

التي ال تضيف قيمة   نشطة األ و الهدر  أنواعتوظيف جهود التحسين المستمر للقضاء على جميع 
 . 

9 
Ma, et al ., 

2011, 423 
ل شركاء لتصميم سلسلة توريد تعمل على تقديم منتجات صحيحي  في تخطيط وتنفيذ من خال 

 الوقت المناسب والمكان المناسب وبالكمية المناسبة.

11 
Agus &  

Hajinoor, 

2012 , 22 

 دوات واساليب تهدف للقضاء على الهدر وبشكل مستمر في سلسلة التوريد . أمجموعة 

11 
Ugochukwu ,   

2012 ,87 
 النظام، في المستمر الهدر والتحسين على القضاء خالل من للزبائن قيمة تعزز التيدارة اإ فلسفة

 و التقنيات مفهوم الرشيق . والممارسات المبادئ تطبيق خالل من

12 

Ranganathan  

& 

Premkumar , 

2012 , 28 

نظام يقوم بإضافة القيمة على سلسلة التوريد من خالل العمل المشترك السلس، والمتضمن 
التي ال تضيف قيمة،   نشطة األ لتحسين جميع عمليات السلسلة من خالل التبسيط وتقليل الهدر و 

حديد افضل تحديد القيمة وتإلى ل التفكير الرشيق فيها سوف يسعى ادخإوان سلسلة التوريد بعد 
 .ممارسات إضافة القيمة

13 
Kovac , 2013 

, 3 
المستفيد منها وتقلل إلى ها داد من مصادر توريمجموعة منظمات مترابطة تساهم في تدفق المو 

 في نفس الوقت الكلف والهدر من خالل اعتماد نظام السحب. 

11 
،  2314العبيدي ، 

31 
ن تصبح رشيقة والتي من خاللها تقدم القيمة أوسيلة تمكين كبيرة تسعى المنظمات من خاللها 

 . تطلبات للزبون من خالل االستجابة السريعة والكفؤة لم

12 
Tompkins,  

2013 , 7 
التي توفر المنتجات فقط عندما يكون هناك حاجة فعلية حقيقة لها في الوقت  هي سلسلة التوريد

 المطلوب والمكان المطلوب.

12 Musyoka , 

2015 , 11 
 الفاعلة لسلسلة التوريد.دارة تقوم بها المنظمة لتعزيز اإ أنشطة مجموعة 

12 Babu , 2016 , 

10 
 فلسفة لتعزيز القيمة لدى الزبائن من خالل القضاء على الهدر والتحسين المستمر.هي 

18 
Rachid et al 

.,  2017 , 770 
الهدر لزيادة تدفق سلسلة التوريد لتلبية احتياجات الزبائن  أنواععملية القضاء على جميع 

 الفورية. 
 ونستنتج من المفاهيم السابقة االتي:

ين واخر  باةنشطة، فمنهم من سماها LSCMبين الكتاب والباحثين حول مفهوم  وجود نوع من التباين -
 استراتيجية. فيما  كر بعضهم بانهامدخل  أوعملية  ويرى اخرون بانهافلسفة  أونظام  اشار الى انه

 على طول سلسلة التوريد. قضاء على الهدرلل LSGM تسعى -
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 .التوريد إلضافة ال يمة على طول سلسلة  LSGMتسعى  -

 .فعالة لذلكوتستخدم ممارسات  الزبائنيفاء بمتطلبات اإلعلى  LSGMتعمل  -

  LSCM  بأن  وعلي  يرى الباحث 
" مفهوم يعبر عن إدارة وربط أنشطة الشراء والنقل والتخزين واالنتاج وإدارة العالقة مع الزبائن والموردين معًا 

إلى المنظمة ثم الزبائن باالعتماد على فلسفة  لضمان تدفق المواد والمنتجات وال يمة من مصادر التوريد
 الرشاقة الموجهة نحو الهدر في جميع االنشطة من خالل االلتزام بالمبادئ والممارسات والتقنيات الرشيقة ".  

   

 نتجيعلى انشاء نظام بسيط عالي الجودة  اتقنياتهمن خالل  LSCMتعمل :  LSCM خصائص: ثالثاً 
سالسل التي تمتاز بالطلب المنتظم والحجم الكبير والثابت ال  هذا النظام مع منتجات تامة الصنع وينج

  .(Naim &  Gosling , 2011,54) وعندما يكون هناو قدرة على التنبؤ بالطلب
              االتي:     ب وتتمثل LSCMخصائص  ( Zaman , 2012 , 77)استعرضقد و 
 .ةالجود الموردين، تصنيع، التكامل: الشراء، -
 . والتنبؤات اةوامر التخطيط:  تأكيد -
  . طويلة:  المنتج حياة دورة -
  منخفضة: المنتجات تنوع -
 .عالية وجودة منخفضة تكاليف يشمل :الموردين -
 .بدقة توقعات: الطلب نمط -
 .اةدنى الحد المخزون : المخزون  -
  .مهل زمنية قصيرة: مهل الزمنية -
 منخفض: الرب  هامش -

  (32،  2114العبيدي ، ) الى الخصائص التالية:  ( Daud & Zailani, 2011)واشار كل من 
 .متعددة وعمودية  SCMقليلة عنقودية بينما في  LSCMفي  :الهياكل -
 فتركز على تخفيض االسعار.   SCMأما اةداء على LSCM تركز  :يس االختياريمقا -
  . SCMيرة فيوقص LSCMفي  جل تكون طويلة اة :مدة العقد -
   . SCMتصاعدية  في LSCMتنازلية في  :سعارتغيرات اال -
 .تستخدم الفحوصات المتعددة  SCMتكون في التصميم بينما LSCMفي  الجودة: -
    . SCMعالية بينما هي منخفضة في LSCMفي  :نتاجاإ مرونة  -
   .SCMفي  ال توجد ضمانات، LSCMفي  تكون عالية :التوقعات المستقبلية -
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 . SCMمتصلة بالمهمة فيتكون و ، ومحددة  LSCM تكون واسعة في :االتصاالت -
 أنّ الى  أشارحيث بخصائصهما  SCMو  LSCMطريقة عمل   ( Kumar, et al ., 2015, 8 )ويربط

الية وطريقة عملها، وحدد مجموعة معايير لالسترشاد بهما  فيؤثر تتصل بها كل مفهوم يخصائص التي ال
 (  11الجدول ) . في عرض خصائصهما

  ( 11الجدول ) 
 SCMو  LSCM  خصائص

Source: Kumar, R., Kumar, V. and Singh, S. (2015), Managing the Utility of 

Manufacturing Process Facilities through Lean Supply Chain. ADR Journals; 2(1): 

13-23.  

 يمنطقمر بديهي و أخرى اةبمجموعة خصائص تميزها عن سالسل التوريد  LSCMاتصاف فإّن سبق ّمما و 
لتعظيمها ال يمة و صاًل على مفهوم الرشاقة وفلسفتها المركزة على الهدر لمعالجتها أوهذه الخصائص مستندة 

   .طرافجميع اةوربط ومشاركة 
 
 

  LSCMخصائص  SCMخصائص   ر المعايي

 االنسجام
المنظمة والزبائن و هناك انسجام بين الموردين 

 على االخر. يحدث بشكل ضغط جانبي  ولكن
يوفر المبادئ الرشيقة االنسجام والتقارب مع االفراد 

 جهد جماعي متناغم.إلى يؤدي م ما العاملين 

 التركيز
 التركيز على وظائف المنتج والعملية لزيادة

 قل مقاومة.أكفاءتهما ولتوليد مسار 
التي تضيف قيمة والتعمق في  األنشطةالتركيز على 

 لتجنب الهدر لمعالجتها  األنشطة   لمعرفة أسباب
 الزبون دفع ثمن هذا الهدر.

نجاز المهام  إااللتزام بتحسين الكفاءة ،  االلتزام
 تسليم في وقت .  الو 

 ) النقل، بأنواعو  ،االلتزام تجاه القضاء على الهدر
 الزائد، تكرار العمليات(.اإنتاج المخزون ، االوقات , 

تامين التوجي  لنشر التعاون بين الموردين  التوج 
   طلبوالزبائن والتوج  للتخطيط والتنبؤ 

المبادئ الرشيقة تساعد كل االطراف بحيث تجعل 
 لدى المجتمع. ةسرع ومقبولأسلسلة ال

 االسهام
اتها لتحقيق مخرجات عملية تسهم جميع عملي

 كفاءة. التمتاز ب
تطبيقات الرشيق تسهم في توليد بيئة عمل تمتاز بعمل 

 قضي على جميع المشاكل والمعوقات.يسلس 

توفير االتساق مع المواصفات المطلوبة للزبائن  التناسق
 وتحقق الميزة من خالل اسعار تنافسية.

 التكلفة وهذا توريد فعالة من حيثالالرشاقة تجعل سلسلة 
 ها في السوق. يحقق لها ميزة تنافسية تضمن بقاء

تكون بعض لبساليب الفردية بعضها تتأثر األ االسلوب
 سلوب السائد فيها.ثقافة عامة ، وبهذا تمثل األ

ل سلسلة التوريد مفهوم الرشيق يتم نشره على طو
 طراف فيها مهم جدًا.ومشاركة جميع األ
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 المبحث الثاني
 LSCMبادئ وممارسات وتقنيات م، فوائدالو همية األ

                   والمنافسة  منظمات للبقاءالتي تعتمدها ال الحديثة من االساليبباعتبارها  LSCMأهمية  تبرز: همية: األأوالً 
 أنشطة الهدر في جميع كلل منخفضة عبر معالجة بجودة عالية و تمتاز منتجات إلمكانياتها في تقديم 

  .(Hezbon ,2016,19) المنظمة
خرى اةالمنظمات  معًا خارجيللتنسيق داخليًا و االستراتيجية الوحيدة التي يمكن ان تستخدمها المنظمات  وتعد

 .(Daud & Zailani, 2011 , 1)  يمة في المنتجاتاللتحقيق الكفاءة وخلق 

والموزعين  المنتجينمن  سلسلة التوريد في جميع االطراف المشاركة تجنبعلى قدرتها هميتها أ وما زاد من 
تقليل التكاليف واالوقات و الشديدة عليهم  ضغوطالمن والموردين وتجار الجملة والمفرد ومقدمي الخدمات 

                         . (Borac, et al ., 2010, 39) باستمرار الزبائنتوازن لمستوى المخزون لتلبية متطلبات الوتحقيق 
جابة تقديم قيمة أفضل للزبون من خالل االستالمنظمة في  يساعد الفعّ  إداري  كنهج LSCMبرز  فقد لذا

 تحدد LSCMإّن  . (Sezen & Erdogan , 2009, 70)التنافسية الميزة حقيقت بكفاءة ومن ثملمتطلباته 
ن جودة تقليل التكاليف وازالة الهدر لتحسيفيها المنظمة ن ن تحسّ أو المجاالت التي يمكن أبدقة المسارات 

فضل وتساهم في أيضًا بالتنسيق مع مورديها وشركائها بشكل أوتمكن المنظمة  ،الخدمة المقدمة للزبون 
 .( Jaskanwal et al, 2013,16) مشاركة زبائنها لتحديد احتياجاته

لمساهمتها في تحسين العمليات من خالل التبسيط والقضاء على الهدر  LSCM ةهتمام باالولذا فقد جاء 
في خفض التكاليف وتحسين الجودة والمرونة  فأسهمتالتي ال تضيف قيمة للمنتجات،  نشطة اةوتقليل من 
ساهم في تشديد ينظام  هيفي الوقت المحدد وبذلك اصبحت المنظمات اكثر قدرة على المنافسة، والتسليم ف

ساهم في تعزيز يالمنظمة و  فيها ويزيد من فرصة نجاح يحسنواتركيز المدراء على الجوانب التي يمكن ان 
  .(Afonso & Cabrita , 2015 , 270)اةداء 
 ،التنظيمياةداء  وتحسين التنافسية الميزة ن للمنظمةفعالة تؤمج إدارة  العصر الحالي يتطلب ا كانولمّ واخيرًا 

 بأنّ  تدرو المنظمات من العديد بدأت فقد التوريد سالسل بين بل المنظمات، بين قائمة تعد لم المنافسة ةنو 
LSCM نافسيةولتحقيق الميزة الت االسواق في لمنتجاتها مستدامة تنافسية قدرة لبناء الرئيس المفتاح هي 

(Yala ,2016, 9) . 
هذه و  ،المسارات التي يمكن ان تحسن فيهاالمفهوم على تحديد  قدرةمن خالل  تبرز  LSCMأهمية ّن إ

تقليل و  ها،تحسينالجودة من خالل و ، مهفهم متطلباتو الزبائن و مع الموردين  متميزةبناء عالقات  هي: اتالمسار 
  لزبون وتفوق المنظمة على منافسيها.رضا ا ومن ثم تحقيق قضاء عليه،الاو الهدر 



22 
 

 LSCMثانيًا: فوائد 
حقق لها يو سلسلة التوريد  على طولالهدر يساعدها في القضاء على  LSCMالمنظمة على  اعتمادإّن 

  (.(Johansson, 2010,17العديد من الفوائد 
             :                         هي   LSCMفوائد نّ أعلى الكتاب  اتفق عدد من قد و  
 ;(Taylor, 2006, 271) ;(Womack & Jones, 1994, 97) ;(Sezen & Erdogan, 2009 , 68)  

;(Cudney & Elrod,2011, 22); (Kimani , 2013 , 13) (Ugochukwu ,  2012 ,87)  
   .الخدمات/  المنتجات جودة تحسين.  3    تكاليفتقليل ال. 2   .للدورة الكلي الوقت تقليل .1
   .تحسين خدمة الزبون .7  الزمنية. المهل . تقليل6  .مستوى المخزون  تخفيض .5  .التسليم دقة تحسين  .4
فوائد ال على ان (Behrouzi & Wong, 2011, 5242) (Sezen & Erdogan, 2009, 68); اتفقو 

،  لة  التوريدزيادة ال يمة على طول سلس، معولية عالية، مرونة عالية  ) تحقيق:هي  LSCMالمتحققة من 
  .( تحقيق رضا الزبون  تسليم في الوقت المحدد، ، تحقيق التنافسية ، جودة متفوقة

هو  LSCMتطبيق وراء الدافع االساسي  أنّ الى ت أشار ف  ( Ugochukwu , 2012, 29) أمًا دراسة
 . (5الشكل ). من تحسين عملياتها والبقاء في صدارة منافسيها  المنظمةتمكين 

 
  
 
 
 
 
 

 ( 5الشكل )
 LSCMفوائد تطبيق 

Source: Ugochukwu .P, Engstrom . J , Langstrand . J , 2012 , " Lean the  supply  chain: A 

literature  review ", Management and Production  Engineering   Journal , Volume 3 , Number 4 , 

pp. 87–96  
 LSCM ستحصال الفوائد عند تبنيهمز عليها المنظمات الالتي تركّ  هم الجوانبأ يمكن تشخيص سبق ّمما و 

 : وهي 
 المهل الزمنية.و تخفيض التكاليف ويتحقق عن طريق تقليل  المخزون  .1

 

 
 فوائد

LSC 
 تحسين تسليم 

 التدفقتحسين 

 تقليل المخزون

تحسين 

 الجودة 

 تقليل

 الكلف 

 رضا الزبون

 معولية النظام 

معالجة 

 النقص



22 
 

تحقيق من خالل تحسين المنتجات، وتقليل المهل الزمنية ، و   لكو  خدمة الزبائن وتحقيق رضاهم تحسين .2
 .في التسليمدقة ال

 .  قليل التكاليف وتحقيق رضا الزبون من خالل ت ة على المنافسةتزيد من قدرة المنظم .3
 

 الى الفوائد االتية:  (Rossini & Studacher , 2015 , 3732) كل من  أشارو 
 تحقيق رضا الزبائنو  حسين خدمة الزبون ، وتالكلفة والمخزون وفترات االنتظار، وتقليل القضاء على الهدر

  .والميزة التنافسية
وربطها بمفهوم بطاقة   LSCMبطرحها لفوائد (Afonso & Cabrita, 2015 , 270)دراسة  يزتتمخيرًا أو 

 فوائدمجموعة تكون ، بحيث داء المنظمةأل ياس عتمد عليها العديد من المنظمات تالمتوازنة التي اةداء 
LSCM ( 6الشكل ) يوضحهاوكما ، المتوازنةاةداء مؤشرات بطاقة و أابعاد حد ة مقابلة.  

 
 
  
 
 

                
            

 

 (6الشكل )
 مقابل مؤشرات بطاقة االداء LSCMأهداف 

Source: Afonso . Hugo , Cabrita. Maria do Rosario , 2015,  " Developing a lean supply chain   

performance framework in a SME: a perspective based on the balanced scorecard",  

Published by Elsevier journal , www.sciencedirect.com   

 LSCM ممارسات وتقنيات و مبادئ : ثالثاً  
من خالل  تنفيذهاوالتي يتم وااللتزام بها  ةمبادئ الرشيقتطبيق  ةالرشيقإلى  SCMمن  االنتقال يتطلب

 والمنظمة، SCMفي  تي يتم تنفيذها لتحقيق التحسيناتال جراءات المستمرةاإل هاوصفبممارسات  مجموعة
                     طول رشيقة وعلى أنشطة تسهم في النهاية في توليد تقنيات الوتدعم هذه الممارسات مجموعة من 

 .(Yala, 2016 ,16)  SCM   

 األداء مؤشرات بطاقة  LSCM فوائد 

 لتكاليف تخفيض ا -

 استرجاع االصول  -

 نمو االيرادات  -

 

 

 رضا الزبون -

 قيمة للزبون  -

 كفاءة التسليم  -

 

 

    

 مؤشر المالي

 

 

     

 مؤشر الزبائن

 

 

 تخفيض الهدر -
 العالقة مع الموردين -

 تحسين العمليات -

 

 

 

 األعمال الداخلية

 

 

 

 التعلم االبداع

 

 

 االبداع في المنتج / العملية  -

 البشري. الموردإدارة  -

 تدفق المعلومات -

 

 

http://www.sciencedirect.com/
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            ، كثر مرونة وكفاءة وتنافسيةأ المنظماتتجعل  نأ تقنيات الرشيقةالو ممارسات المبادئ و ال استطاعتقد و 
، وجميع  الزبائنو  المنتجين،و  الموزعين،و  الموردين،فشملت  بأكملها SCMبتبنيها في المدراء  تز حفّ و 

للمنظمة، والخارجية الداخلية اةعمال ن بيئة لتحسين مامر الذي استوجب ، اةاآلخرين المصلحة أصحاب
                      عملية التطبيقلضمان نجاح التكامل وااللتزام من قبل جميع االطراف  بدون  همان تطبيقومنط يًا ال يمك

(Afonso & Cabrita, 2015 , 270) (Behrouzi & Wong , 2011 , 5242).  
، البعض بعضها عن فصلها من خالل والتقنياتات والممارس  المبادئ بين فرق وجود على الكتاب  يؤكدو 
فكثير من الكتاب  والتقنيات الممارسات والسيما مر صعبأ الثالثة المصطلحات بين الفصل نّ أ يرغ

 . (Ugochukwu, 2012, 8)بشكل متبادل في دراساتهم  التقنياتو  الممارسات يستخدمون 
مترابطة  هانّ أال إ ه على الرغم من االختالف بين )المبادئ، الممارسات، والتقنيات( الرشيقةبأنّ  الباحثويرى 

واًل ثم أويكون االلتزام بالمبادئ فيها   التدرج يستوجبلذا و  ،LSCMطار تطبيق وتبني إفي  ومكملة لبعضها
 .تقنياتالممارسات وبعدها ال

   :على النحو االتيو  الممارسات، والتقنيات(مبادئ، و )اللة   وتناولهم وقد اجتهد الكتاب في طرحهم 
 LSCMمبادئ  .1

 هماكتاب في  كروهما ، جذورها  LSCMلة  خمس مبادئ بان هناو( (Womack and Jones اشار كل من
جدوى  واواكد انبمن قبل الكات تم تطويرهقد و ،  TPSنظام لتعود هذه المبادئ  وجذور ،(رت العالملة غيّ االّ )

     :مثلخرون أ كتابويتفق مع هذا الطرح  SCM معاستخدامها 
 (Johansson, 2010,15);(Ugochukwu, 2012,13) (Kumar, 2015, 15)  

  :  مبادئلهذه الشرح  وفيما يلي  
 استوجبفقد ا كان الزبون هو محور عمل المنظمة لمّ  :المبدأ االول: تحديد القيمة من وجهة نظر الزبون 

ن ممن خالل المواصفات النهائية التي يرغب بها ال يمة لدى الزبون  تتحددو ومعرفة ال يمة عنده، به االهتمام 
ومن هنا يتطلب االمر ، هوغير مطابقة لمتطلباتغير مرغوبة عدم تقديم خدمات او سلع و ، و الخدمةأالسلعة 
إلى التسليم جودة منخفضة، التسليم البطيء،  اتو  أمنتجات خاطئة نتاج كاإلالهدر  أنواععلى  القضاء

لذلك ، كثرأمر ةو ما يصعب اوهالزبائن تتسم بالنسبية  متطلبات نّ إفأخرى من ناحية و ، اماكن خاطئة
 .   تقدمهّمما ن تكون حذرة أالمنظمة يتوجب على 

تسلسل العمليات ب وتبدأ  يمةالالعمليات التي تضيف من خالل ال يمة وتتحدد  :المبدأ الثاني: تدفق القيمة
 ن تكون أ يستوجبكثر أبشكل لزيادة ال يمة و  ،للزبون  منتجالمواد الخام لحين وصول تحديد وتوفير المن 

 ومتطلباتهتجاه الزبون  التي تواجهها ومركزةكل المعوقات ل متجاوزةومتبادلة للمعلومات و مترابطة العمليات 
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الشكل  ،در وال تضيف قيمةتخلص من العمليات التي تولد الهال ان يتم، و العمليات الممكنة عبر هذهال يمة و 
(7.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 7الشكل )
 تدفق ال يمة للزبون 

Source: Sodertalje, S,. (2015),  A Critical Review and Evaluation of the Lean 

Concept and Corporate Social Responsibility/Sustainability , masters Thesis , Royal 

Institute of Technology , Stockholm , Sweden .  

التنظيم الجيد للسلسلة وتجنب  لل يمة المستمرالتدفق تزام بيتطلب االل :باستمرار: تدفق القيمة المبدأ الثالث 
 هذا ال يتم بدون الرؤية الجيدة والمشاركةو  ،وتبادل المعلومات نتظار وعمليات الدفع العشوائيةحاالت اال

كثر أوتكاليف  ضافيإعمل  يؤدي الىو تأخير أي خطأ أ نّ إو  ،االطراف في السلسلةجميع بين  الح ي ية
 . لزبون ق ال يمة باتجاه اتعطيل لتدفو 

ائن زبفعلية للمنتجات بناًء على طلبات إنتاج إلى نظام السحب  يشير :نظام السحب اعتماد :المبدأ الرابع
بهذا و ، بون وال يتم دفعه من قبل المنظمةالمنتج يتم سحبه من قبل الز أّن  يأ، سواء كان داخليًا او خارجياً 

نظام السحب و ، أخرى إلى والتي قد تختلل من دفعة ومواصفاته نتاج اإلنظام السحب يحدد نوع وشكل  نّ فإ
 .تواجه المنظمة صعوبة في الحفاظ على تدفق ال يمة بشكل مستمر عندما خاصةً ت معينة مفيد جدًا في حاال

عني امتالكها يربعة السابقة منظمة بالمبادئ اةاللتزام ا إنّ  :المبدأ الخامس الكمال )االتقان( في العمل
وجود عمليات خالية من العيوب والهدر وباقل ف، از ضمن هذه العمليات اصب  ممكناً االنج نّ إو  ،رؤيةال

 تصنيع المنتج 

توزيع المنتج 

للزبائن مع 

اضافة القيمة 

 المتوقعة

تصنيع المنتج 

مقابل لتوقعات 

 الزبون قيمة 

تحديد القيمة من 
خالل : السعر 
الجودة المرونة 

 التسليم 

تصميم وتصنيع 

المنتج لمقابلة 

 القيمة المتوقعة

تصميم وتكوين 

واعادة تكوين 

سهيالت ت

التصنيع لتقديم 

 المنتج 

تقديم المواد 

والمعدات 

والمعلومات 

 لتقديم المنتج 

 فريق الهندسة 

 طلبات الزبائن تقديم المدخالت

 فريق الهندسة 

 تسهيالت التقديم 

فريق تطوير 

 المنتج

استجابة 
 للتصنيع 

العالقة مع 

 الزبائن

 اإلنتاج فريق 

 التسليم للزبون

 مة للزبون تدفق القي
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الشكل ، مرحلة التمكين او الكمالإلى صول عني الو ي بالمواصفات المطلوبةون بالز  يريدهالتكاليف مع تقديم ما 
(1 ).  
 
  
 
 
 
 
 

 

 (1الشكل )
 LSCM مبادئ  

Source:  Johansson, Emma , 2010 ,"  Can lean be mean? A study of negative 

consequences of lean in supply chains " Thesis in Business Administration,  

Blekinge Institute of Technology, Sweden.  

 هي:و  تقليديةالغير ب اهاسمّ  LSCMلة أخرى ثالث مبادئ  (Trent ,2006 , 395) وحدد
 .  Simplification  ،  التبسيط Standardization، المعيارية   Improvementالتحسين  
 

ذه المبادئ تركز وه، TPSمن مبادئ نظام صاًل أقة مشت LSCMمبادئ  بأنّ الباحث  سبق يرى ّمما و 
 تقل الهدر فأينما وجد، لل يمةناقض الهدر مومن هنا يحعد  ،ضافتهاإساس على ال يمة وكيفية بالدرجة اة

توفر أن نها أبعاد التي من ش، وتركز المنظمة على اةمن يحدد ال يمةوالزبون هو ، ال يمة والعكس صحي 
   . هة نظرهللزبون ال يمة من وج

  LSCMممارسات  .2
والممارسات ، ممارسات الجيدةوالممارسات الشائعة، البمسميات عديدة منها ) LSCMممارسات  وصفت
 . (Daud & Zailani, 2011 , 5) ممارساتالوليس هناو اتفاق بين الكتاب حول هذه  (االفضل

لهذا  ،ميدان المبحوثالاساسًا من واقع  ااستنبطوههم بأنّ نا وجد عدد من الكتاب آراءعلى  ناخالل اطالعمن و 
   .( 12الجدول ) ،حولهافي طروحاتهم  اّ نجد اختالف

 
 

 تحديد القيمة .1

 الكمال ) االتقان في العمل(. 5

 الهدر

 نظام السحب. 4 تدفق القيمة. 2

 تدفق القيمة باستمرار. 3

 الهدر

 الهدر الهدر

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV5Ovyg-fVAhWBqxoKHRO1DKAQFgg0MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.studybachelor.com%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AA%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AF%2FBlekinge-Institute-of-Technology%2F&usg=AFQjCNH862WcH5fqIPthd_bi7EX6nGj3vg
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 (12الجدول )
 ي بعض الكتاب أحسب ر LSCMممارسات  

 LSCMممارسات   الكاتب او الكتاب 
1 Daud & Zailani, 

2011 , 5 
 سلوك التنظيمي.الالهدر ، و إدارة ، المعيارية ، الطلبإدارة 

2 Ugochukwu , 2012, 

8 

 

، تحليل تدفق القيمة ، تخفيض الهدر ، بناء در المعلومات عن احتياجات الزبون مصا
 .بحث عن المشكلة وحل المشكلة ، تنظيم مواقع العملال،  الموردينالزبائن و مع عالقات 

3 Mutheke , 2014 , 28  المعيارية، الهدرإدارة ، و الطلبإدارة. 

4 Farah, 2015 , 37  المعيارية ، السلوكالهدرإدارة ، الطلبإدارة ،.  

5 Rahman et al., 

2016, 38 
قضاء على ال، التحسين المستمر ،  الموردينالعاملين ، العالقة مع مشاركة الزبون و 

 تنظيم موقع العمل.الهدر ، 
6 Onyango , 2016, 22 بناء فيض الهدرتحليل تدفق القيمة، تخ، معلومات عن احتياجات الزبون مصادر ال ،

 وحل المشكلة ، تنظيم مواقع العمل. ن المشكلةبحث عال، الموردينالزبائن و عالقات مع 
7 Yala, 2016 ,40  السلوك التنظيمي، التعاون عبر المنظمة. ، تقليل الهدر المعيارية، الطلبإدارة ، 

1 Hezbon ,2016 , 19  األعمال، تميز مستمرتحسين الال، الطلبإدارة الجودة الشاملة، إدارة.  

9 Tortorella, et al ., 

2017, 111 
، ، القضاء على الهدرات اللوجستيةالخدمإدارة ، الزبائن والموردينمع العالقات إدارة 

 . العليادارة ، التزام اإتحسين المستمرال
،  2112عبدالل  وجبر،  11

8 

، القضاء ية، العالقة مع الموردينالصناع معياريةال، عيارية العمليةمال، تغيير الثقافيال
 .على  الهدر

 . باالعتماد على الكتابعداد الباحث إ من المصدر : 
بينها كثر اتفاقًا اةو ،  LSCM ممارسات ةهيآراء الكتاب حول عدد وماتباين  (12)معطيات الجدول تشير 
وتتوافق هذه  (لعالقة مع الزبائنالموردين، ا عالقة معال، المعيارية، الطلب، القضاء على الهدرإدارة ) هي 

   . دناه شرح مختصر لكل منهاأو مع طبيعة الدراسة الحالية ومجالها الميداني  الممارسات كثيراً 
 نّ إ، لذا فLSCM سمة التوجيهية الستراتيجيةال بانهتج الطلب على المنعلى مفهوم تركيز ال يحعد :الطلبإدارة 

 اتإشار الموردين الطلب استالم إدارة ، وتتضمن هدر والعمل الزائدجنب المنظمة التدارتها بصورة صحيحة إ
مكونات منتج نهائي إلى  اتاإلشار  ، وتحول تلكزبائنال مصدرها اتاإلشار احتياجاتها وهذه حول  المنظمةمن 

  .(Ventana Research , 2007 , 5)  تنبؤ الطلبإلى تغنى الحاجة  اإلشاراتودقة هذه  ،قابل للبيع
عتمد على البيانات تال  LSCM الطلب فيإدارة  أنّ ب (Hezbon ,2016 , 15)يوكد السياق في نفس و 

تنسيق  ويتطلب االمر، لتي يتم الحصول عليها من الزبائنعتمد على االرقام الح ي ية اتبل  ،السابقة او التنبؤ
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مقبولة مواد اد خاطئة او توفير مو  لتجنبجيد بين الموردين والمنظمة للتعرف على احتياجات الزبائن بدقة ال
 لدى المنظمة وليس لدى الزبون. 

، الهدر أنواععلى جميع  و القضاءأتقليل لالسعي ل اقة بشكل عامفلسفة الرش تتضمن: القضاء على الهدر
( فقط من %5) بأنّ ، وتبين الدراسات لهذه الغاية LSCMفي  طبقتقد و ، قيمة تضيفال  التي نشطةاةو 

ضيف ينتاج لإل( من الوقت المتبقي %95هناو ) نّ أي أ ،إلضافة ال يمة ةً مباشر  ستغلينتاج اإلاجمال وقت 
 كانت في أ سواءً العمليات  مختللهذه النسبة تبين نسبة الهدر المخفي ضمن و الخدمة، أالسلعة إلى  اً تكاليف
 .(Slack et al ., 2010 , 457) و الخدمةأسلعة 

على غلب الكتاب أ ويتفق  ،له الدقيقالتشخيص  يه أو معالجته د منهأو الحولى لمعالجة الهدر والخطوة اةة
العمليات الزائدة، الخزين، ، النقلالزائد، وقت االنتظار، نتاج اإل)وهي  SCMفي  هدرلل أنواع ةوجود سبع

 . (13)الجدول. (Lotfi, 2015, 48) ;(Farah, 2015 , 3) الحركة، العيوب(
 ( 13الجدول )

 LSCMفي  الهدر السبعة أنواع
 الوصف الهدر

 .كثر من حاجة السوق أعندما تنتج المنظمة منتجات  يحصل ذلك، و الهدر أنواعكثر أمن ويعد  الزائدنتاج اإ 
خر آي انتظار أطلبات الزبائن، و و ، نتاج اإ و خالل خطوط أوقات انتظار المواد من الموردين أويتضمن  وقت االنتظار 

 تمام العمل.إعدم إلى يؤدي 
، عدم استغالل وسائل النقلو استخدام طرق نقل خاطئة، و طرف غير صحيح، إلى ضمن نقل المواد ويت لنقلا

 . أو استبدال وسائل النقل
يطلب  الزبون م ما عمل اكثر ال أو، غير الصحيح منذ البداية كثر لمعالجة االخطاء نتيجة العملأالعمل  العمليات الزائدة

 من مواصفات في المنتج.
 .والمهل الزائدةالزائد، نتاج اإ و  ،صرف المنتجات نتيجة التنبؤات الخاطئةت  عدم قدرة المنظمة من  ينالخز 

 دوات والمعدات.البحث عن األكتي ال تضيف قيمة الحركات الزائدة في العمل ال الحركة
 ج وسمعة المنظمة.ن تسوق  لتأثيرها على جودة المنتأالمنتجات التي تظهر فيها عيوب وال يمكن  هيو  العيوب

Source : Taylor, L. Martichenko, R.,2006, Lean Transportation-Fact or  Fiction?. 

Executive White Paper, Fedex, September, Memphis, TN. 
 

 ،ةالجودة الشاملإدارة من نظام  يتجزأ جزء الو  LSCMالمهمة  الممارساتتعد من  :المعيارية )العملية(
من قبل جميع  مقبولالثابت و النهج الخالل توفير متسقة ومتكررة من  LSCM أنشطة لى جعل تنطوي عو 

ي اعتماد أ المرتبطة بأداء هذه السلسلة، نشطةاة وأالعمل على توحيد جميع العمليات ، و السلسلةالشركاء في 
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التي ال تضيف  نشطة اةو التخلص من ازدواجية العمليات او أللحد  LSCM نشطة ة قياسيةات عملي
فمعيارية العملية تتي   ،ولغاية تسليم المنتجات للزبائن اةوليةمن دخول المواد ًء ابتدا ،للمنظمة والزبائن قيمة

فهي حركة متواصلة للمعلومات والمواد  ،حد من التعقيد وال،  LSCMعبر  نشطةالتدفق المستمر والسلس لن
   .(9-1،  2117، بدالله وجبر)ع الواردة من الموردين بشكل منتظم اةولية

تقليل من التكاليف من خالل تقليل الو  توفيرهامكانية إحديد المواصفات بدقة و تبالمعيارية سلوب أمتاز يو 
تقليل من الو  ،قل من الموردين المتخصصينأومن خالل التعامل مع عدد  ،االخطاء عند توفير المواد

إلى الهدر باإلضافة  أنواععمليات قياسية تقلل بشكل عام  إلىيضًا أ، وتسهم النمطية والمناولةالمخزون 
 .  (Mutheke , 2014 , 16)تحسين الجودة ومراقبة الجودة 

كانت  انمحي ،كانت عليه سابقاً ّمما مع الموردين حديثًا  LSCMتختلل فلسفة : العالقة مع الموردين 
رباح على حساب الطرف الثاني، در من اةكبر قأالعالقة تتسم بعدم الثقة والمنافسة مع بعضهما لتحقيق 

نظام السحب كوالتي يمكن من خاللها التحقيق كثير من االفكار  ،على التعاون والشراكة LSCM وتساهم
 ساهمتو كما ، خفض التكاليف والقضاء على الهدرو  ،JIT Just In Time في الوقت المناسبنتاج اإل نظامو 

LSCM خالل مشاركة الموردين في تصميم وتطوير منتجات المنظمة  ن في تعزيز التعاون مع الموردين م
جراء إوبذلك يتم تبادل المعلومات و ، LSCMشركاء وجزء من  بوصفهم نفسهمأ لتطويروتحفيزهم وتشجيعهم 

  .(Ugochukwu, 2012, 8)   بينهم مستمر االتصاالت بشكل
تؤثر بشكل التي و  ،الموردين تمدها المنظمة معتعالتي االستراتيجيات  أنواعحدى إالموردين  العالقة مع وتعد

بعاد يسميها أبوجود  LSCMفي  تمتاز هذه العالقةن أيجب و  ،على كفاءة العمليات داخل المنظمةكبير 
، ت، الثقة، التنسيقاالتصاال ،، االلتزامالتعاون ( وهذه االبعاد هي )بعاد جودة العالقة)أبعض الكتاب 

 . (Aydin , 2014 , 53)تخفيض التكاليف والهدر ذه االبعاد فيوتسهم ه (،االعتماد، المرونة
التعرف على إلى و ممارسات تهدف أ أنشطةمجموعة إلى العالقة مع الزبائن تشير العالقة مع الزبائن: 

وتقديم المنتجات  الزبائن واهمشكدارة وال يام بجميع االجراءات إلالحالية والمتوقعة، احتياجات الزبون ورغباته 
                         المطلوبة درجة الرضاإلى للوصول  ممعه االمد وبناء عالقات طويلةبكلفة منخفضة وجودة مناسبة،  مله

  (.19-11،  2116)المناصير ، 
وبناء عالقات معهم الحصول على المعلومات من الزبائن  بأنّ  (Onyango , 2016, 22)ت دراسة أشار و 
أّن و  ،عزز من تقليل الهدر الناتج من تقديم منتجات غير مرغوبةيو  ،بدقة باتهممتطلسهم كثيرًا في تحديد ي

، االعتماد  LSCMعزز عمل يّمما سهم في  تبني الممارسات الصحيحة يح الفهم الجيد لمتطلبات الزبائن 
 .وغير مرغوبةنتائج غير صحيحة إلى فضي يعلى االفتراض والتوقع والتنبؤ قد 
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تسهم في تعزيز  لتزاماتإجراءات او امجموعة  تحعد LSCMممارسات  بأنّ ا سبق من خالل ميرى الباحث و 
                          ،السائدة المنافسةو رضا الزبون من خاللها الممارسات بمثابة الطريقة التي يتحقق تحعد و  ،مبادئها

كما ، الحالية والمتوقعةغبات ور الزبون حاجات  لمعرفةهي تعتمدها المنظمات التي الطلب إدارة ممارسة وأن 
، واستخدم المعيارية كاليف اضافية غير مستعد لدفعهاعدم تحميل الزبون تب ًيسهمالقضاء على الهدر أّن 
التي و بينهما  زيد من كفاءة العمليمن عمل الموردين و  كما يسهل، يطرة على التكاليف وتحسين الجودةللس
من هذه الممارسات كلها الزبائن فال مناص من اشراكهم واالستماع الغاية  ت ا كانإ، و عمل شراكةإلى ورت طح 

  ورغباتهم بدقة للحصول على رضاهم. آرائهم لتحديد حاجاتهمإلى 
 

 LSCMالتقنيات  .3
التي تترجم  ليةالمنهج واآل بوصفها LSCMفي قنيات مجموعة ت الستخدامالمنظمات العديد من تسعى 

  .عملي تشغيلي في واقع LSCMممارسات 
 LSCMاستخدام تقنيات  بأنّ  (Al-Aomar , 2012, 295)  مع (Wan , 2006, 56) اتفق هذا وقد 

فاعلية وتسهيل التدفق، وتسعى هذه التقنيات الوزيادة  ،والحد من الهدر ،سهم في عملية تطوير المنتجاتيح 
 . LSCMلتحقيق ممارسات 

وهو أحد لدورها الرئيس في معالجة الهدر  ،فيهامر حاسم أتقنيات الرشيقة ال بأنّ  SCM لة مصممون ويشير ال
طبيعة تختلل من هنا ، و الزبائن المتنوعة متطلبات قابليسوف  هااستخدام نّ أ، و  LSCMهدافأ اهم 

   .( Boyer & Lewis, 2002,9)أخرى إلى من منظمة  استخدامها
وقد  ، LSCMن تستخدم مع ألتقنيات التي يمكن اوالعمليات العديد من نتاج اإلالخبراء في مجال طور و 
حقيق الربحية، ) تحققت اهميتها وفوائدها في مجاالت جريت العديد من الدراسات حول جدوى استخدامها وتأ

    . ((Kuhlang  et al., 2011, 7 تقليل المهل الزمنية (و ، والقضاء على الهدر
يق هذه التقنيات لية تطب، وتتوقل عم LSCMمنهج مفصل لكيفية تطبيق ممارسات  LSCM تقنيات وتعد

 ّدةواًل يعتمد على عأ يهما يطبقأتحديد  نّ إو  ،اةخرى واًل ثم تطبق أيتم تطبيق بعضها ف، على بعضها البعض
  . (Ugochukwu, 2012, 10)( اديةالعوامل االقتصو ، دواتمالئمة اةو  ،) وضع المنظمةعوامل منها

ال مد القصير فقط و  ات جدوى في اة LSCMقنيات التركيز على بعض ت بأنّ وترى العديد من الدراسات 
 .  (Bicheno & Holweg , 2009, 13) الطويل مداةتعطي النتائج المرجوة على 

   .LSCMتقنيات الكتاب حول  عدد من  راء آوض  ي والذي( 14) الجدول ويوض 
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 ( 14الجدول )
  LSCMتقنيات  

 LSCM تقنيات الكاتب او الكتاب  ت
1 Kuhlang et al., 2011, 7 TQM   ،   JIT ، تنظيم موقع العمل .  انب، بطاقات كننظام السحب ، 
2 

Ugochukwu, 2012, 10 
JIT حجم الدفعات الصغيرة ، نظام السحب، تقليل وقت التهيئة انب، بطاقات كن ،

 ، تنظيم موقع العمل .((setup time reduction SMEDواالعداد 
3 

Al-Aomar , 2012, 295 

JIT تخطيط االحتياجات من الموادنقل السريعة ،ال، نظم  MRP                     ،
موازنة خطوط  ،انببطاقات كن، ، التصنيع الخلوي  EOQالكمية االقتصادية للطلب

، سيطرة على الخطوطال، بصريةالوسائل  ال، تدفقال، تحليل ، نظام السحبنتاجاإ 
 .تنظيم موقع العمل

1 Govindan  et al ., 2015 , 

17 

JIT ،TQM معالجة تدفق المواد ، تخفيض مستويات المخزون فيض الكلف، تخ ،
 .تخفيض من استخدام  الطاقةال، 

2 
Magu, 2015, 16 

JIT ،Poka-Yoke   ،Jidoka  ، تنظيم  بانبطاقات كن ، خريطة تدفق القيمة ،
 موقع العمل، التحسين المستمر.

2 Bortolini et al ., 2015 , 

880 

JIT بأن  كان بطاقات، ، خريطة تدفق القيمة  ،TQM  ،Poka-yoke   ،

SMED  . تنظيم موقع العمل، التحسين المستمر ، 
 عداد الباحث باالعتماد على مجموعة من الكتاب.إ من المصدر : 

 تناسب طبيعة الدراسةالمذكورة عند اغلب الكتاب والتي  LSCMالتقنيات  بأنّ ( 14) يتض  من الجدول
وبغية توضي  (  انب،  نظام السحب ، بطاقات كن5S  ، JIT  تنظيم موقع العمل ،  TQM: ) هيالحالية 

    :تي وكاآل لكل منها ًا مختصر  هذه التقنيات نستعرض شرحاً 
   Total Quality Management TQMالجودة الشاملة إدارة  .1

إلى دوات التي تهدف من المفاهيم واةمجموعة  وهي TQMن يكون رشيقًا بدون أأي نظام ال يمكن إّن 
دارة اإل :ثالث معاني مهمة هي وللمصطل ، داءيق تحسين مستمر في اةين لتحقشراو المديرين والعاملإ

ا الجودة ، امّ أهداف المنظمة بكفاءة وفاعليةتحقيق إلى واستعمال مواردها  والتي تسعى من خالل انشطتها
تلبية متطلبات إلى تؤدي  و الخدمة والتيأالتي يتميز بها المنتوج مجموعة الصفات والخصائص إلى فتشير 
ن إفعناصرها  أماو  ،وجه نشاطاتهاأمة وعملياتها و قسام المنظأتعني تطبيق الجودة في كافة ف، الشمولية الزبائن

طيط التخو فريق عمل،  تشكيلو ، مشاركة العاملينو  العليا،دارة إلالتزام ا :يلخصونها باآلتياغلب الكتاب 
السيطرة على العمليات وحل المشكلة من خالل و  ،التحسين المستمرو ، يز على الزبون التركو  ،االستراتيجي

 .(56، 2112سدي ، )اةتعليم التدريب و الو ، حصائيةساليب اإلاة
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ليه العديد من إ أشار وقد Kaizen تحسين المستمر الهو  TQMالعناصر المهمة ل  بأنّ ويرى الباحث 
 .  LSCMبعض الكتاب من ممارسات وتقنيات  عّدهوقد  ميته وفوائدهةه الكتاب

تحسين جميع العوامل المتعلقة إلى  والسعيالتغير المستمر نحو االفضل، إلى  Kaizenويشير مفهوم  
 في المنظمةوالقضاء على الهدر، وهي مسؤولية الجميع  باستمرارالمخرجات إلى بعملية تحويل المدخالت 

 . ( 474،  2116)الذبحاوي ، 
، Sort ،Simplify  ،Shine  ،Standardize) خمس كلماتإلى  5S وتشير 5S :تنظيم موقع العمل  .2

Sustain  ) 5 سر في عملالاالستدامة ( و التوحيد ، التنظيف، ، ، التبسيطالتنظيم)والتي تعني بالتواليS 
 2117شيء في مكانه " )الهشلمون ، هناو مكان لكل شيء وكل "ية  التي تقول ابانفلسفة اليالمن  ىمستوح

 .(15(. الجدول )11، 
 (  15) الجدول 

 5Sطبيعة عمل  
 5S  كيفية استخدامها 
  التنظيم 1

Sort 
 الترتيب الصحيح . -
 تحديد تكرار استخدام كل عنصر في مكان العمل .  -
 ساسية . األالتخلص من العناصر غير  -
 غوب فيها . مر الالقضاء على مصادر الفوضى والعناصر غير  -

 التبسيط  2
Simplify 

 .ار االستخدام ووضع مبادئ توجيهيةترتيب العناصر في منطقة العمل بعد تحديد تكر  -
 جزاء والمواد المستخدمة ببطاقات معنون  . دوات واألتسمية جميع األ -
 كل شيء يجب ان يكون في متناول اليد . -

 التنظيف  3
Shine 

 التي من الممكن ان تتسبب في وقوع مشاكل. التنظيف اليومي وتحديد الحاالت  -
كوضع ادوات العمل في المكان غير الرقابة البصرية لتحديد وتصحيح المشاكل المتكررة ،  -

 مخزون في المكان الخاطئ . وضع الأو ، المناسب
 التوحيد  1

Standardize 
بطاقات العن طريق تنسيق كافة متعلقة بموقع العمل اكثر وضوحًا جعل المعلومات ال -

 فهمها .المعنونة بطريقة موحدة لتسهيل 
    وصرفها .من تحديد مكانها  الجميعجراءات صرف المواد واسترجاعها ليتمكن إتوحيد  -

 ةستداماال 2
Sustainability  

ممارسة  (S5االنضباط الذاتي والممارسة الروتينية لجميع الخطوات السابقة ، حتى تصبح  )
 .يومية

Source : Andersson , 2007,   Implement Lean Production In Small Companies, 

Dissertation for  the joint degree MSc in International Project Management , Chalmers  

University of  Technology  , Göteborg, Sweden.  
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تسليم المواد والمنتجات وجميع لى إ JITتقنية تسعى  : Just-in-time  JIT في الوقت المناسبنتاج اإ  .3
جعل الخزين إلى ف التقنية ها، وتهديلعجزاء المطلوبة في الوقت المطلوب عندما يكون هناو طلب فعلي اة

   .  (Musyoka , 2015 , 17)  من الصفر العتمادها على نظام السحب والتعاون مع الموردين قريباً 
تقوم على مبدأ عمل ما   JIT فلسفة أنّ ب( 147،  2116،  ) وارث و جابة وفي نفس السياق يشير كل من

وتعتمد  ،شكال الهدرأزالة كافة إي الطلب الفعلي من قبل الزبائن والهدف أهو مطلوب دون زيادة او نقصان 
 طبيعة عمل هذه التقنية وكيفية تشغيلها (Slack , et al ., 2010 , 457)ويوضح على نظام السحب. بذلك 

                         .الزبائن وشبكة التوريد لتلبية طلباتنتاج اإلملية سريعة ومنسقة االجزاء من خالل نظام ع هابأنّ  ويصل
هناو طلب المنتجات عندما يكون و تقديم المواد نظام السحب على يعمل  :Pull Systemنظام السحب  .1

ساس االستهالو الفعلي، وهو أعلى نتاج اإلو أويستند النظام على فكرة التسليم ، فعلي لها من قبل الزبائن
وتستخدم  ،الزبون بدون وجود مؤشرات حاجة  فعلية لهاإلى الذي يدفع المنتجات ، عكس نظام الدفع

في تلبية الصغيرة  الدفعات نظام السحبويستخدم ، المنظمات نظام الدفع عندما تتوفر لديها الطاقة الفائضة
، ويعتمد هذا النظام والتكاليف الهدرمن يقلل ّمما ، نخفضة للخزينم مستوياتحقق بذلك يو  طلبات الزبائن

 . (Ugochukwu, 2012, 13) (Slack et. al., 2010, 371) بأنّ بشكل كبير على بطاقات كن
 كونهاب بطاقات كنبان  (Womack and Jones, 1996 ,397) يصل:  Kanban بانبطاقات كن -

او نتاج اإلسواء كانت لغرض  أجزائهاة لغرض السيطرة على صناديق المسحوبالبطاقات صغيرة تعلق على 
وألوان شكال أوتتخذ هذه البطاقات ، (invisible conveyor)تسمى احيانًا بالناقل غير المرئي ، و االستهالو

المواد أو  تعليمات للعمليات السابقة إلرسال المزيدانها تعد بمثابة  كنبانبطاقات ، ومن استخدامات مختلفة 
 .رية إلظهار المجاالت التي يتم اإلفراط فيها وعدم التزامنداة تحكم بصأكتجات ، وًتهد المن

 
 SCMجميع انشطةة  أيّ  بأنّ  (AL-Amor , 2012 , 295)دراسة ترى   LSCMوضمن إطار تقنيات 

 تقابل كل نوع من أنواع الهدر، تقنيات  وهناوعن سوء االستغالل والتقصير،  تحتوي على الهدر الناتج
  ( .16الجدول )
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 (16الجدول )
 ودورها في معالجة الهدر    LSCMتقنيات  

 LSCMتقنيات  الرشيقأهداف  الهدر أنواع SC أنشطة 
 JIT، جودة عند المصدر  معولية التسليمالالجودة ،  العيوب ، االخطاء الموردين
 جدولةال ،شبكات النقل السرعة ، الكفاءة ، التكاليف الزائدة التأخير النقل

تقليل المخزون والتكاليف ،  المخزون الزائد ، معالجة المواد التخزين
 مثل للمواداأل ستخداماال

EOQ  ، تخطيط والرقابة على
 المخزون 

معالجة ، 
تحويل ، 
 تصنيع

الحركات الزائدة ، المعالجة 
 الزائد ،نتاج اإ الزائدة ، 

ارتفاع مواد تحت التشغيل ، 
يوب والخردة معالجة المواد ، الع

 ومعالجتها.، العيوب 

دورة ، تقليل حجم التقليل وقت 
الدفعات ، تبسيط التدفق ، تقليل 
المواد تحت التشغيل ، تقليل 

نتاج اإ المدخالت والخطوات ، 
 الرشيق ، جودة االنتاج

 انبكن بطاقاتالقياسية ، األعمال 
، تحليل التدفق ، توازن الخطوط 

داد ، ، تقليل وقت التهيئة واالع
5S  الوسائل البصرية ، ،
 سيطرة على الجودةال

التوزيع / 
 التجزئة

فاعل الالتوزيع  الكفوء ، التوزيع  ، التكاليف التأخيراالخطاء ، 
 مراكز التوزيع .، 

شبكات التوزيع ، تسهيالت 
 JITالمواقع ، 

الزبون / 
 االستهالك

تخفيض المرفوض وتخفيض  الرفض ، االسترجاع
 ، رضا الزبائن .اعادة العمل 

ضمان الجودة ، عالقات مع 
 الزبائن

Source: AL-Amor ,Raid , 2012 ," A Framework for a Green and Lean Supply 

Chain: A Construction Project Application" , International Conference on Industria  

Engineering and Operations Management Istanbul, Turkey.  

 

يتم تطبيقها بشكل مختلل من  LSCM لة التقنياتهناو العديد من  بأنّ يرى الباحث  وانسجامًا مع ما سبق
 ،الممارسات المتبعةو تطبيقها  ياتميدان المبحوث ومدالطبيعة إلى في  لك ويعود السبب قبل المنظمات 

بة المنهج وااللية التي تترجم هي بمثا LSCMتقنيات  أنّ على ن الكتاب متفقين إفأخرى من جهة لكن و 
فسية لتحقيق الميزة التنا ضافة ال يمة،إواقع عملي تشغيلي للقضاء على الهدر و إلى  LSCMممارسات 

 .ممارسات وتقنيات مناسبة لهاإلى حتاج يو  ،من الهدر أنواع SCM من نشاطات كل نشاط ان ،للمنظمة
مع ممارساتها وتقنياتها  LSCMمبادئ  تربطأن و  سبق تيوتسلسل االفكار ال LSCMولفهم فلسفة واخيرًا 

 . (17) الجدول ،
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  (17الجدول )
  LSCM تقنياتوممارسات و مبادئ  

 LSCMتقنيات  LSCMممارسات  LSCMمبادئ 
تحديد القيمة من وجهة 

 نظر الزبون 
 مشاركة الزبائن  مصادر المعلومات عن احتياجات الزبون 

 خريطة تدفق القيمة ظر الزبون قيمة من خالل وجهة نالتحليل 

 تدفق القيمة
 خريطة تدفق القيمة تحليل تدفق القيمة  

، رةصيانة المنتجة الشاملة، حجم الدفعات الصغي تخفيض الهدر  

JIT, 5S, SMED 

 تدفق القيمة باستمرار

 ، التصنيع الخلوي 5S السلوك التنظيمي 
 شراك الموردين إ عالقات قوية ومؤثرة

رة،صيانة المنتجة الشاملة، حجم الدفعات الصغي الهدرتخفيض   
JIT, 5S, SMED 

 نظام السحب
 JIT, pull / kanban system حسب طلب الزبون وتوقيت نتاج اإ 

 شراك الموردينإ بناء عالقات قوية مع الزبون 

 الكمال )االتقان( في العمل
 شراك العاملينإخريطة تدفق القيمة ،  بحث عن المشكلةال

 شراك العاملين إالتدريب ،  حل المشكلة
Source: Ugochukwu .P, Engstrom . J , Langstrand . J , 2012 , " Lean the supply chain: A 

   literature  review " , Management and Production Engineering Journal , Volume 3 ,                     

Number 4 ,  December 2012 ,  pp. 87–96  
 

 ةممارسإلى حتاج تفإنها   LSCMمبادئ  حدى المنظمة إلبغية تطبيق نه و أ (17)الجدول  نستنتج من
، وقد تستخدم تقنية واحدة او اكثرالممارسات و أالممارسة ، ولتحقيق هذه لمبدألمقابلة هذا ا اكثرو أواحدة 

وجود عدم بالكتاب  يأر  عند استعراض شرناهأما  كثر من مكان وهذاأنيات في هذه الممارسات والتق رتتكر 
و تقنيات معينة أممارسات تركيز على الو تطبيق  هذا فضاًل عن أنّ ،  LSCMاتفاق حول ممارسات وتقنيات 

      . تأتي بالفائدة على المدى الطويلقد ال خرى اةدون تطبيق 
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 LSCM خطوات تنفيذ : رابعاً 
ويتطلب فيها،  فراد العاملين والمورديناةجميع لومشاركة  ًا كبير  اً ة وجهدرادة هائلإ LSCM تنفيذ يتطلب
  .(Michael , 2009 ,19) ةقانحو الرشدارة ساليب اإلألسلوكيات و اير يتغايضًا 

 ونهجاً  تغييراً يتطلب الرشيقة  ستراتيجيةاالتنفيذ  أن (Johanson , 2010 ,20) وفي نفس السياق يرى 
أن  يجب ةالرشيقالمبادئ  وأنّ  ،بجميع الشركاءعملية التنفيذ تتعلق  ، وأنّ  يمةالإضافة و  الهدرجديدا إلزالة 

لتنفيذ الخطوات حدد مجموعة من  (Turkett, 1999, 21)دحدّ قد و  .LSCM لة بمثابة أساس تكون 
LSCM وتتمثل باالتي: 

 . في بداية عملها فضل الموردينأتعامل مع الالمنظمة ب قيام .1
 .بكفاءة عالية في عمليات التوريدالمنظمة  تتعامل معهمين الذين يين الرئيسالموردان يمتاز  .2
 االنتظار الطويلة . هل ن لتجنب مح يالتعامل مع الموردين الداخلي .3
 قرب الموردين .أقصر من خالل التعامل مع أمحاولة جعل سلسلة التوريد  .4
 تطوير وتوكيد استخدام نظام السحب مع الموردين . .5
  . نتاجيةاالمعرفة القدرة  .6
  وهي: LSCM تنفيذلخطوات خمس    (Altarum & Boeing, 2006, 23)حددّ و 
في التي ستسهم هداف : تحديد المنتجات واةمن خالل هذا ويتم ،د الهدف من سلسلة التوريديتحد .1

، ارةسلسلة التوريد المختنشاء سياق لتحسين إو اةداء أهداف ، تحديد ينيتحديد الموردين الرئيسو ، التحسين
   .خيرًا تحديد الموردين الثانويينأمحاولة تكرار العملية مع ب ية سلسلة التوريد ، و و 

أهداف  مع الشركاء في سلسلة التوريد ووضع تماعاالج من خالل: لك ويتم  ،تقييم سلسلة التوريد الحالية .2
 .على سلسلة التوريد مشتركة والتعرف بشكل اكبر

هداف باةتحديد الفرص الحالية وتقييمها ومقارنتها : ويتم من خاللراتيجية المستقبلية تحديد االست .3
 .يلها ومناقشة النتائج مع الشركاءوتحل

 قياس وتوثيق هذهو ، تطبيق التحسيناتو ، تحسين الخطة الموضوعة: النتائج ويتم من خاللتنفيذ  .4
 .اء في سلسلة التوريدبه مع الشرك ، واالعتراف باإلنجاز واالحتفاءالتحسينات والتغيرات التي ستحصل

 سالسل التوريد المستقبلية المقترحة والسعي لتحقيق المنظمة الرشيقة.  الشركاء وتحديدمشاركة النتائج مع  .5
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البنية الالزمة لتنفيذ تتطلب توفير   LSCMخطوات  بان تنفيذ( Ross , 2008 ,21 & McKee  ) يرى و 
 :  باالتيوتتمثل 

 شبكة اإلنترنت. عبر LSCMإلى تدفق المعلومات ن ويتضمالمعلومات اإللكترونية:  .1
نفسه، وسعي  في الوقتلجميع الشركاء في سلسلة التوريد المعلومات توفير من خالل : LSCMتزامن  .2

 هي بمثابة LSCM ، والمزامنة فيتحسين الموارد وتخفيض التكاليفباعتبارهم شركاء في  طرافهذه اة
 .أداء جيدلتقديم منتج متميز و أعمال مشترو  ها اعداد جدوليتم من خالل،  استراتيجية عمل موحدة

توسع في التعاون وبشكل مستمر و التشجيع االطراف المشاركة بو لك من خالل : LSCMالتعاون في  .3
 المشاركة. 

 العمليات والتكنولوجيا.إدارة اإلنتاجية من خالل و التحسين المستمر للموارد ويقصد به : المستمر التحسين .4
 في جميع مراحل سلسلة التوريد. المشتركةالتميز في العمليات أي في العمليات: التميز  .5
تكنولوجيا المعلومات  تربطحلقة تعمل على بناء بنية تحتية تقنية توفير من خالل : االتصال والربط .6

 .الشركاءوالناس و 
 بسبب LSCM  ال يعمل على تنفيذقد  المتسلسل النهج بأنّ   (Taylor, 1999)سياق نفسه يرى الوفي 
 ،LSCM تنفيذ في بالتتابع وليس بالتوازي  اتخا ها ينبغي إجراءات ستة الكاتب ويقترح، عملها المعقد طبيعة
 Parallel Incremental) التدريجي للتحول الموازية باالستراتيجية الكاتب وصفها اإلجراءاتوهذه 

(Transformation Strategy PITS  حسبوهذه االجراءات (Ugochukwu , 2012 , 33  ) : هي                                  
ليس  SCMالشركاء في  بأنّ ن نعتقد أمن غير الطبيعي  فإنه LSCMعند تنفيذ  :التعليم والمعلومات .1

معرفة ل والوسطىالعليا دارة لديهم معلومات عن المفهوم ومن الضروري ان يتم تث يف الجميع وخاصة اإل
    .والفوائد المحتملة من عملية التنفيذا واهدافها الرئيسة ومبادئه LSCM مجاالت

تشجيع جميع  دارة ، وعلى اإلخطوة للتخلص من الهدر هو تحديدهاول أ إنّ  :SCM داخلالهدر  تحديد .2
   .حات والطرق الالزمة للقضاء عليهمقتر التحديد الهدر وتقديم في لمشاركة لالعمال 

يكون مهمتها  صغيرة تشكيل لجان LSCM تنفيذ يتطلب :SCM لتحسين ةتنظيمي جراءاتإ إنشاء .3
 والفريق العليا،دارة اإل متزامنة مع  اللجانهذه  مهامو  أنشطة تكون  على ان، LSCMإلى  SCM تحويل

   .البعض مبعضه دعمل ،التشغيلي
 ائهاواد سلسلة التوريد أنشطة تقييم  علىمساعدة تساهم خريطة تدفق ال يمة في : تدفق القيمةخريطة  .4

 المعلوماتو  البياناتبجمع  التوريد لسلسلة التشغيلية المجموعات تقوم أن المفترض ، ومنوبشكل مفصل
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 ،الخاصة بهمتدفق ال يمة  الخرائط رسم في عملية ويساعدوا لهم، المخصصة المناطق عن الصلة  ات
 .أخرى عن مناطق  خرائطال نتظاروال يتم ا جاهزة ، فردية خريطة أي على التحسين إجراءات تطبيق يتمو 

رية للهدر لتحسين سباب الجذوتحديد اة SCMمن خالل تحديد الهدر داخل  :نشطةاأل تحسين زيادة  .5
  كثر كفاءة .  أهدف هذا االجراء لجعل العملية ي، و من تدفق ال يمة

 يتم ،ةتدفق ال يمة لسالسل معين في ورالمطّ  الرشيق النهج نجاح ثبتي حالماف :SCM استراتيجية تطوير .6
  . كاستراتيجية رالمطوّ  الرشيق نهج بذلك يتم اعتمادو . خرى أسالسل  في وممارساته مبادئه تطبيق

ستراتيجية الموازية للتحول التدريجي االفي  LSCMعملية تنفيذ  بأنّ يرى الباحث  ما سبقإلى استنادًا و 
سوف SCM جميع المشاركين في لليها التعليم والمعلومات التي يتم الحصول عفلتايلور، تبدوا منط ية جدًا، 

وبوجود الية تنظيمية ومسؤولية جماعية سوف تحدد  SCMيسهم بشكل كبير في تحديد الهدر داخل 
تحسين من الن عملية مشاركة االفراد في وضع خريطة تدفق ال يمة و إ، كما عملية التنفيذ المسؤوليات تجاه
   .دهافرديًا فكرة تستحق الوقوف عن انشطتها وتطبيقها

 الهدرلتحديد  ،ال يمة تدفقمنظور  فيالحالية  SCMهي تحديد وتقييم  LSCM الخطوة اةولى في التنفيذو 
على التدريب و البنية التحتية الداعمة  عين االعتباربومن الضروري ان يأخذ  ،وتحديد مجاالت التحسين فيها

   . خطوات التنفيذطراف في تحديد جميع اة ومشاركةوالسياسات  تقنيات الرشيقةال
  LSCMمعوقات تنفيذ ًا: خامس

ن أعديدة يمكن مشاكل  هناوف باةمر السهل والسريعليس  LSCM تنفيذ بأنّ الكتاب يتفق العديد من 
  .(Johanson , 2010 ,20) هاتواجهها المنظمة عند تنفيذ

 تنفيذ مستوى  لتدنى ةالرئيسي اةسباب ستقصائيةاال تهدراسمن خالل   (Zaman ,2012 ,60)د حدّ قد و 
LSCM ، واستنتجت الدراسة ،استطاعت تنفيذهاالمدروسة  المنظمات من فقط( ٪32) أن الدراسة وكشفت 

 . الرئيسة سبابكانت اة والوقت والتكلفة الرشيقة المفاهيم بشأن والتدريب الوعي ونقص العمال لدى القلق أنّ 
وتواجهها تحديات كثيرة  جداً  ةالمعقدالصعبة و ب LSCM تنفيذعملية  ( Kimani , 2013, 19) ويصل 

أو قد وعدم االلتزام،  ،وصعوبة الحصول على الموارد ،يريومقاومة التغ ،عدم المعرفة بمفهوم الرشاقةب تتحدد
يقها على بعض تطب وقد تكون المشكلة فيبها، خارج المنظمة خرى اةطراف عدم التزام اةب السبب يكون 

طراف للشروط التنفيذ اخضاع بعض اة ترافق عمليةكليًاح ومن نقاط الضعل التي قد قها يتطب وعدمجزاء اة
 او توجيهات التي قد ال يرغبون بها. 

هدافها وعدم أ فشل المفهوم من تحقيق   نّ أويرى  الجزئي، التطبيقمشكلة مع  (Kumar , 2015 , 16)ويتفق
 ال LSCM تنفيذ بأنّ (Hezbon ,2016, 19)  كدويؤ  تطبيقها جزئيًا.مشكلة إلى يعود اةداء  فيتأثيرها 
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عديد ، وتواجه الالتقليدية الصناعات وخاصة في القبول مستويات وانخفاض والمقاومة التحديات من أبداً  يخلو
تنفيذها عملية  نّ ةاةعمال ب لل يام القديمة بالطريقة يؤمنون  الذينفراد العاملين من المنظمات المقاومة من اة

                    LSCMتنفيذ عملية  (Tortorella , et al ., 2017 , 109) وقارن  .الضغط من مزيدلاتمثل لهم 
                   تحديد الهدر في سلسلة التوريد مقارنة  صعوبةليست بسهلة بسبب عملية تطبيقها  بأنّ الرشيق و كر نتاج اإلب

ا مّ أالعليا دارة يمكن السيطرة عليها من قبل اإل الرشيق  نتاجاإلعمليات كما أّن  الرشيق، نتاجاإلبعمليات 
                                                .يصعب ادارتهاّمما الموردين والزبائن ك العديد من االطرافلتوريد فتشترو فيها ا سلسلة
 ، LSCMتنفيذ م ماأعوامل تقل  ةهناو ثالث بأنّ  (Mollenkopf  et al., 2010, 14) يذكر واخيرا

 ( . 11جدول )ال
 ( 11)الجدول 

 LSCMالعوامل المؤثرة في تنفيذ 
 التوضيح المعوقات

 عوامل اقتصادية 
 عالية. تكلفة ذات لى المدى البعيد تكون تنفيذ المفهوم ع الكلفة االجمالية

  .خزون يزيد من تراكم الشحنات وزيادة مستويات المم ما الطلب  فييؤثر   الوضع االقتصادي 
 ثقافة المنظمة 

 .تنفيذعملية المشاكل في إلى يؤدي وهو ما دراك المفهوم جيدًا إعدم و  عدم االلتزام العليا دارة اإ
  .تحسين من كفاءة العملياتليهم لأر  عدم الرغبة في إعطاء  دراك االفرادإ

  .فوائد المحتملة من المفهوملدراكهم لإير لعدم يالتغبالعاملين  داألفرا عدم رغبة  مقاومة التغيير 
 للمفهوم.ومقاييس استراتيجية شاملة  عدم وجود  االستراتيجية واالهداف

 البنية الداخلية
   .الموارد المناسبة لحث الموردين لتبني المفهوم عدم توفر قلة الموارد 

  .ير اعمالهميالعاملين بتغ عدم رغبة اغلب  مقاومة التغيير 
Source: Mollenkopf, D. A., Tate, W. L., Ueltschy, M. L. & Stolze, H. J., 2010, 

Green, " Lean and Global Supply chain stragies " , University of Tennessee.  

 :  اآلتيةحصرها بالنقاط يمكن  LSCMمعوقات تنفيذ  بأنّ يرى الباحث  سبقم ما و 
 . عند عملية التنفيذنقص الوعي والتدريب و  مفهوم الرشاقة بوعدم االلتزام ر يتغيلل تهممقاوم: العاملين .1
  .به عدم االلتزامو الموردين: عدم القناعة بالمفهوم  .2
 .SCMمحددة داخل  نشطةأوالتركيز على  تطبيقها جزئياً : مدى التطبيق. 3
  المنظمة.وقت طويل قد ال توفره إلى : فعملية التطبيق تكون مكلفة وتحتاج الكلفة والوقت. 4 
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 المبحث الثالث
  الرشيقةسلسلة التوريد إدارة  أنشطة 

Lean Supply Chain Management Activities (LSCMA)  

فيةةةه مجةةةال الةةةذي درسةةةوها البسةةةبب طبيعةةةة واخةةةتالف ،  LSCM أنشةةةطة تباينةةةت وجهةةةات نظةةةر الكتةةةاب حةةةول 
 حجةةم سالسةةل توريةةدها عةةن فضةةالً نشةةطتها أفةةي  ة( ومةةدى التةةزام المنظمةةة بتطبيقهةةا)خدميةةة ، تجاريةةة ، صةةناعي

 .( 01الجدول ) ،وعدد اةطراف المشاركين فيها
 (19الجدول )

 عدد من الكتاب أراء حسب  LSCM أنشطة  

 ت

                                                                
  نشطة األ                                       
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1 
Karlsson & Ahlstrom, 1996, 

26  *  *  *    *  

2 Bhasin & Burcher ,2006,56 * * * *   *     
3 Jacobs  et al.,  2009, 275 * *   *  * *    
4 Daud , 2010, 38 * * * * *  *     
5 Johansson, 2010 ,19  * * * * *  *     
6 Cooper  et la. , 2012 , 7 * * * * *  *     
7 Al-Aomar , 2012, 293 * *  * * * *  *   
8 Kimani, 2013, 15  * * *        
3 Tompkins, 2013,445 * * * * *  *     
13 Farah,2015, 19 * * * *   *     
11 Musyoka,2015, 11 * * * * *  *    * 
41، 2314العبيدي ،  12  * * * * *  *     
13 Hezbon, 2016, 18  * * * *        
14 Oko, 2016 , 2073 * * * * *  *     
15 Thuranira,2016,15  * * * *       
16 Babu, 2016, 19 * * * *   *     
17 Achieng et al., 2018, 1157 * * * * *       
 1 1 1 1 12 2 11 12 11 12 13 العدد 
 6 6 6 6 75 13 53 34 81 133 75 النسبة المئوية 

 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مجموعة الكتاب
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االتفاق بين الكتاب بنسبة من كبر نسبة أحصل على  الشراء الرشيق ( نشاط19يتبين من الجدول )   
الفاعل في تحديد احتياجات  لدوره منه ريةوخاصة التجا للمنظمةهذا النشاط أهمية (، وهذا يدل على 111%)

الرشيق نتاج اإلنشاط  ويليه، تقليل التكاليف وتحقيق رضا الزبائن LSCMحدى ممارسات وإ ،الزبون بدقة
يعود قد  هذا النشاطاالتفاق الكلي على عدم ، و مفهوم الرشاقةلصل اةعد ي   والذي، ( %94بنسبة اتفاق ) 

، وجاء بعده نشاط نتاج اإلتجارية التي ال تقوم بعملية ال في المنظمات يتجر ألطبيعة بعض الدراسات التي 
حركة المواد  والذي يمثل، نقلال نشاط منللتوريد سلسلة  ةتكاد تخلو ايّ وال ، (%11) النقل الرشيق بنسبة اتفاق

النقل فضل وسائل أف على من خالل التعرّ  وتكمن اهميته ،في المنظمةنتاج اإلوسائل إلى من المجهز 
 في الوقت المناسب وتقليل الهدر، لتحقيق االستمرارية في العمل وضمان التسليمالمتاحة واكثرها كفاءة 

وهناو عالقة قوية غير ( ، %71) والزبون الرشيق بنسبة اتفاق متساوية بلغت المورد الرشيق ابعده توجاء
 عملية اختيار، وتعد بائناس متطلبات الز سأعلى  ين، فتختار المنظمة الموردوالزبائن مباشرة بين الموردين

وربطها كد عليها العديد من الكتاب أ التيو  LSCMهم ممارسات أ الموردين وبناء عالقات شراكة معهم من 
( ، %59نشاط  التخزين الرشيق بنسبة اتفاق بلغت ) خيراً أ، وجاء ( ونظام السحبJIT) المباشر مع نظام

في و  عمليات التسليم فيدون ان يؤثر  مستويات الخزين خالل تقليل يسهم في تقليل التكاليف من الذي و 
   .الوقت المحدد

ميدان المبحوث ستعتمد الدراسة الحالية ال أنشطة ومن خالل تشخيص ولقناعة الباحث ما سبق إلى واستنادًا 
 تي: وكاآل LSCMحسب طبيعة تدفق  تتسلسلو  نشطة في الجانب العملياةهذه على 

 Lean Procurement  LP              يق .الشراء الرش .0
                    Lean Supplier  LSورد الرشيق .المّ  .0
             Lean Transportation   LT  النقل الرشيق. .3
                     Lean Production  LPالرشيق.نتاج اإل .4
           Lean Warehousing  LW  التخزين الرشيق. .5
               Lean Customer    LC      رشيق. الزبون ال .2
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   : الشراء الرشيقأوالً  
التي تمارس لحصول المنظمة على جميع احتياجاتها،  نشطةاةعن جميع الرشيق  الشراء يعبر المفهوم .1
لتحسين من ل SCMفي سلسلة ال يمة، ودمجت في   Porterليهاإ أشارالداعمة التي  نشطةاةحدى لشراء ااو 
يمارس و  .(Hagstrom & Wollner, 2011, 4) دارية وتحقيق التعاون وتطوير للموردينجراءاتها اإلإ

 نشاط الشراء في اغلب المنظمات وتستحو  تكاليف الشراء على نسبة عالية من التكاليف الكلية للمنظمة.
 الخام الموادشراء  فةتكلإلى تذهب  للمنتج اإلجمالية التكلفة من (% 71 -61) التحويلية الصناعاتففي  

  . (Reddy et al,. 2016, 291) سيطرة عليها الاالمر الذي استوجب  فلسفات جديدة إلدارتها و 
تحديات تقلبات  ولمواجهةتكاليف الشراء ارتفاع لمعالجة مشكلة  الشراء الرشيق مفهومباالهتمام الكبير فجاء 

الشراء الرشيق  وعد ،تزايد حاجات ورغبات الزبائنتنبؤات الخاطئة و الاالسواق وقصر دورة حياة المنتج و 
حصول على الميزة التنافسية ليست فقط اللمواجه هذه التحديات وللبقاء في االسواق و المناسبة ستراتيجية اال

   .( Macharia, 2015, 14) المنظمات الصناعية بل الخدمية ايضاً 
مفهوم  واتقنية، او ثقافة عمل، او فلسفة،  ا ا كانت فيما الشراء الرشيق  مفهوم الكتاب حول  أراء وتباينت 

 .(Lysons, 2000, 11)منهجية عمل  واداري، إ
شحن المواد من عند  JITطريقة فعالة لتقليل المخزون عن طريق استخدام  نظام  هبأنّ الشراء الرشيق  ويعرف

 . wilson & Roy,2009, 818)) الموردين
لفة ممكنة باستخدام  تكنلوجيا قل وقت وكأمن المواد ب التوفير احتياجاته استراتيجية تجارية تساعد المنظمةو 

 . (Lean Procurement , 2017 , 1) نترنيت المبتكرةاإل
ان مفهوم الشراء الرشيق يسعى لتوفير احتياجات المنظمة  والقضاء  المفاهيم السابقة بينت بأنّ ويرى الباحث 

سهولة استخدامها  في البحث عن جدواها ومسايرة التقدم التكنولوجي و لاالنترنيت  واعتمدت مؤخراً على الهدر 
 وقت والجهد وتكاليف السفر والبحث. المواد وتحديد المواصفات لتقليل ال

بشكل كبير على تعتمد عمليات الشراء الرشيق  أنّ الى  أشارحينما  (Oko, 2016, 2073) دهكّ أوهذا ما  
الموردين لتشخيصها وتوفيرها بشكل إلى  دقيققل حاجاته ورغباته بشكل دراو ما يريده الزبون ونإالمعرفة و 

   . شراء الرشيق على الشراء االلكتروني المستند على شبكة االنترنيتال، وتعتمد عمليات دقيق ايضاً 
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  : تيللشراء وعلى النحو اآلخرى اةالمفاهيم  شراء الرشيق عناللتمييز المحاور تشخيص بعض ويمكن  
تعاقد والشراكة مع للفضلية وتعطى اة، يتم التعامل مع اقل عدد من الموردين :القة مع الموردينالع -

ها ونالمواد التي يوفر تحسين جودة و لتمكينهم  الموردين قدرات مساهمة في بناء الو ، الموردين االقرب
  .wilson & Roy,2009, 818))سعار تقليل التكاليف واةو 

، ن خالل عوامل عديدة منها: الجودة، والثقافة، والسلوكياتشراء الرشيق ماليتم  :تقييم الموردين -
 (Krause  & Ellram, 1997, 39).والموثوقية، والسعر، اما الشراء التقليدي فيتم على اساس السعر 

ستخدم مع  يو  عاليةالجودة الصغيرة و ات دفعات الشراء الالشراء الرشيق تستخدم  عقود الشراء:و دفعات  -
كل أهداف حقيق لت طويلة مبنية على الشراكة بين الطرفينسعى إلمضاء عقود ينظام السحب، و  لك 

  .(Hagstrom & Wollner, 2011, 4)طرف 
ساسية للشراء الرشيق تأتي من خالل  طبيعة العالقة مع الموردين، والتي يمكن السمة اة بأنّ ويرى الباحث 

 .  الطرفينداف أهالتي تسعى لتحقيق وصفها باالستراتيجية و 
مبادئها تحقق للمنظمة  في عمليات الشراء عبرشاقة ر بمفهوم الالمنظمة التزام إّن  فوائد الشراء الرشيق: .2

 ( Oracle, 2006 , 4: ) اآلتية بالنقاط الفوائد  وتتمثل هذه ،االسب ية التنافسية
 .سلسلة التوريدإلى  معلوماتال تدفق أمام الع بات زالةإ -
 .خزون بشكل واض معرفة حركة الم -
 السحب .إلى دفع السلسلة من نظام الير نظام يتغ -
 القضاء على فترات االنتظار الطويلة للمواد الحرجة . -
 معالجة حاالت التنبؤ الخاطئة عندما يكون هناو زيادة .   -

جودة ، تحسين الو ، تقليل المخزون كالفوائد عند تطبيقها للشراء الرشيق  العديد منالمنظمات  تحققومن هنا 
مد مع وبناء عالقات طويلة اةزيادة معولية التسليم، و تقليل المهل الزمنية ، وتقليل حجم دفعات الشراء، و 

 . ( wilson & Roy,2009, 818) الموردين وتطوير الثقة واالتصال وتحسين مهارات الموردين
تقليل الهدر في و لموردين ، تمكين او ، زيادة حجم دوران المخزون كما يحقق الشراء الرشيق فوائد اخرى ك

 .(Hagstrom & Wollner, 2011,64)سلسلة التوريد 
الفوائد الرئيسة التي يمكن ان تحققها المنظمة عند تنفيذها للشراء الرشيق تتمثل بتحسين  بأنّ ويرى الباحث 

 العالقة مع الموردين والقضاء على الهدر.
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ساسي للشراء الرشيق هو ان المبدأ اة لكتاب علىالعديد من ااتفق  شراء الرشيق:وممارسات المبادئ  .3
ية التسليم وتحديد واالتفاق معهم على كيف ،والتعامل مع موردين محددين ،الشراء بدفعات صغيرة ومتكررة

 . ( wilson & Roy,2009, 818) الوقت والمكان
 التصنيع مبادرات من ةمستمدللشراء الرشيق  مبادئ ثالثة وراكل لتكنلوجيا المعلوماتأكة بينما حددت شر 

 (Oracle, 2006 , 4) :الطلب على القائمة التوريد سلسلةو 
من خالل التعامل مع  LSCMتعزيز ليسهم نظام السحب  إ  نظام السحبإلى التحول من نظام الدفع  -أ

مع ، ولتطبيق هذا النظام البد من وجود عالقة تعاونية وثيقة علية التي ال تولد الخزين الزائدالطلبات الف
 و )الحدث( التي تعتمد على التنبيهات : ألسلسلة توريد الهادفة إدارة الموردين وهذا يتطلب 

 .إخطار الموردين بالمخزون المحتمل: بالتنبيهات االستباقية -
 .وريد: تنبيهات تحدد االستثناءات الحرجة لسلسلة التتنبيهات التفاعليةال -
 .عملية الجارية إلتمام العملالعلى  ثاتتنبيهات التنفيذ: توفر هذه التنبيهات التحدي -
 ةقادر المنظمة كون تالمشتريات ل وظيفة: من خالل تطوير سل التوريد لتكون مرنة ومستجيبةتطوير سال -ب

 :  اآلتيةعلى التعامل مع الحاالت 
 سلسلة التوريد المستجيبة.إلى عند زيادة طلب الزبائن بشكل مفاجئ للتحول  -
 .تقليل اوقات االنتظار -
 متوقعة . التعاونية الحلول اللجة النقص المحتمل من خالل استخدام معا -
 القدرة على تلقي تنبيهات استباقية عندما ال يستطيع المورد ال يام بالتجهيز. -
جداول لاعداد إكجراءات الروتينية الخاصة بعمليات الشراء : اإلالهدر في عمليات الشراء أنواعيع جمإدارة  -ت

ة لتحقيق الكفاءة في عمليات الشراء وهذا ال يتم اال من خالل القضاء على وتتبع الطلبات تفوت فرص
الربط المباشر وعلى بمن خالل مشاركة الموردين نظام خاص  يسهم و اوامر طلبات الشراء المنفصلة 

 .   اةعمال لتنفيذ  مدار السنة معهم حتى يتمكنوا من االستجابة السريعة الكترونياً 
ستند اليها الشراء الرشيق تركز جميعها على الزبون وتشترو مع الموردين يبادئ التي مال نّ إويرى الباحث 

 لتحقيق هذه الغاية.
تسهم  في تطوير سلسلة توريد مرنة ومستجيبة  الى أنهافيما يخص ممارسات الشراء الرشيق ويشير الكتاب 

 على أنّ  ((Boyer and Sovilla ,2003خاصة في حاالت عدم قدرة المنظمة على تنبؤ الطلب واتفق 
: التحسين المستمر،  تتمثل بةممارسات التي يمكن استخدامها مع الشراء الرشيق لزيادة تمكينها الاهم 

 .(Hagstrom & Wollner, 2011,64)الموردين وتطويرهاالعالقة مع دعم و ،  بانبطاقات كنو 
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الرشيق وكفاءة سلسلة  لشراءالتوضي  العالقة بين ممارسات  ( Macharia, 2015, 25) وسعت دراسة
العالقة مع و : التحسين المستمر، تتمثل بة ممارسات الشراء الرشيق الشائعة  بأنّ التوريد وبينت الدراسة  

هذه  بأنّ واوضحت الدراسة  ،5Sمشاركة العاملين، و ، TQMنظام السحب، و الشراء االلكتروني، و الموردين، 
إدارة خالل تقليل اوقات االنتظار، وتقليل التكاليف ، وتحسين من  نم سلسلة التوريد أداء فيالممارسات تؤثر 

 بناء القدرة التنافسية.و تحقيق رضا الزبون ، و تحسين من جودة الخدمة والمنتوج ، و ، الطلب
 : تتمثل باالتيممارسات الشراء الرشيقة  بأنّ  (Costantino et al ., 2015, 417-418)وأشار

تهيئة الفرص للتعاون والمشاركة و ،  همتحفيز و وتطويرهم،  تهممساعدو ر الموردين ، اختياو ، ) التحسين المستمر
اتباع طريقة و وات، جودة االدو ، مع وظيفة اللوجستياتنتاج اإلاول تزامن جدو ،  JITنظام و مع الزبائن ، 

 .السيطرة على شبكة اللوجستيات(و نمطية للتغليف، 
 يمكن عدها (، العالقة مع الموردينبانطاقة كنمر، بالتحسين المست)ممارسات بان الويرى الباحث 

 .اوبعضها مع تقنياته  LSCMبعضها مع ممارسات  وتطابقت ،في الشراء الرشيق بالممارسات االساسية
 معوقات تطبيق الشراء الرشيق .1

  الحصول علىالشراء الرشيق تتمثل بعدم  تطبيقالتحديات التي تواجهها المنظمات في  بأنّ الكتاب  يشير
                  طرافوسوء االتصاالت بين اة ، تجدعم من قبل الموردين وشركات النقل وانخفاض جودة المن

(wilson & Roy,2009, 817 ).  
  باالتي: تطبيق الشراء الرشيق تتمثل  تحدياتان  ( Macharia, 2015, 25) رى بينما ي

 .الموردينقبل الدعم من  عدم وجود -
 باتجاه تبني مفاهيم جديدة. الموردين لدى تطورالانخفاض مستويات  -
      .الخبرةة و المهار إلى واالفتقار  ومقاومة التغيير قلة الرغبة لدى العاملين -
 .ونقص الموارد الكافيةدارة لدى اإل سوء التخطيط -

 
العالقة بين  نّ لعائق الرئيس في تطبيق المفهوم ةا وجود الدعم من قبل الموردين يحعدعدم  بأنّ ويرى الباحث  

تدعم الفكرة وتساندها إدارة وبوجود  دون هذا الدعمعالقة تكاملية وال يمكن تطبيقها والموردين  المنظمة
    . عاملين يمتلكون المهارة والخبرة الالزمةو 
 

           
 

   ورد الرشيقثانيًا: الم  
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 ينة ليست وليدة اليوم.ساس معايير معأعلى فضلهم أالتركيز على الموردين واختيار  :المفهوم .1

هم المعايير من مجموع أ جريت لمعرفة أح تعد أول دراسة  (Dickson, 1966)دراسة  نأإلى دبيات اةتشير إ  
كانت أهمية كثر المعايير اةو ( معيار يتم اعتمادها من قبل المنظمات الصناعية الختيار الموردين، 23)
هذه  تواختلف وقدراته(نتاج اإلوسياسات التعامل، تسهيالت  ، التسليم، الكفاءة السابقة، الضماناتالجودة)

توافق عليها جميع المنظمات فأصب  تالمعايير المثلى التي قد واختفت معها التكنولوجي  طورالتمع المعايير 
 .(Aydin , 2014 , 15)  لكل منظمة معايير خاصة بها

العالمية  المنافسةإلى وصول الهدافها و أ  لتحقيق للمنظمة واستراتيجي حاسم أمر المناسب ورداختيار المّ إّن 
 .                                       (Reddy et al ., 2016 , 295) وردينوهناو معايير عديدة يمكن ان تستند اليها المنظمة الختيار المّ 

اداء  في هاتأثير  ومعرفة هاوقياس الموردينالعالقة مع إدارة و  التوريدتهتم بسالسل اصبحت المنظمات ف
تحقيق و المتحقق من هذه العالقة لتطوير هذه العالقة االيرادات والتكاليف واالستثمار المنظمة من خالل 

 .  ( Lambert & Schwieterman , 2012 , 70) منافع للطرفين

لى عكثر أالمنظمة  كلليسأخرى دون مراعاة جوانب سعر المنخفض الساس أاختيار الموردين على إ  أّن 
من خالل اكتشاف العديد من اوجه القصور في تعاملهم على اساس الكلفة المنخفضة فقد  ،المدى البعيد

ومشاكل الهدر في الوقت والمخزون،  ،الجودة وانخفاض ،تصطدم المنظمة بح يقة ظهور العيوب في المواد
  . Tracy ,2007, 3))تعامل مع الموردين الرشيقين لل هاالمنظمات وشجع استدركتهااالمر الذي 

 فاجتهدت اونها مع شركائها،عركائز نجاحها تعتمد على مدى ت ىحدإ بأنّ المنظمات  تدرومن هنا و 
، ما وخلق بيئة رشيقة بين الطرفينادماج مفهوم الرشاقة بين عالقتهو  المطلوبالمنظمات لتحقيق التعاون 

نهاية من التخلص من الهدر التي ستسهم في دراو الموردين والزبائن لثقافة الرشاقة الإمر اةويتطلب هذا 
 .  SCM (Marks & Barkman, 2007, 4)على طول وتخفيض التكاليف وتدفق ال يمة 

 المتغيراتالتكيف مع  يمتلك قدرةذي ورد اله المّ بأنّ ويرى ورد الرشيق المّ الى (Stewart,2005,3) ويشير
كفاءة العمليات ويحسن من جودة منتجاته العتماده  يسهم فيّمما في عملياته  اقةالعتماده على مفهوم الرش

 التسليم في الوقت المحدد. وهو ما يساعد علىعلى التحسين المستمر والفحص من المصدر 
وقدرته على الرشيقة ورد الرشيق تنافسية لكفاءة عملياته سعار المّ أ بأنّ ( Johansson,2010, 19) يرى و 

تشجيع الموردين لتبني مفهوم  بأنّ ويذكر  هذا الطرحمع  (Oko, 2016,2073)ويتفق . التكيف مع المتغيرات
 التكيف على ينقادر وجعلهم موردين رشيقين  ال يمة تدفق أنشطة الرشاقة وتدريبهم وتطويرهم ومشاركتهم في 

 .  الجودةأهداف  وزيادة باستمرار المستهدف السعر انخفاض سيسهم في  التغيرات مع
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وردين التعزيز للنهج الرشيق يتطلب مشاركة المّ ان إلى  (Banhegyesi, 2015,29 Berenyi &)يشير و 
 ختيارامعايير  ISO 9001/ISO 9004دت حدّ قد و  ،مصدر للفرص والمخاطرو  يناساسي كاءشر  بوصفهم

ايضًا في تحديد معايير التي يمكن  ISO 9001وردين من خالل توفير المتطلبات التنظيمية لذلك وتساهمالمّ 
                                      .المنظمة لتقييم مورديها ان تعتمدها

وسعت لتحديد  ،المنظمات قديمًا كانت مدركة  لدور الموردين في نجاح عمل المنظمة نّ أويرى الباحث 
 واعتبرت العديد من ، خرى أإلى هذه المعايير من منظمة  ، وقد تختللالموردين المعايير الحرجة الختيار

 مساعدتهم او  لتعامل معهمتوفر لدى الموردين كشرط تن أالرشاقة من المعايير المهمة التي يجب  المنظمات
مع التغيرات  تكيفالعلى ورد الرشيق المّ لقدرة  و لك  LSCM، وخاصة المنظمات التي تطبقلتطبيق الرشاقة

د الرشيق هو الذي يسعى لتدفق ور المّ ف ،التعاون على المدى الطويلو سعر والجودة المناسبة الالمواد ب وتوفير
 او الزبائن مع اقل هدر ممكن.نتاج اإلإلى المواد والمنتجات 

 

ال يحصل بسرعة  وردين رشيقينمّ إلى  وردينالمّ ول تحّ  أنّ الى ( Johns  et al ., 2002,18وتشير دراسة )
كدوا على فوائد المفهوم ألى وردين ومنذ االشهر االو كثر المّ أن إعام او اكثر، و إلى فقد يتطلب وقتًا قد يصل 

 : اآلتيةورد الرشيق يتطلب الخطوات ، والتعامل مع المّ دائهمأ فيوتأثيرها 
 التقليدية التوريد سلسلة منطق من ال يمة بدال منهج تدفق باستخدام التحسين أنشطةو  وردينالمّ  اختيار -

 .والفردية التي تركز على الفوائد الوظيفية
مدى القصير وتتضمن مقاييس النظيمي على المدى الطويل دون التركيز على الفردي والتاةداء قياس  -

 القدرة على خلق ال يمة والقضاء على الهدر.اةداء 
االلتزام مع الموردين على المدى البعيد فالمنظمات تحتاج لفترة طويلة لتطبيق الرشاقة وبنفس المعنى فان  -

 ترة طويلة .التعامل مع الموردين على اساس الرشاقة يتطلب ف
وردين وقد بدراسة العوامل المؤثرة في اختيار المّ  (Galankashi et al ,. 2016 , 986) ومن هنا فقد قام

 اةداءمعايير إلى  اً ستناداوردين الرشاقة لمساعدة المدراء في اختيار المّ إلى وضعت الدراسة نمو جًا يستند 
خر والنمو ج المقترح الختيار آ( معيارًا 16)إلى اضافة ( )الكلفة، الجودة، المهل الزمنية، مستوى الخدمة

 ( .  9الشكل ) وردين الرشيقين يوضحهالمّ 
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 (9الشكل )
 نمو ج الختيار المورد الرشيق

Source:  Galankashi, M. Hisjam, M. & Helmi, S. (2016), Lean Supplier Selection: A Data 

Envelopment Analysis (DEA) Approach. https://www.researchgate.net/publication/312196528. 

  

 ةفترات طويليتطلب ورد الرشيق التعاقد مع المّ التعامل و  أنّ هو ليه إ عنده واإلشارةيستوجب الوقوف ّمما و 
العالقة الثقة  تتضمنيجب ان المشتركة، و هداف على اساس الشراكة واة بينهمقة وتكون طبيعة العال جلاة

 . LSCM ( Aydin , 2014 , 34)جاح عمل لضمان ن بيان الكلل،وتبادل المعلومات حول العمليات و 
 ،ورد الرشيق سيسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفينتعامل المنظمة مع المّ  ورد الرشيقفوائد الم   .2

لقدرة  هاكبر من نفقاتأالفوائد المتحققة هي  نّ أغلب المنظمات متفقة على أ  نّ إو  ،جملة من الفوائدق يوتحق
ت المحدد توفير المواد في الوق يسهم فيّمما توجيه موارده نحوها  ال يمة من خالل ضافةإ علىالرشيق  وردمّ ال

دون زيادة والحد من نتاج لإلتمرارية تدفق المواد اسو التعاون الستخدام نظام السحب، وتقليل المهل الزمنية و 
مهارة عالية ونظم   وو افرادالمعيبات، وتقليل من مستويات المخزون، ويتطلب هذا التعاون االعتماد على 

  .(Tracy ,2007, 2)توافق بين الجانبينالرشيقة لضمان إنتاج 
 

 واد المتوقعة تحديد الم  

استراتيجية 

 االعمال

 قيادة السوق

 

 تحسين

 وردينقاعدة الم  

 وردين تقدير جودة الم  

 وردين ية الم  تقييم فاعل

 وردين شهادات الم  

 انتاجية المشروع 

 السلعة   استراتيجية

 

 التحسين 

 اولويات  الفرص والتهديدات 

 وردين  تصنيف الم  

 ورداختيار الم  

ورد الرشيق  اعتماد الم 

https://www.researchgate.net/publication/312196528
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حققون للمنظمة مجموعة فوائد بشكل عام وهذه وردين الرشيقين سوف يالمّ  بأنّ ( Tracy ,2007, 4ن )بيّ قد و 
  : الفوائد هي

 .نتاج تدفق الطلب لإل -                     .نتاج ضافة ال يمة لإلإ -
   تحسين المستمر .ال -                      خريطة تدفق ال يمة . -
         . التصنيع أجل تحقيق التصميم من   -                            حل المشاكل . -
        تخلص من العيوب .التقليل اخطاء التوريد و  -     من قبل الموظفين .   ستجابةاالو تحفيز ال -
 التسليم في الوقت المحدد .  -
الفوائد  بأنّ  ( Banhegyesi, 2015,29 Berenyi &)(Kshirsagar et al., 2014, 74); كل من اتفقو 

 : هي الرشيقين  وردينتعامل المنظمة مع المّ المتحققة من 
  . نتاج اإلتقليل من تكاليف ال  -
   القضاء على الهدر .  -
    تعزيز جودة المنتجات . -
  زيادة االنتاجية . -
 تحسين رضا الزبائن . -

 : اآلتية بالنقاط وردين الرشيقين يمكن تحديد الفوائد التي يحققها المّ  هبأنّ ويرى الباحث 
 .بة مناسالجودة توفير المواد والمنتجات بال -
 يجابًا على سعر المنتج.إيؤثر ّمما القدرة على تخفيض كلل وسعر المواد  -
 .مدطويلة اةالشراكة والتعاون لفترات عالقة تطوير   -
 أنّ ال إورد الرشيق من مفهوم المّ  قةالمتحق الفوائدمن على الرغم  وردين لمفهوم الرشاقةمعوقات تطبيق الم   .3
 ، ويمكن إجمالهاالرشاقة تبنيهم لمفهومدون  وتحول وردينمام المّ اتقل التي معوقات ال ناو العديد منه

 ( Bozdogan, 2004,16) : اآلتيةبالمعوقات 
 .إداري  التزام وجود عدم •          .الثقة نعداما •       . وردينالمّ وجود الرغبة لدى  عدم• 
 .حول المفهوم  المعرفة نقص •   .من التغيير الخوف •   (.االفراد والوقت، المال،) المواردة قلّ  •
 (التغيير وعمليات التجارية،اةعمال و  التنظيمية،) العمليات وجود عدم •
 .جل اة طويل التزام وجود عدم •
 .عمل خطة أو نمو ج أو المدى طويلة منظمية رؤية وجود عدم •
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وليس وعدم قدرتها للتحول  المنظمةكون معوقات تطبيق الرشاقة مرتبطة بعدم رغبة تقد  المقابلوفي االتجاه 
                    . ةسباب عديدة  وردين الرشيقينال ترغب في التعامل مع المّ  قدفالعديد من المنظمات  ،ورد نفسهالمّ 
  :تتمثل باالتي اسباب ةثالثTracy ,2007,4) ) دحدّ قد و 
ية لصناعة السيارات عندما يقل مريكاة المنظمات، فالعديد من ير والمبادرةيالتغدارة غياب ال يادة إل .1

التغير الجذري إلى الطلب وتزداد المنافسة يميلون إليجاد حلول جذرية داخل المنظمة، وال يسعون 
 مفهوم الرشيق في العديد من الصناعات االخرى. الباعتباره مجازفة هذا ما حد من تطبيق 

عى للقضاء على الهدر واعادة تخصيص استراتيجية تستحعد فالرشاقة  ،نقص المعرفة حول مفهوم الرشيق .2
ير ثقافي يبدون تغمحددة و تقنيات  مجموعة عبر هاتطبيقف، تدفق ال يمة خالل سلسلة التوريد الموارد لزيادة

 سهم في تحقيق نجاحات محددة. قد تشامل 
تطوير عدم وجود الوقت لتدريب و تطبيق الرشاقة لل اً يعتبر عائقوردين العديد من المّ لدى نقص الموارد  .3

  موال الالزمة لالستثمار فيه.النقص في اةفراد و اة
ة مع المنظمات الرشيقتعاملهم يكون سهل عندما أسيكون وردين لمفهوم الرشاقة تبني المّ  بأنّ احث ويرى الب

المعوقات  بأنّ ن نستنتج أ، ويمكن وفلسفتهم مع بعض الرتباط نهجهمبشكل خاص الرشيق نتاج اإلالتي تطبق 
 :  اآلتيةبالفقرات  لمفهوم الرشاقة تتحددوردين ني المّ مام تبّ أ التي تقل

 .وردينعدم وجود رغبة لدى المنظمات لتحفيز المّ    .1
 .موردين او المنظمة التي تتعامل معهنقص المعرفة لدى المّ  .2
 .ّمورد او المنظمة التي تتعامل معهنقص الموارد لدى ال .3
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 النقل الرشيق : ثالثاً 
من  واالقتصادي االجتماعي للعنصرأهمية و ا  المجتمع لتنمية ةالرئيس العوامل أحد النقل يحعد : المفهوم .1

، وبسبب التغيرات التي للمجتمع اليومية االحتياجات تلبية في وتكمن مهمته ،فيها عملي التي لبيئةخالل ا
لنشاط النقل     بتكرة لبحث عن حلول ما علىجبرت العديد من المنظمات فقد أاةعمال حصلت في ميادين 

(Sekulova & Nedeliakova , 2015, 101) . 
تأثرها و على الكلفة النهائية  لتأثيرهانفسه في الوقت اختيار وسيلة النقل المناسبة مهم جدًا ومعقد  فاصب 

  .(Hezbon ,2016 , 27)الستجابة للمتغيرات او  التسليمسرعة كمتغيرات بال
تتعامل مع هذا المنظمات  خذتوأ كثر وعيًا وادراكاً أصبحوا فقد ألزبائن وابال يمة مرتبط النقل  نشاطا كان ولمّ 

ماكن اةإلى  نقل المنتجات الخاطئةك للقضاء على  الهدر، جزءًا استراتيجيًا في عملها بوصفهالنشاط 
ف تضي من الهدر نواعهذه اةو عدم استغالل الوسائل بكفاءة، و استخدام وسائل نقل خاطئة، و ، الخاطئة

 لتطبيق مفهوم النقلالمنظمات اتجهت ف ،ملها وهو غير مستعد لدفعهاتكاليف اضافية ال يرغب الزبون بتح
داء ألتحقيق مستويات  سليم المنتجات المناسبة بالكمية والوقت المناسب لزبائنهاللقضاء على الهدر ولتالرشيق 

 .( Taylor & Martichenko ,2006, 3)عالية للمنظمة 
تطبيق النقل الرشيق بمثابة توجه استراتيجي  بأن (Arriaga  et al ., 2013, 1) السياق يشير وفي نفس

سيسهم بشكل كبير في القضاء على  LSCMتطبيق النقل الرشيق ضمن  نّ إلالمنافسة النجاح و موجه نحو 
 ءتها. كفا ويحسنالهدر خالل عملية النقل 

النقل الرشيق يسهم في تحسين العمليات االدارية عن  بأنّ (Oko,2016, 2073) يرى نفسه وفي السياق 
 والتخلص من الهدر خالل عملية النقل.  ،وامر لتدفق ال يمةلوسائل المناسبة للنقل وتجميع اةطريق اختيار ا

وقدرته على التخلص ال يمة التي يضيفها لمعرفتهم ب تطبيق النقل الرشيقالى العديد من المنظمات فاتجهت 
 العوامل المؤثرة في السوق العالمية أحدالنقل الرشيق  ، فأصب ي ال يخلو اي نشاط للنقل منهمن الهدر الذ

(Thuranira,2016,15). 
وللمجتمع  SCM ضمنطراف المحورية والمهمة لجميع اةنشطة اةنشاط النقل يعد من  بأنّ ويرى الباحث 

بشكل و على واردات االقتصادي  انشاطهتمد عدي وخاصة في الدول النامية التي يلتأثيره على نشاطه االقتصا
 بوصفهالنقل الرشيق  ّمما دفعها العتماد ،هافيالتكاليف الزائدة  كلةمشوهذا ما جعل المنظمات تواجه  كبير

 .  هافي مستويات اداء عالية ويحققالتكاليف  ويقلليسعى للتخلص من الهدر اسلوب مبتكر 
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 ووصل هذه ،نقاط مهمةلتحقيق سعى بأن النقل الرشيق ت( (Taylor& Martichenko, 2006, 12ويرى 
 ( . 11الشكل ) ، صحيحية ( 1ة ) للمنظمة ، وحدد هذه النقاط ب ةاستراتيجي بانهاالنقاط 

 
 
 
 
 

 ( 11الشكل )
 النقل الرشيق أهداف 

Source: Taylor.L, Martichenko.R, 2006 , Lean Transportation – Fact or  

.  linda.taylor2@fedex.comFiction,  

للنقل  ل عليها المنظمة من خالل تطبيقهان تحصأالفوائد التي يمكن  نحدد نّ يمكن أ :نقل الرشيقالفوائد  .2
 باالتي: الرشيق 

وقد ، الغذائية لنقل المنتجاتجريت على شركة أح التي و   (Arriaga   et al ., 2013, 8)دراسة  أظهرت -
 تقليل عدد الطرق  بنسبةو ، ( ٪46)تقليل وقت الدورة بنسبة  انه يمكن من الرشيق  النقلبينت نتائج 

تخفيض و ، لتوزيع للحصول على مزايا تنافسيةمن تعديل استراتيجية االمنظمة  ، وهو ما حفز(35٪)
 . قلل من التكاليف الكلية بشكل عامّمما ( ٪61)خسارة التعبئة بنسبة 

النقل الرشيق  الفوائد المستحصلة من تطبيقأّن  (Villarreal  et al ., 2016,  10)ذكر دراسة بينما تو  -
تظار، الخدمات التي ال اوقات االنالهدر ) أنواعبقضائها على تحسين كفاءة عملية النقل  تساهم  في 
لقرارات االستثمارية سين من اتحالفي دارة ساعد اإليّمما تخلص من المسافات الزائدة ( ال، تضيف قيمة

  .ستقبلفي الم
النقل الرشيق يسهم بشكل كبير في تسليم  أنّ  التي توصلت الى (Hezbon ,2016 , 27)خيرًا دراسة أو  -

 يعزز من تحسين خدمة الزبون . ّمما المواد والمنتجات للزبائن في الوقت المحدد 
تقليل تكاليف كتحقيق جملة من الفوائد و تقليل الهدر  فيالنقل الرشيق سيساهم بشكل كبير  بأنّ ويرى الباحث 

 .حسين جودة الخدمة المقدمة للزبون ت ومن ثمالنقل وسرعة التسليم 
 

 المصدر الصحيح

 الصحيح 8

 يحالمواد الصح

 ةالكمية الصحيح
 

 الوقت الصحيح
 

 المكان الصحيح
 

 الخدمة الصحيحة

 ةالجودة الصحيح
 

 السعر الصحيح

 الرشيق عمليات النقل

 8ال يجب ان تدعم 

بكفاءة من خالل  الصحيح

السيطرة على حركة النقل 

 الهدر توليد وبدون 

mailto:linda.taylor2@fedex.com
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التقنيات هذه هم أ ومن  تقنياتالبعض استخدام  النقل الرشيقمفهوم  تطبيقتطلب ي :نقل الرشيقالتقنيات  .3
 . Jidoka (Gunich , 2012, 15) على الهدر ، ، القضاءJIT :تقنيات مفهومالتستخدم مع ن أيمكن التي 

القضاء على الهدر في جميع عمليات و   JIT تقنية نّ أعلى  (  Villarreal  et al ., 2012, 381)ويؤكد 
االوقات و تقليل من المسافات المقطوعة لساس عمل النقل الرشيق ومن خاللها تسعى المنظمة لأهي النقل 

 .والتكاليف
ن تستخدم مع نشاط النقل أالتي يمكن و تقنيات الرشيقة ال ( Wodalski  et al., 2013, 34)استعرضقد و 

 .(21وكما يوضحها جدول ) .صعبو متوسط ، و ، سهلإلى سهولة التطبيق وتم تصنيفها من خالل درجة 
 ( 21لجدول )ا

 تقنيات النقل الرشيق 
 تقنيات الصعبة التقنيات متوسطة التقنيات السهلة

5S   ، JIT المتكامل قنموذج لالتفا تقليل حجم الدفعة طط مشتركة، خ 
 بانكن تدفق المستمر التركيز على الزبائن
 - وضوح الرؤية اجتماعات يومية

 - - نظام السحب ،  خريطة تدفق القيمة
  Source: Wodalski . J, Thompson.P, Hanna.S, (2011), "Applying Lean Techniques   in   

    the Delivery of Transportation Infrastructure Construction Projects",  

      Construction and   Materials Support Center, University of Wisconsin – Madison.  

تمادها ، وهذا محفز للمنظمات العالسهل تقع في تصنيفالتقنيات غلب أ  بأنّ ( 20يتض  من الجدول )و 
 .  LSCMتقنيات ها تتوافق مع  بأنّ ، ونرى قة في النقلالرشاإلى  والتحول

حسب طبيعة عملها  وسلسلة أخرى إلى عملية تطبيق النقل الرشيق قد تختلل من منظمة  أنّ ويرى الباحث 
التقنيات  أن إال ،التقنيات الالزمة لعملية التطبيقتختلل قد  وبذلك ،ووسائل النقل المستخدمةتوريدها 

المنظمة  – الزبائن طراف )اةموائمة بين اللنقل الرشيق ستتمثل بالتقنيات التي ستعمل على الضرورية لتنفيذ ا
 .ساسية للنقل الرشيقأتقنيات والقضاء على الهدر   JITتقنية  عدتح و ( الموردين –
ونشاط النقل في النقل الرشيق فيذكر  JIT ساس الفلسفي بين تقنية اة Kimani)   ( 26 ,2013,يوض و 

 في  JIT بتقنيةالنقل نشاط العالقة التي تربط طبيعة خالل  تى منأالنقل الرشيق الحاجة والتركيز على  بأنّ 
LSCM ، خالل جانبين:من العالقة تتوض  هذه 

 .طراف في سلسلة التوريدلجميع اةوحيدة لتوفير المواد والمنتجات  كوسيلةالنقل  نشاطدور  :ولاة
 دون  من يتحقق أن يمكن ال JIT نجاح، فوالتسليم والتدفق الوقت ي يضمنالذ JIT النظام متطلبات: الثاني

 أنّ  يعني وهذا، المناسب الوقت في وتسليمها االحتياجات تدفقمن  وبسالسة ومتمكن داعم ومرن نشاط نقل 
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 بشكل تحسينه محاولة من بدالً   LSCMفي  JIT منطق مع نشاط النقل مواءمةإلى  بحاجة النقل مديري 
لخدمة  خصيصاً  ومصمم اً وتبسيط تركيزاً  أكثر النقلسيكون   JIT عند تطبيق المنظمة لتقنيةف، مستقل

 ويمكن كفاءة أكثر نقل تحقيق أجل  من النقل عملية في التحكم من مزيدإلى  الحاجة يعكس وهذاالزبون، 
 . عليه االعتماد

وهذه خرى اةمراحل المعالجة الهدر و و تتطلب رسم خارطة تدفق ال يمة للنقل ف ا تقنية القضاء على الهدرأمّ 
 (Villarreal et al ., 2012, 384): والمراحل هيلتخلص من الهدر لهيكل عام  المراحل بمثابة

 ولى: رسم خارطة تدفق ال يمة للنقل  المرحلة اة
 .تحديد الهدر على المستوى الكلي: الثانية المرحلة
 لجزئي.على المستوى ا الهدر تحديد :الثالثة المرحلة
 .الهدر من الحد استراتيجية تحديد: الرابعة المرحلة
  .الهدر من الحد استراتيجية تنفيذ :الخامسة المرحلة

 تطلب تحديد تيار تدفقي الرشيق النقله وقبل تنفيذ نّ أ (Johansson, 2010, 20)  وفي السياق نفسه يرى 
 :ولدة للهدر للتخلص منها  وبالتركيز على الم نشطةاة جميعوتحديد  ،وبعناية النقل أنشطة عبر  ال يمة

 .جوهرية للنقل برامج -
 .النقل تدعم التي المؤتمتة والوظائل داريةاإل التركيز على العمليات -
     .الطلبات تجميع -
 .متعددة لمحطات الشاحنات تضمين حمولة -
 مطابقة المعدات لحجم المواد المنقولة. -
 .د او التصدير(كان )للتوري سواءً  التحضير لعمليات النقل -
  .الداخلي والنقل الشحن -

 ،نوع  لكلّ  اً ين وصفللهدر في نشاط النقل وبّ  أنواع ةسبع ( Sternberg et al , 2013, 47)واستعرض هذا 
 ( .   21جدول )ال
 
 
 
 
 



22 
 

 ( 21الجدول )
 الهدر في نشاط النقل

 الوصف الهدر
ة ، نقل المعلومات عن طريق اكثر من وسيلة )تلفون كتابة تقارير غير ضرورية ، معلومات متكرر  الزائدنتاج اإ 

 ، فاكس ، بريد االلكتروني ، وغيرها (، اجتماعات غير فعالة .
انتظار الخطوات الالحقة، تأخير وصول االوامر، تأخير وصول التجهيزات، عطل اآلالت والمعدات،  اوقات االنتظار

 اختناقات الناتجة عن الطاقة االستيعابية.
 استعمال موارد اضافية في النقل ، بسبب عدم كفاءة التوج  او القيادة. تصحيحيةعمليات 

، المواد االوراق الحركات الزائدة نتيجة يف قيمة مثل، البحث عن المعلوماتي حركات ال تضأ الحركات الزائدة
 اخطاء ارتكبت سابقًا.  

من الهدر مثل تلف  أنواعتظهر نتيجة نقل غير صحيح او استخدام معدات نقل غير صحيحة  العيوب
  .المواد ، تضرر المواد وظهور عيوب فيها

 القيام بنقل المواد بطريقة خاطئة بسبب نقص المعلومات او التخطيط. النقل
 .ال يطبق على مجال النقل الخزين

 Source: Sternberg, H., G. Stefansson, E. Westernberg, R. Boije af Gennas, E. Allenstrom, 

 M. L. Nauska. 2013. “Applying a Lean Approach to Identify Waste in Motor Carrier    

  perations.” International Journal of Productivity and Performance Management 62 (1): 47–65. 
 
قوانين  ةبعار  (Taylor & Martichenko ,2006, 3) كل من اقترح :خطوات تطبيق النقل الرشيق .4

 عدّ ، فيما  LSCM أنشطة حدى إ بوصفهاالتشغيلي للمنظمة اةداء انعكاسها على  اللنقل الرشيق و كر 
 : وهذه القوانين هيالنقل الرشيق وتطبيق دارة توجيهية إل خطواتبعض الكتاب هذه القوانين 

نقل في كثير من النشاط أن ، من المعلوم هذا القانون هو القضاء على الهدرساس وأ هدر النقل:قانون  -
مفهوم  نّ إ ،نلتمسه في هذا القانون هو ح يقة أنّ و الجدلية التي يمكن أالتناقض و حيان يولد الهدر، اة

ما يريده مدير النقل مع دفعات الصغيرة والمحددة وقد يختلل االمر اليتعامل مع  JITالرشيق ومن خالل 
شحنات او الدفعات في دفعة الجمع ّن وإ ضاقتر الاتقليل من التكاليف على لمن حيث جمع الدفعات ل

الدفعات  بأنّ ينت بّ  واحدة قد تقلص التكاليف، هذه الجدلية تم نفيها من خالل العديد من التجارب التي
رغم من تكاليف النقل فأنها ستخفض في المقابل تكاليف التخزين وسرعة التسليم وتحسين الالصغيرة على 
 رضا الزبائن.

بدورها ن تدعم استراتيجية المخزون التي أاستراتيجية النقل وتنفيذها يجب إّن  تيجية النقل:قانون استرا -
التركيز على الزبون يجنب و الزبون ، إلى تدعم احتياجات الزبائن، ومعرفة كيف ومتى يتم تسليم المنتج 



22 
 

بائن ةنها قد تصل ن تحقيق وفورات الحجم وهذا قد ال يدعم خدمة الز مضالكبيرة التي تشحنات النقل بال
 .JITمتأخرة فالتركيز يكون 

أتي فقط من خالل تصميم شبكات نقل يتخفيض تكاليف النقل قد ال إن  االحداث اليومية:إدارة قانون  -
االحداث اليومية للنقل تساهم بشكل كبير تخفيض التكاليف، ولكنها إدارة أّن التجربة وقد اثبتت مبتكرة، 
 الزبائن. وخدمةنتاج اإلو  الشراء بين التكاملو  التنفيذ وقدراتالمناسبة  شغيليةالتو  التحتية البنيةتتطلب 

، وليس داء عالية وقابلة لل ياسأستويات ًا ما يتميزون بمغالبدمي خدمات النقل مقّ إّن  داء النقل:أقانون  -
ة للنقل الجهة المطبق مع المنظمة يجب ان تتعاملفجميع مقدمي خدمة النقل متساويين في الكفاءة ، 

أن يتم تقييمهم تكنولوجيا المتطورة ، و التحسين المستمر في العمل واستخدام الهمية الرشيق والمدركة ة
السعر، وال يعتمد الحسنة فضاًل عن ة والسمعة دمات والضمانات المقدمة والموثوقالخ بعناية من خالل

 التقييم على اساس السعر فقط . 
 خمس خطوات لتطبيق النقل الرشيق  وهذه الخطوات هي :  (Gunich , 2012, 15)دد بينما حّ 

  تكامل سلسلة التوريد. -
 .الرؤية المحدد ووضوح  الوقت في المعلومات مشاركة -
 على المدى البعيد. والشراكات العقود بناء -
 .للشبكات اليوميةدارة اإل -
 واضحة للنقل. استراتيجيةوجود  -

ني النقل تبّ  فيالمنظمة  ن تساعدأيمكن ثابة الخطوط العريضة التي بم السابقة ّتعدالقوانين  بأنّ ويرى الباحث 
  بشكل كبير.  و النقل  فيعلى النقاط الحرجة التي تؤثر االربعة ، وركزت القوانين اخالل االلتزام بهمن الرشيق 
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  الرشيقنتاج اإ رابعًا: 
والتصنيع الرشيق (Lean Production) ( بأّن اإلنتاج الرشيق 25، 2112يشير )االسدي،  المفهوم

(Lean Manufacturing  .يستخدم بشكل كبير ومتبادل بين الكتاب وليس هناو فرق بين المصطلحين ) 
ولكن هناو  والتصنيع  وبشكل متبادل، نتاج اإلمفهوم يستخدم العديد من الكتاب  بينما هناو من يرى بان

التصنيع وال يمكن ان يستخدم التصنيع مع جميع له معنى أوسع من نتاج اإلاختالف بين المصطلحين ف
  (Groover,2002, 4).نفط الخام الالعمليات مثل 
يتالءم مع السلعة والخدمة أما التصنيع نتاج اإلاستخدام  بأنّ العديد من الكتاب  كروا  بأنّ ويرى الباحث 

 . نافي دراست الرشيقنتاج اإلمصطل  فإننا سنستخدم لذا و فيستخدم مع السلعة فقط 
 أجل المتغيرة والصراع من اةعمال الرشيق اصب  حاجة ملحة في العالم لمواجهة المنافسة في بيئة نتاج اإلو 

نجاحات الباهرة في العديد من الق المفهوم العديد من فخالل العقدين الماضيين حقّ  ،النمو والبقاء والتكيف
 (.71، 2114لسلعية والخدمية )شالش والحسناوي،المنظمات ا

الرشيق نتاج اإل أنّ إلى حيث يشيران ( 217، 2116 )عبدالوهاب والشمري، كّل من ويتفق مع هذا الراي 
ما دفعت مّ واالنتاجية نتاج اإلظهر بسبب التحديات والتطورات والتغيرات الكبيرة التي حصلت في ميدان 

في تقديم منتجات مرغوبة و ات الرشيق لمواجهة هذه التحديات لقدرة المفهوم نتاج اإلالمنظمات لتبني مدخل 
 لتخفيض التكاليف وتحقيق رضا الزبائن. نتاج اإلومعالجة مشاكل  ،جودة  مناسبة

الرشيق له عالقة بسالسل التوريد وازداد اهتمام الكتاب في نتاج اإل أنّ  (Kimani , 2013 , 15 )  ويرى 
قطاع الصناعات التحويلية وخاصة في  الرشيق في سالسل التوريدنتاج اإلاآلونة االخيرة  بإدخال مفهوم 

الرشيق نتاج اإلعمليات  أنّ  ( Johansson,2010, 22)لتأثيره الكبير في الجودة وأداء اةعمال. بينما يرى 
تقليل من مستويات الفي الوقت المناسب و نتاج اإلمن خالل قدرتها على   LSCMتتناسب مع عمليات 

 .تحسين الجودة وتقليل التكاليفالمخزون و 
داء االشياء أ أوحسن أه عمل االشياء بشكل بأنّ الرشيق نتاج اإل (slack  et al.,2004,523) ويصل 

الرشيق يركز على نتاج اإل. و كل مرحلة من مراحل تطوير المنتج فضل واالستمرار في تقليل الهدر فيأبشكل 
ال تضيف قيمة  التينشطة اةمعالجة الهدر في العمليات من خالل التحسين المستمر وتقليص 

(Krajewski & Ritzman,2005, 483) . 
الرشيق في القضاء على نتاج اإلطرح السابق وخاصة دور المع  (08، 0881خرون ، )البغدادي وآويتفق 

 أنواعالرشيق فلسفة تركز على التحسين المستمر في العمل للقضاء على جميع نتاج اإل بأنّ الهدر ويضيف 
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ول من استخدمها وازداد االهتمام أ Toyotaوتعد شركة  ،م ادوات وتقنيات لذلكالهدر في العمليات وتستخد
 ات من قرن الماضي                   يوزمالئه خالل التسعين (Womack & Johns)بها بعد طروحات 

 خالله من يتم الذي نظامه  البأنّ  الرشيقنتاج اإل (Heizer & Render , 2011 , 17)  كّل ِمن عرفوي   
 . الزبون  نظر وجهة من النهائي للمنتج قيمة تضيف ال التي  نشطة اة جميع تبعاداس

تركز إنتاج منهجية  بأنه الرشيقنتاج اإل (Turban  et al., 2011, 683)وبنفس المضمون والفكرة يعرف 
 قضاء على الهدر واالنحرافات التي ال تضيف قيمة للمنتج النهائي.العلى 
 للتفكير طريقة هو مانّ وإ فقط نتاجيإ نظامال يعتبر  الرشيق التصنيع بأنّ (Andersson, 2007,87) ويرى 
 الزبائن. و  وردينالمّ إلى  وصوالً  للمنظمة ابتداًء من المنظمةخرى اةنشطة اةع جمي تشمل

و أه نظام بأنّ كر الرشيق يتسم بالعديد من الصفات واالعتبارات فبعض الكتاب يذنتاج اإل بأنّ ويرى الباحث 
    الباحث ويعرف تحديد الهدر والقضاء عليه، فإّن الفكرة االساسية فيه مسماهًا كان واي منهجية او فلسفة

، وتقليل التكاليف لزيادة ال يمةو في العمليات للتخلص منه تركز على الهدر إنتاج فلسفة  بأنهاالرشيق نتاج اإل
 ندمجليالرشاقة  بينهما ويكون محور االهتمام واصب  هناو توجهات عالمية لربط المفهوم مع سالسل التجهيز

 .  صبحان رشيقةيسلسلة و المع نتاج اإل
ف بصورة المتقدمة التي تهدنتاج اإلمجموعة من المبادئ والممارسات وتقنيات  الرشيقنتاج اإلعد ي  من هنا و 

طول( أت االنتظار موارد المنظمة وتجعل وقنشطة التي ال تضيف قيمة وتستهلك اةازالة الهدر )إلى رئيسة 
دنى حد وزيادة ال يمة أإلى بصورة نظامية من جميع اوجه عمليات المنظمة، لتقليل الموارد المستخدمة 

 (.1، 2112ال يمة من وجهة نظر الزبون )االسدي، إلى المقدمة للزبون وتحسين التنافسية والربحية المستندة 
وتتحول هذه  ،تدعمها التي مجموعة مبادئ وممارسات نشاط يتطلب يّ أتطبيق الرشاقة في  ويرى الباحث أنّ 

 . وهو اةساس في عمل فلسفة الرشاقةالميدان العملي كفعل من خالل مجموعة من التقنيات إلى الممارسات 
                   الرشيق يركز على نتاج اإل أنّ إلى  (slack,et al.,2004,524)يشير  :الرشيقنتاج اإ مبادئ  .1

                                    .تحسين المستمرو ، مشاركة الجماعيةالو ، : تقليل الهدروتتمثل فينتاج اإلفي  مبادئ ةثالث
تحديد ال يمة ،  : هي ةبخمسالرشيق نتاج اإلمبادئ  (Picchi & Granja ,2004, 1-12) بينما يحّدد

 . نالكمال / االتقاو نظام السحب ، و التدفق ، و تحديد مسار ال يمة ، و 
كما ، (Carnes, 2005) (Kenndy & Brewer, 2005)  عدد من الكتاب أمثال ويتفق مع هذا الراي 

 . ( في دراستهم1، 2115)الموسوي والغرباوي ، ليه إ أشارو 
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،  LSCMالمبادئ التي اعتمدها الكتاب في  الرشيق هي  اتنتاج إللمبادئ الخمسة ال بأنّ ويرى الباحث 
في  (Womack & Johns)من قبل  استخدمت بعد  لك و ، في  كر هذه المبادئ السبق وكان لليابانيين

 .  التسعينات
الرشيق يستخدم مجموعة من نتاج اإل أنّ الى ( 13،  2112)السمان ،  يشير :الرشيقنتاج اإ ممارسات  .3

: ات هيوهذه الممارس ،نتاجاإلمليات )التطبيقات( للقضاء على الهدر في جميع عوتسمى ايضًا الممارسات 
JITنظام و تقليل وقت الدورة، و حلقات الجودة، و فرق التمكين، و ، بانطاقات كنبو ، ، التحسين المستمر

 حجم الدفعات الصغيرة .و ، السحب
 ارسات بالمرتكزات واستنتج  من خالل وجهات نظر بعض ( المم33،  2117)الهشلمون ، بينما يسمي 

، ، والتصنيع الخلوي  JIT، مل، والصيانة المنتجة الشاملةالممارسات هي : تنظيم موقع الع بأنّ الكتاب 
( من الكتاب حول ما سماها 34) آراء( بجمع 71،  2114ن المستمر. وقام )شالش والحسناوي، التحسيو 

تنظيم موقع الرشيق وهي : نتاج اإلبعاد أاها بعاد وسمّ أالرشيق واعتمد بالمحصلة على ستة نتاج اإلابعاد 
 .JIT،  نبانبطاقات كو ، والتحسين المستمر، يانة المنتجة الشاملةوالص،   5S ،العمل

الرشيق ضمن اطار سعيها لتحقيق هدفها الرئيس في  أّن فلسفة اإلنتاج(  12،  2111ويرى ) بدران ، 
والتي  ،سسمجموعة متطلبات واة علىرتكاز ادنى مستوى ممكن يتطلب اإلإلى تخفيض الهدر والخسائر 

تأسيس بناء واقعي إلى الرشيق التي تؤدي من خالل تطبيقها نتاج اإللسياسات وفلسفة تضم الممارسات وا
 . (11الشكل ) الرشيق  وكما يوضحهنتاج معرفي لإل

 
 
 
 
 
 
 

 
 (11الشكل )

 الرشيقنتاج اإلمتطلبات 
Source: Simons, D.& Zokaei, K.(2006) "Performance Improvements through                     

Implementation of Lean Practices: A study of the U.K. Red Meat Industry.".  

www.looksmart.com.     

 الرشيق اإلنتاج فلسفة 

 القضاء على الهدر 

 التوجه نحو الكمال 

  التحسين المستمر

 الرشيقاإلنتاج سياسات      
 لتعاون  والشفافية ا

 الرقابة المرئية 
  مجهزين قليلين
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، والتطبيقات، الرشيق فسميت ) بالمرتكزاتنتاج اإلالكتاب اختلفوا في وصفهم لممارسات  بأنّ يرى الباحث 
طبيعة كل دراسة ومجالها إلى والسبب يعود   ؟ايضًا حول ما هي هذه الممارسات( واختلفوا واةبعاد

 .المنظماتن نشخص ممارسات قياسية تطبق على جميع أوال يمكن  ،ختالف في ترجمة هذه المفاهيمإلوا
ن تستخدمها أالرشيق يمكن نتاج اإلتقنيات  بأنّ ( 1، 2112سدي، يرى )اة :الرشيقنتاج اإ تقنيات  .4

 بصورة منفردة ولكن الدراسات تؤكد جدوى استخدامها جميعها وليس التركيز على بعض منها .  المنظمة
الجودة و نظام السحب ، : الرشيق هينتاج اإلتقنيات  أنّ إلى  (Krajewski & Ritzman,2005, 483)ويشير

بناء و ، العمل ونمذجة اةجزاء واساليبتحميل منظم لدفعات العمل ، و حجام دفعات صغيرة ، وأالثابتة ، 
، ، والصيانة الوقائيةاةتمتةو ، تدفق الخطيو ، وعاملين  وي مهارات متعددةعالقات قوية مع المجهزين، 

، هي: نظام السحبنتاج اإلتقنيات  بأنّ (  380، 0803) الطائي والسبعاوي، بينما يرى  تحسين المستمر(.وال
 المرونة .  و ،  TQMملة ، الصيانة المنتجة الشاو خاليا العمل ، و ،  بانبطاقة كنو 

 ،  5Sالرشيق هي : خارطة تدفق ال يمة ، نتاج اإلتقنيات  بأنّ ( 9،  2115)الموسوي والغرباوي ،  ويضيف
JIT ،TQM  ، الحيود السداسي و المرئية ، دارة اإلو ، دفعات الصغيرة ، والتحسين المستمرحجم الوSix 

Sigma ، والعمل ال ياسي، المستقرنتاج اإلو.)  
، الرشيق هي: خريطة تدفق ال يمةنتاج اإلدوات أ بأنّ ( 219-211، 2116، عبدالوهاب والشمري رى )وي

5S ، يةالمرئدارة اإلو ، نتاج اإلالتوازن بين خطوط و المعيارية في العمل ، و تقليل وقت الدورة ، و . 
المصادر في يق وخاصة الرشنتاج اإلوتقنيات الكتاب حول ممارسات  أراءبين  هناو تباين بأنّ ويرى الباحث 

ة الدراسات والمجال التي طبيعأخرى من ناحية ، و الترجمةالى  السببيعود قد و ، هناو خلط بينهماف ،العربية
   .والتقنيات لتزام بعض المنظمات بجميع هذه الممارساتيدرسونه الكتاب ومدى ا

   
التي طبقت مبادئ وممارسات  اغلب المنظمات أنّ ( 1،  2112، )اةسدييذكر :الرشيقنتاج اإ فوائد  .5

فسية.  ومن هذه الفوائد ما تناالقدرات ال عن فضالً الرشيق حققت فوائد كبيرة غير متوقعة نتاج اإل وتقنيات
 :ما يأتيإلى  حين صنفوها  (Krajeweski & Ritzman, 2005, 495) يذكره

تقليص المخزون، و ، العاملينزيادة انتاجية و فوائد العملياتية: تقليص وقت الدورة )وقت االنتظار(،  .1
دة، تحسين الجو و ، تقليل تكاليف التخزينو ، والمساحة المخزنية مخزون تحت المعالجةالتقليل من الو 
 .نتاجاإلتحسين جدولة و ، ستثمار االمثل للمكائن والمعداتاالو 

العمل الورقي،  تقليلو ، الوظائل الموجهة نحو الزبائنانسيابية و خطاء الطلب، أالفوائد االدارية: تقليل  .2
 متطلبات الزبون. لتحقيقالتركيز على العمليات الحرجة و تحسين كفاءة العاملين، و 
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ستغالل الفوائد المستحصلة من المفهوم وجعلها نقاط قوة تواجه بها المنافسين الفوائد االستراتيجية: ا  .3
 .أكبر سوقيةالقدرة التنافسية للحصول على حصة لزيادة 

 : الرشيق هينتاج اإلد المتحققة من الفوائ بأنّ ( 42، 2112 سدي ،بينما يرى )اة
             انخفاض تكاليف و ، وتقليل اوقات االنتظار، وزيادة المخرجات، نتاج اإلزالة الهدر في جميع عمليات إ

 . نتاجاإل
 
روط ش من خاللتأتي  وحسب راي العديد من الكتاب الرشيقنتاج اإلمعوقات تطبيق  :معوقات التطبيق .6

 (242، 2114نجم، : )التطبيق التي يجب ان تستوفيها المنظمة لتكون قادرة على تبني المفهوم وهي 
 .يكون منتظمًا ومكررًا ن أيجب في المنظمة نتاج اإلطبيعة  -
 .القرب من الموردين  -
 .المنتجات يجب ان تكون نمطية وقليلة  -
 .خطوط انتاجية قليلة   -
 .حجم دفعات قليلة -
 . مةصغر حجم المنظ -

الرشيق تتمثل بالمعوقات نتا  اإلمام تطبيق أالمعوقات التي تقف  بأنّ   (Cheah  et. al., 2012)بينما يرى 

ضغوط من قبل و ، ضعل التدريبو ، ، وضعل الرؤية والتوجيه المشتروبالطلإدارة  علىعدم القدرة :  اآلتية
 ( . 30،  0802هشلمون ، ) ال العليادارة لتزام من قبل اإلوعدم وجود دعم واالزبائن ، 

كبر أ ويرى الباحث بأّن الفائدة العظمى من اإلنتاج الرشيق هي القضاء على الهدر وزيادة ال يمة، وإن
الطلب إدارة الرشيق تتمثل بعدم القدرة على نتاج عند تطبيقها لإل اتن تواجهها المنظمأمشاكل التي يمكن ال
 الزبائن. ومتطلبات معرفة توجه و 
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  ةالرشيق تخزينال:  خامساً 
عتمد على هذا ية في النظم الصناعية والخدمية، و اللوجستي شطةناةهم أ نشاط التخزين من  عديح  المفهوم .1

ومستوى تدفق  تها،وكلفجودة المنتجات  فيوسالسل التوريد لتأثيره الكبير نتاج اإل امالنشاط الحيوي نظ
 . (Manzini ,2012 , 2)المنتجات للزبون 

توفير المواد و لتخفيض التكاليف  اتالمنظماالستراتيجية التي تعتمدها  نشطة اةمن عده بعض الكتاب ولهذا ي  
               والحفاظ  رشاقة مع التخزين لتحسين عملياتهستخدم الوالمكان والظروف والسعر المناسب، وتفي الوقت 

                     ، وتعتمد المخازن المخزنية المساحةتقليل من العمليات التي ال تضيف قيمة وتقليل العلى المخزون و 
                                              تقنيات الرشيقة لتحسين تدفق المواد وتسهيل العمليات للتقليل من الهدرالو  ئمبادعلى ال

(Tostar & Karlsson, 2008, 76) . 
مفتاح الرئيس في تنفيذ الرشاقة فيها ال، و SCMمختلفة في  أدواراً المخازن تؤدي  بأنّ  ليهإ ة شار اإلما تجدر مّ و 

                    كل من مبادئ الرشاقة الخمسة التي  كرهاالن المخازن والغاية منها  أنواعالتعرف على إلى يستند 
(Womack & Jons)  نوع المخزن يمكن أن يؤثر على تنفيذ وفهم هذه المبادئ ولكنّ  ثابتةهي                                       

 Bozer, 2012, 28)). 
ّمما ق الكفاءة فيها يتطبيق الرشاقة في المخازن في تجميع أوامر التخزين وإدارتها بأفضل وسيلة وتحق ويسهم 

  ،موادالشحن و التعبئة والتغليف، و التخزين، و االستالم، كالتي ال تضيف قيمة:  نشطةاةل من يقلّ 
، فالعديد من LSCMتطبيق لنقطة انطالق لتحول المنظمة  عدييق مفهوم الرشاقة في المخازن تطبن كما وإ

الن اغلب  LSCMإلى كثر مالئمة كنقطة انطالق نحو تطبيق الرشاقة للتحول أالمنظمات تجد المخازن 
 . ((Myerson, 2012, 5 شاقة تعمل بصورة جيدة مع المخازن ممارسات وتقنيات الر 

، وتسعى جميع عمالفي جميع ميادين اة ًا لهاستراتيجيوا اً نشاط التخزين يعد نشاط حيوي أنّ بويرى الباحث 
، لجودة والكلفة المناسبةحتياجات المنظمة بالوقت والسعر واإلضافة ال يمة من خالل توفير ا المخازن  أنواع

 ، لذا سعتهدراً تحعد  تيلال تضيف قيمة وا وقد تتخلل عمليات التخزين بعض االجراءات غير الضرورية التي
التي ة و  يمالالتي ال تضيف   نشطة اةوسيلة فاعلة للقضاء على  وصفهب المنظمات لتطبيق التخزين الرشيق

 . خالل العمليات المخزنية هدرًا  تحعد
الهدر،  أنواعتركيزها على القضاء على جميع  واةصل في فلسفة الرشاقة ه بأنّ دم يتض  ما تقّ  ومن خالل

 (.de Visser, 2014 , 21 ) ظهور الهدر فيه لهناو احتمال كبير فتستخدم المخازن  SCMمعظم ان  بماو 
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و أها للحد منالتي يسعى نشاط التخزين الرشيق   الهدر السبعة أنواع  (Haan  et al., 2009, 69)د وقد حدّ 
 هي :  نواعاةهذه و الرشيق نتاج اإلوالمستنبطة اساسًا من  معالجتها 

  وب: مناولة وشحن المنتجات المعيبة.العي .1
 تعبئة المنتجات التي لم تكن هناو حاجة اليها بعد.اختيار و ضروري، الالزيادة : تعويض النقص غير  .2
 التأخير في التعبئة والشحن .و  التأخير في فحص المنتجات،االنتظار:  .3
 اءة التوجيه.الحركة غير الضرورية: حركة غير ضرورية من جامعي المنتجات بسبب عدم كف .4
 الخزين غير الضروري: تخزين كميات كبيرة من المنتجات، وجود المخزون نتيجة نظام دفعة. .5
 النقل: عدم كفاءة نقل المنتجات بسبب عدم فعالية التخطيط والتوجيه. .6
 المعالجة غير المالئمة: الفحص والتفتيش غير الضروري والتعبئة غير الضرورية.  .7

ودور التخزين الرشيق المخازن  السبعة فيالهدر  أنواع ((Bozer, 2012, 28استعرض  االتجاه نفسهوفي 
 وكاالتي:في معالجتها 

عمال زائدة في المخازن وتشغيل أ إلى زيادة في انتاجية المخزون ، ويؤدي  عدتخزين مواد زائدة: ويح  .1
، ويسعى ن العاملينناسب االعداد المخزونة، وتشغيل عدد اكبر ممساحات كبيرة وتغير النظام الموجود لت

التخزين الرشيق للتخلص من جميع الحاالت السابقة من خالل اعتماد مبدأ السحب اي اعتماد الطلب 
 الفعلي .

النقل غير الضروري: يقضي العاملين في المخازن اوقات كبيرة لتحريك ومناولة المواد داخل المخازن  .2
هذه المناولة الزائدة تحعد ، و ين لتفادي عبء العملعاملين إضافيالختيار المواد او صرفها وهذا قد يتطلب 

هدرًا او عمليات غير ضرورية ال تضيف قيمة، على الرغم من صعوبة التخلص منها في عمليات 
اقل حد ممكن ، ويتم التخلص من هذه العمليات إلى المخازن التقليل منها إدارة التخزين ولكن يجب على 

التي ال تضيف قيمة ، وتستخدم تقنيات مناسبة مثل  نشطةاةى من خالل االلتزام بمبدأ القضاء عل
 . هميةأ كثر اة  ABCتخزين المواد بتسلسل منطقي او حسب طريقة 

وقت االنتظار: ويظهر هذا النوع من الهدر عندما يكون العاملين مستعدين لتنفيذ اوامر التخزين ولكن ال  .3
ند عدم توفر معدات وادوات المناولة الضرورية، و عأو المادة المطلوبة، أيوجد المخزون المطلوب 

 المخازن االلتزام بمبدأ تدفق ال يمة . إدارة ولتجنب حاالت االنتظار على 
ماكن مرتفعة أالحركات الزائدة: ويظهر عندما يتم تخزين المواد في مواقع غير صحيحية كان تكون في  .4

هذه الحاالت هدرًا تحعد ، و لمعالجة هذه الموادائدة حركات ز إلى مريحةً ، فيحتاج العاملين الاو ضيقة وغير 
 ويجب معالجتها  من خالل تخزين العناصر في مواقعها المناسبة.
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ك لتعدد المتغيرات المخازن نادرًا ما تخزن المواد بالكمية الصحيحية و لفمطلوبة: التخزين المواد غير  .5
، الكميات الزائدة هدراً تحعد زن و مواد في المخا، لذلك يظهر في كثير من االحيان تراكم للفيهاالتي تؤثر 

 كمية االقتصادية للطلبكال، وبةساليب لتحديد كمية المواد المطلأعلى الرغم من استخدام المنظمة 
لتقليل من الهدر في المواد من خالل استخدام مبدأ ل، ويتعامل مفهوم الرشيق مع هذه الحاالت وغيرها

 زبائن.السحب وبناء عالقات قوية مع ال
إعادة إدخال معلومات معينة خالل عملهم إلى فراد في المخازن تحدث عندما يحتاج اةمعالجة الزائدة: ال .6

ضافية او اإلقدرة ال، أو باستخدام المعدات مع متعددة من الباركودالالمس  الضوئي اليومي مثل 
لقضاء عليها، وتصنل هذه االزدواجية في إدخال المعلومات وهذه العمليات قد تكون روتينية يمكن ا

 ها هدر ويجب معالجتها ويستخدم مفهوم الرشيق مبدأ تحديد ال يمة لمعالجة هذا الهدر.بأنّ الحاالت 
يعني ّمما استرجاعها من قبل الزبون، إلى و شحن مواد زائدة يؤدي أوامر خاطئة أالعيوب والتلل: تسليم  .7

الل عملية النقل والشحن،  ويتم معالجة من خالل المزيد من حاالت المعالجة وقد تتأثر بعض المواد خ
التزويد الزبون بالمادة المطلوبة في الوقت والكمية والجودة المطلوبة ومن خالل استخدام المبدأ الخامس 

 . االتقان في العملإلى اقة الوصول للرش
هم في تحديد العمليات تشخيص الدقيق للعمليات المخزنية القائمة ةي نشاط مخزني سيسال بأنّ ويرى الباحث 

في العمليات المخزنية  السابقة الهدرجميع أنواع  الحد من من الممكنو هدرًا، تحعد التي ال تضيف قيمة والتي 
  ا ا توفر التكامل والتنسيق بينها وبين العمليات االنتاجية والمبيعات .

ت االستالم والصرف وتقليل من سيساهم في تحسين عمليا التخزين الرشيقاستخدام فوائد التخزين الرشيق  .2
يحسن من سرعة ّمما التي ال تضيف قيمة،  نشطة اةمن اوقات االنتظار و  التقليل، و  المناولة غير الضرورية

 . ((Gergova, 2010, 39 تدفق المواد
زيادة االستجابة لطلب  سيسهم في التخزين الرشيق  بأنّ  (Mahfouz, 2011, 70) آخر يرى في اتجاه و 

 تخفيض التكلفة اإلجمالية من خالل تبسيط عمليات التوزيع. السوق و 
 تقليلهي الفوائد المتحققة من التخزين الرشيق  أنّ على ( (Frank & Garcia , 2013, 6 كلح مجن بينما يؤكد

القضاء على و معالجة الطلبيات، في دقة الو االنتظار،  اوقاتوتقليل  ،الصرفو وقات اصدار اوامر التسليم أ
 والتي أكدت فوائد التخزين الرشيق لتحديدالعديد من الدراسات إلى ( de Visser, 2014 , 21) واستند الهدر.
 ال يمة من خالل االستجابة لطلبات الزبائن وبفاعلية.ضافة إو  ،اةداء في تأثيره
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تحسين كية ستتمثل بفوائد داخلالتخزين الرشيق  أن تجنيها المنظمة منالتي يمكن  وائدالف بأنّ ويرى الباحث 
جودة لتحسين من لتجاه الزبائن ابيحسن تدفق المواد و الهدر جراءات المخزنية من استالم وصرف ما يقلل اإل
 خدمة المقدمة. ال
التي تسهم في تستخدم المخازن مجموعة من الممارسات والتقنيات الرشيقة  التخزين الرشيقممارسات  .3

والعمليات التي ال تضيف قيمة                      نشطة اةو  وتعالج او تحد من الهدر تحسين عمليات التخزين
(Dharmapriya & Kulatunga, 2011, 513)  . 

يستخدم التخزين الرشيق  بأنّ  ( Flinchbaugh & Carlino , 2006,60)يبين فيما يتعلق بالممارسات و 
نشطة التي ال اةالهدر و  مجموعة واسعة من الممارسات بدال من ممارسات منفردة ومعزولة للقضاء على

  .تضيف قيمة 
العديد من الكتاب حول  أراء جمع فيها، بدراسة(  (Sobanski ,2009, 181قام سياق نفسهالوضمن 

تدفق و ، ) التحسين المستمر: اآلتيةالممارسات الدراسة  تدرشيق وحدّ ممارسات الرشيقة في مجال التخزين الال
وعمليات مشاركة االفراد، و ضمان الجودة ، و المرئية ، دارة اإلو ،  5Sحجم الدفعات الصغيرة ، و المواد ، 

ممارسة  لكلّ  أند كفاءة المخازن و  في كثر الممارسات تأثيراً أالتحسين المستمر يعد من  بأنّ  قياسية (، واوض 
ممارسات الرشيقة التي يمكن ان تستخدم مع التخزين الرشيق تتمثل وان  ،مجموعة تقنيات رشيقة تقابلها

، حجم دفعات صغيرة ، تدفق المواد،  5Sمرئية، دارة :)عمليات قياسية، ضمان الجودة، اإلاآلتيةبالممارسات 
 تحسين مستمر(. 

هذه  أنّ الى  أشارممارسات التخزين الرشيقة و  منأخرى مجموعة  ((Bozer, 2012, 28د بينما حدّ 
 :  ليها الكاتب هي إ أشارالتي زين والممارسات الممارسات تساهم  في تنفيذ المبادئ الرئيسة للرشاقة في التخ

 حل المشكلة.و ، التحسن المستمرو ، 5Sالبصرية، دارة اإل. 1
 .حاالت الطلب او التقدم فيهو لوحات تبين أ. خرائط 2
 .دوات ومعدات قياسيةأ. استخدام 3
 .معتمد على تواريع االستحقاقاللسحب . نظام ا4
 المواد . اعتماد مواقع قليلة الستالم وصرف .5
 العمليات. القضاء على االزدواجية في .6
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رئيسة ها ممارسات بأنّ  ووصفهاللتخزين الرشيق ممارسات البعض  (Swart, 2015, 140) استعرض خيراً وأ
 : وهي 

 وهو مهم جدًا حسين تدفق المواد وتخفيض التكلفةعلى تحسين العمليات وت : لقدرتهالتحسين المستمر ،
 . ين في معالجة المشاكل القائمةاملشراو العإمن خالل 

 ن يكونوا مشاركين في رسم خرائط تدفق ال يمة وتقديم ألنفراد  المرئية: من خالل السماحدارة اإل
 . ية داخل المخازن عات بصورتها الواق، من خالل مشاهدة العملياتمقترح

التحسين المستمر،  شيق هي )ممارسات التخزين الر  أنّ هناو شبه اتفاق بين الكتاب على  بأنّ ويرى الباحث 
 عمليات قياسية(.و المرئية، دارة اإلو ، 5Sحجم الدفعات الصغيرة ، و 

 المخزنيةتقنيات الرشيقة في عمليات الدبيات التخزين الرشيق لتطبيق سعت أ :التخزين الرشيق تقنيات .4
ومن هذه  التخزينجال تقنيات الرشيقة يمكن تطبيقها في مالغلب أ و لتوفير الوقت والكلفة لهذه العمليات، 

البحث عن المشكلة وحل و التحسين المستمر، و بناء فريق العمل ، و خريطة تدفق ال يمة، و ، 5Sالتقنيات: )
 (. (Myerson, 2012, 6ونظام السحب(  بان،كنوبطاقة الشكلة، 

المخزنية اةعمال وبيان مساهمة ودور التقنيات الرشيقة في تحسين وباتفاق مع الطرح السابق 
تحسين والستخدم تقنيات مثل )خارطة تدفق ال يمة ، يرشيق التخزين ال بأنّ  ((Gergova, 2010, 39ذكري

 .ليات المخزنيةبشكل كبير في تحسين كفاءة العمهذه التقنيات ساهم ت( في مجال التخزين و 5Sالمستمر ، 
 التخزينستخدمها ين أي يمكن هم التقنيات التأ خريطة تدفق ال يمة من ( ( Dotoli  et al ., 2012 , 2 عدّ و 
  نشطة اةتطبيق من خالل تشخيص واقع ال، وتبدأ عملية والقضاء عليهفيها لتحديد الهدر  في المخازن  رشيقال

 . التي ال تضيف قيمة وتولد الهدر  نشطة اةالمخزنية بدقة ثم نستخدم خريطة تدفق ال يمة لمعرفة 
 

، )خريطة تدفق ال يمة: لكتاب في مجال التخزين الرشيق هيق عليها االتي اتفتقنيات الهم أ  بأنّ ويرى الباحث 
ممارسات الهناو خلط واض  فيما يتعلق ب بأنّ الكتاب طروحات من المالحظ لو ، تحسين المستمر(وال
 . تنظيم موقع العملك بشكل متبادلبعضها تقنيات الرشيقة في مجال التخزين، فاستخدمت الو 
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 قالزبون الرشيسادسًا: 
لل يمة التي  دراكاً أصبحوا أكثر إ الزبائن بأنّ تدرو المنظمات  ةالحديثاةعمال  ميادينفي  :المفهوم .1

مفهوم  ا كانولمّ  ،أصبحت محور عمل المنافسين يتوقعونها وحسبم هممتطلبات ، وإن تلبيةمنتجاتلا اتتضمنه
صب  واقعًا تطلبه أر الزبون فهم الصحي  لتدفق ال يمة من وجهة نظال مركز نحواةعمال  فيالرشاقة 

  ( .Velaction, 2016, 1)المنظمات لتعاملها مع زبائنها 
بهدف تطوير منتجات موازية تقابل  معهمة عالقتها بزبائنها وتنمي لالهتمام سعت المنظمات ولطالما

تطوير  منظمات تفكر في هناو إال أنّ منهجية لتطوير منتجاتها  المنظمات لديها غلبوأ وإن ، متطلباتهم
 عديح  وفهم متطلباتهم، وتطوير الزبائن للمنظمةكبيرة بمثابة مشكلة  يحعدالزبائن  متطلباتعدم ادراو و زبائنها، 

 ((Alvarez, 2014, 4-5: مثلمهمة سئلة مجموعة أ حركه فرضية لفهمتمنهج 
  ؟كيف يتصرفون حالياً و ما هي احتياجاتهم ومشاكلهم؟ و من هم الزبائن؟ 
 ؟ وتحقق للمنظمة اهدافهاالزبائن  ابل متطلباتأي المنتجات ستق 
 كيفية تقديم الحلول بطريقة تؤثر على زبائنك ليقوموا بشراء منتجاتك؟ 

من افتراض صحة فرضيتك حول  ، فبدالً المنظمة من خالل التحول في عقلية تفكيرتطوير الزبائن  ويبدأ
إلى  تهاترجمقم بم بدقة ث متطلباتهمهم بائن وافالز إلى ، تحدث ت تظن انها تلبي متطلبات الزبائنتقديم منتجا

  : اآلتيةالخطوات رشيقين من خالل زبائن إلى ويتم تطوير الزبائن  ،متطلباتنتجات تلبي تلك م
 عداد فرضيات مناسبة.إ  .1
 العثور على الزبائن المحتملين للتحدث معهم. .2
 طرح اةسئلة الصحيحة. .3
 روحة.سئلة المطاإلجابات من خالل اةالحصول على  .4
 بناء نمو ج مفاهيمي واالستمرار في التعلم.   .5

في تصنيع منتجات خرى اةالمنظمة في التكلم مع زبائنها توفر لها العديد من الساعات  افكل ساعة تقضيه
 . (12الشكل ) ،والمالو غير مرغوبة من وجهة نظر الزبون ويوفر الوقت أخاطئة 
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 (12الشكل )

 التحدث مع الزبائن حسب مبدأ الزبون الرشيقو الزبون الرشيق 
 Source: Alvarez, Cindy ,2014,  Lean Customer Development: Building 

         Products your Customers need , first  edition., Oreille ,U.S.A. 

، ولنجاح صالً أ، وسبب وجود المنظمة ساس عملهاأة و منظمالزبون يعد محور عمل ال بأنّ ويرى الباحث  
وتتبع الكثير من  ،فضل من يفعل  لك هو الزبون أو  ،دقةعمل المنظمة البد من تحديد المنتج ومواصفاته ب

مريكية لصناعة بل اةأشركة كالمنظمات الرائدة و ات االمكانيات الضخمة  ما عداالمنظمات لهذه المنهجية 
 .  وتوقعاتهم  الزبائن متطلبات تفوق تقدم منتجات  إ  انها ، االلكترونيات

حاجاته ورغباته وال يمة التي  يدرو الذيالزبون  هبأنّ الزبون الرشيق  ( ( Johansson, 2010, 20 ويعرف
، والرغبة في الشراكة مع المنظمة كفاءة التسليم والجودةو ، القصيرةفترات االنتظار كتقليل ها يركز علي
المنظمة يتطلب من زبون رشيقًا المن التكاليف الكلية له وللمنظمة، ولجعل  في سلسلة التوريد لتقليلوالتحسين 

 .الكمالو نظام السحب، و تدفق ال يمة باستمرار، و ، تحديد ال يمة: ئ اعتماد المباد
شيق الر  زبون المنظمة لمفهوم ال اعتماد أنّ الى مع الطرح السابق ويشير  (Musyoka, 2015, 23)ويتفق

استخدام اساليب التحسين المستمر لخفض عليها ولكي تلتزم المنظمة بهذه الشراكة  يتطلب إقامة الشراكة معه
 .لتي يتوقعهاوتوقعاته حول المنتجات التي يرغب بها واه يفاء بمتطلباتلإلسلسلة التوريد و  التكاليف عبر

 فيالرشاقة المنظمة لتبني مفهوم ه وجّ تبأن  (Randor & Johanston , 2013, 23) مجن كلّ  يرى هنا من و 
لى التركيز ع نمالم يك وضعهاخلق حالة من التحسن في يلن  فقط للقضاء على الهدركمنهجية العمليات 

ويجب ان همية هما بنفس القدر من اة انبالجان بأنّ ويعلل الكاتب السبب ، هميةالزبون بنفس القدر من اة
يات االدوات والتقن فيمفهوم الرشاقة مع الزبون يؤثر  وتبني ،تركز المنظمة عليهما وبشكل متساوي 

مع فيها تتحدث التي ساعة ال

 الزبائن

ساعات التوفر العديد من 

 الضائعة 
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ويساهم بشكل كبير في تحسينها من خالل القضاء على الهدر عبر التخلص نتاج اإلالمستخدمة في عمليات 
 التي ال تضيف قيمة من وجهة نظر الزبون.  نشطة اةمن 

المنظمة من الزبائن من قبل  لمتطلباتحي  فهم الصالإلى  يرالزبون الرشيق مصطل  يش بأنّ ويرى الباحث 
يساعد المنظمة ّمما ، تضمن مشاركة الزبون والعالقة معهوالتي ت  LSCMبإحدى ممارسات تزام ةلخالل ا

 .و غير مرغوبة من قبل الزبون أطئة منتجات خاإنتاج القضاء على الهدر المتولد من  في
مشاركة اللتزام المنظمة بممارسات بونًا رشيقًا يتطلب اةون وجعله ز فهم الزب إنّ  :ممارسات الزبون الرشيق .0

 . (Gregurek, 2014, 66 )  مة وبناء عالقات شراكة مع الزبون في عمليات المنظ
هم االستراتيجيات الحديثة التي أ مشاركة الزبون في عمليات المنظمة من  أنّ ( 1،  2112،  مانع) وترى 

وقية للمنظمة بمدى عد مسالة حياة او موت وتتعلق الحصة السظمة تح فالزبون بالنسبة للمن ،تتبناها المنظمة
 على فهم زبائنها لتحديد منتجاتها . قدرتها 

ازدياد االهتمام بالزبون ومشاركته في عمليات المنظمة نتيجة  بأنّ (  46، 2113مال ، أبينما ترى )كاميلة و 
لمنظمة لمتطلبات الزبائن بدقة من خالل االستماع المنافسة الشديدة بين المنظمات والغاية منها هي ادراو ا

التركيز على الزبون تحعد و  ،تقليل من التكاليف وتحسين الجودةللتوافق بين السلع المقدمة واحتياجاته ورغباته ل
 ويسهم بشكل كبير في تحقيق رضا الزبائن وزيادة الربحية .  TQMاحدى متطلبات 

ز على الزبون عمال تركّ استراتيجية أ  (Greenberg, 2002, 17) ّدهاععالقة شراكة مع الزبائن ف أما بناء
لكسب رضاه والمحافظة عليه واالستحوا  على والئه عن طريق تقديم منتجات تلبي متطلباته.                        

ن نسبة فقدان الزبائن لدى العديد من إ أكدت على العديد من الدراسات بأنّ ( 2112ويضيف )العنزي، 
(ح وان كلفة اكتساب زبون جديد هي ستة اضعاف كلفة المحافظة على الزبون الحالي %21المنظمات تبل  )

                 تعامل مع المنظمة من جديدلل( من الزبائن الذين تم حل مشاكلهم عادوا % 12) نّ إللمنظمة، و 
 (. 29، 2112)الشبيل ،

حاجات ورغبات الزبائن فرضت على المنظمات تبني  تغيير بأنّ ( 36، 2114ويؤكد )جالب والخالدي، 
او تتجاوزه  التوقعمستوى إلى مفهوم الشراكة مع زبائنها وعلى المدى الطويل من خالل تقديم منتجات ترقى 

  .والرقابة عليهااةعمال نجاز في بعض االحيان ، والشراكة هي مجموعة ترتيبات بين المشتري والبائع إل
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 تدمرالزبون تجاه المنظمة و  والءين المنظمة والزبون تتعلق بتقدم العالقة ب أنّ ( 11، 2112وترى )مانع ، 
 ( . 22الجدول ) ،درجة الشراكة إلى بمراحل عديدة لحين وصولها 

 (22الجدول )
 الشراكة إلى مراحل وصول الزبون  

 عدد مرات الشراء مراحل تطور الوالء
 مةقد يحدث عملية شراء مع المنظ محتمل 
 قام بأول عملية شراء مع المنظمة  مشتري 

 كرر عمليات الشراء  زبون 
 له احترام اتجاه المنظمة كما انه يؤيدها  مؤيد

 يدافع عن المنظمة وينقل شعوره لمن حوله  محامي 
 يدخل في عالقة شراكة وتعاون مع المنظمة. شريك

في المنظمات ، اةعمال ن : نمو ج لتطبيق  كاء عالقات الزبائإدارة ،  2112مانع ، فاطمة ،  :المصدر
 الملتقى العلمي الدولي الخامس حول االقتصاد االفتراضي ودوره وانعكاساته على االقتصاديات الدولية،

 . جامعة حسيبة بن بوعلي ، الجزائر
 

لة في القضاء ، تكون فاعمعهوالشراكة  هقة معممارسات الزبون الرشيق والمتمثلة بالعال بأنّ ويرى الباحث 
تتطلب جهد بل ، مر السهلةقة مع الزبائن ليس باعلى الهدر ا ا ما تم اعتمادها بشكل جيد،  فالعال

وتكنلوجيا متطورة وجهد بشري كبير قد تضيف تكاليف زائدة ا ا ما تم استخدامها بشكل صحي  ، ووصول 
اهدافها، والشراكة عالقة مع الزبون في تحقيق الإدارة مرحلة الشراكة مع الزبائن ستعتمد على قدرة إلى المنظمة 

ها مرحلة متطورة من العالقة بين المنظمة والزبون والتي تسعى المنظمات للوصول بأنّ دبيات كما وضحتها اة
 ليها.  إ
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 الفصل الثالث
 التميز اللوجستي

 تمهيد 
وأحد اهم محددات االتصال يحعد اللوجستيك من المظاهر الحديثة لإلدارة في مواجهة تحديات العصر 

باةسواق العالمية عبر مجموعة من الممارسات واالنشطة المؤثرة والمركزة والهادفة، وقد اصب  لل يادات 
االدارية مؤخرًا قناعة بان الطريق نحو تدعيم المركز التنافسي والحصة السوقية وتحقيق االرباح يبدأ من 

بدون تأثيرها في الجودة، وان االستراتيجية الموجهة نحو تخفيض خالل التركيز على الزبائن وخفض التكاليف 
الكلل تتوقل بشكل كبير على كفاءة وجودة خدمة االنشطة اللوجستية المقدمة والتي اصب  اهميتها واضحة 
في االستجابة السريعة للزبائن من خالل توفير السلع والخدمات في الوقت والمكان والجودة المناسبة وخاصة 

 تشار المنظمات المتعددة الجنسية العابرة للقارات والتي جعلت من االنتاج والتسويق واللوجستيات كونيًا. مع ان
وتبدأ نشاطات اللوجستيك من خالل التحديد الدقيق لمتطلبات الزبائن عن طريق نظم المعلومات التي تديرها 

ء والتخزين بتوفير جميع احتياجات المنظمة وباتجاهين لتساهم بعدها نشاطي اللوجستيك الداخلي الشرا
 عمليات االنتاجية ومن ثم نقل المنتجات الى الزبون عبر انشطة اللوجستيك الخارجي.

وتزامن مع اهتمام المنظمات والتركيز على نشاطات اللوجستيك ظهور والتوجه نمو تحقيق التميز في االنشطة 
تجارب الماضي التي اثبتت انه ال يوجد مكان للضعفاء اللوجستية، نتيجة إلفرازات العولمة وحدة التنافسية و 

في االسواق وان المستقبل للمنظمات المتميزة، فاتجهت جهود المنظمات وكتاب االدارة إليجاد صيغة او 
معايير محددة تثبت ان المنظمة وما تقوم به من اعمال ومنها اللوجستية وما تقدمه من منتجات تسير وفق 

مدة والمقبولة من قبل جميع االطراف ، والن التميز ال تأتي بالصدفة او التمني والشعارات معايير التميز المعت
أصب  المنظمات تبحث عن اليات التي يمكن من خاللها تحقيق التميز خالل انشطتها اللوجستية، بحيث 

تحقيق مصال  جميع تستطيع من خاللها التفوق على المنافسين وتلبية توقعات الزبائن الحالية والمستقبلية، و 
 اصحاب المصلحة االخرين.  

 واستنادًا الى ما سبق سوف يتضمن الفصل المباحث االتية 

 المبحث االول : مدخل الى مفهوم التميز 
 المبحث الثاني : التطور التاريخي للوجستيك ومفهومها

 المبحث الثالث : مفهوم التميز اللوجستي 
 LSCMن التميز اللوجستي و المبحث الرابع : العالقة النظرية بي
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 المبحث االول
 مدخل الى مفهوم  التميز

نشأ مفهوم التميز للتعبير عن الحاجة الى منهج شامل يجمع عناصر ومقومات بناء التطور التاريخي أواًل: 
المنظمات على اسس متميز تحقق لها قدرات عالية في مواجهة المتغيرات واالوضاع الخارجية المحيطة، كما 

ل لها تحقيق الترابط والتناسق الكامل بين عناصرها ومكوناتها الذاتية واستثمار قدراتها لتحقيق الفوائد تكف
 (.11، 2113()الفتالوي، 21، 2112والمنافع ةصحاب المصلحة )السلمي،

في موضوع الجودة   ( تطور تاريع التميز، إ  يشير بان اسهامات ديمنك3، 2111ويلخص )ال مزروع ،
س لتميز المنظمات خالل الخمسينيات من القرن العشرين، وبعد تطور الفكر االداري ادركت العديد كان اسا

من المنظمات العالمية ان واقع الجودة هو خيار استراتيجي للتميز، ثم انتقل التركيز من جودة الخدمات الى 
عن التميز               كتابهما البحث  1912في عام  Peters & Weterman تميز الخدمات بعد أن طرح 
(In Search Excellence) ثم برزت الحاجة الى ايجاد صيغة تؤكد إلدارة المنظمات العامة والخاصة ،

وزبائنها ان ما تقدمه من خدمات تتم وفقًا لمعايير التميز فاتجهت جهود علماء االدارة الى تحديد مفاهيم 
ية كجائزة مالكوم باليدريج وديمنك وجائزة التميز االوربي مما ومعايير االداء المتميز، فظهرت الجوائز العالم

أدى الى حدوث التغيير من مفاهيم الجودة وادارة الجودة الشاملة الى التميز وادارتها حتى اصبحت ح يقة 
 (. 13واقعية افرزتها عوامل التكنولوجيا والبيئة المعاصرة، الشكل )

 
 
 
 
 

 ( 13الشكل )
 مراحل تطور التميز 

، بناء نمو ج لتحقيق التميز في اداء االجهزة االمنية، اطروحة 2111ال مزروع ، بدر بن سليمان، المصدر: 
 دكتوراه غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، السعودية. 

قرن العشرين اال ان التغيرات في بيئة ويرى الباحث بان معيار الجودة كانت طريقة فعالة للمنافسة خالل ال
االعمال في القرن الواحد والعشرين وما افرزته نتائج االعمال من نتائج ولدت معايير اخرى، فاصب  معيار 
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الجودة اساسيًا في عمل المنظمات للوصول الى التميز، والتي أصبحت سمة العصر. وهذا ما اكده )ال يسي، 
 ميز انبثق من مفهوم الجودة وهو جزء منه .( حينما اشار بان الت37، 2113

 
ورد  مصطل  التميز في معجم الوسيط باللغة العربية كأسم مصدر من فعل تميز والذي يعني المفهوم  ثانيًا:

( في القاموس الموسوعي بمعنى ) تفوق، امتياز، Excellenceامتاز، وفي اللغة االنكليزية وردت كلمة )
( بين مفهومي النمو والتميز 77، 2112(. ويربط )السلمي، 27، 2114إتقان، إبداع ( )البحيصي، 

ويعتبرهما وجهان لعملة واحدة ويرى بان التميز في االدارة المعاصرة ليس مجرد شعار وال يأتي بالصدفة او 
التمني بل هو نظام متكامل يضم فعاليات حديثة وتقنيات موجه نحو تحقيق مستويات اداء مرتفعة ومتفوقة 

( التميز بانه اسلوب للحياة يمكن ان يحدث في منظمة 116، 2114المنافسين. بينما وصل )خليل،  على
صغيرة او كبيرة، حكومية او غير حكومية تقدم خدمة او تصنع سلعة وهو نمط فكري وفلسفة ادارية تعتمد 

تياجات كافة االطراف على منهج يرتبط بكيفية انجاز نتائج ملموسة للمنظمة لتحقيق الموازنة في اشباع اح
 المرتبطة بالمنظمة. 

( بان التميز في منظمات االعمال يتكون من خالل قدرتها 111، 2111ومن جهة اخرى يرى )السكارنة، 
على التميز عن غيرها من المنظمات االخرى المنافسة وتستطيع تحقيق االستمرارية وتقديم منتجات أفضل 

 ق الميزة على المدى الطويل اال من خالل الموارد النادرة المتميزة.يصعب تقليدها وال يمكن استمرار تحقي
بان التميز يتكون من خالل القدرة على تقديم الخدمات بصورة مبتكرة مختلفة ( 51، 2112ويشير )الخالدي، 

نص عن االخرين، ويكاد يكون من المتعذر تحقيق التميز مالم تكن الثقافة السائدة هي ثقافة التميز، والتي ت
بكونها مجموعة من طرق التفكير والسلوو، وتعامل الموظفين في المنظمة مع بعضهم من جهة ومع 

 المستفيدين والزبائن والموردين والمساهمين من جهة اخرى. 
( يعرف التميز بانها " العلو والتفرد والتفوق في 11، 2111وعلى اساس الطرح السابق نجد بان )ال مزروع، 

غيرها من المنظمات عبر تقديم أفضل الممارسات في اداء مهامها وعملياتها لتخطي  اداء المنظمة على
التوقعات المستقبلية لزبائنها من خالل وضع السياسات واالستراتيجيات التي تركز على االفراد العاملين 

( " 27، 2114والمتعاملين وجميع اصحاب المصلحة والمجتمع وبشكل متوازن. بينما يعرفه )البحيصي، 
تفوق اداء المنظمة على ادائها المتوقع واداء منافسيها في السوق او تفوقها في مقابلة توقعات الزبائن حول 

( التميز بانها " مجموعة الخطوات 13، 2115المنتجات والخدمات التي تقدمها ". واخيرًا يعرفه )السوسي، 
التميز في مجاالت متعددة كال يادة ، والعمليات، واالجراءات المنظمة المتكاملة التي تتبعها المنظمة لتحقيق 

 واصحاب المصلحة، لتجعل من المنظمة اكثر تنافسية وربحية من االخرى ".
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ويرى الباحث بان مفهوم التميز يعتبر منهج وممارسة يمكن تح يقه من قبل المنظمات على الرغم من حجمها 

االعمال تعبر عن قدرة المنظمة على تقديم اداء عالي وطبيعة عملها والقطاع التي فيه ، والتميز في مجال 
يتميز بالكفاءة والفاعلية يتم من خالله التغلب على المنافسين من خالل تحقيق احدى ابعاد الميزة التنافسية 

 يتفوق على توقعات الزبائن الحالية والمستقبلية وتحقق العوائد ةصحاب المصلحة. 
( )البحيصي ، 11، 2113( )سهمود ، 11،  2111من )ال مزروع ، وباالستناد الى ما سبق يتفق كل 

 ( بوجود ثالث محاور رئيسة يمكن االستناد عليها لتفسير مفهوم التميز وكاالتي:29، 2114
تفسير التميز بناء على ممارسات المنظمة: اوضحت المنظمة االوربية للجودة بان مفهوم التميز يشير الى  .1

ة وتحقيق النتائج بناًء على مجموعة من الممارسات االساسية التي تمارسها مثل : المهارة في إدارة المنظم
التركيز على النتائج واالهتمام بالزبائن، وال يادة وثبات الهدف وادارة العمليات واشراو االفراد والتحسين 

وتحقيق المنافع المستمر واالبداع والمنفعة المتبادلة بين المنظمات والمسؤولية االجتماعية المشتركة 
ةصحاب المصلحة بشكل متوازن لنفراد والمجتمع باسره، فالتميز يعبر عن استغالل المنظمة للفرص 
المتاحة في اطار التخطيط االستراتيجي الفعال وااللتزام إلدراو الرؤية مشتركة يسودها وضوح الهدف 

 وكفاية المصادر والحرص على االداء .   
تفوق المنظمة على مثيالتها: يشير هذا المفهوم الى منظومة متكاملة لنتائج تفسير التميز على اساس  .2

اعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية والتي تقودها الى التفرد والتفوق 
 االيجابي على المنظمات المماثلة للوصول الى اهدافها .  

توقعات الزبائن: ويشير الى المحصلة الجهود التي تبذلها  تفسير التميز من خالل تحقيق اداء يفوق  .3
المنظمة لتحديد توقعات الزبائن للخدمات التي تؤديها من اجل تحسين وتطوير أداء هذه الخدمات لتقديم 
خدمة تفوق تلك التوقعات، وتجعل المنظمة نمو جًا يحتذى به، فالتميز يعبر عن تقديم إضافة تتجاوز 

كون المنظمة دائمًا البديل الوحيد للزبائن الحاليين، كما تكون االختيار االفضل للزبائن توقعات الزبائن فت
 مرتقبين بما يحقق النجاح والتميز للمنظمة .  

ويرى الباحث بان المحاور الثالث يمكن ان يكونوا بمثابة المنطلقات للمنظمات الساعية للتميز، وان هذه 
عضها البعض، فا ا اردنا مثال ان نتميز في سرعة التسليم او في خفض المحاور مترابطة ومؤثرة ومفسرة لب

التكاليف فالبداية تكون في تعديل او تصحي  الممارسات التي تمارسها المنظمة بحيث تتوافق مع ما نريد ان 
نتميز به، وقد يتطلب االمر ازالة او اضافة نشاطات جديدة او اجراء تعديالت عليها، وهذا سيكون بداية 
 لتفوق المنظمة على مثيالتها ومنطلق لتحقيق متطلبات الزبائن وصواًل لكسب رضاه مفتاح نجاح المنظمات. 
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ومن جهة اخرى يرى الكتاب بان سعي المنظمات لتحقيق التميز ال يتحقق بدون وجود ادارة موجهة هدفها 

ير الى توجيه االنشطة االدارية نحو تحقيق التميز في احدى محاور التميز، والتي تسمى إدارة للتميز والتي تش
 تفعيل القدرات والخبرات التي تمتلكها المنظمة وادارة مواردها للوصول الى التميز.

( حينما اشارا بان تحقيق التميز في اي منظمة يتوقل على 177، 2117وهذا ما أكده )حسين وادانوو، 
سة الشديدة في البيئة التي تعمل فيها، لذلك يتطلب مدى قدرتها لمواكبة التطورات والتغيرات المستمرة والمناف

منها ان تكون لديها قدرات جوهرية من الموارد والقابليات والخبرات المتراكمة تسم  لها تحقيق التميز في 
 المنظمة على المستوى الكلي سواء كان داخليًا او خارجيًا. 

( حيث اشاروا بانه 316، 2115زاير،  ( و)موسى و116، 2114ويتفق مع الراي السابق كل من )خليل، 
قد ظهر في اآلونة االخيرة اهتمام المنظمات بما يعرف بادارة التميز سعيًا للتكيف مع بيئة االعمال الجديدة 

وافرازات العولمة وحدة التنافسية، وقد بات لزامًا على كل منظمة تسعى الى البقاء واالستقرار امتالكها                   
اداري قوي فاعل لمواكبة النجاح والتقدم ا  ال مكان في السوق سوى للمنظمات المتميزة.                              لنظام 

( إدارة التميز بانها مفهوم ظهر على قمة التطورات التي بعثتها ثورة المعرفة 11، 2113ويصل )سهمود، 
ة ، ويستند الى إطار فكري واض  يعتمد التكامل وهو مفهوم جامع يبلور الغاية االساسية لإلدارة المعاصر 

والترابط ويلتزم منطق تفكير المنظومي الذي يرى المنظمة انها منظومة متكاملة تتفاعل عناصرها وتتشابك 
( بان ادارة التميز 372، 2116الياتها ومن ثم تكون مخرجاتها محصلة لقدراتها المجتمعة. وترى )المدو، 

 داء المتميز بل ويراها البعض انها جزء ال يتجزأ من االداء المتميز.يعتبر الحجر االساس لإل
 ثالثًا: أهمية ودوافع ومتطلبات التميز 

من خالل اطالع الباحث على اراء الكتاب نستطيع تحديد أهمية التميز من خالل الفوائد التي يحققها المفهوم 
 ويمكن تلخيصها بالنقاط االتية: 

لمحافظة عليهم: عندما يحصل  الزبائن على سلع وخدمات ال تلبي حاجاتهم التركيز على الزبائن وا .1
يلجئون الى المنافسين للتعامل معهم، وفي ظل ادارة التميز فان اللجوء الى هذه النتائج يعد مؤشرًا على ان 

حو شيئًا ما يتم خطأ، وهذا االمر تفضي الى خطة عمل لتصحي  هذه االخطاء او نواحي القصور والتحرو ن
 (.43،  2111التحسين المستمر )النعيمي واخرون ، 

تحقيق التفرد والمنافسة على المنظمات المماثلة : السعي للتميز من اكثر الموضوعات اهمية وحداثة  .2
في مجال االدارة حيث اضحت معايير التميز في مقدمة االولويات التي تسعى المنظمات الى تح يقها لدعم 

 (.  167، 2116( )بلكبير، 2، 2111رد في اداء منظماتها )ال مزروع ، المزيد من التميز والتف
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تحقيق الفوائد ةصحاب المصلحة: ان التميز تكفل للمنظمة تحقيق الترابط والتناسق الكامل بين  .3
عناصرها ومكوناتها الذاتية واستثمار قدراتها الجوهرية وتحقيق الفوائد ةصحاب المصلحة من المالكين 

 (.219، 2117( )العزاوي ومحسن،11، 2113عاملين والمتعاملين معها)الفتالوي ،للمنظمة وال
تحقيق مستويات اداء عالية : التميز في االداء كضرورة من اجل البقاء واالستمرار وي عد من  .4

ضرورات التطوير االداري لرفع مستويات االداء وصواًل الى االداء المتميز، ويمثل االداء القدرة على بلوغ 
 (.219، 2117()العزاوي ومحسن، 1، 2114الهداف باالستخدام االمثل للموارد )غازي ، ا

(على أن سبب اهتمام المنظمات بمفهوم 145، 2116( و)عبدالوهاب ،14، 2111ويتفق كل من)الجعبري، 
ية والمتمثلة التميز يرجع الى ظهور الدوافع الداعمة لها نتيجة لتغير في عوامل بيئة االعمال الداخلية والخارج

بةظهور تكتالت اقتصادية واقليمية وعالمية، وظهور تكتالت للشركات الكبيرة، والثورة العلمية التكنولوجية، 
 ( .  14الشكل )

 
 ( 14الشكل )

 دوافع تبني التميز 
ة ، االداء التنظيمي الطريق الى االداء المتميز ، المنظمة العربية للتنمي 2117زايد ، عادل ،  المصدر:

 االدارية ، القاهرة ، مصر.
( بان التميز ال يتحقق بالحلم والتمني، بل يتطلب توفير مجموعة من المقومات 9، 2112ويرى)السلمي،

 الداعمة والمحفزة للوصول الى نتائج ايجابية تمكن المنظمات من تحقيق اهدافها. 
بات التي تحتاجها المنظمة لتحقيق ( بان المتطل117، 2111( )السكارنة، 2112،11واتفق الكتاب )السلمي،

 التميز تتمثل بالنقاط االتية : 
 بناء استراتيجي متكامل يعبر عن التوجهات المستقبلية للمنظمة. .1
 هياكل تنظيمية مرنة تناسب مع التغيرات المحيطة. .2
 يحدد مواصفات وشروط الجودة واليات الرقابة والتصحي . TQMنظام لتأكيد  .3
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 نظام معلوماتي متكامل. .4
 االهتمام ب ياس وادارة االداء. .5
 التركيز على الزبائن والتحسين من خالل التواصل معهم . .6
 تحويل كل اعمال المنظمة الى عمليات مدروسة ومترابطة . .7

( بان تطبيق التميز تحتاج الى مجموعة متطلبات 2115( نقاًل عن )عياش ، 21، 2116بينما ترى )الشوا، 
 متطلبات هي: وهذه ال TQMوهي من صميم مدخل 

 مستوى اعلى من التقدير إلرضاء المستفيد .  -أفراد لديهم دوافع ونجاح التميز.            -
 انتزاع إعجاب المنظمات المماثلة والمجتمع بصورة اوسع.  -التواجد الدائم والقوي في السوق.            -
 .  تحقيق إنجازات توصل المنظمة الى مصاف المنظمات العالمية الرائدة -

كمدخل لتحقيق التميز، والتميز حالة متقدمة منه ويفترض  TQMويرى الباحث بان الكتاب ركزوا على مفهوم 
 اواًل لتستطيع االنتقال الى التميز. TQMبالمنظمة انها التزمت بمبادئ ومتطلبات  

 
ركيز عليها من قبل تحقق المنظمة التميز من خالل مجموعة من االبعاد التي تم الترابعًا: أبعاد التميز: 

الكتاب، وتباينت اراء الكتاب حول عدد وماهية هذه االبعاد وقد  كرت هذه االبعاد بمسميات متعددة منها                
)ابعاد التميز االداري، ابعاد التميز التنظيمي، ابعاد التميز المنظمي، ابعاد التميز في االعمال( وقد حاول 

 ب واالعتماد عليها: الباحث جمع اراء بعض الكتا
، 2117( )العزاوي ومحسن، 34، 2116()الطائي وال يسي، 169، 2116اواًل: اتفق الكتاب )بلكبير، 

( على ان ابعاد التميز هي:)ال يادة، االستراتيجية، الموارد البشرية، 2117،114( )حسين ودانوو، 291
 الهيكل التنظيمي، الثقافة (.
(  Vartiak & Jankalova , 2017, 919( )373، 2116()مدو،2114،111ثانيًا: واتفق الكتاب)خليل،

على ان ابعاد التميز هي: )ال يادة، االستراتيجية، الموارد البشرية، ادارة العمليات، العالقات والموارد، التركيز 
 على الزبائن، نتائج االعمال(. 

ي: )ال يادة، االستراتيجية، الثقافة ، الهيكل ( يرى بان ابعاد التميز ه143، 2116ثالثًا: الكاتب )عبد الوهاب،
 التنظيمي، التوجه، ادارة العمليات، التعلم والتحسين المستمر، تبادل المعلومات، المسؤولية االجتماعية(.

 
ويرى الباحث بان االبعاد الذي  كرها الكتاب استنبطت من نما ج التميز العالمية )بالدريج، التميز االوربي، 

جموعة االولى من الكتاب  كروا بعد ال يادة وركزوا على ابعاد البيئة الداخلية للمنظمة كما يصفها ديمن (، الم
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معايير التميز العالمية، اما المجموعة الثانية فقد أضافوا الى ابعاد المجموعة االولى وركزوا على التميز في 
اقرب الى ابعاد التميز العالمية وخاصة بحعد  بحعد العمليات والعالقات وتأثير النتائج على الزبون وبذلك كانوا

( كان اقربهم للمعايير التميز العالمية من خالل اضافة  بعد 2116الزبائن، بينما الكاتب )عبد الوهاب،
 المسؤولية االجتماعية ايضًا. 

 ب السابقين:واالتي شرح مختصر لنبعاد التي قد تنسجم مع طبيعة الدراسة الحالية وباالعتماد على اراء الكتا
التميز في ال يادة: يمثل درجة قدرة القائد في استغالل الفرص التنظيمية وتوفير الفرص التطويرية وقبول  .1

 االعمال المتحدية لمساعد المنظمة على مواجهة العمليات المضطربة واالزمات المتعددة.
لتحقيق رؤيتها ورسالتها تميز االستراتيجية: ويشير الى درجة تميز الخطوات التي تتخذها المنظمة  .2

 وتفاعلها كخطة موحدة شاملة ومتكاملة، تربط مزايا المنظمة بقدرتها االستراتيجية لمواجهة التحديات.
تميز في الموارد البشرية: يمثل مدى قدرة المورد البشري في المنظمة بامتالكهم قدرات عقلية وامكانيات  .3

 رسة اعمالهم بطرق غير تقليدية تتصل بالتميز.  ابداعية متميزة تساعدهم في تخطي الع بات ومما
تميز الثقافة: يمثل درجة توافق السلوو ويعكس تميز قيم ومعتقدات االفراد  وي النفو  في المنظمة  .4

وتشتمل على العناصر )االنفتاح، التعاون، الثقة، الصالة، االستقاللية ومواجهة المشكالت( حيث تسهم 
 التميز في المنظمة. هذه العناصر في تعزيز ثقافة 

التميز في الهيكل التنظيمي: يمثل الهيكل التنظيمي اطارا تتحدد من خالله العالقات واالدوار السلطة  .5
والمسؤولية، وتتمكن المنظمة من تحقيق التميز في هذه الحال من خالل وضعه بطريقة يؤمن افضل 

 اداء االنشطة وبشكل مميز. اتصال ويتض   السلطات والمسؤوليات بشكل دقيق مما يساعد على
التميز في ادارة العمليات: يتم التميز من خالل تصميم وابتكار انظمة عمل فعالة ورشيقة تدخل تقنيات  .6

جديدة إلنجاز االعمال تحدد فيها االعمال الرئيسة وتحقق التعاون والتنسيق بين العمليات الداخلية 
تقليل التكلفة الى اقل حد ممكن، ولضمان التميز في والخارجية للمنظمة لتعظيم ال يمة لدى الزبون و 

،  TQMالعمليات يتطلب من المنظمة االلتزام باإلجراءات كتعريف وتصميم العمليات االساسية، وتطبيق
 وقياس االداء(.

التميز في العالقات: يجب على المنظمة ان تنتهج العديد من السلوكيات التي تدعم بناء العالقات والدعم  .7
 د إلحراز التميز في ادارة هذه العالقات مع جميع االطراف المتعاملين مع المنظمة.المسان

التميز في خدمة الزبائن: يمثل الزبائن نقطة البداية ةنشطة المنظمة والحلقة النهائية التي تسعى الوصول  .1
قيق وادراو ما اليها، وتتحقق التميز في خدمة الزبون من خالل التعرف على متطلباته االساسية وبشكل د

 يعده الزبون قيمًا لتزويده به ليكون مدخال للوصول الى رضاه .
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ويرى الباحث بان هذه االبعاد الثمانية مترابطة ومكملة لبعضها، والتركيز على بعد او عدد محدد من االبعاد  
في بعد )ادارة واهمال االبعاد االخرى قد يظهر قصور في عمل المنظمة على المستوى البعيد، ولكن التميز 

العمليات، والعالقات، وخدمة الزبون( هي االبعاد االكثر انسجامًا ووضوحًا في تحقيق التميز اللوجستي 
 وتناسب كثيرًا محتوى دراستنا الحالية وسوف نعتمده في تحقيق اهداف الدراسة الحالية.  

تبني نهج او مفهوم التميز وهذا والتركيز على هذه االبعاد مجتمعة او بعض منها دليل حرص المنظمة نحو 
حيث يشير بانه برزت الحاجة الى ايجاد صيغة تؤكد إلدارة المنظمات العامة  (Alrayes,2003)ما يراه 

والخاصة ولزبائنها ان ما تقدمه من خدمات تتم وفاقًا لمعايير التميز، فاتجهت جهود علماء االدارة الى تحديد 
االنمو ج االمثل للتميز، والذي يحقق التوازن بين الرضا بين مختلل  مفاهيم ومعايير للتميز للوصول الى

 (. 321، 2115الجهات  ات العالقة عن طريق اتباع منهج التحسين المستمر )موسى و زاير، 
ومن هذا المنطلق نجد بان الجوائز ونما ج التميز العالمية وضعت معايير )أبعاد( للتميز واعطت قيم )نقاط( 

البعاد تختلل من انمو ج الى اخر فالتركيز على بعد واهمال البعد االخر يضعل مجال التميز لكل من هذه ا
( بانه ازداد مفهوم التميز اهمية مع ظهور جوائز 3، 2111للمنظمة. وفي هذا االتجاه يرى )ال مزروع ،

دة والتميز تشجع عالمية لتكريم المنظمات التي تحقق معايير االداء المتميز وظهور منظمات معنية بالجو 
المنظمات على نبذ الفكر التقليدي والعمل بروح ومنهج المنظمات المتميزة باعتبارها سمة اساسية للعصر 

 الحديث.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا كيف يمكن قياس التميز؟ وهل يمكن ان يكون هناو معايير ومحددة للتميز.  

(نقال عن                   223، 2116بغدادي واخرون، الجواب على السؤال السابق يمكن ايجاده عند)ال
( بان استخدام نما ج التميز يمثل احدى طرق لتأكد من تحقيق التميز، وقد سعت 2111)محمد واخرون، 

(انمو جًا وان اهم 121العديد من الدول ةنشاء وتقديم جوائز ونما ج خاصة للتميز وبل  مجموعها تقريبًا )
 ة للتميز هي: خمس نما ج العالمي

 . أنمو ج ديمنك . 3. أنمو ج مالكوم بالدريج .  2االنمو ج االوربي للتميز.     .1
 . االنمو ج الكندي.5. االنمو ج االسترالي .          4    

التنافسية كأساس للتنافس والمنافسة  Porterتعتمد أغلب المنظمات استراتيجيات خامسًا استراتيجية التميز : 
، وتتضمن كل استراتيجية توجهًا خاصة تركز على بيئة وطبيعة االسواق المنافسة، وتوصل هذه في االسواق

االستراتيجيات بالمتكاملة ويمكن تطبيقها على اي منظمة بالرغم من اختالف طبيعة نشاطها وحجمها ومن 
 .(15هذه االستراتيجيات استراتيجية التمييز. الشكل)
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 (15الشكل )
 لتنافسية لبورتراستراتيجية ا

        Source: Porter ,M , Competitive Strategy :techniques for analyzing  
       industries and competitors. New york , free press 1980 ,P.39 

( وهو difference Strategic كر في انمو جه المقدم استراتيجية التمييز ) Porterويرى الباحث ان 
( التميز، اال ان التمييز او االختالف المنظمة عن منافسيها قد يولد التميز بمعنى Excellenceعن )يختلل 

( حينما اشار بان 256، 2116التفرد وفعل االشياء بشكل مختلل عن االخرين وهذا ما يفسره )ادريس، 
بيرة المنطوية على االبتكار تعتبر استراتيجية تنافسية موجهة نحو االسواق الك Porterاستراتيجية التمييز ل 

 والتطوير في المنتج او الخدمة على النحو الذي يتم ادراكه على انه شيء فريد او مميز.   
باستراتيجية التميز ويشير بانها تستند الى قدرة  Porter( استراتيجية التمييز ل 3، 2114ويسمي )مهدي،

نواحي التميز عديدة الرتباطها بمتطلبات الزبائن،       المنظمة على تقديم قيمة متميزة ومتفردة للزبائن وان 
ويمكن تحقيق التميز من خالل الجودة المتميزة او خدمة الزبون او التصميم، وقد يكون من خالل العالقات 

القوية مع الموردين، وتكمن الصعوبة في هذه االستراتيجية الى سهولة تقليدها من قبل المنافسين.                
( بان استراتيجية التميز تشير الى تقديم المنظمة لمنتجات 42، 2114من نفس السياق يرى )حسين، وض

مميزة و ات قيمة للزبائن بحيث تنفرد بها عن المنظمات منافسة، وتحقق المنظمة التميز عن طريق اساليب 
زبائن والموزعين، وكذلك عديدة مثل: التصميم، العالمات التجارية، التكنلوجيا، خصائص او شبكة خدمات ال

يمكن ان تميز المنظمة نفسها من خالل تقديم لخدمة متميزة من خالل اهتمامها باالبتكار والريادة التكنولوجية 
واالستجابة السريعة للزبائن، وتهدف هذه االستراتيجية الى تقديم سلعة او خدمة مختلفة عما يقدمه المنافسون 

تم بالتميز والجودة اكثر من اهتمامه بالسعر. وفي سياق نفسه ربط )الشوا، لتناسب متطلبات الزبائن الذي يه
( التميز باالختالف واشار بان المنظمات تسعى لتحقيق التميز باستمرار عن طريق وضع 2116،39

اختالفات في المنتجات التي تقدمها لزبائنها سواء في المواصفات او الجودة او الخدمات المقدمة مع السلع 
تقدمها ، وهي بذلك تحاول زيادة ال يمة المضافة المقدمة من وجهة نظر الزبائن، ويتطلب استراتيجية  التي

التمييز                                    

 التكلفة
 قيادة الكلفة التمييز 
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 ,Lumpkin & Eisnerالتميز ربط كفاءات وقدرات المنظمة بال يمة المضافة المستهدفة عند الزبائن. ويذكر 
جاتها او خدماته بحيث ينظر ( بان استراتيجية التميز تسعى الى ايجاد خصائص فريدة في منت(163 ,2008

 اليها بتقدير كبير من قبل الزبائن ويكون متفوقة على ما يقدمه المنافسون. 
اهتمام المنظمات باستراتيجية التميز نتيجة فرض بيئة االعمال العديد من  (165، 2116)بلكبير، ويعلل

 والمالية والمادية البشرية الموارد على فسةالمنا وزيادة االلتزامات وشدة التكنولوجي التحديات المتمثلة بالتسارع
 اختالف على المنظمات حيوية وتجديد تطوير على اةسواق، لذا استلزم العمل على المنافسةو  والمعلوماتية

 إدارية وممارسات التغيير واتباع أساليب وإدارة الحديثة من االستراتيجيات مجموعة نحو والتوّجه أنواعها،
لمواردها بما يحقق الكفاءة  اةمثل االستغالل تحقيق علمية نحو المنظمات بطريقة أداء توجيه أجل من حديثة

 .وصواًل الى حالة التمّيز الفعاليةو 
ويرى الباحث بان استراتيجية التميز اصبحت حاجة وضرورة في عالم االعمال مؤخرًا، والهدف الرئيس من 

ة محددة مسبقًا لمقابلة متطلبات الزبون، ومن ثم هذه االستراتيجية هي تحقيق التميز في مجاالت وانشط
 اعتماد المنظمة للممارسات وصممت االنشطة ووضعت سياسات وخطط مقابلة لتح يقها. 

 ( بان استراتيجية التميز يمكن ان تتحقق من خالل ثالث جوانب وهي: 35، 2111وأخيرًا يرى )دحبور، 
ي للمنظمة والهدف الذي جاءت من اجله المنظمة الخدمة الجوهرية: وهو العنصر الرئيس او الجوهر 

للمساهمة في حل المشاكل التي تواجه الزبائن . ويرى الباحث بان الخدمة الجوهرية في دراستنا هذه هي 
 خدمة اللوجستية المقدمة مثاًل تحقيق التميز في مجال النقل.

ادة قيمته من خالل عناصر تكميلية تدور الخدمة التكميلية: وبها يتم تعظيم المنفعة من المنتج الجوهري وزي
في فلك المنتج الجوهري وتتكامل معه. ويرى الباحث بان الخدمة التكميلية في دراستنا هي الخدمات 
االضافية المقدمة باإلضافة الى الخدمات اللوجستية، مثاًل تقديمة خدمة التعبئة والتغليف مع خدمة النقل. 

ل االشياء الملموسة في بيئة تقديم المنتج سواء كانت داخل المنظمة او في المحيط المادي: والتي تعني تمثي
 اماكن تقديمه.
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 المبحث الثاني
 التطور التاريخي للوجستيك ومفهومها

 أواًل: التطور التاريخي للوجستيك 
ه قديمًا  للتعبير يعود تاريع استخدام اللوجستيك الى العصور القديمة،  فاةدبيات تشير بان اليونانيين استخدمو 

( مع هذا الطرح ويشير بان 65، 2119(. ويتفق )بن قيراط،31، 2113عن مفهوم النقل )مرجان،
اللوجستيات كانت موجودة في حياة االنسان منذ القدم وقد  كر المؤرخين بان الجيش الروماني كان يستخدم 

( لحل مشكالت االدارية التي 1671)مصطل  اللوجستيك، واستخدم بعدها في قرن السابع عشر بفرنسا عام 
ومن مسؤولياته )  General Logistic Marechal واجهتها الجيوش  فظهر رتبة مارشال جنرال لوجستي

 التخطيط، اختيار الموقع، تنظيم النقالت، االمداد(.
ة من أما في قرن التاسع عشر فاستخدم مفهوم اللوجستيك في المجال العسكري ايضًا لإلشارة الى مجموع

المهام المهمة منها تنظيم موقع العمل ونقل الجنود والمعدات والسيطرة على المخازن المواد الغذائية والعتاد 
(. وخالل قرن العشرين وبعد حرب العالمية االولى 13، 2113بهدف دعم االنشطة العسكرية الموجهة )حوا، 

انتشر تطبيقه بشكل اكبر خالل الحرب استخدم اللوجستيات في المجال العسكري من قبل الفرنسيين، و 
العالمية الثانية وكان يراد به نقل وتحديد موقع الجنود ونقل  خائرهم ومعداتهم وتنظيم مواقع الجيوش                   

(. وفي حرب الخليج االولى كانت للوجستيات دور كبير في دعم قوات التحالل 113، 2113)حياة، 
 . (Kong Law , 2016 , 12)ج العربي المتواجدة في منطقة الخلي

ويرى الباحث بان اللوجستيات كأنشطة )نقل وتخزين( مارسها االنسان منذ القدم في ادارة متطلبات حياته 
 وتجارته، اال ان ادارتها وتنظيمها بغية تحقيق اهداف محددة وموجهة كانت بدايتها في المجال العسكري .

 ,Sankaran & Luxtonالعمال بصورتها المعروفة االن فيوض  )أما استخدام اللوجستيك في مجال ا
( واستخدم في نقل وتوزيع المنتجات الزراعية 1911( بان بداياتها تعود الى القرن العشرين عام )13 ,2003

( بانه وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأت تظهر 26، 1991في الواليات المتحدة. ويضيف )هالل، 
ف إلى تطبيق اللوجستيات في مجال اةعمال خاصة بعد الكساد الشديد الذي تعرضت لها دراسات تهد

( والذي أدى إلى انكماش اةرباح فقامت الكثير من هذه المنظمات بالبحث 1951المنظمات اةمريكية عام )
قى العناية أو عن الطرق التي تساعد في التحكم في التكلفة لتخفيضها واكتشفوا بان أنشطة اللوجستيك لم تل

تنسيق الكافي بين أنشطتها لتخفيض تكلفتها خاصة ككلفة النقل بسبب زيادة ارتفاع أسعار النفط، والتغير 
الجذري في فلسفة المخزون وظهور التنوع الشديد في المنتجات نتيجة تطبيق المفهوم التسويقي الذي يهدف 

وفرت المعلومات الضرورية للتنسيق بين أنشطة  إلى إشباع حاجات المستهلكين، والتقدم التكنولوجي التي
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( بان 31،  2113)مرجان ،  ;(Lambert & Stock ,2009, 22اللوجستيك. ويؤكد هذا الراي كل من )
( من قبل 1945استخدام اللوجستيك في المجال االقتصادي واالعمال ظهر بعد الحرب العالمية الثانية عام )

لضمان تدفق مواد االنتاج والسلع والمعلومات وتوزيع دة االمريكية كالواليات المتح دول صناعية كبرى 
 المنتجات لتغطية متطلبات السوق وباقل كلفة ممكنة. 

( بان ظهور مفهوم اللوجستيك في المنظمات الصناعية ظهر في بداية الستينات 2111،5واخيرًا يذكر)فات ، 
ن تطبيقه فعليًا كان في منتصل السبعينات وطبقت في من القرن العشرين في الواليات المتحدة االمريكية ولك

أوربا في بداية الثمانينات، وان اللوجستيين العسكريين المنتهية خدمتهم هم من اصبحوا ينادون بتطبيقها في 
 المجال الصناعي واالقتصادي. 

ية لالستفادة من ويرى الباحث بان استخدام اللوجستيك في المجال االعمال جاء بعد الحرب العالمية الثان
تطبيقاته وخاصة في مجاالت ) اختيار الموقع والتنظيم والتوزيع وتقليل المسافات والكلل( فالنتائج والفوائد 

 الكبيرة والمرغوبة التي حققها المفهوم سابقًا في المجال العسكري حفزت منظمات االعمال لالستفادة منه.
( بان تطور مفهوم اللوجستيك في ميدان 321، 1321()ناصر واخرون،9، 2111ويتفق كل من)فات ،  

 االعمال وخالل القرن العشرين تطور خالل ثالث مراحل وكاالتي:
المرحلة االولى: ادارة اللوجستيك وهي الفترة ما قبل الستينات من القرن العشرين وكان التركيز فيها على 

ة المواد ونظامها وخصوصًا تامين هذه المواد عملية انتاج السلع والخدمات من خالل التركيز على عملية إدار 
ونقلها، وافتقرت هذه المرحلة الى العالقة التبادلية بين وظائل المختلفة للتوزيع وتميزت هذه الفترة بان الطلب 
اكثر من العرض، المنتج ليس من اهتماماته تقليل وقت التسليم او تحسين الجودة، تخفيض تكاليف الخدمة 

 كلية بدون مراعاة تداعيات تأثير هذا القرار.لتقليل الكلل ال
المرحلة الثانية: التوزيع المادي وتمثل الفترة بين الستينيات والسبعينات من القرن العشرين، وتميزت هذه 
المرحلة بالتركيز على وظيفة التوزيع المادي والتي تركز على إيصال وتسليم السلعة أو الخدمة للزبون، 

زيادة قليلة في تكاليف اللوجستيك نتيجة التخصص في االعمال اللوجستية، االستفادة من وتميزت هذه الفترة ب
 التطور التكنولوجي لخفض التكاليف وخاصة اللوجستية.

المرحلة الثالثة: تكامل أنشطة اللوجستيك وتمثل هذه الفترة منذ بداية عقد الثمانينيات خالل القرن العشرين، 
فترة لالندماج والتكامل والتركيز على الجودة الذي انطلقت ثورتها في تلك الفترة، وسعت اللوجستيات في هذه ال

ولم تعد االنشطة اللوجستية عبارة عن شراء المواد ونقلها وتوزيعها بل دخلت مفاهيم اخرى باإلضافة الى 
تية وبشكل خاص الجودة توفير المواد حسب متطلبات الزبائن، وتميزت هذه الفترة بزيادة في التكلفة اللوجس

كلفة التوزيع المادي والتخصص في االنشطة الخاصة بعملية اللوجستيك والتوريد، زيادة في الطاقة االنتاجية 
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والمنافسة الشديدة، وتغيير سلوو المستهلك بسرعة بحيث يصعب التنبؤ به، فضاًل عن صعوبة االحتفاظ 
 بالحصة السوقية.  

من التوزيع ( بان مفهوم اللوجستيك في ميدان االعمال تطور Visuddhisat , 2009 , 13)بينما يرى 
 المادي الى سلسلة التوريد العالمية عبر اربع مراحل وكاالتي: 

( وركزت المنظمات فقط على التدفق الخارجي 1971المرحلة االولى: التوزيع المادي بدأت منذ عام )
 للمنتجات النهائية وكيفية ايصالها للزبون النهائي. 

(، وتم خالل هذه المرحلة دمج انشطة 1911رحلة الثانية: التكامل الداخلي للوجستيك بدأت منذ عام )الم
 التوزيع المادي مع انشطة ما قبل االنتاج من الحصول على المواد االولية والسيطرة عليه وتدفق المواد .

ه المرحلة وسع حجم التعاون (، في هذ1991المرحلة الثالثة: التكامل الخارجي للوجستيك بدأت منذ عام )
ليشمل جميع المشاركين في سلسلة التوريد، وتم خالل هذه المرحلة االستعانة بالمصادر الخارجية لل يام 

 باةعمال اللوجستية والموردين الخارجيين.
(، وظهرت نتيجة قيام المنظمات باستيراد 2111المرحلة الرابعة: اللوجستيات العالمية بدأت منذ عام )

منتجات والمواد والمكونات من بلدان مختلفة وتجميعها في بلد اخر ثم تصديرها الى االسواق العالمية ال
المتقدمة كالواليات المتحدة االمريكية والمانيا والمملكة والمتحدة، وظهرت في هذه المرحلة منظمات المتعددة 

تقنيات اللوجستية في احداث تغيرات ثورية في نظم التوزيع الدولية، وقد مكنت هذه الجنسية، واسفرت ال
التقنيات المنظمات بال يام بعمليات التسويق على المستوى العالمي والتي اصب  االن احد العوامل المؤثرة في 

 نمط التجارة العالمية.   
الى أن اةنشطة اللوجستية ابقين ويشير ( افكار الكتاب الس2117ويلخص موقع )التجارة واللوجستيك، 

ثم تطورت إلى إدارة التوزيع المادي، ثم تحولت إلى ادارة المواد تطورت بشكل سريع إ  بدأت بمفهوم 
والتوزيع المادي والتي تسمى   لوجستيات متكاملة تضم كل من إدارة المواد والتي أصبحت تعرف باللوجستيات

التي   SCالتوريدتطورت اللوجستيات أكثر لتولد سالسل و مناولة الداخلية، فضال عن ال اللوجستيات الخارجية
 Global Supply Chainادارة سلسلة التوريد العالميةوبعدها الى  SCMتطورت لتكون ادارة سلسلة توريد 

Management (GSCM)   والتي اوجدتها المنظمات متعددة الجنسية، ثم تطور اةمر إلى إيجاد أطراف
تقلة متخصصة في تنفيذ اةنشطة اللوجستية بدال عن المنظمة، باعتبارها الوسيط ما بين المورد أخرى مس

والمنظمة والزبون، و لك بغرض خفض تكاليف اةنشطة اللوجستية، وبحيث تركز المنظمة على أنشطتها 
ن أنشطة بداًل عن الرئيسية، ويقوم الوسيط بتنفيذ الخدمات اللوجستية من نقل ومناولة وتخزين وغير  لك م

 المنظمة.
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ويرى الباحث بان تطور مفهوم اللوجستيك في ميدان االعمال خالل العقود السابقة جاءت استجابة للتغيرات 
التي حصلت في مجال االعمال فانتقل المفهوم من الشراء والتخزين الى ادارة المواد ثم الى التوريد المادي 

اجات العملية االنتاجية، وبعدما ظهرت اشارات المنافسة وخدمة الزبون الى اللوجستيات الداخلية لتلبية احتي
بشكل اكبر ركزت المنظمات على التوزيع المادي التي اصبحت اللوجستيات الخارجية لتلبية متطلبات 
الزبائن، وخالل الثمانينات من القرن العشرين سعت المنظمات لدمج وتكامل اللوجستيات الداخلية والخارجية 

يض التكاليف من جهة وتحقيق التعاون والشراكة مع االطراف من جهة اخرى، فتطور هذا االندماج لتخف
نتيجة تعدد وتعقيد وظيفة اللوجستيك وتعدد الجهات المرتبطة بها، ثم  SCMوالتكامل مما أدى الى  ظهور 

ية لظهور بسبب توسع حجم نشاطات المنظمات وربطها مع اطراف دول GSCMتطور بشكل اكبر لتصب  
التكتالت والمنظمات العالمية المتعددة الجنسية لتتمكن المنظمة من تكامل مع انشطتها وتقارب في اجراءاتها 

 ونظمها المتبعة مع التغيرات العالمية.
 ثانيًا: مفهوم اللوجستيك 

فان اصطالحًا أما  ،يعود مفهوم الى مصطل  العسكري والذي يستخدم للتعبير عن فن تحريك الجيوش  
 andوالتي تعني Logistikos   (λόγος )مأخو ة من الكلمة اإلغري ية  Logisticsأصل كلمة اللوجستيك 

Calculation  Reasoning أي فن الحساب واالستنتاج في المنظور الكمي ويقال بان الفيلسوف اليوناني
(. 31، 2117اإلدارية، ق.م( أول من استخدم المصطل  )المنظمة العربية للتنمية 421- 341أفالطون )

اللوجستيك تسميات عديدة منها: التوزيع، ادارة المواد، ادارة النقل، ادارة بان لمفهوم  (13، 2116ويرى )بالو، 
 ,Kong Lawويتفق مع هذا الراي )التوريد، االمدادات الصناعية، إدارة القناة، إمدادات االعمال. 

 وصفوا مفهوم اللوجستيك بمسميات عديدة فاستخدم الكتاب( حينما اشار بان العديد من الكتاب 2016,24
(Naim and Towill,1994) الكاتب   ادارة المواد بداًل عنه، واستخدم(Wilkinson, 1996)  مفهوم ادارة

 ادارة التوزيع.  (Dadzie, 1998)القنوات، بينما استخدم الكاتب 
تسميات اللوجستيك ويشير بانه سابقًا  ( كثرةStock & Lamberd, 2001, 11وفي نفس السياق يعلل )

كان يطلق على مفهوم اللوجستيك التوزيع المادي لإلشارة الى تدفق المواد من المنظمة الى الزبائن وادارة 
المواد لإلشارة الى تدفق المواد داخل العمليات االنتاجية، وبسبب التغيرات التي حصلت في ميادين االعمال 

. SCMداخلية والخارجية احتاج االمر الى تطوير مفهوم اللوجستيك فاطلق عليه وضرورة تكامل االنشطة ال
ويرى الباحث ان تعدد تسميات اللوجستيك موجود في الواقع واالشارة اليها بأسماء مختلفة متداول في االدبيات 

يكون  وخاصة العربية اال انها ليست بالحالة الصحيحة، فلكل مفهوم مجال عمل يختلل عن االخر، وقد
السبب هو لعدم التعرف على التطور الذي حصل لهذه المفاهيم من قبل بعض الكتاب الذين يتناولونه. وهذا 
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( حينما اشاروا بان مفهوم اللوجستيك ال يزال غير مفهوم بشكل كامل 33، 2115ما يؤكده )الالمي ونجم، 
على مستوى ونطاق واسع على الرغم من قبل المهنيين ورجال االعمال فضاًل عن عدم تقديم تعريف مقبول 

من االنتشار الواسع للمطبوعات اللوجستية ومنظمات المقدمة للخدمة اللوجستية وظهور اكاديميين يعرفون 
بأنفسهم بانهم لوجستيين. والتعريف االكثر تداواًل وشيوعًا حسب علم الباحث والذي استند اليها العديد من 

ك هو لمجلس إدارة اةعمال اللوجستية في الواليات المتحدة اةمريكية الكتاب في طرحهم لمفهوم اللوجستي
الذي اعتبرت اللوجستيك مجموعة عمليات مركزة لتوفير متطلبات الزبون فعرفت اللوجستيك بانه " تلك العملية 

من مكان الخاصة بتخطيط وتنفيذ ورقابة التدفق الكلء والفعال للمواد الخام والسلع والمعلومات  ات العالقة 
 (. 2116،21اإلنتاج إلى مكان االستهالو بغرض تحقيق متطلبات الزبائن" )إدريس، 

بأن اللوجستيك مجموعة من االنشطة مترابطة هدفها خدمة الزبون وعرفها  (Palsaitis, 2010,103)ويرى 
والموارد المادية  بانها "التفاعل بين أكثر من نشاط بهدف ضمان التخطيط واإلنتاج ومراقبة تحرو مواد الخام

والمنتجات من نقطة اإلنتاج إلى نقطة االستهالو. وبشكل اكثر دقة لتحديد موقع اللوجستيك وارتباطاته        
( بان اللوجستيك " يتمثل بذلك الجزء من عملية 2111( نقاًل عن )مبارو، 14،  2114يشير )ابو بكر، 

تخزين البضائع  والخدمات والمعلومات  ات الصلة بشكل سلسلة التوريد الذي يخطط وينفذ ويتحكم في تدفق و 
يتسم بكفاءة وفاعلية بدءًا من نقطة المنشأ وصواًل الى نقطة االستهالو لتلبية احتياجات الزبائن".          

( بان اللوجستيك تتمثل بعمليات Law , 2016 , 25 Kong) (Christopher,  2011, 13);واخيرًا يتفق 
جيات بعض االنشطة اللوجستية " عملية إلدارة استراتيجية المشتريات والنقل والتخزين للمواد إلدارة استراتي

الخام وقطع الغيار والسلع تامة الصنع )وأي معلومات متعلقة بالتدفق( داخل المنظمة وقنوات التسويق، 
 ف".بحيث يتم تعظيم الربحية الحالية والمستقبلية، وفقا لمبادئ فعالة لتخفيض التكالي

وباالستناد الى ما سبق من طرح ةفكار بعض الكتاب حول مفهوم اللوجستيك يرى الباحث بانه يمكن تحديد 
 اهم محاور االتي ركزت عليها طروحات الكتاب وهي : 

 تتمثل اللوجستيك بمجموعة انشطة هدفها النهائي تحقيق متطلبات الزبون. -
دفق الكفوء والسلس )للمواد والسلع وجميع احتياجات تسعى اللوجستيك من خالل انشطته بالتحكم في الت -

 االخرى( والمعلومات بين االطراف  ات العالقة . 
 االنشطة اللوجستية مترابطة ومؤثرة على بعضها البعض ويمكن ادارتها بشكل مستقل. -
 تتحكم في خطط وانشطة اللوجستية طبيعة وفلسفة عمليات االنتاجية للمنظمة. -
 وتتحدد مهامها وانشطتها بارتباطها بالمنظمة بشكل اوض  .SCM جزء من اللوجستيك يعتبر    -
 االنشطة اللوجستية تحتاج الى عمليات ادارية  ات توجه استراتيجي لتعظيم ال يمة في النهاية.  -
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 ويعطي الباحث تعريفه االجرائي للوجستيك وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية .
منظمة من لمترابطة والمؤثرة التي تضمن تدفق الكفوء والسلس الحتياجات ال)ادارة مجموعة من االنشطة ا

ة لديه وحسبما يدركه(. جهة واالنشطة التي تضمن تسليم المنتجات للزبون بغية مقابلة متطلباته وتعظيم ال يم  
ك الى                ويرى العديد من الكتاب بان اللوجستيك كنشاط تمارسه اغلب المنظمات، وانه يتم تقسيم اللوجستي

.                     Outbound Logisticواللوجستيات الخارجية   Inbound Logisticنوعين هما اللوجستيات الداخلية
( أهمية Advantage Competitiveفي كتابه الشهير الميزة التنافسية ) (Porter, 1985)واستعرض 

(، و كر نوعين 16ة من خالل نمو ج سلسلة ال يمة ، الشكل )اللوجستيات ودورها في تحقيق الميزة التنافسي
من اللوجستيات التي تمارسها المنظمات وهما اللوجستيات الداخلية واللوجستيات الخارجية واعتبرهما من 

 (. Visuddhist, 2009, 12االنشطة االساسية التي تمارسها المنظمة والتي تضيف ال يمة )
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الداخلية متعلقة بنقل واستالم وتخزين ومناولة المواد والمدخالت الالزمة للنظام االنتاجي أما اللوجستيات 
زين وتسليم المخرجات الخارجية فهي متمثلة بالتوزيع المادي والذي يشمل االنشطة المتعلقة بنقل وتوزيع وتخ

.                   JITمن سلع تامة الصنع او نصل مصنعة وفق جدولة الطلبيات االنتاج في الوقت المحدد 
( بان اللوجستيك الداخلي هي اةنشطة المتعلقة بشراء المواد والمناولة والتخزين Surbhi, 2015بينما يرى )

 طة المتعلقة بالجمع والصيانة والتوزيع والتسليم المنتجات للزبون. والنقل بينما اللوجستيك الخارجي فهي االنش
ويرى الباحث بان انشطة اللوجستيك الداخلي وتسمى ايضًا )ادارة المواد، التوريد المادي( يتمثل دورها في 
تخطيط وتنظيم ومراقبة االنشطة التي تهدف للحصول على موارد االنتاج، أما اللوجستيك الخارجي وتسمى 

يضًا )التوزيع المادي( فتقوم بتخطيط وتنظيم ومراقبة االنشطة التي تهدف تسليم السلع والخدمات الى الزبون ا
 في الوقت والمكان الذي يناسبه.   
 SCMثالثًا: االختالف بين اللوجستيك 
ير ، ولكن العديد من الكتاب يستخدمون المفهومين بشكل متبادل في كثSCMيختلل مفهوم اللوجستيك عن 

من االحيان، على اعتقاد بان المفهومين يعطيان نفس الداللة والمعنى، وهذا غير صحي  فهما يختلفان عن 
، وكما  SCMبعضهما من حيث المعنى وطبيعة وحجم االنشطة الذي يضمونه ويعتبر اللوجستيك جزء من 

ت التي حصلت في بيئة تعود الى مفهوم اللوجستيك ولكن وبسبب التغيرا SCMاوضحنا سابقًا بان جذور 
فاصب  المفهوم اكبر حجمًا ويرتبط به انشطة وجهات اكثر.                  SCMاالعمال ولدت الحاجة لظهور 

( حينما اشار بان التغيرات التي حصلت في العقود اةخيرة، إدارة Kong Law, 2016, 24وهذا ما يؤكده )
جستيات الداخلية قد تغيرت الى إدارة سلسلة التوريد، وبدال من التوزيع المادي اي اللوجستيات الخارجية واللو 

أن تدار هذه  االنشطة بشكل فردي اصب  هناو توجه بان تدار بطريقة متكاملة، وأصبحت الخدمات 
( وهو موقع inbound logistics, 2017اللوجستية جزءا من إدارة سلسلة التوريد. واستعرض موقع)

 (Thomas W. Derryكا اراء عدد من خبراء في مجال اللوجستيك ومنهم )متخصص باللوجستيات في امري
وتسعى الى ربط جميع االطراف وبسالسة، بينما يشير  SCMيشير بان اللوجستيك جزء من  حيث

(Michael Fries بان اللوجستيك يمكن ان تتمثل بنقطة اتصال مع نقطة اخرى، أما )SCM  فتتمثل بسلسلة
هو التدفق الكامل الذي يجلب المنتج أو الخدمة للبيع،  SCM( بان Joe Couto)ويرى  من النقاط المترابطة،

   والتي تركز على االنشطة نقل وتخزين. اللوجستيك هو جزء من  لك أما
 (.                     23،الجدول ) SCM( بانه يمكن تحديد اهم معايير االختالف بين اللوجستيك وSurbhi, 2015ويوض  )
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 (23جدول )ال
 SCMاالختالف بين اللوجستيك و 

 SCM اللوجستيك معايير االختالف

تدفق وتخزين المواد والمنتجات  المفهوم
 داخل وخارج المنظمة

حركة االنشطة وتكامل جميع 
 أنشطة سلسلة التوريد

 حديث  قديم تاريع الظهور
 جميع اطراف  ات العالقة المنظمة فقط االطراف،  المشاركين

 الميزة التنافسية رضا الزبائن دفاله
 نظام اكبر يربط عدة انشطة   SCMجزء من  طبيعة العالقة،  واالرتباط

         Source: Surbhi, S. 2015, Difference Between Logistics and Supply Chain 
Management .  http://keydifferences.com  
ويرى الباحث بان اللوجستيك يعبر عن االنشطة التي تمارسها المنظمة للحصول على احتياجات العملية 

فهو اشمل   SCMاالنتاجية من جهة، واالنشطة التي تضمن التسليم السلس للمنتج او الخدمة للزبون، أما 
ربط االطراف)الموردين،  واوسع من اللوجستيك، فهو يعبر عن مجموعة انشطة مترابطة ومتكاملة تضمن

 المنظمة، الزبائن( مع بعضهم عبر مجموعة انشطة تكون االنشطة اللوجستيك من ضمنها.  
( انه أداء الخدمات اللوجستية يؤثر 2116تقرير اصدره البنك الدولي عام ) يشيررابعًا: أهمية اللوجستيك : 

ديات والتنافسية الدولية، وان قطاع الخدمات في التجارة المحلية والدولية ويؤثر أيضًا على صلب االقتصا
اللوجستية اصب  من الركائز االساسية للتنمية االقتصادية في اي بلد ويحتل مكانة مهمة لدى صناع سياسات 
في العالم، فالخدمات اللوجستية الفعالة تربط المنظمات ببعضها البعض المحلية منها والعالمية، وان البلدان 

اةداء اللوجستي المنخفض مما تزيد من تكاليفها ليس تكاليف النقل فقط وانما تكاليف  النامية تعاني من
المترتبة على ربط ودمج االنشطة اللوجستية مع بعضها ضمن سالسل التوريد العالمية                   

(World Bank , 2016, 1 وفي نفس االتجاه يرى .)،لوجستية ( بان االنشطة ال34، 2115) الالمي ونجم
باتت أحد أهم محددات اتصال البلدان باةسواق العالمية، وقد ساعد التقدم التي احرز مؤخرًا في تقنيات النقل 
واالتصال على زيادة االتصال والتبادل التجاري بين بلدان العالم المختلفة، وان للخدمات اللوجستية تأثير كبير 

 لى التكاليف ويمثل عائقًا كبيرًا  امام البلدان النامية.على تجارة الدولية، وضعل هذه الخدمات تؤثر ع

http://keydifferences.com/
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( )ابو بكر، 5، 2111()كندري، 11، 2111فيتفق )فات ، فيما يتعلق بأهمية اللوجستيات بالنسبة للمنظمات 
 ( بان زيادة اهتمام المنظمات باللوجستيات تعود الى االسباب االتية : 15،  2114

االنشطة اللوجستية أهمية بالغة في االقتصاديات العالمية، حيث تشير  اعتبارات التكلفة العالية: تمثل .1
 ( من الثروة القومية في الواليات المتحدة يستثمر في االنشطة اللوجستية.%19االحصائيات بان )

طول خطوط التوريد والتوزيع: ان االتجاه في العولمة في الصناعة وكذلك االهتمام بالتسويق الدولي  .2
 لى حد كبير على االداء اللوجستي.اصب  يعتمد ا

اللوجستيات مهم لالستراتيجية: تسعى الكثير من المنظمات لتحقيق التميز في اعمالها باستخدام العديد  .3
من االستراتيجيات ومنها استراتيجية التميز، وان تحقيق الجيد لنعمال اللوجستية ينشأ عنها خفض 

لتي نجحت في إدراو التميز في الخدمات اللوجستية تكون لتكاليف وزيادة لخدمة الزبون، فالمنظمات ا
 قادرة على بناء ميزة تفصيلية مقارنة بالمنافسين. 

اللوجستيك يضيف قيمة للزبائن: االنشطة اللوجستية تسهم في توفير احتياجات الزبائن في الوقت والمكان  .4
 المناسبين وبالكلفة المرغوبة مما يحقق قيمة عالية لهم. 

بة الزبائن في الحصول على استجابة مناسبة وسريعة: زيادة الطلب على االكل السريع، وانتشار تزايد رغ .5
ماكينات الصرف االلي واقبال الكبير على االنترنيت وخدماتها المتمثلة بالشراء االلكتروني عززت من 

 االنشطة اللوجستية بشكل كبير. 
 خالل جانبين : ويرى الباحث بان أهمية اللوجستيك يمكن تحديدها من

 االول: اهميتها العالمية من خالل تأثيرها على اقتصاديات الدول من خالل ربط اسواق العالم ببعضها.
الثاني: اهميتها للمنظمة باعتبارها من االنشطة االساسية التي تمارسها، وان االهتمام بها يخفض من تكاليفها 

 توفير احتياجات الزبائن في الوقت والمكان المناسبين.  الكلية مما يعزز من ميزتها التنافسية إضافة الى 
 خامسًا: أنشطة اللوجستيك :  

تختلل انشطة اللوجستيك من منظمة الى اخرى تبعًا لطبيعة عمل المنظمة والقطاع التي تعمل فيها وطبيعة 
رف ثالث( لتوفير السلع والخدمات التي تقدمها، اضافة الى امكانياتها ومدى اعتمادها على اطراف اخرى )ط

( حينما اشار بأن أنشطة اللوجستك تختلل من 21، 2111الخدمات اللوجستية لها. وهذا ما يؤكده )بالو ، 
  منظمة ةخرى، نتيجة الختالف هياكل تنظيمها وأهمية اةنشطة اللوجستية الفردية للعمليات.

ال ان الباحث حاول تحديد بعض وعلى الرغم من اختالف وجهات نظر الكتاب حول اةنشطة اللوجستية ا
 تصنيفات التي  كرها بعض الكتاب وحسب علم الباحث وكاالتي: 

 تصنيف االنشطة الى انشطة التوريد المادي وانشطة التوزيع المادي :  .1
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انشطة التوريد المادي: الشراء، التسليم، التصنيع، إدارة التخزين، مناولة المواد، تحقيق قيمة إضافية  -
 (.(Fourie,2003,18للعمليات 

 (. Surbhi, 2015انشطة التوزيع المادي : الجمع والصيانة والتوزيع والتسليم المنتجات للزبون)  -
 (11، 2111( )اغا، 12، 2111تصنيف االنشطة الى انشطة رئيسة وانشطة ساندة : )الحاج ،  .2
 ائن. االنشطة االساسية : النقل، التخزين، تدفق المعلومات واالتصاالت، خدمة الزب  -
 االنشطة الساندة : التعبئة والتغليف، المناولة، الشراء، التعاون مع اإلنتاج والعمليات . -
  ( Gleissener & Femerling, 2013, 13)   : تصنيف االنشطة حسب طبيعة الوظيفية .3
 لوجستيات الشراء : مشتريات، نقل . -
 المواد، تخطيط وسيطرة على االنتاج.لوجستيات االنتاج : التخزين، التعبئة والتغليف، تخطيط وتدفق  -
 لوجستيات التوزيع : التوزيع، معالجة الطلبات، النقل . -
 لوجستيات التسليم : النقل، لوجستيات التجزئة، لوجستيات التسليم .    -
 (43، 2111تصنيف انشطة اللوجستيك باالعتماد على االنشطة المشتركة : )بالو،  .4
 بين االنتاج : تحديد موقع المصنع ، جدولة االنتاج ، المشتريات.انشطة اللوجستيك المشتركة بينها و  -
 انشطة اللوجستيك المشتركة بينها وبين التسويق: خدمة الزبون، التسعير، التغليف، مواقع التجزئة. -
 المشترو بين ) اللوجستيك، االنتاج، التسويق (: النقل ، التخزين، تنفيذ الطلبيات، مناولة المواد.  -
 (172، 2119شطة حسب مراكز اللوجستيات: )النحراوي، تصنيف االن .5
انشطة تتعلق بنقل المنتوجات: التخزين، معالجة طلبات الزبائن، تجميع المنتوجات، تعقب الشحنات،  -

 النقل، التخليص الجمركي، مستندات الشحن.
النقل، اصالح  انشطة ادارية) ادارة تشغيل المركبات والحاويات(: ادارة اساطيل النقل، تأجير حاويات -

 وصيانة المركبات، إمدادات الوقود، تنظيف الحاويات، استراحات ومكاتب ادارية.
أنشطة  ات قيمة مضافة: إعادة التعبئة، لصق العالمات التجارية، رقابة الجودة، تجميع واختبار  -

 المنتجات، اصالح .
االعمال وهو مفهوم اكثر اتساعًا استحدث مفهوم مركز اللوجستيك نتيجة للتطورات الذي حصلت في ميادين 

من مراكز التوزيع حيث تقدم كافة أنشطة التوزيع المادي مع اجراء عمليات انتاجية بسيطة تحقق قيمة 
مضافة للمنتجات ويخرج المنتوج من مركز اللوجستيات اكثر اقترابًا من المستهلك و و قيمة اعلى، ويمكن 

 (172،  2119تيات من خالل) النحراوي ، توضي  االنشطة التي تقدمها مراكز اللوجس
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وفي سياق نفسه يذكر العديد من الكتاب والمهنيين المهتمين باللوجستيك ما هي االنشطة اللوجستية التي 
 (  721، 2119كوتلر وارمسترونج ،تستخدمها المنظمات باختالف انواعها. فالكتاب امثال )

;(Banomyong et al., 2011, 57); (Hellstrom & Nilsson, 2011, 14) (Roslan, et al ., 
(. يشيرون بان انشطة اللوجستيك تتحدد في ثالث نشاطات وهي : النقل والتخزين وتدفق 258 ,2015

( انشطة اللوجستيك باةنشطة )الشراء، النقل، 2113،11المعلومات واالتصاالت. بينما حددت )حوا، 
( بان االنشطة اللوجستية 111، 2113ترى )حياة، ت(. واخيرًا التخزين، المناولة، تدفق المعلومات واالتصاال

( نشاطًا وهي : )النقل، التخزين، خدمة الزبائن، متابعة متطلبات الزبائن، نظام معلومات، الرقابة 14تضم )
على المخزون، التنبؤ بالطلب ، اختيار موقع المصنع والتخزين للتوزيع، المناولة ، الحصول على المواد 

راة ، خدمات ما بعد البيع، التعبئة والتغليف ، التخلص من الفاقد ، إعادة التصنيع ، التعامل مع المشت
 البضائع المرتجعة (. 

ويرى الباحث بان تصنيف وتحديد ما هي وعدد انشطة اللوجستيك تباينت عند الكتاب لتباين المجاالت التي 
طة اللوجستية تختلل باختالف المنظمة، اال انه يمكن درسوها والمصادر التي اعتمدوها، اضافة الى ان االنش

التماس نوع من التوافق حول عدد من االنشطة التي يمكن ان تكون مشتركة عند اغلب الكتاب السابقين وهي 
انشطة)النقل، التخزين، تدفق المعلومات واالتصاالت( وهذه االنشطة قد تناسب المنظمات التي تقدم الخدمات 

كن المنطق يشير بانه بدون عملية شراء ال يمكن ان  يحصل هناو نقل وتخزين وخاصة في اللوجستية ، ول
 المنظمات التجارية فنشاط الشراء متأصل في عمل اغلب المنظمات الصناعية والتجارية. 

( بان الشراء نشاط مخطط قائم على أسس فنية محددة للمواد المشتراة كمًا ونوعًا من 2112ويرى )الطعاني،
در التوريد المناسبة، وفي التوقيت المالئم وبالسعر المناسب وفق تنسيق منظم مع ب ية اةنشطة مصا

(. ويمثل نشاط 7، 2115اةساسية وفي ظل توافر الضوابط الرقابية عليه تح يقًا ةهداف المنظمة )شعبان، 
، وعلى ا في مكان آخرالنقل بالنشاط المسؤول عن نقل المواد والمنتجات من مكان معين لغرض استهالكه

المنظمات أن تختار وسيلة النقل التي تساعد على تحقيق الجودة في التسليم وتخفيض في التكلفة إما عن 
، 2111طريق التفاوض مع شركات النقل للحصول على أحسن العروض او االعتماد على نفسها )كندري،

نة وتوفير ظروف تخزين مالئمة تحفظ هذه (. أما التخزين فتعني االحتفاظ بالمخزون لفترة زمنية معي16
المواد من الفساد والتلل والن عملية التخزين تمثل عنصر تكلفة فيجب أن تكون هذه التكلفة اقل ما يمكن 

تدفق المعلومات في نشاط  (. أما253، 2115حيث إن ارتفاعها يمثل عبئًا على المنظمة )عقيلي واآلخرون،
، تدفق المعرفة، تدفق االتصاالت( حيث البد من تحويل البيانات إلى اللوجستك فيشمل )تدفق البيانات

 (.Bell et al., 2014, 12معلومات، ومن ثم تحويل المعلومات إلى المعرفة )
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 المبحث الثالث
 التميز اللوجستي 

بان العديد من القضايا االستراتيجية التي تواجهها  (Christopher, 2011, 12)يشير اواًل: المفهوم 
نظمات اةعمال اليوم هي تلك المتعلقة بمجال الخدمات اللوجستية. فالتطور والتحديات المستمرة التي م

حصلت في المشهد العالمي لنعمال والتي افرزتها عوامل متعددة مثل قصر دورة حياة المنتجات ودخول 
نتجات تفوق ما يقدمونه من المنافسين الجدد والتقلبات في ا واق الزبائن واتجاه توقعاتهم بالحصول على م

سعر، باإلضافة الى عوامل االجتماعية االخالقية منها والبيئية لتحقيق االستدامة، جعلت المنظمات ال تبحث 
فقط عن ادارة التغير في انشطتها اللوجستية بل لتحقيق التميز فيها واستخدامه كمصدر لتحقيق الميزة تنافسية 

تتوقع نمو نسبة الطبقة المستهلكة في اةسواق الناشئة في العالم من وخاصة بعدما ظهرت مؤشرات عالمية 
( من %151( اي زيادة بنسبة )2125 -2111( مليار بين االعوام )4.2( مليار شخص إلى )2.4)

(.  ويتفق مع هذا Niemeyer, 2015, 3 Glatzel &( تريليون دوالر )11االستهالو وهو ما يعادل )
حيث يشير بان مجال اللوجستيك يعد من المجاالت التي تمتاز بالتنافسية العالية ( (Isikli, 2013,1الطرح 

وعلى جميع المستويات المحلية واالقليمية والدولية، ولهذا تزامن مع هذه التغييرات ظهور مصطل  التميز 
ضمن هذا المجال، ويقدر حجم االستثمار في مجال الخدمات  Logistic Excellence LEاللوجستي 

 (ARC Advisory Group, 2014)لوجستية بمليارات دوالرات على مستوى العالم. واشار تقرير اصدره ال
وهي منظمة متخصصة في مجال اللوجستيك في امريكا، بان العديد من المنظمات العالمية تواجه تحديات 

عملياتها اللوجستية التكيف والمنافسة الشديدة، والبقاء على وضعه ليس بالخيار الصحي ، ومن اجل تحسين 
واالستجابة بكفاءة وفاعلية للتغيرات السوق من اجل النمو وتحقيق االرباح وتعزيز والء الزبائن سعت العديد 

( التميز 165، 2116(. واعتبر )إدريس، ARC, 2014, 7من هذه المنظمات لتحقيق التميز اللوجستي )
تراتيجية االعمال اللوجستية في اي منظمة اعمال العامة التي يجب ان تترجم اس Purposeاللوجستي غاية 

تحرص على تحقيق الميزة التنافسية في السوق ، ويتمثل مجال التركيز االساسي للتميز اللوجستي في تحقيق 
مستويات عالية من الجودة واالنتاجية لهذا النوع من الخدمات اللوجستية في المنظمة وعرف الكاتب التميز 

الجودة في مجال  على انجاز المستويات العليا لجودة وانتاجية االعمال اللوجستية " واناللوجستي " القدرة 
 الخدمات اللوجستية هي عبارة عن مقابلة لمتطلبات وتوقعات الزبون ويتضمن:

 .سهولة وتيسير الرد على استفسارات الزبون، وتلقي وتحويل أمر الطلب الخاص به -
 .النحو الذي يجعله واثقًا من  لكسليم في الوقت المحدد للزبون على ت -
 .سهولة واستمرار االتصاالت مع الزبون  -
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تسليم المنتجات بأمر الطلب للزبون مع الحرص على الدقة وعدم وجود عيوب أو خسائر، ومن خالل  -
 المستندات الخالية من اةخطاء . 

 .االستجابة في التوقيت المناسب للخدمات ما بعد البيع -
ت الدقيقة والموثوقة بين اةقسام المختلفة في المنظمة ومع الجهات أو اةطراف تطوير ونقل المعلوما -

 .الخارجية، و لك لدعم عمليات اإلدارة والتخطيط والتنفيذ لننشطة المختلفة
ومن ناحية أخرى فان اإلنتاجية هي نسبة المخرجات الفعلية الى المدخالت الفعلية المستخدمة، والمفهوم 

في مجال الخدمات اللوجستية هو استخدام الموارد المختلفة معًا والمتعلقة بجميع المشاركين  السائد لإلنتاجية
، وبأقصى درجة من الكفاءة لتوفير خدمة  ات جودة عالية وبكلفة المالئمة للزبون، وبذلك فإن SCMفي 

يمة للزبون، وكذلك تركز على الزبون إ  أن المخرجات يجب أن تمثل ق اإلنتاجية الح ي ية اليوم هي التي 
تنتج عن تحسين العملية اللوجستية ككل وليس مجرد تحسين جزء واحد منها، والذي قد يمثل أحد محددات 

 (.167، 2116)إدريس، اةجزاء االخرى  
التميز اللوجستي بأنه " تحقيق أدنى تكلفة عند ال يام بممارسة  (Cecere & Mayer, 2013, 11)ويعرف 

"ويرى الكاتبان بانه يمكن تخفيض التكاليف اللوجستية من خالل خفض مستويات االنشطة اللوجستية 
. وبالمنحى نفسه من خالل التركيز على المخزون، والقضاء على جميع انواع الهدر داخل االنشطة اللوجستية

 ( التميز اللوجستيARC, 2014, 7يعرف )الكلل اللوجستية كأساس للتعبير عن مفهوم التميز اللوجستي 
بانه "تحقيق الكفاءة والفاعلية تدفق السلع والخدمات والمعلومات عبر القنوات المتعددة والتي تربط جميع 

( بين الجودة 95، 2114االطراف من المنتجين الى الزبائن وباقل كلفة ". وفي سياق نفسه ربط )شعيب، 
وجستي بانه " مفهوم يعبر عن والكلل كأساس لتوضي  مفهوم التميز اللوجستي وتح يقه وعرف التميز الل

تقديم الخدمات اللوجستية بأفضل جودة وبأقل كلفة وفي الوقت المناسب " وان التميز اللوجستي مفهوم يقوم 
 بربط االنتاج والجودة معًا وهو اساس محدد الستمرار تحقيق الهدف االسمى للخدمات اللوجستية. 

 لتميز اللوجستي يمكن تشخيص النقاط االتية: وباالستناد الى ما سبق من طرح الكتاب لمفهوم ا
التميز اللوجستي مفهوم حديث في االدبيات االدارية ظهرت نتيجة الحاجة الى مواجهة التغيرات  -

 والتحديات التي ظهرت في بيئة االعمال المقدمة للخدمات اللوجستية.
لمنافسة وتحقيق الميزة التنافسية، التميز اللوجستي بات احدى المجاالت الحيوية التي تعتمدها المنظمات ل -

ومفتاح التميز هو تقديم الخدمات اللوجستية بالجودة المناسبة وباقل الكلل وتكون مطابقة لمتطلبات 
 الزبون وتوقعاته.

 ويعطي الباحث تعريفه االجرائي للتميز اللوجستي وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة الحالية 
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 جستية بطريقة التي تضمن تحقيق متطلبات جميع االطراف  ات العالقة "." القدرة على انجاز االنشطة اللو 
بشكل اوسع  (174، 2116)إدريس، وفي سياق نفسه وبغية تحديد مفهوم التميز اللوجستي استعرض 

 ( . 17خصائص التميز اللوجستي و كر بانها تتحدد بثماني خصائص ، الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 17الشكل )
 لوجستي خصائص التميز ال

 ، كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية ) مفاهيم اساسية وطرق  2116المصدر : إدريس ، ثابت عبد الرحمن ، 
 االسكندرية .  –ال ياس والتقييم ( ، دار الجامعية           

 ثانيًا: أهمية التميز اللوجستي 
تميز اللوجستي موضوعا مهمًا في تزايد المنافسة في عالم العولمة وضغوط التكاليف باستمرار جعل من ال

(. Ohmayer & Kilimann, 2009, 1جميع الصناعات وخاصة في اقتصاديات اليوم المعروف بتقلباته )
فعلى مدى ثالث عقود السابقة كان مفهوم التميز اللوجستي يحضى باهتمام كبير من قبل الكتاب االدارة 

 (.Vartiak & Jankalova , 2017, 919للمنظمة ) وممارسيه، لمساهمتها في تحقيق العديد من الفوائد
ومن خالل اطالع الباحث على اراء بعض الكتاب حول اهمية التميز اللوجستي وجد بان المفهوم يسهم في  

 تحقيق الجوانب االتية :   
التميز اللوجستي له دور كبير في تطوير قدرات المنظمات من خالل الدخول في  تطوير قدرات المنظمة: .1

ال اعمال جديدة او تقديم خدمات جديدة تختلل في اسلوبها عن االساليب الخدمية المعتادة            مج

 اهداف الخدمة  تحديد

 اشتراك الزبائن. -

التوجه بتوقعات/ متطلبات  -

 الزبائن .

 التحديث المستمر في الخدمة. -

 

 العالقة مع الموردين

 التوجه باألداء. -

 تحسين مشترك. -

 تبادل المعلومات.  -

 القدرات المعلوماتية
تدعيم التخطيط والعمليات  -

 التشغيلية والمعامالت . 

 توثيق العالقة بين الموردين -

 والزبائن . 

 القياس

 قياس االهداف . -

 قياس الجودة . -

 قياس االنتاجية . -

 العالقة بين العاملين واالدارة 

 التدريب . -

 التمكين التخاذ القرار . -

 التحفيز المرتبط بالنجاح في االداء. -

 التحسين المستمر

  تحسين رسمي ويتعلق بالعملية  -

اللوجستية ككل.     

 ار كبتتحسين مستمر يعتمد على اال -

   تحقيق التكامل بين ال جودة  -

واالنتاجية .       

 التخطيط طويل االجل 

 تخطيط رسمي. -
 تخطيط طويل االمد . -

تخطيط يغطي الخدمات  -

 اللوجستية بالكامل. 

 التخطيط التشغيلي

 تخطيط رسمي. -

 .تخطيط يتعلق بعدة وظائف -

  تخطيط موجه بالنتائج. -

التميز 

 اللوجستي
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( بان التميز اللوجستي يجعل Vartiak & Jankalova , 2017, 919(. ويرى )2114،96)شعيب، 
 عمل المنظمة افضل. 

مات تتنافس مع بعضها لتقديم تقديم افضل الخدمات للزبائن وباقل الكلل: على مدى عقود كانت المنظ .2
خدمة مميزة للزبائن وبالتكلفة التشغيلية اةفضل، وكان الراي السائد أن رضا الزبائن يتطلب تكاليف اعلى 
وخدمات افضل، وفي اآلونة اةخيرة أدركت المنظمات أنها يمكن من خالل تحقيق التميز اللوجستي ان 

(.                    Waart & Kemper, 2004, 1كاليف )تحقق المنظمة تقديم افضل الخدمات وباقل الت
وهي منظمة امريكية لنعمال بان التميز اللوجستي تساهم في تقديم افضل الخدمات (Genpact) وتشير

 . (Genpact, 2015, 2)لزبائن المنظمة وبالتكلفة المرغوبة بالرغم من التقلبات االسواق 
ز في مجال الخدمات اللوجستية اداة تستخدمها المنظمات الرائدة في تحقيق رضا الزبائن: لقد أصب  التمي .3

مجال المنافسة وخاصة المنظمات التي تتنافس على المستوى العالمي وقد تم االعتراف من قبل العديد 
من المنظمات العالمية وبأدلة قوية بان التميز اللوجستي يمكن من خالله تحقيق رضا الزبائن 

(Mentzer, 2001, 82 التميز اللوجستي تحقق الرضا لزبائنها ولجميع االطراف المشاركين وتسعى .)
 (. Waart & Kemper, 2004, 1ايضًا في زيادة رضا الزبائن واالحتفاظ بهم )

تحقيق الميزة التنافسية: الخدمات اللوجستية مهمة ليس لكلفتها العالية ولكن لدورها االستراتيجي، فعلى   .4
ن انتقل دور اللوجستيك من التوجه التشغيلي الى التوجه التكتيكي ثم الى مدى العقدين الماضيي

( في نمو ج سلسلة ال يمة وحدد االنشطة اللوجستية 1915عام ) Porter االستراتيجي وكما اشار اليها
بانها من االنشطة التي تضيف ال يمة، والتي يعتبر من االنشطة الحاسمة لتحقيق الميزة التنافسية 

(Visuddhisat, 2009, 13( ويرى .)Kumar & Bharathi, 2011, 155 بان المنظمات العالمية )
تعتمد وبشكل كبير على  التميز اللوجستي بأكثر من مجرد مصدر لخفض التكاليف، بل كمصدر للميزة 

 تحديد خالل من التميز ( بان اللوجستيك تسعى الى تحقيق ضمان65، 2117ويرى )سليمة، التنافسية. 
 .عليها والتركيز التنافسية الميزة مصادر لمختل

تحسين االيرادات: أدلة قوية تبين بان التميز اللوجستي يمكن من خالله تحسين من اإليرادات والربحية  .5
(Mentzer, 2001,82( ويضيف .)Waart & Kemper, 2004, 1 بان التميز اللوجستي يحقق )

ات اكثر ومن المتوقع أن يزداد االهتمام بالمفهوم بشكل مبيعات وإيرادات اعلى باإلضافة الى عقود الخدم
 اوسع في المستقبل. 

ويرى الباحث بان اهمية التميز اللوجستي ومن خالل اراء الكتاب السابقين تأتي من خالل تحسين امكانيات 
من عوائدها المنظمة وهذا ما جعلها قادرة على الموائمة بين تقديم خدمات اللوجستية مميزة وباقل التكاليف و 
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الوصول الى رضا الزبائن المفتاح الرئيس للمنافسة في االسواق وتحقيق الميزة التنافسية مما يحسن في 
 المحصلة االيرادات والفوائد للمنظمة وهذا ما ترغبه وتسعى اليه.  

 ثالثًا: مبادئ )أبعاد(التميز اللوجستي :  
جموعة مبادئ بعض الكتاب يشيرون اليها باةبعاد، وهذه يتطلب تطبيق التميز اللوجستي االلتزام المنظمة بم

المبادئ هي االسس الواجب اعتماده والتي يمكن من خاللها ان تترجم المنظمة واقع انشطتها اللوجستية نحو 
( بان Pettersson , 2015, 18( مع )Gilmore, 2011, 1تحقيق التميز فيها. ومن هذا المنطلق يرى )

 ن ان تسترشد بها المنظمة لتحقيق التميز اللوجستي وهذه االبعاد هي:هناو عشرة ابعاد يمك
الموائمة: ان تحقيق التميز اللوجستي تحتاج الى تحقيق الموائمة بشكل كبير بين استراتيجية االعمال  .1

واستراتيجية اللوجستيك والهدف من تحقيق هذه الموائمة هي تحقيق موائمة بين استراتيجية المبيعات 
 جية العمليات التي تقوم بها المنظمة.واستراتي

العمق االستراتيجي: تمتاز االنشطة اللوجستية بوجود استراتيجيات تفصيلية ترتبط مباشرة بدعم االعمال  .2
القائمة وهذه االستراتيجيات ما هي اال خطط طويلة االمد تجيب على االسئلة المتعلقة بأنشطة 

 اللوجستيك.. 
ن هو في النهاية الشخص الوحيد الذي يمكن ان ي يس مدى نجاح االنشطة التركيز على الزبائن: الزبو  .3

 اللوجستية  من خالل تحقيق متطلباته، فرضا الزبائن بعد مهم في تحقيق التميز اللوجستي.
تصميم شبكة اللوجستيات: ويراعي عند تصميم شبكة اللوجستيات المعايير الخدمة المقدمة والكلفة  .4

لزائدة الى وجود خلل في تصميم  شبكة اللوجستيات المعتمدة وتستطيع المنظمة والمرونة يرجع تكاليف ا
 من تحقيق التميز من خالل تصميم شبكة تمتاز بالجودة والكلفة المنخفضة. 

رشاقة االنشطة اللوجستية: تشير الرشاقة بقدرة المنظمة على االستجابة السريعة للتغيرات والفرص التي  .5
 هو مصدر مهم لتقليل التكاليف وتحقيق الميزة التنافسية.تحدث في بيئة االعمال و 

الرشاقة المتناهية: وتشير الى قدرة المنظمة العالية الستجابة السريعة للتغيرات التي تحصل في بيئة  .6
 االعمال خالل فترات قصيرة .

ها بطريقة ادارة المواهب: ان قدرة ادارة المنظمة من التعامل واستثمار مواهبها وتطويرها واستخدام .7
الصحيحة سوف تؤدي الى تحقيق التميز، وتركز المنظمات الرائدة على هذا ابعد وتعتبر من االبعاد 

 المستدامة في المنظمة.
ادارة التكنولوجيا: يهمل كثير من المنظمات دور التكنولوجيا المستخدمة في تحقيق التميز في اعمالها  .1

 حول استخدام تكنولوجيا غير مالئمة. اللوجستية، وال تنظر الى التكاليف المترتبة
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درجة التعاون: تدرو المنظمات جيدًا بان تحقيق التميز ال يتحقق بدون وجود تعاون وثيق بينها وبين  .9
 شركائها، بحيث يتم مناقشة جميع االمور التي تربطهما سويًا واتخا  قرارات مشتركة. 

 والتركيز هنا سيكون على اسلوب ال يادة ومدى  الثقافة: وتعبر عن الثقافة التي تسير عليها المنظمة، .11
وجستي. رغبة االدارة في قبول المخاطر، ومدى التركيز على ثقافة التعلم واالبتكار في نشاط الل      

( بان هناو عشر مبادئ لو التزمت المنظمة بها Kakouris  et al ., 2015, 12وفي السياق نفسه يشير )
وجستي، ويضيف بان هذه المبادئ ليست ثورية او مبهمة بل هي واضحة ستحقق في النهاية التميز الل

 وعملية والمبادئ هي : 
 . تشكيل تحالفات استراتيجية . 2. ربط االنشطة اللوجستي مع استراتيجية المنظمة .        1
 ة .. التركيز على الموارد البشري4. استخدام قوة المعلومات .                                3
 . التركيز على اةداء المالي .6. تنظيم وتصميم االنشطة اللوجستية.                      5
 . إدارة التفاصيل .1. استهداف مستويات الخدمة اللوجستيك المثلى .           7
 .  تقييم اةداء اللوجستي .11. التركيز على ال يمة اللوجستية.                         9  
من كلية الدراسات العليا ستانفورد، بان تحقيق  SCMوهو خبير دولي في مجال  (Dr. Hau Lee)وض  وي

 (   Cognizant, 2013, 1التميز اللوجستي يتطلب التزام المنظمة بالمبادئ وسماهم )القواعد( االتية: )
 تحسين االتصاالت مع الشركاء لتبادل التغييرات في العرض والطلب بسرعة أكبر. .1
 حسين التعاون مع الموردين على تصميم المنتجات. ت .2
استخدام استراتيجيات مناسبة للتعامل مع التأجيل او التأخير يضمن اضافة قيمة أو تحقيق التمايز  .3

 وبأسرع وقت عند ظهور هكذا حاالت.
 استخدام حجم دفعات صغيرة التي تمتاز بالتكلفة القليلة لالبتعاد عن االختناقات. .4
المرونة في أنظمة الخدمات اللوجستية التي يمكن أن تتفاعل مع حاالت عدم التأكد،  بناء مزيد من .5

 باستخدام أطراف ثالثة وحسب الحاجة. 
 بناء فريق صغير ماهر يتولى اعداد خطط للطوارئ والخطط االحتياطية.  .6

لبات الزبائن ( بان اغلب المنظمات تعترف بان االيفاء بمتط (Kanji & Wong, 1999, 1148واخيرًا يرى 
هو طريق للنجاح في االسواق ووسيلة لتحقيق الميزة التنافسية، وتدرو ايضًا ان تحقيق التميز اللوجستي ال 
تتحقق من خالل جهود المنظمة وحدها، وانما تتطلب مشاركة جميع االطراف فيها وخاصة الموردين لتوفير 

ن اربع مبادئ يمكن ان تحقق من خاللها المنظمة التميز المواد بالوقت والجودة والكلفة المناسبة، وحدد الكاتبا
 اللوجستي وهذه المبادئ هي: 
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االلتزام االدارة العليا: بحيث يكون هدفها موجهًا نحو زيادة خدمة الزبائن ويتم من خالل تحديد الممارسات  .1
تشجيع الصحيحة التي يمكن ان تحقق هذا الهدف عبر خلق ثقافة موجهة وتطوير للنظام القائم و 

 المشاركة والتعلم واالبتكار واالبداع، وكذلك االلتزام الكامل بمفهوم الجودة في كافة االنشطة.
والنظام اللوجستي أن يكون هدفهم  SCMالتركيز على الزبائن: يجب على جميع االطراف المشاركين في  .2

والعمليات الالزمة  هو االيفاء بمتطلبات الزبائن، وسيوجه هذا الهدف وضع االستراتيجيات والخطط
 لتحقيق  لك وان عدم رضا اي طرف مشارو سيؤثر بالنتيجة على الهدف النهائي. 

عالقات تعاونية: يتعين على جميع االطراف المشاركين العمل والتنسيق فيما بينهم والتشجيع على العمل  .3
 ام.  الجماعي واالتصال المتبادل، وهذا العمل يجب ان يكون مبني على الثقة وااللتز 

تكامل العمليات وادارة المعلومات: يتطلب تحقيق التميز والكفاءة في االعمال التكامل بين العمليات من  .4
خالل معرفة جميع حاالت التي تحصل والتي قد تؤثر على العمليات الالحقة وهذا يتطلب لتوفير نظام 

 معلوماتي كفوء. 
المستمرة والمتغيرة تتطلب من المنظمة ان تحسن  التحسين المستمر: من اجل االيفاء بمتطلبات الزبائن .5

 انشطتها اللوجستية وباستمرار وبما يتناسب مع الهدف المقصود. 
والمرتكزات التي  استنادًا الى ما سبق يرى الباحث بان المبادئ )االبعاد( الذي  كره الكتاب يعد بمثابة االسس

لرغم من عدم ية لتحقيق التميز اللوجستي، وعلى ايجب ان تلتزم بها المنظمات المقدمة للخدمات اللوجست
عض المبادئ وجود اتفاق بين الكتاب حول هذه المبادئ اال انه يمكن ان نتلمس اتفاق بعض الكتاب حول ب
المبادئ هي: والتي يمكن وصفها بالمبادئ االكثر اهمية والحرجة بالنسبة لطبيعة دراستنا الحالية وهذه  

 التركيز على الزبائن. -
 ميم وادارة االنشطة اللوجستية باقل كلفة.تص -
 العالقة مع الموردين. -

ويتطابق هذه المبادئ او االبعاد مع ابعاد التميز التي سبق ان اشرناها في مبحث االول من هذا الفصل ، 
والتركيز على هذه المبادئ ال تعني اهمال المبادئ االخرى او تجاهل دورها في تحقيق التميز اللوجستي ولكن 
الباحث يعتقد بان هذه االبعاد قد تكون اصاًل موجوده ضمنيًا مع االبعاد الثالث المعتمدة في هذه الدراسة ، 
فبدون التزام االدارة ونظام معلومات متطور وثقافة تنظيمية تعتمد االبتكار والتجديد والمنظمة المتعلمة ال 

 يمكن ان تحقق اي منظمة : 
 ودة في تقديم خدمات لوجستية له.    التركيز على زبائنها من خالل ج -
 تحقيق تكاليف منخفضة عند مزاولة انشطتها اللوجستية . -
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 تعاون وعالقة مع الموردين.  -
 رابعًا: متطلبات تحقيق التميز اللوجستي 

تنامي الوعي العالمي بأهمية التميز اللوجستيك ودورها في التصدي لتحديات االعمال المعاصرة وسعيها  
نظمة للبقاء والنمو في البيئة التنافسية ولدت ضرورة والحاجة لتأمين مجموعة متطلبات تشكل لتمكين الم

المرتكزات التي تعتمدها المنظمات لالنتقال وتحقق التميز في اعمالها اللوجستية، وقد اوردت هذه المتطلبات 
اللوجستي، وقد اوردها بعض ضمن طرح الكتاب وقد اشاروا اليها بانها الطريقة او الوسيلة لتحقيق التميز 

والتركيز على هذه المتطلبات وتح يقه الكتاب بصيغة سؤال وهو كيف تحقق المنظمة التميز اللوجستي؟. 
تحتاج لوضوح الرؤية والتوجيه لدى المنظمة حول انشطتها وخدماتها اللوجستية وهو ليس باةمر السهل                 

(ARC, 2014, 7. )ث جمع اراء عدد من الكتاب حول هذه المتطلبات على الرغم اختالف وقد حاول  الباح
يختلل حينما اشار بانه  (Bock, et al ., 2015, 7)هذه المتطلبات من منظمة الى اخرى  وحسبما  كره 

 متطلبات التميز اللوجستي ومدى تح يقه من منظمة الى اخرى ومن قطاع الى اخر. والمتطلبات هي :
 ون التركيز على الزب .1

التركيز على الزبون وفهم متطلباته يسهم في تحسين جودة الخدمة اللوجستية ويعزز من ال يمة المكانية 
(. Mentzer et al., 2001, 82والزمانية للخدمة اللوجستية المقدمة وهو طريق لتحقيق التميز اللوجستي )

تحقق التميز اللوجستي من خالل ( حينما اشار بان المنظمة يمكن ان 21، 2113ويؤكد هذا الراي )ديجي، 
التركيز على متطلبات الزبائن وحدد هذه المتطلبات بعدد ابعاد منها التسليم من خالل سرعة التسليم الخدمة 
واحترام اوقات التسليم والتأكد من التسليم والبعد االخر المطابقة من خالل ضمان بان المنتج المسلم يطابق 

 هتمام بالزبائن واالتصال به.تمامًا طلب الزبون واخيرًا اال
وهي شركة رائدة في االستشارات االدارية في (Arthur D. Little, 2010) وتظهر دراسة بحثية أجرتها

امريكا، بأن العديد من المنظمات لم تستفيد الى حد ما من ممارسات التميز في االنشطة اللوجستية أو أنها لم 
ت التميز أن تساعد المنظمات على تحديد مستويات الخدمة تطبق على جميع االنشطة، فيمكن لممارسا

اللوجستية المقدمة الن أي انخفاض في مستوى الخدمة المقدمة قد يغير في قرار المستهلك بالشراء، مع هذه 
المعرفة يمكن للمنظمات تطوير نظامها اللوجستي بحيث تكون مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات ومتطلبات 

ل االستفادة من بعض الممارسات التي يمكن ان تستخدم مع االنشطة اللوجستية مثل نظام  الزبائن، من خال
السحب، الذي يمكن أن يساعد على تقليل أوقات الدورات والمخزون، حيث ان استخدام نظام السحب يمكن 

ل من (،ويحسن من جودة المنتجات المطلوبة ويقل٪91أن يرفع معدل التسليم الكامل قد يصل الى نسبة)
( 96، 2114(.ويرى) شعيب، (Arthur D. Little, 2010, 1(٪31-21تكاليف االنشطة اللوجستية بنسبة)
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بان هناو عالقة بين متطلبات الزبائن وجودة الخدمة اللوجستية وهما احدى االسس لتحقيق التميز اللوجستي 
ة يجب ان يراعى فيها المحددات واشار بان التميز اللوجستي في المنظمة كمحدد تطويري للخدمات اللوجستي

 االدارية االتية : 
 فهم متطلبات الزبائن من الخدمات اللوجستية وتوقعاتهم بوضوح.  -
 استخدام االساليب واالدوات التي تمكن من قياس الجودة وانتاجية الخدمات اللوجستية. -
 تحديد مجاالت التطوير والتحسين الممكنة ودراسة امكانية تنفيذها.  -

( بانه وبغية تحقيق متطلبات الزبائن في االنشطة Mentzer et al., 2001, 85ياق نفسه يرى )وفي الس
 اللوجستية على المنظمة االلتزام بالنقاط االتية :  

 .  تحديد النشاطات الالزمة لتلبية متطلبات الزبائن.1
 .  مقاييس اةداء لضمان رضا الزبائن.2
 .  فلسفة االلتزام على نطاق واسع.3

ويضيف الكاتب بأن امكانية المنظمة من تلبية متطلبات الزبائن عبر االنشطة اللوجستية ستسهم بتغيير 
توقعات الزبائن حول جودة الخدمة اللوجستية المقدمة قبل استالم الخدمة اللوجستية وبعد استالمها ويكون 

 (.11مدخل لتحقيق الرضا لدى الزبائن، الشكل )
 
 
 
 
 
 

 ( 11الشكل )
 ات الزبائن حول الخدمة اللوجستية توقع

Source: Mentzer,T. Daniel. J, & Tomas. M, " Logistics Service Quality as a 
Segment-Customized Process", Journal of Marketing Vol. 65 (October 2001),82-
104. 

وجستية تأتي من خالل ( حينما اشار بان جودة الخدمة اللAdebayo, 2017, 112ويؤكد هذا الطرح )
مقارنة توقعات الزبائن قبل تسليم الخدمة وبعد تسليمها والجودة هنا تعبر عن الجودة المتوقعة والجودة 

عد بتوقعات الزبائن 

 الحصول على الخدمة 

توقعات الزبائن قبل 

 الحصول على الخدمة 
 رضا الزبائن

 التفاعل أثناء وضع النظام بتسهيلاألنشطة المتعلقة 
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المتحققة الفعلية، ووفقا آلراء المختصين يتم تحديد جودة الخدمة اللوجستية من خالل العوامل االتية:  
ة المعلومات المقدمة من قبل ممثلي المبيعات وخدمة تصورات الزبائن من خدمات المستلمة وجودة وأهمي

 الزبائن، وإجراءات النظام والتسليم.
ويرى الباحث بان متطلب التركيز على الزبائن لتحقيق التميز اللوجستي يتم من خالل تقديم خدمة لوجستية 

ة اللوجستية المقدمة، تمتاز بالجودة وبدون فهم متطلبات الزبون وتوقعاته ال يمكن تحقيق الجودة في الخدم
ومن هنا تظهر اهمية تحديد وتشخيص ابعاد جودة الخدمة اللوجستية وبدقة ، الختالف ابعاد جودة الخدمة 

والتي هي )الملموسية، التعاطل، االستجابة، الضمان، االعتمادية( عن ابعاد  (SERVQUAL)المعروفة بة
 (SERVQUAL)( حينما اشار بان معيار Davis, 2006, 115جودة الخدمة اللوجستية. وهذا ما اكده )

يناسب ل ياس جودة الخدمة للمنظمات الخدمية التي تكون مخصصة لبيئة الخدمة المحددة وال يتناسب ل ياس 
لمعالجة جودة  (SERVQUAL)جودة الخدمة اللوجستية، وأن اةمر يتطلب أكثر من مجرد التكيف ابعاد 

( من الكتاب االوائل Mentzer et al., 2001, 84مختلفة. ويعد ) الخدمة بفعالية في سياقات الصناعيات
وقد اعتمد  (Logistic Service Quality LSQ)الذين حاولوا طرح موضوع ابعاد جودة الخدمة اللوجستية 

 على طرحهم العديد من الكتاب االخرين، وحدد الكتاب تسع ابعاد للجودة الخدمة اللوجستية واالبعاد هي: 
 Order release، عدد الطلبيات الصادرة Personnel contact qualityصال الشخصي جودة االت

quantities    جودة المعلومات ، Information quality اجراءات الطلب ، Ordering procedures 
 Order ، جودة الطلب Order condition ،حالة )شروط( الطلب Order accuracy ،دقة الطلب 

qualityاخفاقات الطلب  ، معالجةOrder discrepancy handling التسليم  في الوقت المناسب ،
Timeliness . 

( ابعاد جودة الخدمة اللوجستية باةبعاد: التوقيت المناسب Rahmat & Faisol , 2016,341بينما حدد )
ة يتضمن ( بان جودة الخدمة اللوجستيLimbourg et al ,. 2016, 125التسليم والدقة. بينما اشار )

التركيز على بعديين هما خدمة الزبائن التسوي ية وخدمة اللوجستيك الخارجي )التوزيع المادي(، وتعتبر هذه 
القاعدة  كية لدمج االنشطة التسوي ية مع خدمات اللوجستية، حيث سابقًا كان يشار إليه بالجودة التقنية 

 النهائية والجودة الوظيفية تشير لعملية تقديم الخدمة.   والجودة الوظيفية، الجودة التقنية تشير لنتائج الخدمة 
( بأن التركيز على الزبون واستهداف أفضل مستويات جودة Groznik & Xiong, 2012, 49ويرى )

الخدمة اللوجستية هو واحدة من االبعاد الرئيسية لتحقيق التميز اللوجستي، وفي هذا الصدد يحاول المدراء 
لتقييم خدمة الزبائن اي تقييم االنشطة والعمليات اللوجستية من خالل استخدام اللوجستيك إيجاد طرق 
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محددات ومؤشرات اةداء المناسبة لتقديم خدمة لوجستية مثلى، ومن اهم المعايير والمؤشرات) المالية ،اةداء 
 تية.،الجودة ، الرضا( وتعتمد على هذه العديد من المنظمات العالمية المقدمة للخدمات اللوجس

ويعد جودة الخدمة اللوجستية وابعاده موضوع جدير باالهتمام لتأثيرها في تحقيق التميز اللوجستي ورضا 
 .(Davis, 2006, 115، وتحقيق الوالء الزبائن  )Adebayo, 2017, 111)الزبائن  )

 . تقليل الكلف عبر تحسين العمليات اللوجستية2
الستراتيجية التشغيلية المهمة التي تتنافس من خاللها المنظمات معيار الكلفة المنخفضة هو احد االبعاد ا

الكلفة  (Gumus  et al., 2009, 5565)لتحقيق الميزة التنافسية قديمًا وفي الوقت الحاضر. واعتبر 
المنخفضة من المتطلبات المهمة التي تعول عليها المنظمات لتحقيق نجاحها في االسواق. وعلى هذا 

من اي نظام لوجستي هو تحقيق الربحية من خالل تخفيض التكاليف وخالل فترات  االساس فان الهدف
(. وفي االتجاه نفسه فان تحقيق Pettersson, 2015, 18زمنية قصيرة واعطاء دعم مطلوب للزبائن )

الكلفة المنخفضة ليس باةمر السهل وهذا ما اشره  البحوث والدراسات على ان اهم المعوقات التي تواجه 
 (. Genpact, 2015, 2راء اللوجستيك هي زيادة التكلفة في االنشطة اللوجستية )مد

ومن منطلق اهمية وصعوبة تحقيق الكلفة المنخفضة في االنشطة اللوجستية يرى العديد من الكتاب بان 
( حينما Pettersson, 2015, 18تح يقها يعد احدى متطلبات لتحقيق التميز اللوجستي وهذا ما اكده )

ار بان تقليل تكاليف االنشطة اللوجستية الى ادنى حد ممكن يحقق التميز اللوجستي، وبهذا ستكون اش
المنظمة بحاجة الى تحسين من ادائها الداخلي والخارجي، الداخلي يمكن تح يقه من خالل تقليل وقت الدورة 

اض االسعار. وفي االتجاه نفسه االنتاجية، اما الخارجي فيمكن تح يقه من خالل دقة التوقيت والتسليم وانخف
بان تحقق أداء عالي للعمليات واالنشطة اللوجستية يضمن تخفيض التكاليف  (Pakdil, 2010,15) يرى 

ويسهم في تحقيق التميز اللوجستي، والعمليات المؤثرة على التكاليف ) معدل إعادة العمل، معدل االخطاء 
 والخلل، معدل دوران المخزون( .

بان تخفيض التكاليف في الخدمة اللوجستية تتطلب التركيز على العمليات التشغيلية  والتي تقع ويرى الباحث 
 ضمن االنشطة اللوجستية ولتحقيق هذا الهدف يتطلب االمر االلتزام بمفهوم التحسين المستمر في عملياتها.

الت الرئيسية في ( بأن هناو واحد أو أكثر من المجاGroznik & Xiong, 2012, 49وهذا ما اكده ) 
العمليات التشغيلية اللوجستية التي تحتاج إلى مزيد من االهتمام والتحسين والسعي المستمر لتحسينها وتحقيق 
التميز اللوجستي وأن جميع اإلجراءات اللوجستية يمكن اعتبارها "شبكة من اةنشطة المتكاملة" وباعتماد هذا 

نشطة اللوجستية، والمنظمات تدرو اهمية  "أنشطة الشبكة المتكاملة" المبدأ يمكن تحقيق المثالية في ادارة اال
لذلك تنظر الى الع بات التي تعترض التحسين كمجموعة انشطة متكاملة ومترابطة مع مراعاة الع بات على 
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( بان التميز Kumar & Bharathi, 2011, 155مستوى االنشطة الفردية. وفي سياق نفسه يشير )
تقليل الكلل في العمليات التشغيلية لم يعد خيارا في اآلونة االخيرة بل اصب  واقعًا  اللوجستي من خالل

إلزاميًا في اللعبة العالمية التنافسية التي تزداد وبشكل متزايد، ويتطلب تحقيق التميز اللوجستي المعتمد على 
شطة اللوجستية وهو بالتأكيد العمليات التشغيلية االعتماد على مبدأ التحسين المستمر في جميع جوانب االن

مهمة صعبة، ولكن ليس مهمة مستحيلة ويمكن تح يقها، وينبغي أن تعمل برامج التحسين المستمر بشكل 
فعال لتحليل اةداء االنشطة وبشكل شامل، وتحديد مجاالت القوة والضعل فيها، بغية اجراء التحسينات 

نطاق واسع على التحسين المستمر في االنشطة  الالزمة في الوقت المطلوب، ويعتمد المنظمات وعلى
 اللوجستية ويعتبر عنصرا هاما في زيادة القدرة التنافسية ولتحقيق التميز اللوجستي.

ويمكن االعتماد على مفاهيم عديدة لتحقيق التحسين المستمر في العمليات اللوجستية ومن هذه المفاهيم 
، والخطوات التي يجب ان Benchmarkingالمرجعية  والمقارنة Six Sigmaالرشيق وانحرافات الست 

 (Kumar & Bharathi, 2011, 155تتبعها المنظمة لتحقيق التحسين المستمر هي: )
اعتماد بيانات وممارسات المفاهيم )الرشيق وانحرافات الست والمقارنة المرجعية( لتحقيق اداء عالي  .1

 لننشطة اللوجستية. 
 تية لتحديد الثغرات للعمليات الحالية وتحديد أفضل الممارسات المعتمدة.إجراء تحليل لننشطة اللوجس  .2
تحديد فرص التحسين التي سوف تؤثر بشكل كبير على اةداء االنشطة اللوجستية من خالل التعمق في   .3

 العمليات التي سبق التحليل فيها.
 تطوير الغايات واالهداف وخطة المنظمة لكل فرصة من فرص التحسين.  .4
 ة تحليل لموارد المنظمة وتقديم التوصيات لتنفيذ التحسينات الالزمة في االنشطة اللوجستية. اعاد .5

( بان تحقيق التميز اللوجستي تعتمد على مجموعة ARC, 2014,7وانسجامًا مع الطرح السابق يرى )
،   Six Sigmaالخطوات المستندة على متطلبات الزبون، وتعتمد جودة عملياتها التشغيلية على مبادئ 

 ( ويختلل هذا الخطوات من منظمة الى اخرى حسب طبيعة عمل وانشطة المنظمة. 19الشكل )
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 ( 19الشكل )

 تحسين العمليات التشغيلية للخدمة اللوجستية 
Source: ARC Advisory Group , 2004, Operational Excellence in Inbound 
Logistics: A Strategy for Profitable Growth in Retail . 
www.arcweb.com/Community/terms/terms.htm  
  

 تعريف: اعتماد منظور مركز على الزبائن. .1
 ال ياس: إنشاء مقاييس قابلة للتطبيق. .2
 تحليل: تحديد مصادر االختالف. .3
 قضاء على االختالف.تحسين: اتخا  إجراءات لل .4
 التحكم: ضمان االحتفاظ بالتحسينات. .5

ويرى الباحث بان تقليل التكاليف اللوجستية وعبر عملياتها التشغيلية تتطلب االلتزام بمبادئ التحسين المستمر 
 المستند الى متطلبات الزبائن، الن اي عملية تحسين بهدف تقليل التكاليف ال تراعى فيها متطلبات الزبائن قد

ومن المفاهيم التي ركز عليها الكتاب في  Six Sigmaتكلل المنظمة بشكل اكثر بعد التحسينات، ويعد 
 عملية التحسين تقنية.

والمالحظ من االبعاد السابقة بعد التركيز على الزبائن من خالل تحقيق متطلباته وتقديم خدمة اللوجستية 
ت التشغيلية بان هذه االبعاد متناقضة كمبدأ عملها فال تمتاز بالجودة وبعد تقليل الكلل عبر تحسين عمليا

 يمكن تحقيق الجودة في الخدمة اللوجستية دون اضافة تكاليف على الخدمة المقدمة .  
Pettersson, 2015, 18وفي هذا االتجاه يرى ) حقيق بعد ( بان تحقيق متطلبات الزبائن والتركيز عليه وت

فكلما زاد احدى هذه  من االبعاد التي تمتاز بالعالقة الطردية فيما بينها ، التكلفة في الخدمات اللوجستية يعد
( هذا المبدأ. ولضمان تحقيق التميز اللوجستي 21االبعاد ازداد االخرى والعكس صحي  ويوض  الشكل )  

http://www.arcweb.com/Community/terms/terms.htm
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النشطة يجب ان نحقق التوازن في عمل هذه االبعاد، فالمنظمة يمكن ان تخفض التكاليف في بعض ا
ثر بالنتيجة على جستية مثل االستغناء عن الخزين االحتياطي باالعتماد على مهل زمنية طويلة وهذا قد يؤ اللو 

 جودة خدمة المقدمة .   
 

 
(21الشكل )  

 العالقة بين متطلبات الزبائن والتكاليف اللوجستيك
Source: Pettersson , A. 2015, Measurement of  Excellence and Cost in a Supply 
Chain, doctoral thesis , Lulea University of  Technology.   
ولمعالجة هذه المعضلة المنط ية والموجودة فعاًل في ارض الواقع قدم بعض من الكتاب بعض االقتراحات 

بان تحقق التميز اللوجستي يتم من خالل تقديم خدمة لوجستية تمتاز بجودة  (Pakdil, 2010,15) ومنهم 
ية وبتكلفة منخفضة ولتحقيق هذه الهدف يجب أن تبحث المنظمات عن اةدوات واالستراتيجيات التي عال

تساعدهم على الحصول على أداء عالي للعمليات واالنشطة اللوجستية، ومن هذه العمليات : معدل إعادة 
لتقليل التكاليف ( بانه Pettersson, 2015, 18العمل، معدل االخطاء ، معدل دوران المخزون. ويشير )

وتحسين من مستوى جودة الخدمة اللوجستية يتوجب على المنظمة ان تتخذ استراتيجيات لوجستية فعالة 
 واالخذ بنظر االعتبار تفاعالت جميع االطراف المشاركة فيه.

( ما سماه اعتماد خارطة طريق لتحقيق التميز اللوجستي Shah, 2003, 5  &Raghuramبينما اقترح ) 
حقيق التوازن بين الكلفة وجودة الخدمة اللوجستية المقدمة، ووصل الكاتبان العالقة بين هذين البعديين عبر ت

(، ويرى الكاتبان بانه كلما ازدادت التكاليف ارتفع جودة Unholy Equilibriumبالتوازن غير المقدس )
ية انخفضت الجودة، ولتغلب على الخدمة اللوجستية المقدمة وكلما قل تكاليف الموجهة نحو الخدمة اللوجست

هذه الحالة على المنظمات اجراء تغيرات هيكلية في البنية التحتية االساسية للمنظمة وانشطتها التي تعتمدها. 
( Groznik & Xiong, 2012, 49وبالتركيز على هيكلية االنشطة اللوجستية بغية تخفيض تكاليفها يرى  )

 متطلبات الزبائن  تكاليف اللوجستيك

 التميز اللوجستي
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جارية للمنظمات التي تقدم الخدمة اللوجستية وتخفيض التكاليف في ظل بان شرط االساسي لبقاء اةعمال الت
 المنافسة القائمة هو تطوير هيكل الموجهة لننشطة اللوجستية.

 Roland Berger Strategy) واظهرت نتائج دراسة قامت به روالند بيرجر لالستشارات االستراتيجية 
Consultants) بالتعاون مع جامعة ستانفورد(Stanford University)   تأثير هيكل االنشطة اللوجستية

وخصائص المنتج على أداء المنظمة وضمن تحقيق التميز اللوجستي، واظهرت نتائج الدراسة ما يلي: 
(Ohmayer & Kilimann, 2009, 1) 
( من المنظمات التي تقدم منتجات متنوعة حول العالم )التي شملته دراستهم(، نسبة 111من مجموع )  .1

( منها اعتمدت استراتيجية مناسبة لتنظيم هيكل فعال للوجستيك بحيث تعطي اةولوية للكلل 63٪)
( %6وتخفيض المخزون وتحسين معدالت االستخدام، بلغت نسبة العائد على اةصول لهذه المنظمات )
ةداء مقارنة بالمنظمات االخرى التي ال تعتمد على هذه االستراتيجية، وتفوقت أيضا على مؤشرات ا

 ( .٪4(، وزيادة هامش االرباح بنسبة )٪1فازداد نمو المبيعات بنسبة )
( من المنظمات التي تقدم منتجات مخصصة حول العالم )التي شملته دراستهم(، نسبة 54من مجموع ) .2

( منها اعتمدت استراتيجية مناسبة لتنظيم هيكل فعال للوجستيك، وقد صممت الهياكل وفقا 63٪)
م المنتج ومستوى االستجابة والمرونة التسليم ومستويات الخدمة، ازداد أداء هذه لخصائص التصمي

( مقارنة بالمنظمات االخرى ، وتفوقت أيضا على مؤشرات اةداء اةخرى فازداد نمو %4الشركات بنسبة)
 (.٪2(، زيادة هامش الرب  )٪5المبيعات بنسبة )

بين جودة الخدمة اللوجستية وتخفيض التكاليف كمتطلبات  استنادًا لما سبق يرى الباحث بان تحقيق التوازن 
 اساسية لتحقيق التميز اللوجستي ممكن من خالل االلتزام المنظمة بالمحددات االتية :

تطوير وتحسين العمليات التشغيلية باستمرار باالعتماد على مبدأ التحسين المستمر ويعتبر تقنية الموجهة  -
لربط متطلبان الزبون مع عمليات التحسين القائمة، وان اهمال مناسبة  Six Sigmaنحو الزبون 

 متطلباته في عمليات التحسين قد تولد تكاليف اضافية تتضمنه عملية التحسين .
تطوير هياكل مناسبة لننشطة اللوجستية القائمة بحيث تراعى في اعداها وتصميمها الترابط والتكامل  -

توقعة، مستندة على مبادئ تحقيق متطلبات الزبائن بالجودة والمرونة لالستجابة ةي تغيرات غير م
المناسبة وباقل التكاليف الممكنة، واالخذ بنظر االعتبار التكامل والترابط بين هذه االنشطة وجميع 

  االطراف  ات العالقة .
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 العالقة مع الم وردين  .3
ن تعتبر احدى االبعاد الرئيسة لجودة ( بان العالقة مع الّمورديMentzer, 2001, 86تشير نتائج الدراسة )

الخدمة اللوجستية وتؤثر بشكل كبير على جودة الخدمة اللوجستية المقدمة ويمكن ان تساهم بشكل كبير في 
خفض التكاليف وتحقق التميز اللوجستي. التعاون وبناء العالقات الجيدة  ات االمد الطويل بين المنظمة 

لمبادئ االساسية لتحقيق المنافع المتبادلة وتحقيق التميز اللوجستي،           والموردين مهمة جدًا وتعتبر من ا
ويدرو مدراء اللوجستيك اهمية هذه العالقات ويحترمونها سواء كانت مع اطراف داخلية او خارجية، وللتأكد 

 Relationship Quality Dimensionalمن نجاح هذه العالقة يجب ان تتوفر فيها ابعاد جودة العالقات)
 RQD ( واالبعاد هي: الثقة والرضا وااللتزام)Groznik & Xiong, 2012, 49 .) 

هذه االبعاد بة )جودة المنتج ، االستجابة ، طلب تغيير  (Steward & Hartley ,2010, 17)بينما يحدد
( بان جودة 27، 2116المنتجات، الدعم الفني، ال يمة االجمالية المستلمة، التكلفة(. ويرى )العمري والعاني، 

العالقات تشير الى درجة التي تكون بها العالقة بين الطرفين على شكل ملزم ونشط والعمل على ديمومتها 
لمدة طويلة االمد وتعتمد جودة هذه العالقة على ابعاد ) الثقة المتبادلة، االتصال الدائم، االلتزام التنظيمي، 

( تأثير ابعاد جودة العالقة  Al-Zeidi  et al., 2018,198التعاون المشترو(. وتشير نتائج دراسة)
والمتمثلة باةبعاد ) الثقة، التعاون، االتصال، االلتزام( على جودة خدمة الزبائن واشاروا الكتاب بان هذه وجود 

 عالقة مؤثرة وقوية ولكنها تتباين من بعد الى اخر وتظهر تأثيرها بشكل اكبر عند قياسها مجتمعًة.   
لباحث بان متطلب العالقة مع الموردين لتحقيق التميز اللوجستي يستوجب ان تحدد طبيعة هذه العالقة ويرى ا

على انها شراكة متينة وعلى المدى البعيد وان تتصل هذه العالقة بمجموعة معايير اشار اليها الكتاب بأبعاد 
عالقة وعدم كفاءتها مما يؤثر على جودة جودة العالقة، وغياب هذه االبعاد او عدم االلتزام به تعني هشاشة ال

 خدمة الزبون وعلى تحقيق المصال  بين الطرفين مما يعني خسارة للطرفين.  
 َمورد بشري مناسب  .1

يعد الّمورد البشري المدخل الرئيسي لتقديم التميز في الخدمة واإلنتاجية، وكالهما يمكن أن تكون مصادر 
ئل في منظمات الخدمات ويسمون بة ) موظفي الخطوط اةمامية( حيث هامة للميزة التنافسية، وتتطلب الوظا

السرعة والفعالية في تنفيذ المهام التشغيلية وكذلك التعاطل والودية عند التعامل مع الزبائن في بعض 
االحيان، ففي الخدمات اللوجستية يكون على عكس ما يحدث في المصانع  والتصنيع، فان العمال في مجال 

قد يكونون على اتصال مباشر مع الزبائن وهناو أدلة قوية تبين تأثير المورد البشري على                   الخدمات 
(.         Wirtz et al ., 2008 , 5جودة الخدمة المقدمة ويؤثر رضا الوظيفي على رضا الزبائن وبشكل كبير )

( (Isikli, 2013, 1نشطة بطريقة الفرق يشير وةهمية المورد البشري في االنشطة اللوجستية وادارة هذه اال
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بانه يمكن ان تحقق المنظمة التميز اللوجستي من خالل وجود مورد بشري كفوء قادر على تشكيل فريق 
( بان المورد البشري المناسب يلعب دورا هاما Groznik & Xiong, 2012, 49لوجستي متميز. ويرى )

لمدراء يدركون أهميته لممارسة وتنفيذ االنشطة اللوجستية لذا يقومون ومحوريًا في تحقيق التميز اللوجستي فا
 اواًل بتقييم الموظفين وتدريبهم وبعدها اشراكهم في تنفيذ االنشطة اللوجستية.

وتشير نتائج الدراسات التي أجريت مؤخرا في مجال إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد إلى أن نقص المورد  
ستيات أصب  مسألة لم يعد من الممكن تجاهلها، وأشار معهد آسيا والمحيط الهادئ البشري في مجال اللوج

للوجستيات في سنغافورة بالتعاون مع معهد اللوجستيات التابع لمعهد جورجيا للتكنولوجيا في الواليات المتحدة 
المحلية على  ، إلى أن مقدمي الخدمات اللوجستية المحليين حددوا نقص المواهب2112اةمريكية في عام 

أنه أحد التحديات الرئيسية في ادارة االنشطة اللوجستية كما أن نقص الخبرة في مجال إدارة اللوجستيات، إلى 
  جانب عدم كفاءة نظم دعم المعلومات، يشكالن ع بات أمام تطوير ادارة اللوجستيات وسالسل التوريد 

Okeduo, 2012, 61). ) 
بان هناو ست ممارسات إلدارة الموارد البشرية يساهم في تحقيق جودة  (Ueno, 2014, 28نتائج دراسة ) 

والتميز للخدمة المقدمة وهذه الممارسات هي )االستقطاب واالختيار، التدريب، العمل الجماعي، االتصاالت، 
ثر التمكين، التقييم والمكافئة( وتؤثر كل ممارسة بشكل مختلل على جودة الخدمة المقدمة واهمال بعضها يؤ 

 بشكل كبير على جودة الخدمة المقدمة وتزداد الجودة بالتزام بجميع هذه الممارسات. 
ويرى الباحث بان المورد البشري مهم في جميع االعمال ولكن في االعمال التي تتصل باالتصال المباشر 

ذه االبعاد من مع الزبائن فيتطلب االمر التركيز على ابعاد محددة ومؤثرة على طالب الخدمة وقد يختلل ه
خدمة لوجستية الى اخرى ومراعاة الممارسات االدارية للموارد البشرية يضمن تقديم خدمة لوجستية تمتاز 

 بالجودة والتفوق وهذا ما اشاره نتائج الدراسات السابقة.  
 نظام معلوماتي متطور  .2

تي، وتستخدم اغلب المنظمات تمتاز نظم المعلومات بأهمية كبيرة بالنسبة للمنظمات لتحقيق التميز اللوجس
نظام معلومات متطور إلدارة االنشطة اللوجستية في هذا المجال ويقدم نظام المعلومات المتطور مجال كبير 
للمنظمة للتحسين من انشطتها ولتحقيق التميز اللوجستي، فالمنظمات تميل الى استخدام نظم المعلومات 

ستغاللها ايضًا كأداة التخا  القرارات االستراتيجية المتعلقة وبشكل كبير في العمليات التشغيلية ويمكن ا
( Youssef & Asfour,2015, 145(. ويرى )Groznik & Xiong, 2012, 49باةنشطة اللوجستية )

بانه يمكن تحقيق التميز اللوجستي من خالل نظام معلوماتي متطور، عبر نقل المعلومات وبدقة بين 
ونظام المعلومات هي مجموعة من المكونات ن وجميع االطراف االخرى. المبيعات والمخازن والموردي
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والنشاطات المترابطة والمتناسقة التي تعمل على جمع البيانات ومعالجتها وتحويلها الى معلومات تساعد 
 ( 21، 2116االدارة لل يام بأعمالها ويتكون نظام المعلومات من العناصر االتية: )الموسوي ، 

وهي البيانات كل المواد التي يحتاجها النظام لكي يعمل ويحقق االهداف المرجوة منه  المدخالت: هي .1
 الخام من ) ارقام ، صور ، اشكال ، رسوم ، وغيرها ( التي يجب توفيرها إلنجاز العمل .

  العمليات )المعالجة(: ويقصد بالعمليات تحويل البيانات الى معلومات . .2
 مات لمخرجات : هي عبارة عن المعلو ا .3
  .التغذية العكسية: هي استرجاع المعلومات وتعتبر اداة لتحقيق الرقابة على عمل النظام .4

ويرى الباحث بان التغيرات التي حصلت في مجاالت االعمال ومنها المجال اللوجستي وتوجه اقتصاديات 
نظم المعلوماتية المتقدمة العالم الصناعية الى اقتصاديات الخدمة السريع والمرب  زاد من اهمية االعتماد على 

والتي تعتمد التكنولوجيا الحديثة التي تزامنت مع هذه التغيرات واعطت للمنظمات االدوات والبرمجيات 
والحلول البديلة التي يمكن وصفها بالذكية والكفؤة لتستبدل الملفات والسجالت الورقية باإللكترونية التي تمتاز 

من نقل المعلومة بصورة اسرع ولجهات المستفيدة مما يحسن جودة  بسهولة الخزن واالسترجاع مما يعزز
 العمل واالنشطة التي تمارسه المنظمة .  
  خامسًا: خطوات تطبيق التميز اللوجستي 

ان الوصول الى درجة التميز اللوجستي في اي منظمة البد ان يؤدي الى خلق قيمة للزبائن خالل تحسين  
للوجستية المقدمة لهم بالفعل، كما انه يؤدي ايضًا الى خلق قيمة ةصحاب الذي يطرأ على جودة الخدمة ا

راس المال او حملة االسهم من خالل تحسين الذي حصل على االنتاجية مع خفض التكاليف، ويتطلب 
 ( 176، 2116تحقيق التميز اللوجستي ضرورة االلتزام بالخطوات االتية: )إدريس ، 

ئن وتوقعاتهم ووضع استراتيجية محددة وواضحة لمقابلة هذه التوقعات الفهم الواض  لمتطلبات الزبا .1
 والمتطلبات بما في  لك العروض المقدمة للخدمات اللوجستية واهداف كل خدمة . 

تصميم االساليب واالدوات المالئمة ل ياس الجودة واالنتاجية للخدمات اللوجستية وتحديد مجاالت  .2
الخدمات واالختيار ما بين القرارات او التصرفات المتاحة للتحسين  التطوير والتحسين الممكنة في هذه

 والتطوير  لك على اساس الدراسة والمعلومات الصحيحة . 
 وضع اطار عام للعملية التنفيذ الخاصة بتطوير والتحسين للخدمات اللوجستية .  .3

ي وهذه الخطوات خمس خطوات لتحقيق التميز اللوجست (Cecere & Mayer, 2013, 12)بينما حدد 
تركز على التشخيص وتطوير ومرونة لننشطة كأساس لتخفيض التكاليف وتحقيق التميز اللوجستي وكاالتي 

                    : 
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 تحديد وتعريف اللوجستيك وما هي االنشطة التي تمارسها وكيف يتم تخفيض تكاليف انشطتها. .1
 يم المنتجات الصحيحة وبالوقت والمكان والسعر   تطوير ةنشطة لوجستية موثوقة: ويتم من خالل تقد .2

 الصحي  او المناسب وهذا يولد الثقة لدى الزبائن ويعزز جودة الخدمة اللوجستية ويخفض من التكاليف.   
جعل االنشطة اللوجستية تمتاز بالمرونة: بحيث تتكيف مع جميع التغيرات التي تحصل في بيئة االعمال  .3

 التي تمتاز بتقلبات الطلب وعدم القدرة على ضبط التكاليف. وخاصة البيئة الخارجية 
جعل االنشطة اللوجستية قابلة للتكيف مع الطلب: ويتم من خالل مناقشة واشراو الشركاء التجاريين  .4

وتبادل المعلومات والتغيرات التي تحصل في الطلب مما يقلل من نسبة اجراءات الطلب الخاطئة والتي 
 ي نهاية. تؤثر على التكاليف ف

جعل االنشطة اللوجستية مقابلة لحركة السوق واعتماد المنظمة لمفهوم المنظمة المتعلمة واعتماد على   .5
 التكنولوجيا الحديثة في ادارة انشطتها.

( خطوات تحقيق التميز اللوجستي مع االجراءات والممارسات االدارية التي 96، 2114وربط ) شعيب، 
ن التميز اللوجستي هو محصلة العوامل االدارية االساسية والتي تعتمد كأساليب تمارسها المنظمة فاعتبر با

تطبي ية تنفيذية لتطوير الخدمات اللوجستية والتي تتفق مع المراحل التنفيذية لدورة تشغيل االنشطة اللوجستية 
 وتتضمن تحقيق التميز اللوجستي تتبع الخطوات االتية :  

 التخطيط طويل االجل. -    تحديد اهداف الخدمة.         -
 عمليات التحسين الجارية. -التخطيط للعمليات الخدمية.       -
 ادارة القدرات المعلوماتية . -ادارة العالقات بين العاملين واالدارة والبائعين والموردين .   -

الث مراحل ( ث169،  2116وفي السياق نفسه وبغية تحول المنظمة لتطبيق التميز اللوجستي حدد )إدريس، 
 (.24التي تمر بها المنظمة، وحدد سمات كل مرحلة باختالف العوامل فيها، الجدول )

 ( 24الجدول )
 خصائص المراحل المختلفة للتميز اللوجستي 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة االولى العوامل االبعاد
وضع اهداف 

 الخدمة
التعامل مع كل معاملة كموقف 

 مستقلمنفصل او 
معاملة جميع الزبائن على قدم 

 المساواة.
 توفير خدمات متميزة . -
مقابلة التفوق على توقعات  -

 ومتطلبات الزبائن .
تخطيط طويل 

 االجل
 ارضاء الزبائن وعدم الشكوى. -
 ال يتم تنفيذه بشكل رسمي. -
 خطط فرعية . -

 تحقيق أهداف تم وضع  داخليًا. -
 نطاق ضيق)مثال/ التوزيع (. -
 سنوات 3-1غطي مدى زمني ي -

نطاق واسع يغطي جميع االعمال  -
 اللوجستية .

 سنوات 2-3مدى زمني يغطي  -
 سنوياً  - شهريًا  - يومي  -تخطيط العمليات 
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ميزانية تعتمد على فترة زمنية  - كل معاملة / نشاط - التشغيلية
 محددة 

 فترات زمنية متحركة .  -

عملية التحسين 
 الجارية

 تكاليف .تخفيض ال - تحسين سريع ايقاف النزيف 
 مشاركة محددة للعاملين. -

 تحسين مستمر نحو االهداف  -
 جودة وانتاجية .  -

العالقة بين 
 العاملين واالدارة 

 
 العاملون في مقابل االدارة   

    
 مشاركة محدودة للعاملين      

 تدريب العاملين . -
 تمكين العاملين . -
 مشاركة في االهداف/ المكافاة -

القدرات 
 المعلوماتية

 ل المعاملة تشغي -
 بيانات قليلة / عدم وجودها -
 عدم وجود قدرات تحليلية -

 تقارير عن نتائج المالية . -
 بيانات مجزئة. -
 قدرات تحليلية محددة  -

 دعم التخطيط بالبيانات التشغيلية. -
 بيانات مشتركة يسهل استخدامها. -

التكلفة مقارنة بالسنة  - مدخل القياس
 الماضية.

 التكلفة كنسبة من المبيعات. -
تحقيق ادنى مستوى لشكاوى  -

 الزبائن.

 التكلفة مقارنة بالموازنة . -
االنتاجية مقارنة بالمستويات  -

 السابقة.
 خدمة الزبائن مقارنة بالمنافسين. -

 التكلفة مقابل المعايير . -
الخدمة مقارنة بتوقعات ومتطلبات  -

 الزبائن.
التكلفة مقارنة بالمعايير  -

 الموضوعية.
العالقات مع 
الموردين 

مي ومقد
 الخدمات

 ال يتم ادارتها . -
 إدارة موجهة باألزمات. -

 التوج  بالتكلفة . -
 مصادر توثيق متعددة . -
 التوج  بالمناقصات المتنافسة  . -

 عالقة شراكة -
 التوج  بالنتائج . -
 تحسين مشترك. -

، االدارة االستراتيجية مفاهيم ونما ج وتطبيقات، دار النشر 2116المصدر: إدريس، ثابت عبدالرحمن،
 لثقافة، مصر. ل

 استنادًا لما سبق يرى الباحث ان خطوات تطبيق التميز اللوجستي يمكن تحديدها باالتي: 
 وضع اهداف اللوجستيك باالستناد واالعتماد على التشخيص الدقيق لمتطلبات الزبائن الحالية والمستقبلية. .1
 الى واقع العملي الملموس.تحدد االنشطة اللوجستية التي يمكن من خاللها ترجمة هذه المتطلبات   .2
تخطيط طويل االمد لننشطة اللوجستية والعمليات التشغيلية التي تتضمنها بحيث تمتاز هذه االنشطة  .3

 باإلنتاجية والجودة العالية وباقل التكلفة ممكنة.
 ت .تأهيل واالعتماد على المورد البشري المناسب المتفهم ةهداف المنظمة ومشاركتهم في اتخا  القرارا  .4
 بناء عالقات طويلة االمد مع الموردين تكون مبنية على الشراكة والثقة والمصال  المتبادلة .  .5
 اعتماد نظام معلوماتي متطور ينقل المعلومة وبسرعة ويربط جميع االطراف مع بعضها . .6
 قبلية .   وضع مقاييس مناسبة ل ياس االداء اللوجستي بحيث يكون مؤشرًا معتمدًا التخا  القرارات المست .7
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 المبحث الرابع 
 والتميز اللوجستي   LSCMالعالقة الفلسفية بين 

استكمااًل للتأطير النظري لمفاهيم الدراسة وإلسناد ودعم الجانب العملي بشكل اكبر يتطلب التعرف على اوجه 
هذه العالقة  والتميز اللوجستي من خالل مضامينهما، مستندًا في تحليل  LSCMالتقارب الفكري الفلسفي بين

 على ادبيات المتعلقة بالدراسة وحسبما ادركه وفسره الباحث، وعليه سيتضمن هذا المبحث المحاور االتية : 
 والتميز اللوجستي   LSCMاواًل:  العالقة بين 

التقليل او القضاء على الهدر في   Leanهو اعتماده على مفهوم الرشاقة  LSCMاالساس الفلسفي لمفهوم 
وخلق ال يمة للزبون ومسايرة توقعاته ومتطلباته، ولما كانت طبيعة البيئة الخارجية داعمة للزبون االنشطة 

الحدود  LSCMوتربص والمنافسة المستميتة للمنظمات وجهت لكسب رضا الزبون ظهرت مؤشرات تعتبر 
ة عالية للزبائن وتقليل الحديثة اليوم واضمن طريقة للبقاء في المنافسة إلمكانياتها في تقديم المنتجات بجود

. ولما كان الرشاقة منهج مستند الى مجموعة مبادئ (Hezbon ,2016,19)الهدر في جميع نشاطات 
واجبة االلتزام بها وترجمتها وتعبير عنها بمجموعة ممارسات قصدية وهادفة، وعبر اليات وتقنيات اختيرت 

 خطط وسياسات واستراتيجية،  فعد بذلك  بدقة تتحول هذه الممارسات الى نظام عمل مفصل تعتمد على
LSCM  بانها االستراتيجية الوحيدة التي يمكن ان تستخدمها المنظمات للتنسيق داخليًا وبين المنظمات

 ,Daud & Zailani)االخرى لتحقيق الكفاءة وتخلص من الهدر ولخلق قيمة لدى الزبائن وهو ما اشره 
2011 , 1) . 

اصاًل باعتباره جزء منه كنشاط وبالتركيز على   LSCMجستي من منطلق والتوجه وتنحدر فلسفة التمييز اللو 
الزبون وتحقيق متطلباته توقعاته كهدف، وتستخدم مبادئ وممارسات وتقنيات الرشاقة احيانًا للضرورة 
وللتنسيق والتكامل كمنهج وخاصية عمل، ولتحقيق الجودة في الخدمة اللوجستية المقدمة وباقل الكلل 

، من منطلق نشاط مكمل ومؤثرة على LSCMتوجب االمر وجود توجه استراتيجي يتوافق مع توجه اس
االنشطة االخرى، من جهة اخرى اعتباره من االنشطة المؤثرة على الزبون والتنافسية. وهذا ما اكده             

ي يجب ان تترجم استراتيجية ( حينما اشار بان التميز اللوجستي تعتبر غاية العامة الت165، 2116)إدريس، 
 االعمال اللوجستية في اي منظمة اعمال تحرص على تحقيق متطلبات الزبائن وتحقق الميزة التنافسية.

والتميز اللوجستي يمكن ان تتوض  من خالل   LSCMوباالستناد لما تشخيص محاور العالقة الفلسفية بين
 الجوانب االتية :

للتخلص او لتقليل جميع انواع الهدر المعروفة في جميع   LSCM  لما كانت الرشاقة منهجية تعتمده .1
ومنها االنشطة اللوجستية، يستدل على انها مسعى لتحسين االنشطة  LSCMالنشاطات المتضمنة ل 
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ومن ضمنها االنشطة اللوجستية وهذا ما يبرزه توافق العالقة بينها وبين التميز اللوجستي، باعتباره منهج  
 ق التحسينات الضرورية في االنشطة اللوجستية لتكون متميزة .يسعى الى تحقي

مجموعة مبادئ وممارسات وتقنيات للوصول الى الرشاقة والتي سميناها بالمتطلبات،  LSCMتستخدم  .2
وهذه المتطلبات متوفقة جدًا مع فلسفة وتوجه ومتطلبات التميز اللوجستي وتدعمه ايضًا بل تعتبر بعضها 

 وهو متطلب اساسي لتحقيق التميز اللوجستي.  LSCMأ التركيز على الزبون يعتمده اسس تح يقها، فمبد
لتمكن المنظمة وبالتنسيق مع مورديها وشركائها في تحدد وبدقة المسارات او المجاالت  LSCMتسعى  .3

سين التي يمكن ان تحسن فيها المنظمة خدماتها اللوجستية عن طريق تقليل تكاليفها وازالة الهدر فيها لتح
(. وهذا ما بينه اتفاق  العديد  Jaskanwal  et al, 2013,16من جودة الخدمة اللوجستية المقدمة )

 ,Ugochukwu) (Kimani , 2010 , 13);(Cudney & Elrod,2011, 22);من الكتاب امثال
            هو تحسين جودة الخدمة اللوجستية المقدمة عن طريق       LSCM( بان الهدف الرئيس من 87, 2012

مع منهجية التميز  LSCM) تقليل وقت الدورة واوقات االنتظار، تحسين دقة التسليم(. ويتوافق منهجية  
اللوجستي التي من مبادئها التركيز على الزبون من خالل تحسين جودة الخدمة اللوجستية المقدمة ومن 

 (. Rahmat & Faisol, 2016,341ابعادها: الدقة في التسليم والتوقيت وهو ما اشره )
في تحسين االنشطة من خالل التبسيط والقضاء على الهدر وتقليل من االنشطة التي ال  LSCMاسهام  .4

تضيف قيمة، خفض التكاليف بشكل كبير وحسنت من الجودة والمرونة، والتسليم في الوقت المحدد 
شطة التي يمكن ان يحسنوا فيها وساعدت المدراء في تشديد تركيزهم على الجوانب التشغيلية لجميع االن

ويزيد من فرصة نجاح المنظمة وتساهم في تعزيز اداء هذه االنشطة ومنها االنشطة اللوجستية فبات 
. ولما كانت تخفيض (Afonso & Cabrita, 2015, 270)المنظمات اكثر قدرة على المنافسة 

 LSCMميز اللوجستي، سبق التكاليف في االنشطة اللوجستية حاجة وضرورة ومتطلب لتحقيق الت
واعطى المبادرة لهذه الخطوة الصعبة والتي يغشاه مدراء اللوجستيك لربطه بمستويات جودة الخدمة وهذا 

( حينما اشار بان تقليل تكاليف االنشطة اللوجستية الى ادنى حد Pettersson, 2015, 18ما اكده )
 ممكن يحقق التميز اللوجستي.

والتميز اللوجستي توضحت من خالل   LSCMرى الباحث بان العالقة الفلسفية بين وباالستناد الى ما سبق ي
كمبادئ وممارسات او اهداف قصدية وبين منهجية عمل  LSCMالترابط المنطقي بين ما تسعى لتح يقه 

، ولما  LSCMالتميز اللوجستي التي وجدت وتوضحت متطلباته بشكل عميق في منهجية عمل وتطبيق 
 ، ازداد احتمالية تطبيق ونجاح مفهوم التميز اللوجستي . LSCMة اللوجستية جزء من كانت االنشط
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 والتميز اللوجستي LSCMثانيًا: العالقة بين انشطة  
تعتمد عمليات الشراء الرشيق بشكل كبير على المعرفة  العالقة بين الشراء الرشيق والتميز اللوجستي: .1

رغباته بشكل صحي  الى الموردين لتشخيصها وتوفيرها بشكل وادراو ما يريده الزبون ونقل حاجاته و 
. ويتم ضمن فلسفة الشراء الرشيق التعامل مع اقل عدد من (Oko, 2016, 2073)صحي  ايضًا 

الموردين وتعطي االفضلية التعاقد والشراكة مع الموردين االقرب، ومساهمة في بناء قدرات الموردين 
د التي يوفرونها وفي نفس الوقت السيطرة وتخفيض كلل تلك المواد   لتمكينهم من تحسين الجودة الموا

(Hagstrom & Wollner, 2011, 4) ويتطلب الشراء الرشيق االلتزام واالنضباط والموثوقية والدعم .
من جميع االطراف بغية تحقيق مجموعة أهداف منها القضاء على فترات االنتظار الطويلة، معالجة 

ئة، الحد من اوقات الشراء وتقليل تكاليفها وتحقيق رضا الزبائن وتحقيق حاالت التنبؤ الخاط
وعند مقارنة ومقابلتها التوجهات السابقة . (Harland, et al., 2007, 3);(Oracle, 2006,4التنافسية)

 للشراء الرشيق مع التميز اللوجستي تتوض  طبيعة العالقة الترابطية المنط ية بينهما وبشكل كبير، وتبرز
خيوط هذه العالقة اواًل من خالل عمليات الشراء الرشيق التي وجهت لخدمة الزبون من خالل توفير مواد 
او منتجات تلبي حاجات ورغبات الزبائن وهذا ما يؤكده ويسعى لتح يقه التميز اللوجستي، وبذلك يتم 

ي يتم عبر بناء شراكات التعامل مع عدد محدد من الموردين والتعامل مع الموردين في التميز اللوجست
وعالقات طويلة مبنية على الثقة والمصال  المتبادلة وال يمكن اعتماد هذه الفلسفة اال مع العدد المحدد من 
الموردين، ولما كانت الهدف الرئيس من الشراء الرشيق تقليل االوقات وتخفيض التكاليف وتحسين الجودة 

 ات التي يتم من خاللها تحقيق التميز اللوجستي.  وتحقيق رضا الزبائن فأنها بذلك توفر متطلب
اختيار المورد المناسب من القضايا الحاسمة  يعدالعالقة بين المورد الرشيق والتميز اللوجستي:  .2

واالستراتيجية للمنظمة وهناو معايير عديدة يمكن ان تستند اليها المنظمة الختيار الموردين             
(Reddy et al ., 2016, 295).  ولما اضحى التعاون بين جميع االطراف المشاركين اساس نجاح

المنظمات، سعت العديد من المنظمات لتحقيق التعاون مع الموردين والتفهم حول ادماج مفهوم الرشاقة 
بين عالقتهما لخلق بيئة رشيقة بين الطرفين وفرض لثقافة الرشاقة ستسهم كنتيجة في القضاء على الهدر 

والمتضمنة لننشطة اللوجستية وتخفض التكاليف ثانيًا  SCMفق ال يمة عبر جميع انشطة اواًل وتد
(Marks & Barkman, 2007, 4 فتغلب ثقافة الرشاقة على التقليدية لدى الموردين يجعلهم قادرين .)

طة على امتالو والقدرة على التكيف مع المتغيرات الستعانتهم بفلسفة الرشاقة في تعاملهم مع االنش
والعمليات القائمة مما يسهم في كفاءة هذه االنشطة والعمليات ويحسن من جودة منتجاته وتحسن من 

. ولما كان توجه الرشيق في التعامل مع الموردين (Intelog,2005,3)جودة الخدمة اللوجستية ايضاً 
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ت ليكون قادرًا على تتمحور حول بناء عالقات طويلة االمد وامداده بالقدرة والتحرو لمواجهة المتغيرا
توفير المنتجات بالجودة المطلوبة وباقل التكاليف وفي الوقت المناسب لضمان تحقيق متطلبات الزبون 
وتوقعاته. وان بدلنا التوجه السابق و كرنا التميز اللوجستي بداًل من المورد الرشيق فيما يتعلق بإدراكات 

فلسفته، فالصورة السابقة توض  وبشكل كبير مدى المفهوم وتعامله مع الموردين لتطابق مع فكرته و 
 تقارب والعالقة بين المورد الرشيق التميز اللوجستي وكيف ان منجيتهما وفلسفتهما متطابقة ومؤثرة . 

ادراو الزبائن لح يقة بان نشاط النقل مرتبط بال يمة جعلت العالقة بين النقل الرشيق والتميز اللوجستي:  .3
جيًا في عمل العديد من المنظمات، ومن المعروف ايضًا بان اي نشاط للنقل يتضمن النشاط جزءًا استراتي

العديد من الهدر مثل ) نقل المنتجات الخاطئة، الى االماكن الخاطئة، استخدام الوسائل نقل خاطئة(، 
ليها وهذه االنواع من الهدر تعتبر تكاليف اضافية سعت المنظمات لتطبيق مفهوم النقل الرشيق للقضاء ع

ولتسليم المنتجات المناسبة بالكمية والوقت والجودة المناسبة لزبائنها لتحقيق مستويات اداء عالية في 
. فالنقل الرشيق بمثابة توجه استراتيجي موجه (Taylor & Martichenko ,2006, 3)مجال النقل 

ل مع المنتجات والمواد ، ويزداد اهميتها عند التعامSCMنحو المنافسة في مجال النقل وتحقيق لنجاح 
القابلة للتلل، وتناسب االسواق المتقلبة والدينامية والتي تتطلب مستويات عالية من المنافسة، فتطبيقه 

 ,. Arriaga , et alسيسهم بشكل كبير في القضاء على الهدر خالل عملية النقل ويحسن كفاءتها)
ط النقل اختيار الوسائل المناسبة للنقل (. ومن مجاالت التي يمكن ان تسهم في تحسين نشا1 ,2013

. مما سبق العالقة بين النقل (Oko,2016, 2073)وتجميع االوامر واصدارها بضمان تدفق لل يمة 
الرشيق والتميز اللوجستي يمكن احتوائها من خالل فهم طبيعة نشاط النقل التي يمكن ان يشار اليها 

نشطة االساسية، وتتوض  معالم هذه العالقة من خالل بالنشاط اللوجستي والذي صنفه البعض ضمن اال
قدرة النقل الرشيق بتحقيق التميز اللوجستي في مجال النقل بشكل خاص عبر تحقيق الثماني الصحي  
اي القدرة على تحقيق واختيار )المواد، المصدر، الوقت، الكمية المكان، السعر، الجودة، الخدمة( 

جهة للمتطلبات الزبون والمعالجة لقضايا الهدر في نفس الوقت وخاصة ما الصحيحية المولدة لل يمة والمو 
يتعلق بالبعد الكلفة ، فالتميز اللوجستي يتحاور مع توجهات المعاصرة للزبون المبنية على  السرعة في 
توفير متطلباته بالشكل التي يضمن سعرا وجودة وخدمة يتوقعها مناسبة له وفي الوقت والمكان الذي 

 وحسب الكمية التي طلبها .  يرغبه
 جميع استبعاد حول االنتاج الرشيق  يتمحور اهتمام  العالقة بين االنتاج الرشيق والتميز اللوجستي: .4

 ,Heizer & Render) الزبون  نظر وجهة من النهائي للمنتج قيمة تضيف ال التي اةنشطة
ة )اللوجستيات الخارجية، التوزيع . فهي بذلك تسعى الى تحقيق التميز في خدمات اللوجستي(2011,17
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المادي( من خالل تسليم المنتجات النهائية الى الزبون في الوقت المحدد وبالكمية المطلوبة وعلى النحو 
(. وتتوض  العالقة الوثيقة بين 165، 2116الذي يجعل الزبون واثقًا من اعمال المنظمة )ادريس، 

ي قطاع الصناعات التحويلية لتأثيرها الكبير على الجودة االنتاج الرشيق واةنشطة اللوجستية خاصة ف
. وتتض  جذور هذه العالقة من خالل عمليات االنتاج (Kimani ,2013,16)واداء االعمال اللوجستية 

، وتقليل من مستويات JITالرشيق المعروفة بقدرتها على االنتاج في الوقت المحدد باعتماده على مفاهيم 
لجودة المقدمة مما يقلل التكاليف االنتاج وتعزز االنشطة اللوجستية الموجهة نحو المخزون وتحسين من ا

. ويتطلب تنفيذ عمليات االنتاج الرشيق ( Johansson,2010, 22)الزبائن وتحقق جودة  والتميز فيها 
ل من مجموعة مبادئ وممارسات وتقنيات االنتاج المتقدمة التي تهدف بصورة رئيسة الى ازالة الهدر وتقل

الموارد المستخدمة الى ادنى حد وتعظم ال يمة للزبون وتحسن التنافسية والربحية المستندة الى ال يمة من 
(. وتعزز هذه المبادئ والممارسات والتقنيات لإلنتاج الرشيق 1، 2112وجهة نظر الزبون )االسدي، 

اللوجستي من تح يقه وخاصة  فرصة تحقيق التميز اللوجستي فمبادئها متطابقة مع تسعى اليها التميز
فيما يتعلق بالتركيز على الزبون وخلق ال يمة وتدفقه للزبون، واعتماد مبدأ السحب يجعل من كفاءة 
االنشطة اللوجستية مزودة لل يمة بشكل اكبر وبها يمكن تقليل من التكاليف الناتجة عن تدفق المواد 

 باتجاه الزبائن في حاالت العدم التأكد.  
يعتبر نشاط التخزين من اهم االنشطة اللوجستية في  بين التخزين الرشيق والتميز اللوجستي: العالقة .5

النظم الصناعية والخدمية، وتظهر تأثيرها الكبير على جودة وكلفة المنتجات المقدمة ومستوى تدفق 
. ويعد ضمن بعض تصنيفات من  االنشطة الرئيسة (Manzini ,2012 , 2)المنتجات للزبون 

(. ويستخدم الرشاقة مع التخزين لتحسين عملياتها والحفاظ على 12، 2111جستيك )الحاج ، للو 
المخزون وتقليل من العمليات التي ال تضيف قيمة وتقليل المساحة المخزنية، وتعتمد المخازن على 

 ,Tostar)مجموعة مبادئ وتقنيات الرشيقة لتحسين تدفق المواد وتسهيل العمليات للتقليل من الهدر 
.  وانواع الهدر السبعة التي يمكن التخلص منها في مجال التخزين هي: طريق التخلص (76 ,2008

من اشكالية خزن المواد الزائدة وعدم قيام بعمليات نقل غير ضرورية، تقليل اوقات  االنتظار وتقليل 
ة الزائدة الروتينية تقليل الحركات الزائدة  وعدم تخزين المواد غير الضرورية والمطلوبة التخلص من معالج

(. فالمالحظ بانه من خالل التخزين الرشيق يمكن تجميع أوامر (Bozer, 2012, 28 العيوب والتلل 
التخزين وإدارتها بأفضل وسيلة وتحقق الكفاءة فيها مما يقلل من اةنشطة التي ال تضيف قيمة في 

(.                    Myerson, 2008, 21مواد )نشاطات: االستالم، التخزين، التعبئة والتغليف، الشحن لل
مما سبق بيان العالقة بين التخزين الرشيق والتميز اللوجستي تكون موجهة بالتميز في خدمة التخزين 
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بشكل اساسي باعتباره نشاط لوجستي مهم ومولد لل يمة عبر البعد الزمني عن طريق االحتفاظ بالمواد 
وبة ، فالمنظمات التي طبقت التخزين الرشيق اعطت تميزًا في ادارة انشط وتوفيره بالوقت والجودة المطل

تها اللوجستية باتجاه تحقيق التميز فيه، فمعالجة انواع الهدر المعروفة في االنشطة المخزنية ستقلل من 
رغبه التكاليف وتحسن من ادارة االنشطة المخزنية عبر توفير المواد المطلوبة والمرغوبة وحسبما يدركه وي

الزبون والمحافظة على جودة المواد والمنتجات بصورتها التي استلمت به، باإلضافة الى تسريع من اوامر 
الصرف والشحن من المخازن من خالل تقليل اوامر االنتظار واالجراءات الروتينية غير الضرورية 

وتعطي للمنظمة التفوق  المتعلقة بها ، ما يعزز من جودة خدمة اللوجستية المقدمة في مجال التخزين
 والتميز في هذا المجال.     

تتمحور فكرة الزبون الرشيق حول االهتمام بالزبائن  العالقة بين الزبون الرشيق والتميز اللوجستي: .6
وتنميتهم بهدف تطوير منتجات موازية تقابل حاجاته ورغباته، واالبتعاد عن افتراض منتجات تظن انها 

اي التكلم واالستماع الى الزبائن وترجمة اقوالهم الى تصاميم وعمليات انتاج تلبي تلبي متطلبات الزبائن، 
(. ومن اجل تحول المنظمة من اتباع النهج التقليدي (Alvarez, 2014, 4-5هذه الحاجات والرغبات 

قة لدى تعامله مع الزبون الى نهج الزبون الرشيق يتطلب فهم الزبون وااللتزام المنظمة بممارسات متعل
بالزبون مثل مشاركة الزبون في عمليات التصميم المنتج وبناء عالقات شراكة مع الزبون                     

( Gregurek, 2014, 66) ويتوافق نهج وفلسفة نشاط الزبون الرشيق مع نهج التميز اللوجستي فيما .
التركيز على الزبون وفهم  ( بانMentzer et al., 2001, 82يتعلق بتعامله مع الزبون فكما اشار )

متطلباته يسهم في تحسين جودة الخدمة اللوجستية طريق لتحقيق التميز اللوجستي. وتظهر طبيعة 
العالقة ومؤشراته من خالل المنطق االتي اي نشاط مضيف لل يمة هو نشاط ملبي لحاجات الزبائن وكما 

سفة الزبون الرشيق هو فهم لحاجات الزبائن يدركه الزبون اصاًل وليس كما تدركه المنظمة، ولما كان فل
ومتطلباته من خالل االستماع اليه قبل توفيرها عن طريق المشاركة واالتصال وبناء العالقات سيعزز هذا 
النشاط من االنشطة اللوجستية الموجه نحو الزبون باتجاه الجودة في الخدمة اللوجستية المقدمة وكما 

من التكاليف الزائدة التي استحو ت على بعض االنشطة اللوجستية  يدركه الزبون وبهذا سوف نتخلص
 التي لم تسترضي متطلبات الزبون ولم تعطي له ال يمة المطلوبة. 

والتميز اللوجستي ولعدم تمكن الباحث من ايجاد مصادر  LSCMاستنادًا الى ما سبق طرحه من العالقة بين انشطة  
متغيرين، حاول الباحث وبإمكانياته المتواضعة ايجاد عالقة نظرية بين المتغيرين من وطروحات للكتاب ربطت العالقة بين ال

، ثانيًا: اظهار المطابقة لمتطلبات التميز اللوجستي بشكل  LSCMخالل اظهار اواًل : القصد والتأويل وبشكل مختصر ةنشطة 
ون مؤثرة وباتجاه االيجابية في تحقيق التميز بتح يقه وكل على حدة وبذلك تك LSCMعام او احداهما مع ما تسعى أنشطة 

 اللوجستي في متطلباته. 
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 الفصل الرابع
 وصف ابعاد الدراسة وتحليلها

يعرض هذا الفصل نتائج التحليل االحصائي التي توصل اليها الباحث عبر مجموعة من االختبارات     
حول (*)(*)SPSS16البرنامج االحصائي  االحصائية المعروفة والمقبولة في الدراسات االنسانية وباستخدام

، لتحقق وصل متغيرات الدراسة واختبار عالقات االرتباط قيد الدراسةاجابات افراد المبحوثين في الشركتين 
والتأثير والتباين، وعليه قام الباحث بتحليل البيانات قام الباحث بأجراء بعض االختبارات االستباقية للتأكد بان 

 ن الناحية االحصائية . البيانات صالحة م
التوزيع الطبيعي: ويشير هذا االختبار الى توزيع البيانات المستحصلة من استمارة االستبيان، واستخدم  .0

سمينروف( للتأكد من توزيع البيانات، وبعد اجراء االختبار  -( طريقة )كولمكروف Zالباحث اختبار )
( المعتمد في هذه الدراسة والمقبول 0.05من ) ( وهي قيمة اقل0.00بلغت )  P.valueتبين بان قيمة 

 في الدراسات االنسانية ، وتبين بان جميع البيانات توزعت توزيعًا طبيعيًا.

تجانس التباين: وتشير الى مدى تجانس البيانات اي مدى قربها من وسطها الحسابي، ويستدل على قيمة  .0
تبار بينت النتائج بان جميع البيانات متجانسة ايضًا، وبعد اجراء االخ P.valueالتجانس من خالل قيمة 

 ( لجميع البيانات. 0.00والتي كانت ) P.valueمن خالل قيمة  
 وعليه تضمن هذا الفصل المباحث االتية: 

 المبحث االول: وصف وتشخيص متغيرات الدراسة
 المبحث ثاني: تحليل عالقات االرتباط بين ابعاد الدراسة

 قات األثر بين ابعاد الدراسةالمبحث ثالث: تحليل عال 
 المبحث رابع: تحليل عالقات التباين بين ابعاد الدراسة 
 

 

 

 

                                                           
  6SPSS 1 باالعتماد على نتائج برنامج دة في هذا الفصل من إعداد الباحثالجداول الوار  جميع (*)
 ( لغرض إجراء االختبارات اإلحصائية )1.15تم االعتماد في الجانب التطبيقي من الدراسة على مستوى المعنوية ) (*)

 .لكونه المستوى المقبول في الدراسات اإلدارية (  تحليل االرتباط ، تحليل االنحدار،  t، اختبار  Fاختبار
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 المبحث االول
 وصف وتشخيص متغيرات الدراسة

وفق ما يدركها المبحوثين في الشركتين قيد الدراسة فاسةتخدم يعرض هذا المبحث وصفًا تحليليًا ةبعاد الدراسة 
الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة ونسةةبها المئويةةة ونسةةبة االسةةتجابة الةةى مسةةاحة  التوزيعةةات التكراريةةةح واالوسةةاط

 . ويتضمن المبحث المحاور االتية:(*)الم ياس ومعامل االختالف
 حسب ادراك المبحوثين لكل نشاط: LSCM أواًل: وصف وتشخيص متغيرات انشطة اله

  وصف نشاط الشراء الرشيق .1

ثل التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ( الذي يم05تشير نتائج الجدول )
الى  ،نشاط الشراء الرشيقالتي تمثل و ، (V1-V8)للمؤشرات  ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالمعيارية 

ى أن وهذا يدل عل (%69.9)بل   )أتفق بشدة، أتفق( االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاقمعدل  ان
تتجه نحو القطب االيجابي باالعتماد على م ياس و المبحوثين  االفرادأراء  عالية في هناو درجة انسجام

الفرضي للم ياس  ( والذي هو اعلى من الوسط الحسابي3.8)ليكرت( الخماسي وعزز  لك الوسط الحسابي )
اتفاق المبحوثين وبدرجة  وهذا يعني (%23ختالف )المعامل ابلغت قيمة و ( 0.8وانحراف معياري ) (3)

( أما %10.5عدم االتفاق فقد بل  )معدل واضحة حول هذه المتغيرات وفقا لوجهة نظرهم الشخصيةح أما 
 ( وهي نسبة تشير إلى عدم التأكد أو الثقة وربما عدم المعرفة.%19.6وبلغت ال يمة المحايدة )

ي ان مستوى االدراو ايجابي ويرتقي الى ( ا%76وبلغت نسبة االستجابة لمتغير نشاط الشراء الرشيق )
المستوى الرابع )ارتفاع المستوى للحالة المدركة( وهذا يشير الى ان هناو ادراكا عاليًا لدى االفراد المبحوثين 

   بأهمية تنفيذ هذا النشاط في الشركتين قيد الدراسة.
. تهتم V4) فير احتياجاتها من المواد(تجتهد شركتنا باستخدام الشراء االلكتروني لتو V3. ويعد المتغيرات )

 رفع نسبة االتفاقاسهاما في المتغيرات من اكثر و  ،شركتنا بمعالجة جميع انواع الهدر في نشاط الشراء(
                                                           

  تندرج مواقف المديرين إزاء متغيرات الدراسة وفق مؤشر نسبة االستجابة إلى آلية المقياس على النحو  (*)

 (:374, 1991: تقسم آلية المقياس إلى خمسة مستويات متساوية )تشاو,االتي    

 ويمثل تدني شديد في مستوى الحالة المدركة.  99ح39  - 21ى األول يقع بين المستو
 ويمثل تدني في مستوى الحالة المدركة.  99ح59- 41المستوى الثاني يقع بين 
 ويمثل المستوى المتوسط للحالة المدركة. 99ح69 – 61المستوى الثالث يقع بين 

 فاع مستوى الحالة المدركة.ويمثل ارت  99ح19 – 71المستوى الرابع يقع بين 

 شديد في مستوى الحالة المدركة.ويمثل ارتفاع  111 – 91المستوى الخامس يقع بين 
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 ،( 0.8( وانحراف معياري )3.9وبوسط حسابي )، (%78.8بمعدل قدره ) اا  جاء لنشاط الشراء الرشيق
تمدان الشراء االلكتروني لتوفير احتياجاته من المواد، وكذلك يبين نتائج المؤشرين بان الشركتين تع ويفسر

 ,Oko)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  حرص الشركتين في معالجة جميع انواع الهدر في نشاط الشراء.
يقلل عن المواد مما  يقلل الوقت والجهد وتكاليف السفر والبحثبان الشراء االلكتروني  اشارحينما  (2016

 .الهدر في الشراءت حاالمن 
أعلةةى نسةةبة عةدم اتفةةاق بةةين المسةةتجيبين تتعامةةل شةركتنا مةةع عةةدد قليةةل مةن المةةوردين، . (V8)وعكةس المتغيةةر 

 (33.3( وبةةأعلى معامةةل اخةةتالف مقةةداره )1( وانحةةراف معيةةاري )3( وبوسةةط حسةةابي مقةةداره )%38.7بواقةةع )
  سياستها التعامل مع عدد قليل من الموردين.  وهذا يدل على ان الشركتين ليس من، بين المتغيرات النشاط 

 ( 25الجدول )
 متغيرلونسبة االستجابة ومعامل االختالف التوزيعات التكرارية واةوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 قيد الدراسةالشركتين في  الشراء الرشيقنشاط 

 
 الَمورد الرشيق نشاط وصف  .0

( الذي يمثل التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 02نتائج الجدول ) تشير
الى  ،نشاط المورد الرشيقالتي تمثل و  (V9-V16)للمتغيرات  سبة االستجابة ومعامل االختالفونالمعيارية 

وهذا يدل على أن ، (%74.6)بل   )أتفق بشدة، أتفق( معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاق ان
االعتماد على م ياس تتجه نحو القطب االيجابي بو المبحوثين  االفرادأراء  عالية في هناو درجة انسجام
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 أتفق
 ال اتفق  محايد أتفق بشدة

 ال اتفق بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ق
شي
لر
 ا
ء
را
ش
ال
: (

Va
r. 

1 
– V

ar
. 8

) V1 23 28.8 38 47.5 16 20 3 3.8 - - 4 0.8 80 20 

V2 24 30 38 47.5 12 15 6 7.5 - - 4 0.8 80 20 

V3 19 23.8 44 55 12 15 5 6.2 - - 3.9 0.8 78 20.5 

V4 20 25 43 53.8 12 15 5 6.2 - - 3.9 0.8 78 20.5 

V5 24 30 33 41.2 17 21.2 6 7.5 - - 3.9 0.9 78 23 

V6 20 25 36 45 17 21.2 5 6.2 2 2.5 3.8 0.9 76 23.6 

V7 22 27.5 36 45.0 18 22.5 4 5 - - 3.9 0.8 78 20.5 

V8 7 8.8 21 26.2 21 26.2 29 36.2 2 2.5 3 1 60 33.3 

المعدل 
 23 76 0.8 3.8 0.6  9.9  19.6  45.2  24.7  العام
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الفرضي  ( والذي هو اعلى من الوسط الحسابي3.9وعزز  لك الوسط الحسابي ) ،)ليكرت( الخماسي
وهذا يعني اتفاق  (%19ختالف )المعامل ابلغت قيمة معدل و ( 0.75وقيمة انحراف المعياري ) (3للم ياس)

عدم االتفاق فقد بل  معدل شخصيةح أما المبحوثين وبدرجة واضحة حول هذه المتغيرات وفقا لوجهة نظرهم ال
( وهي نسبة تشير إلى عدم التأكد أو الثقة %18( وهي نسبة قليلة جدًا، أما ال يمة المحايدة فبلغت )5.7%)

( اي ان مستوى االدراو %78وربما عدم المعرفة. وبلغت نسبة االستجابة لمتغير نشاط المورد الرشيق )
بع )ارتفاع المستوى للحالة المدركة( وهذا يشير الى ان هناو ادراو عالي ايجابي ويرتقي الى المستوى الرا

ويعد                         لدى االفراد المبحوثين بأهمية تنفيذ هذا النشاط في الشركتين قيد الدراسة.
رفع نسبة اسهاما في المتغيرات من اكثر  تعمل شركتنا على اختيار المورد المناسب باستمرار،(V9). المتغير
( وبانحراف معياري 4.2وبوسط حسابي ) (%87.5بمعدل قدره ) اا  جاء لنشاط الّمورد الرشيق االتفاق

ان الشركتين على الرغم من االعتماد على اكثر من مورد لتوفير احتياجاتها من المواد ويشير  لك  ،(0.8)
 Reddy et)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اال انها تختار المورد التي تلبي متطلباتها وحسب سياسة الشركة. 

al ., 2016)  للمنظمات وضامن لنجاح  ورد المناسب امر حاسم واستراتيجياختيار المّ حينما اكد بان
تساهم اجراءات موردينا على ( V16وعكس المتغير ). العالقات بين االطراف المشاركة في سلسلة التوريد

( وهي نسبة قليلة جدًا %8.7دم اتفاق بين المستجيبين مقداره )أعلى نسبة عتحسين االنشطة اللوجستية، 
 .(21( ومعامل اختالف مقداره )0.8( وبانحراف معياري )3.8وغير مؤثرة،  وبوسط حسابي مقداره )

 (26الجدول )
نشاط  لمتغير ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالتوزيعات التكرارية واةوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 قيد الدراسةالشركتين المدورد الرشيق في 
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ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق بشدة

 بشدة
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ق
شي
لر
 ا
رد
و
لم
 :ا

(V
ar

. 9
 – 

Va
r. 

16
) 

V9 34 42.5 36.0 45.0 6 7.5 4 5 - - 4.2 0.8 84 19 

V10 21 26.2 42 52.5 14 17.5 3 3.8 - - 4 0.7 80 17.5 

V11 21 26.2 45 56.2 11 13.8 3 3.8 - - 4 0.7 80 17.5 

V12 14 17.5 41 51.2 21 26.2 4 5 - - 3.8 0.7 76 18.4 

V13 18 22.5 40 50 16 20 5 6.2 1 1.2 3.8 0.8 76 21 

V14 11 13.8 49 61.2 14 17.5 6 7.5 - - 3.8 0.7 76 18.4 



222 
 

V15 19 23.8 39 48.8 18 22.5 4 5 - - 3.9 0.8 78 20.5 

V16 16 20 42 52.5 15 18.8 6 7.5 1 1.2 3.8 0.8 76 21 

 المعدل

 19 78 0.75 3.9 0.3  5.4  18  52.2  24  العام

 شيقوصف نشاط النقل الر  .3

( الذي يمثل التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 02تشير نتائج الجدول )
الى  ،نشاط النقل الرشيقالتي تمثل و  (V24-V17)المتغيرات  ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالمعيارية 

وهذا يدل على أن ، (%79.2)بل   بشدة، أتفق()أتفق  معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاق ان
تتجه نحو القطب االيجابي باالعتماد على م ياس و المبحوثين  االفرادأراء  عالية في هناو درجة انسجام

الفرضي للم ياس  ( والذي هو اعلى من الوسط الحسابي4)ليكرت( الخماسي وعزز  لك الوسط الحسابي )
وهذا يعني اتفاق المبحوثين وبدرجة  (%18ختالف )المعامل اقيمة  بلغتو ( 0.7وانحراف المعياري ) (3)

)عدم االتفاق( فقد بل   االنسجامعدم معدل واضحة حول هذه المتغيرات وفقا لوجهة نظرهم الشخصيةح أما 
وبلغت نسبة االستجابة لمتغير نشاط  .(%17.6( وهي نسبة قليلة جدًا ، وبلغت ال يمة المحايدة )3.2%)

( اي ان مستوى االدراو ايجابي ويرتقي الى المستوى الرابع )ارتفاع المستوى للحالة %79رشيق )المورد ال
المدركة( وهذا يشير الى ان هناو ادراكا عاليًا لدى االفراد المبحوثين بأهمية تنفيذ نشاط نقل الرشيق في 

من  تناسب طبيعة اسواقها، تستخدم شركتنا وسائل نقل مناسبة V20) ويعد المؤشر) الشركتين قيد الدراسة.
وبوسط ، )%(87.6بمعدل قدره  اا  جاء لنشاط الشراء الرشيق رفع نسبة االتفاقاسهاما في المتغيرات اكثر 

ان الشركتين لديها وسائل النقل الضرورية المناسبة لنقل ويشير  لك  ،(0.5( وانحراف معياري )4.1حسابي )
( Hezbon ,2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) او خارجها. منتجاتها الى اسواقها سواء داخل االقليم
نقل المناسبة ستسهم في تسليم المنتجات للزبائن في الوقت المحدد الحينما اكد بان امتالو الشركات لوسائل 

نسبة عدم  ولم تسهم كثيرًا مؤشرات المتغير في زيادة. وتضيف ال يمة لهم مما يعزز من تحسين خدمة الزبون 
( كانوا مؤثرين بشكل متساوي v18, v21, v24بين المستجيبين اال انه يمكن مالحظة بان متغيرات )اتفاق 

 (.5%وبنسبة قليلة بلغت )
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 (27الجدول )
متغير نشاط ل االختالف ونسبة االستجابة ومعاملالتوزيعات التكرارية واةوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 قيد الدراسةين الشركتفي  النقل الرشيق
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 أتفق

قال اتف محايد أتفق بشدة ةبشد قال أتف   

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ق
شي
لر
 ا
ل
نق
ال
: (

Va
r. 

17
 – 

Va
r. 

24
) 

V17 20 25 46 57.5 14 17.5 - - - - 4 0.6 80 15 

V18 22 27.5 44 55 10 12.5 3 3.8 1 1.2 4 0.8 80 20 

V19 22 27.5 40 50 15 18.8 3 3.8 - - 4 0.7 80 17.5 

V20 19 23.8 51 63.8 10 12.5 - - - - 4.1 0.5 82 12.2 

V21 22 27.5 41 51.2 13 16.2 4 5 - - 4 0.8 80 20 

V22 19 23.8 43 53.8 15 18.8 3 3.8 - - 3.9 0.7 78 18 

V23 17 21.2 38 47.5 22 27.5 2 2.5 1 1.2 3.8 0.8 76 21 

V24 20 25 42 52.5 14 17.5 4 5 - - 3.9 0.7 78 18 

 18 79 0.7 4 0.3  2.9  17.6  54  25.2  المعدل العام

  

                                    وصف نشاط االنتاج الرشيق                                      .4
( الذي يمثل التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 00نتائج الجدول ) تشير

الخاصة المتغيرات التي تمثل و  (V25-V32)للمؤشرات  ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالمعيارية 
 )أتفق بشدة، أتفق( معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاق ان الى ،نشاط االنتاج الرشيق بمتغير

تتجه نحو القطب االيجابي و المبحوثين  االفرادأراء  اتفاق عالي فيوهذا يدل على أن هناو  (%83)بل  
( والذي هو اعلى من الوسط 4.1باالعتماد على م ياس )ليكرت( الخماسي وعزز  لك الوسط الحسابي )

 (%15ختالف )المعامل ابلغت قيمة معدل و (، 0.7وقيمة انحراف المعياري ) (3الفرضي للم ياس) يالحساب
عدم معدل وهذا يعني اتفاق المبحوثين وبدرجة واضحة حول هذه المتغيرات وفقا لوجهة نظرهم الشخصيةح أما 

(. وبلغت %16حايدة فبلغت )( وهي نسبة قليلة جدًا جدًا وغير مؤثرة، أما ال يمة الم%1.5االتفاق فقد بل  )
( اي ان مستوى االدراو ايجابي ويرتقي الى المستوى %82نسبة االستجابة لمتغير نشاط االنتاج الرشيق )
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الرابع )ارتفاع المستوى للحالة المدركة( وهذا يشير الى ان هناو ادراكا عاليًا لدى االفراد المبحوثين بأهمية 
الى عمليات االنتاج في شركتنا  تهدف V25. ويعد المؤشر)الدراسة. تنفيذ هذا النشاط في الشركتين قيد 

لنشاط الشراء  رفع نسبة االتفاقاسهاما في المتغيرات من اكثر  (تحقيق متطلبات الزبائن بشكل اساسي
( وهو اعلى وسط حسابي ضمن هذا النشاط 4.3بوسط حسابي ) (%90بمعدل قدره ) اا  جاء الرشيق

ويدل المتغير على ان الشركتين تعتمد على متطلبات  ،(0.6، وبانحراف معياري )واالنشطة االخرى ايضاً 
الزبائن في ادارة عملياتها االنتاجية فتنتج منتجات مطابقة لحاجاته ورغباته وحسبما يدركه ويتوقعه الزبون 

وتتفق هذه ديدة. واعتمدت الشركتين هذه االجراء لطبيعة منتج الشركتين التي يمتاز اسواقها بالتنافسية الش
بان عمليات االنتاج الرشيق تكون مركزة على  ، والذي اشار( Johansson,2010, 22)النتيجة مع دراسة 

أما المتغيرات التي ساهمت في زيادة نسبة  وتقليل التكاليف. لتعزيز ال يمة لدى الزبون بشكل اساسي الهدر 
                   وغير مؤثرة ومن هذه المتغيرات وهي نسبة قليلة جداً  (%2.5)عدم اتفاق بل  بعضهم نسبة 

.(v27, v29,v31,v32)  

 ( 21الجدول )
التوزيعات التكرارية واةوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  ونسبة االستجابة ومعامل االختالف لمتغير نشاط 

 قيد الدراسةالشركتين في  االنتاج الرشيق
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 أتفق

دةال أتفق بش ال أتفق محايد أتفق بشدة  

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ق
شي
لر
 ا
ج
تا
الن
 :ا

(V
ar

. 2
5 
– V

ar
. 3

2)
 V25 36 45 36 45 7 8.8 1 1.2 - - 4.3 0.6 86 13.9 

V26 20 25 44 55 15 18.8 1 1.2 - - 4 0.7 80 17.5 

V27 22 27.5 47 58.8 9 11.2 2 2.5 - - 4.1 0.6 82 14.6 

V28 20 25 47 58.8 12 25 1 1.2 - - 4 0.6 80 0.15 

V29 31 38.8 38 47.5 9 11.2 2 2.5 - - 4.2 0.7 84 16.6 

V30 27 33.8 39 48.8 14 17.5   - - 4.1 0.7 82 17 

V31 34 42.5 30 37.5 14 17.5 2 2.5 - - 4.2 0.8 84 19 

V32 15 18.8 48 60 15 18.8 1 1.2 1 1.2 3.9 0.7 78 18 

 15 82 0.7 4.1 0.1  1.4  16  51  32  المعدل العام

 
 وصف نشاط التخزين الرشيق  .5
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الحسابية واالنحرافات  ( الذي يمثل التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والمتوسطات01نتائج الجدول ) تشير
 ،نشاط التخزين الرشيقالتي تمثل و  (V33-V40)لمتغيرات  ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالمعيارية 

وهذا يدل على  (%79.6)بل   )أتفق بشدة، أتفق( معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاق الى ان
تتجه نحو القطب االيجابي باالعتماد على م ياس و مبحوثين ال االفرادأراء  عالية في أن هناو درجة انسجام

الفرضي  ( والذي هو اعلى من الوسط الحسابي4)ليكرت( الخماسي وعزز  لك الوسط الحسابي )
وهذا يعني اتفاق  (%18ختالف )المعامل ابلغت قيمة معدل و ( 0.7وقيمة االنحراف المعياري ) (3للم ياس)

عدم االتفاق فقد بل  معدل ذه المتغيرات وفقا لوجهة نظرهم الشخصيةح أما المبحوثين وبدرجة واضحة حول ه
(. وبلغت نسبة االستجابة لمتغير نشاط %17.5( وهي نسبة قليلة جدًا، أما ال يمة المحايدة فبلغت )2.9%)

حالة ( اي ان مستوى االدراو ايجابي ويرتقي الى المستوى الرابع )ارتفاع المستوى لل%80التخزين الرشيق )
المدركة( وهذا يشير الى ان هناو ادراكا عاليًا لدى االفراد المبحوثين بأهمية تنفيذ هذا النشاط في الشركتين 

في  جميع انواع الهدر ( تهدف ادارة المخازن في شركتنا التخلص منV34ويعد المتغير) قيد الدراسة. 
بمعدل  اا  جاء لنشاط التخزين الرشيق التفاقرفع نسبة ااسهاما في المتغيرات من اكثر  العمليات المخزنية،

والنتيجة توض  ح يقة عمل الشركتين عند  ،(0.6(، وانحراف معياري )4.1بوسط حسابي )و  (%88.8قدره )
ادارة عملياتها المخزنية من نقل ومناولة واستالم وصرف وجرد وغيرها من العمليات بحيث يتم القضاء على 

يسهم نظام المعلومات المخزنية في الشركة على تجنب  V40)م المتغير )وساه. جميع انواع الهدر فيها
( بوسط حسابي مقداره %6.3أعلى نسبة عدم اتفاق بين المستجيبين وبلغت قيمته )حدوث اخطاء مخزنية، 

( وهذا يعني حدوث أخطاء وهدر في االنشطة 23( ومعامل اختالف مقداره )0.9( ،وانحراف معياري )3.9)
ايضاد عندما سجل بعض حاالت التلل تى بوجوده نظام معلومات التخزين وهذا ما اشره الباحث المخزنية ح

 والخزين الزائد عند مخازن الشركتين وحسب معلومات أمين المخزن.
 ( 29الجدول )

 متغيرل ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالتوزيعات التكرارية واةوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 قيد الدراسةالشركتين  في التخزين الرشيقشاط ن
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بشدة أتفق %   ال أتفق ال أتفق محايد أتفق 
 بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ن
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ق 
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 :ا

(V
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. 
33

 – 
Va

r. 
40

) V33 26 32.5 44 55 9 11.2 1 1.2 - - 4.1 0.6 82 14.6 

V34 23 28.8 48 60 8 10 1 1.2 - - 4.1 0.6 82 14.6 
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V35 20 25 43 53.8 14 17.5 2 2.5 1 1.5 3.9 0.8 78 20.5 

V36 19 23.8 47 58.8 12 15 2 2.5 - - 4 0.7 80 17.5 

V37 23 28.8 38 47.5 15 18.8 4 5 - - 4 0.8 80 20 

V38 25 31.2 35 43.8 17 21.2 2 2.5 1 1.5 4 0.8 80 20 

V39 25 31.2 35 43.8 20 25 - - - - 4 0.7 80 17.5 

V40 24 30 34 42.5 17 21.2 3 3.8 2 2.5 3.9 0.9 78 23 

 المعدل

 18 80 0.7 4 0.6  2.3  17.5  50.7  28.9  العام

 وصف نشاط الزبون الرشيق  .2

( الذي يمثل التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 38نتائج الجدول ) شيرت
الخاصة المتغيرات التي تمثل و  (V41-V48)للمؤشرات  ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالمعيارية 

 )أتفق بشدة، أتفق( ثين باالتفاقمعدل االنسجام العام إلجابات المبحو  الى ان ،نشاط الزبون الرشيق بمتغير
تتجه نحو القطب و المبحوثين  االفرادأراء  عالية في وهذا يدل على أن هناو درجة انسجام (%81.1)بل  

( والذي هو اعلى من 4االيجابي باالعتماد على م ياس )ليكرت( الخماسي وعزز  لك الوسط الحسابي )
ختالف المعامل ابلغت قيمة معدل و ( 0.7ف المعياري )وقيمة انحرا (3الفرضي للم ياس) الوسط الحسابي

وهذا يعني اتفاق المبحوثين وبدرجة واضحة حول هذه المتغيرات وفقا لوجهة نظرهم الشخصيةح أما  (18%)
(.وبلغت نسبة %15.6( وهي نسبة قليلة جدًا، أما ال يمة المحايدة فبلغت )%3.3عدم االتفاق فقد بل  )معدل 

( اي ان مستوى االدراو ايجابي ويرتقي الى المستوى الرابع %81نشاط الزبون الرشيق )االستجابة لمتغير 
)ارتفاع المستوى للحالة المدركة( وهذا يشير الى ان هناو ادراكا عاليًا لدى االفراد المبحوثين بأهمية تنفيذ هذا 

ائها مرهون بما تقدمه لزبائنها تدرو شركتنا ان بق V41) ويعد المتغيرات ) النشاط في الشركتين قيد الدراسة.
رفع نسبة اسهاما في المتغيرات من اكثر ، تمتلك شركتنا معلومات دقيقة عن زبائنها V48)و)  من قيمة(

( وانحراف معياري 4.1( و)4.2بوسط حسابي ) (%86.3بمعدل قدره ) اا  جاء لنشاط الشراء الرشيق االتفاق
لشركتين تدرو جيدًا اهمية الزبون وحلقة وصل الزبون بها هي ان اويشير  لك  ،على التوالي (0.6( )0.7)

ال يمة التي توفرها ومدخل لتحقق رضاه ما يعني استمرار عمل الشركة، ولهذا السبب سعت الشركتين لفهم 
حينما  (Musyoka, 2015)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة متطلبات زبائنها وامتلكت معلومات دقيقة عنهم. 

. ات باتت مدركة بان بقائها مرهون بما تقدمها لزبائنها من منتجات وال يمة المتضمنة لهااكد بان الشرك
أعلى تقليل الكلل التي يتحملها الزبون، اساليب التحسين المستمر ل تستخدم شركتنا (V45)وساهم المتغير 
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( 0.9ف معياري )(، وانحرا4( وهي بوسط حسابي مقداره )%7.4نسبة عدم اتفاق بين المستجيبين مقداره )
  .(22.5ومعامل اختالف مقداره )

 (31الجدول )
لمتغير االختالف  ونسبة االستجابة ومعاملالتوزيعات التكرارية واةوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 قيد الدراسةالشركتين  في الزبون الرشيقنشاط 
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% 

 أتفق

دةال أتفق بش ال أتفق محايد أتفق بشدة  

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ق
شي
لر
 ا
ن
بو
لز
 :ا

(V
ar

. 4
1 
– V

ar
. 4

8)
 V41 34 42.5 35 43.8 10 12.5 1 1.2 - - 4.2 0.7 84 16.6 

V42 28 35 36 45 14 17.5 2 2.5 - - 4.1 0.8 82 19.5 

V43 19 23.8 46 57.5 15 18.8 - - - - 4 0.6 80 15 

V44 16 20 47 58.8 15 18.8 2 2.5   3.9 0.7 78 18 

V45 25 31.2 38 47.5 11 13.8 5 6.2 1 1.2 4 0.9 80 22.5 

V46 25 31.2 36 45 15 18.8 4 5 - - 4 0.8 80 20 

V47 18 22.5 47 58.8 10 12.5 5 6.2 - - 3.9 0.8 78 20.5 

V48 26 32.5 43 53.8 10 12.5 1 1.2 - - 4.1 0.6 82 14.6 

المعدل 

 18 81 0.7 4 0.2  3.1  15.6  51.3  29.8  العام

 

   LSCM ثانيًا: وصف معدل العام لجميع لمتغيرات انشطة 
( 30إعةةداد الجةةدول )قامةةت الباحةةث ب LSCMمةةن اجةةل التعةةرف علةةى المعةةدل العةةام لجميةةع متغيةةرات انشةةطة 

ونسابة المعيارياة  واالنحرافااتوالذي يمثل معدل نتائج التوزيعات التكرارية كنسبة مئوية واالوساط الحسةابية  

 قيد الدراسة .الشركتين  LSCM ةنشطة االستجابة ومعامل االختالف
 ( 30الجدول )

ونسبة المعيارية  واالنحرافاتالحسابية   يوض  معدل العام لنتائج التوزيعات التكرارية كنسبة مئوية واالوساط

 قيد الدراسة الشركتين  LSCM ةنشطة االستجابة ومعامل االختالف
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 ال اتفق بشدةال اتفق ،  محايد أتفق،  بشدة أتفق

% 
 

% % 
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: (
X1

 
– X

6)
 A

 X1 23 76 0.8 3.8 10.5 19.6 69.9 الشراء الرشيق 

X2 19 78 0.75 3.9 5.7 18 74.6 المورد الرشيق 

X3 18 79 0.7 4 3.2 17.6 79.2 النقل الرشيق 



200 
 

X4 15 82 0.7 4.1 1.5 16 83 االنتاج الرشيق 

X5 18 80 0.7 4 2.9 17.5 79.6 التخزين الرشيق 

X6 18 81 0.7 4 3.3 15.6 81.1 الزبون الرشيق 

 19 79 0.7 4 4.5 17.4 77.9 المعدل العام

ا  بلةةة   LSCM( وجةةةود اتفةةةاق بةةين اراء المبحةةةوثين بشةةةان فقةةرات  أنشةةةطة 30يتبةةين مةةةن معطيةةةات الجةةدول ) 
هةةذا يةةدل علةةى أن هنةةاو و ( %77.9))أتفةةق بشةةدة، أتفةةق(معةةدل االنسةةجام العةةام إلجابةةات المبحةةوثين باالتفةةاق 

، أي إن أراء المةةةةةديرين  LSCMت أنشةةةةةطة درجةةةةةة انسةةةةةجام عاليةةةةةة اةهميةةةةةة إلجابةةةةةات المبحةةةةةوثين علةةةةةى فقةةةةةرا
حسةابي الوسةط عةزز  لةك ال( الخماسةي و ليكةرتالمبحوثين تتجه نحو القطب االيجابي باالعتماد على م يةاس )

في حين بلغت درجة  (0.7نحراف معياري )وا (3للم ياس ) الفرضي هو اعلى من الوسط الحسابيالذي و  (4)
( وهةي 4.5%)  LSCMأنشةطة  إلجابةات المبحةوثين علةى فقةرات(ال اتفق بشدةال اتفق ، )العام  االتفاقعدم 

 (. %17.4نسبة ضئيلة جدًا أما نسبة االجابات المحايدة فهي )
واضحة حول هذه المتغيرات  وهذا يعني اتفاق المبحوثين وبدرجة (%19)العام ختالف المعامل ابلغت قيمة و 

اي ان مسةتوى ( %79فةي حةين بلغةت  نسةبة االسةتجابة الةى مسةاحة الم يةاس )وفقا لوجهة نظرهم الشخصيةح 
االدراو ايجابي ويرتقي الى المسةتوى الرابةع )ارتفةاع المسةتوى للحالةة المدركةة( وهةذا يشةير الةى ان هنةاو ادراكةا 

  في  الشركتين قيد الدراسة. LSCMانشطة عاليًا لدى االفراد المبحوثين حول اهمية 
أ   LSCMوالذي يمثل نشاط االنتاج الرشيق االسهام االكبر وااليجابي في اغناء متغير انشطة  X4وكان للمتغير

والذي يمثل الشراء الرشيق كان اقل اسهامًا من بين  X1( بينما المتغير%83حصل على أعلى نسبة اتفاق )
االهمية النسبية لتبني أنشطة  (32(ح ويعرض الجدول )69.9ل نسبة اتفاق بمعدل )المتغيرات ا ا حصل على اق

LSCM  ( فيعكس تسلسل االنشطة وفق اجابات 21قيد الدراسة. أما الشكل )الشركتين من قبل المبحوثين في
 . المبحوثين باالتفاق في الشركتين قيد الدراسة

 قيد الدراسةالشركتين من قبل المبحوثين في  LSCM ( االهمية النسبية لتبني أنشطة30الجدول) 

 LSCM انشطة  ت
 نسبة االتفاق

 %  

األوساط 

 الحسابية

انحراف 

 المعياري

بة نسبة االستجا

% 

معامل 

 االختالف

1 X4 15 82 0.7 4.1 83 االنتاج الرشيق 

2 X6 18 81 0.7 4 81.1 الزبون الرشيق 

3 X5 18 80 0.7 4 79.6 التخزين الرشيق 

4 X3 لنقل الرشيق ا  79.2 4 0.7 79 18 

5 X2 19 78 0.75 3.9 74.6 المورد الرشيق 

6 X1 23 76 0.8 3.8 69.9 الشراء الرشيق 
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 ( 00الشكل )

  تسلسل االنشطة وفق اجابات المبحوثين باالتفاق في الشركتين قيد الدراسة
  Microsoft Excel.من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:    

 ( .33أما المتغيرات التي ساهمت في تعزيز نسبة االتفاق وعدم االتفاق لكل نشاط نعرضهم في الجدول     )
 (33الجدول )

   LSCMالمتغيرات التي اسهمت في اغناء وتقليل من نسبة االتفاق ةنشطة  
 انشطة ت

 LSCM 
 المؤشراتاكثر 

 ايجابية  

  نسبة

 االسهام

% 

 تالمؤشرااكثر 

 السلبية  

نسبة 

 االسهام

% 

1 X4:(V25-V32) االنتاج الرشيق V25 90 V27,V29,V31, V32 2.5 

2 X5:(V33-V40) قالتخزين الرشي   V34 88.8 V40 6.3 

3 X3: (V17-V24)النقل الرشيق V20 87.6 V18, V21, V24 5 

4 X2: (V9-V16) المورد الرشيق V9 87.5 V16 8.7 

5 X6:(V41-V48) لرشيقالزبون ا  V41, V48 86.3 V45 7.4 

6 X1:(V1-V8) الشراء الرشيق   V3, V4 78.8 V8 38.7 
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 نؤشر النقاط االتية :  LSCM ةانشطواستنادًا لما سبق حول وصل وتشخيص 

كانت ايجابية وباتجاه االتفاق وخاصة  LSCMاجابات افراد المبحوثين حول مؤشرات جميع انشطة   .1
مه بشكل اكبر في تعزيز نسبة االتفاق، وهو ما يؤشر فهم واستيعاب افراد نشاط االنتاج الرشيق إلسها

المبحوثين لجميع االنشطة وممارسته فعليًا في الواقع الميداني من خالل مبادئ وممارسات 
 وهو ما اشره الباحث ايضًا خالل زياراته الميدانية لشركتين قيد الدراسة.  LSCMوتقنيات

كانت قليلة اعلى نسبة كانت الشراء  LSCMق لجميع  مؤشرات انشطة االتجاه السلبي عدم االتفا .2
( ويعود السبب حسب راي بعض المجيبين ، بانه يعود الى بعض اجراءات الشراء التي 10.5%الرشيق )

تعتمدها مقر شركة الرئيس حرصًا منها على الحفاظ على جودة المنتجات وااللتزام بمعايير معينة لها 
 فرع الشركتين في جميع انحاء العالم. تنطبق على جميع ا

كانت كلها فوق الوسط الحسابي الفرضي للدراسة  LSCMالمتوسطات الحسابية لجميع مؤشرات انشطة  .3
فتساوى معه، ويرجع الباحث السبب الرئيس بان تعامل مع عدد كبير من  V8( ما عدا مؤشر 3البال  )

ستقرار االقتصادي وهذا ما اخذته ادارات الشركتين  الموردين لطبيعة ظروف المنطقة المعروفة بعدم اال
 بعين االعتبار.

 ثالثًا: وصف وتشخيص متغيرات التميز اللوجستي حسب ادراك المبحوثين لكل متغير:
 وصف متغير التركيز على الزبون  .1

االنحرافات ( الذي يمثل التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية و 34نتائج الجدول ) تشير
الخاصة المتغيرات التي تمثل و  (V49-V53)للمتغيرات  ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالمعيارية 

بل   )أتفق بشدة، أتفق( معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاق الى ان ،التركيز على الزبون  بمتغير
تتجه نحو القطب و المبحوثين  االفراداء أر  عالية في وهذا يدل على أن هناو درجة انسجام (75.9%)

( والذي هو اعلى من 3.9االيجابي باالعتماد على م ياس )ليكرت( الخماسي وعزز  لك الوسط الحسابي )
ختالف المعامل ابلغت قيمة معدل و ( ، 0.7وقيمة انحراف المعياري ) (3الفرضي للم ياس) الوسط الحسابي

عدم االتفاق فقد بل  معدل رجة واضحة حول هذه المتغيراتح أما وهذا يعني اتفاق المبحوثين وبد (18%)
( اي ان %78( وبلغت نسبة االستجابة )%21.7( وهي نسبة قليلة جدًا، أما ال يمة المحايدة فبلغت )2.3%)
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مستوى االدراو ايجابي ويرتقي الى المستوى الرابع )ارتفاع المستوى للحالة المدركة( وهذا يشير الى ان هناو 
                  راكا عاليًا لدى االفراد المبحوثين بأهمية تنفيذ هذا النشاط في الشركتين قيد الدراسة.اد

 ،ق التميز اللوجستي هي االيفاء بمتطلبات الزبائنيتدرو شركتنا بان احدى متطلبات تحق V49) والمؤشر)
بوسط  (%77.6بمعدل قدره ) اا  جاء يقلنشاط الشراء الرش رفع نسبة االتفاقاسهاما في المتغيرات من اكثر 
وتبين هذه النتيجة ح يقة بان التميز اللوجستي مرهون بمدى بقدرة هذه  ،(0.7( وبانحراف معياري )4حسابي )

عندما  (Mentzer, 2001)االنشطة اللوجستية في تحقيق متطلبات زبائنها. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
حقيق متطلباته تعد احدى الخطوات المهمة التي تعول عليها المنظمة اشار بان التركيز على الزبون وت

تحقيق  علىالتميز اللوجستي تهدف شركتنا من خالل . V53وعكس المتغير )لتحقيق التميز اللوجستي. 
( وهي نسبة قليلة جدًا بوسط حسابي مقداره %4أعلى نسبة عدم اتفاق بين المجيبين مقداره )(، رضا الزبائن

والمالحظ بان مضمون هذا المتغير يتوافق  (20.5( ومعامل اختالف مقداره )0.8نحراف معياري )( وا3.9)
مع المتغير التي حصل على اعلى نسبة استجابة ولكن بما ان النتيجة قليلة فقد يكون هناو عدم تصور 

حقيق التميز واض  لدى المجيبين حول هذا المتغير او ان هناو اهداف اخرى للمنظمة تسعى من خاللها ت
 . اللوجستي من تح يقها مثل الربحية

 (34الجدول )
 متغيرلونسبة االستجابة ومعامل   االختالف التوزيعات التكرارية واةوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 قيد الدراسةالشركتين  في التركيز على الزبون 
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ال اتفق 

 بشدة

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
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 (V
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 – 
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) 
V49 27 33.8 35 43.8 16 20 2 2.5 - - 4 0.7 80 17.5 

V50 12 15 47 58.8 20 25 1 1.2 - - 3.8 0.6 76 15.7 

V51 16 20 46 57.5 16 20 2 2.5 - - 3.9 0.7 78 18 

V52 21 26.2 36 45 21 26.2 1 1.2 - - 3.9 0.7 78 18 

V53 18 22.5 45 56.2 14 17.5 2 2.5 1 1.5 3.9 0.8 78 20.5 

 المعدل
 18 78 0.7 3.9 0.3  2  21.7  52.4  23.5  العام

 
 الكلف عبر تحسين العمليات اللوجستية  وصف متغير تقليل  .2
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( الذي يمثل التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 35نتائج الجدول ) تشير
تقليل الكلل عبر  المتغيرالتي تمثل و  (V54-V60)للمتغيرات  ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالمعيارية 

بل   )أتفق بشدة، أتفق( معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاق الى ان ،يةتحسين العمليات اللوجست
تتجه نحو القطب و المبحوثين  االفرادأراء  عالية في وهذا يدل على أن هناو درجة انسجام (76.6%)

من  ( والذي هو اعلى3.9االيجابي باالعتماد على م ياس )ليكرت( الخماسي وعزز  لك الوسط الحسابي )
ختالف المعامل ابلغت قيمة معدل و ( 0.7وقيمة انحراف المعياري ) (3الفرضي للم ياس) الوسط الحسابي

عدم االتفاق فقد بل  معدل وهذا يعني اتفاق المبحوثين وبدرجة واضحة حول هذه المتغيراتح أما  (19%)
(اي ان %79بة االستجابة )( وبلغت نس%20( وهي نسبة قليلة جدًا، أما ال يمة المحايدة فبلغت )3.4%)

 (V59)ويعد المتغير مستوى االدراو ايجابي ويرتقي الى المستوى الرابع )ارتفاع المستوى للحالة المدركة(.  
من  ،التميز اللوجستي تحقيقتحقيق التوازن بين الكلفة وجودة الخدمة اللوجستية  تستطيع شركتنا من خالل

(، وانحراف 4بوسط حسابي ) (%81.2بمعدل قدره ) اا  جاء تفاقرفع نسبة االاسهاما في المتغيرات اكثر 
وتظهر هذه النتيجة حسب اجابات المبحوثين ان الشركتين استطاعت من تحقيق التوازن بين  ،(0.7معياري )

الكلفة والجودة الخدمة اللوجستية وهو ليس باةمر السهل اال ا ا كانت الشركة تمتلك االمكانيات والرؤية 
الذ اشار بان المنظمات القادرة على  (Pettersson, 2015)تيجية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة االسترا

 (V58)وعكس المتغير تحقيق التوازن بين الكلل وجودة الخدمة اللوجستية يمكنها تحقيق التميز اللوجستي . 
أعلى نسبة عدم قل الكلل، تدرو شركتنا بان التميز اللوجستي ينتج من تقديم افضل الخدمات اللوجستية وبا

( وانحراف معياري 3.9( وهي نسبة قليلة جدًا بوسط حسابي مقداره )%7.5اتفاق بين المجيبين مقداره )
ويبدو بان المستجيبين يتفقون مع الفرضية التي تقول بان لكل مستوى  (20.5( ومعامل اختالف مقداره )0.8)

تكاليف، أو ان تخفيض الكلل مقابل مستوى الجودة العالي جودة كلفة وكلما ارتفع المستوى ارتفع معها ال
 . صعب جدًا ضمن ممارسات عملهم
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 ( 35الجدول )

تقليل لمتغير  ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالتوزيعات التكرارية واةوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 قيد الدراسةالشركتين الكلل عبر تحسين العمليات في 
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ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق بشدة

 بشدة
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
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ar
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V54 28 35 35 43.8 16 20 1 1.2 - - 4.1 0.8 82 19.5 

V55 14 17.5 46 57.5 17 21.2 3 3.8 - - 3.9 0.7 78 18 

V56 14 17.5 49 61.2 16 20 1 1.2 - - 3.9 0.6 78 15.3 

V57 19 23.8 38 47.5 19 23.8 3 3.8 1 1.2 3.9 0.8 78 20.5 

V58 20 25 42 52.5 12 15 6 7.5 - - 3.9 0.8 78 20.5 

V59 20 25 45 56.2 15 18.8 - - - - 4 0.7 80 17.5 

V60 24 30 35 43.8 17 21.1 4 5 - - 3.9 0.8 78 20.5 

 المعدل

 19 79 0.7 3.9 0.2  3.2  20  51.8  24.8  العام

 

 

  العالقة مع الموردينوصف متغير  .3
ئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ( الذي يمثل التوزيعات التكرارية والنسب الم32نتائج الجدول ) تشير 

العالقة مع  متغيرالتي تمثل و  (V61-V64)للمتغيرات  ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالمعيارية 
وهذا  (%80.6)بل   )أتفق بشدة، أتفق( معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاق الى ان ،الموردين

تتجه نحو القطب االيجابي باالعتماد على و المبحوثين  االفرادأراء  لية فيعا يدل على أن هناو درجة انسجام
الفرضي  ( والذي هو اعلى من الوسط الحسابي4وعزز  لك الوسط الحسابي ) ،م ياس )ليكرت( الخماسي

وهذا يعني اتفاق  (%18ختالف )المعامل ابلغت قيمة معدل و (، 0.7وقيمة انحراف المعياري ) (3للم ياس)
( وهي نسبة قليلة %3.85عدم االتفاق فقد بل  )معدل ثين وبدرجة واضحة حول هذه المتغيراتح أما المبحو 

( اي ان مستوى االدراو ايجابي %79( وبلغت نسبة االستجابة )%15.3جدًا، أما ال يمة المحايدة فبلغت )
بان  شركتناتدرو  (V64)وساهم المتغير  ويرتقي الى المستوى الرابع )ارتفاع المستوى للحالة المدركة(.

رفع نسبة في كبيرًا  اسهاماً  مورديها،ال يتحقق بدون وجود تعاون وثيق بينها وبين  اللوجستي تحقيق التميز
اي ان الشركتين تعلم  ،(0.6( وبانحراف معياري )4بوسط حسابي ) (%85بمعدل قدره ) اا  جاء االتفاق
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هي التعاون مع مورديها لهذا تحرص الشركتين بمشاركة جيدًا بان احدى متطلبات تحقيق التميز اللوجستي 
الموردين في العديد من القرارات التي تتخذها كتغير المواد التعبئة والتغليف حسبما اشار اليه بعض افراد 

 عينة البحث. 
عندما  كر بان التعاون والعالقة مع  (Groznik & Xiong , 2012)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

تتميز العالقة بين  (V63)وعكس المتغير والشركة تسهم بشكل كبير في تحقيق التميز اللوجستي. الموردين 
( وهي نسبة قليلة %6.4أعلى نسبة عدم اتفاق بين المستجيبين مقداره )شركتنا ومورديها بالثقة المتبادلة، 

ويبدوا بان بعض  (20.5( ومعامل اختالف مقداره )0.8( وانحراف معياري )3.9بوسط حسابي مقداره )
االفراد المبحوثين ال يتفقون بان العالقة بين شركتهم ومورديها تمتاز بالثقة، ويعود سبب  لك الى ظهور 

 بعض االخطاء التي زودها الموردين والتي ظهرت بعد الفحص والتدقيق بانها غير مطابقة للمواصفات.  
 ( 36الجدول )

متغير ل االختالف ونسبة االستجابة ومعاملواالنحرافات المعيارية التوزيعات التكرارية واةوساط الحسابية 
 قيد الدراسةالشركتين في  العالقة مع الموردين
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قال اتف محايد أتفق بشدة دةبش قال أتف   

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

ن
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ع
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لع
  ا

(V
ar

. 6
1 
– V

ar
. 6

4)
 V61 15 18.8 49 61.2 13 16.2 3 3.8 - - 3.9 0.7 78 18 

V62 25 31.2 35 43.8 17 21.2 3 3.8 - - 4 0.8 80 20 

V63 17 21.2 49 61.2 8 10 5 6.2 1 0.2 3.9 0.8 78 20.5 

V64 18 22.5 50 62.5 11 13.8 1 1.2 - - 4 0.6 80 15 

المعدل 

 18 79 0.7 4 0.05  3.8  15.3  57.2  23.4  العام

 

 وصف متغير َمورد بشري مناسب  .4
( الذي يمثل التوزيعات التكرارية والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 32نتائج الجدول ) تشير

مدورد بشري  متغيرالتي تمثل و  (V65-V69)للمتغيرات  ختالفونسبة االستجابة ومعامل االالمعيارية 
وهذا يدل  (%70)بل   )أتفق بشدة، أتفق( معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاق الى ان ،مناسب

تتجه نحو القطب االيجابي باالعتماد على و المبحوثين  االفرادأراء  عالية في على أن هناو درجة انسجام
الفرضي  ( والذي هو اعلى من الوسط الحسابي3.8كرت( الخماسي وعزز  لك الوسط الحسابي )م ياس )لي
وهذا يعني اتفاق  (%19ختالف )المعامل ابلغت قيمة معدل و ( 0.7وقيمة انحراف المعياري ) (3للم ياس)
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سبة قليلة ( وهي ن%5.24عدم االتفاق فقد بل  )معدل المبحوثين وبدرجة واضحة حول هذه المتغيراتح أما 
( اي ان مستوى االدراو ايجابي %76( وبلغت نسبة االستجابة )%24.8جدًا، أما ال يمة المحايدة فبلغت )

 ويرتقي الى المستوى الرابع )ارتفاع المستوى للحالة المدركة(.
اكثر من تمتاز شركتنا بإدارة أعمالها اللوجستية عن طريق فرق عمل لوجستية متميزة،   (V65) ويعد المتغير

( وبانحراف معياري 3.9بوسط حسابي ) (%80بمعدل قدره ) اا  جاء رفع نسبة االتفاقاسهاما في المؤشرات 
ويبرهن هذا المتغير بان الشركتين تمتلك مورد بشري كفوء يعمل كفريق عمل في ادارة اعمالها  ،(0.6)

ن الفرق اللوجستية تسهم بشكل كبير الذي اشار با ((Isikli, 2013اللوجستية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
تعمل شركتنا على معالجة نقص العاملين ان وجد عند  (V69)أما المتغير في تحقيق التميز اللوجستي.  

( وهي نسبة قليلة بوسط %8.7أعلى نسبة عدم اتفاق بين المستجيبين قداره )تنفيذ االنشطة اللوجستية، 
الى طبيعة  (، ويعود سبب  لك21.6(، ومعامل اختالف مقداره )0.8( وانحراف معياري )3.7حسابي مقداره )

اجراء االعمال اللوجستية والتي سبق ان اشرنا اليها بانها تنفذ عبر فرق عمل لوجستية تمتاز بالكفاءة فا ا 
 حصل نقص في عددها بحيث ال يكون مؤثرًا ستكون هذه الفرق قادرة على تنفيذ مهامها.   

 ( 37الجدول )
مدورد ات التكرارية واةوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  ونسبة االستجابة ومعامل االختالف لمتغير التوزيع

 قيد الدراسةالشركتين في  بشري مناسب
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ايدمح أتفق بشدة دةال أتفق بش ال أتفق   

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
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5 
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ar
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9)
 V65 16 20 48 60 14 17.7 2 2.5 - - 3.9 0.6 78 15.3 

V66 19 23.8 37 46.2 18 22.5 6 7.5 - - 3.8 0.8 76 21 

V67 16 20 36 45 24 30 4 5 - - 3.8 0.8 76 21 

V68 18 22.5 41 51.2 19 23.8 2 2.5 - - 3.9 0.7 78 18 

V69 13 16.2 36 45 24 30 6 7.5 1 1.2 3.7 0.8 74 21.6 

المعدل 

 19 76 0.7 3.8 0.24  5  24.8  49.5  20.5  العام

 
 
 

  وصف متغير نظام معلوماتي كفوء -5
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سب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات ( الذي يمثل التوزيعات التكرارية والن30نتائج الجدول ) تشير
نظام معلوماتي  متغيرالتي تمثل و  (V70-V74)للمتغيرات  ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالمعيارية 

وهذا يدل  (%67.5)بل   )أتفق بشدة، أتفق( معدل االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاق الى ان ،كفوء
تتجه نحو القطب االيجابي باالعتماد على و المبحوثين  االفرادأراء  متوسطة في امعلى أن هناو درجة انسج

الفرضي  ( والذي هو اعلى من الوسط الحسابي3.8م ياس )ليكرت( الخماسي وعزز  لك الوسط الحسابي )
 وهذا يعني اتفاق (%22ختالف )المعامل ابلغت قيمة معدل و (، 0.8وقيمة انحراف المعياري ) (3للم ياس)

( وهي نسبة قليلة جدًا، أما ال يمة %7عدم االتفاق فقد بل  )معدل المبحوثين حول هذه المتغيراتح أما 
( اي ان مستوى االدراو ايجابي ويرتقي الى %77( وبلغت نسبة االستجابة )%25.5المحايدة فبلغت )

 المستوى الرابع )ارتفاع المستوى للحالة المدركة(.

 خزن واسترجاع معلومات رعة وسهولةبسنظام المعلومات المتبع في شركتنا  متازي (V74)وكان المتغير 
بوسط  (%75ا  جاء بمعدل قدره ) رفع نسبة االتفاقاسهاما في المتغيرات من اكثر  االنشطة اللوجستية،

اي ان الشركتين تمتلكان نظام معلوماتي جيد تخزن جميع  ،(0.8( وبانحراف معياري )3.8حسابي )
المتعلقة باةنشطة اللوجستية ، وتستخدمها في الوقت المناسب. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المعلومات 

(Youssef & Asfour,2015)  في نقل المعلومات بين الذي أكد أهمية ودور نظم المعلومات االدارية
لمعلومات في يرسل نظام ا (V73)وساهم المتغير مما يسهم في تحقيق التميز اللوجستي. االطراف المختلفة 

أعلى نسبة عدم اتفاق بين  ات العالقة، جميع االطراف عن االنشطة اللوجستية الى المعلومات  شركتنا
( ومعامل اختالف مقداره 0.9( وانحراف معياري )3.6( بوسط حسابي مقداره )%11.2المستجيبين بل  )

من سهولة حزن المعلومات  واسترجاعها ويبدوا بان نظام المعلومات التي تمتلكها الشركتان على الرغم  (25)
اال انها ال تزود جميع االطراف  ات العالقة بهذه المعلومات حسب راي المجيبين، وعندما استفسر الباحث 
عن االمر  كر المعنيين بانه يتم تزويد االطراف اللذين يطلبون المعلومات وبشكل دوري  أما االطراف التي 

 ها باعتباره غير  ات اهمية لهم حسب قولهم.     ال تطلبها فال يتم تزويدهم ب
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 (31الجدول )
 متغيرل ونسبة االستجابة ومعامل االختالفالتوزيعات التكرارية واةوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 قيد الدراسةالشركتين  في التخزين الرشيقنشاط 
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ال أتفق  ال أتفق محايد أتفق بشدة

 بشدة
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
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 V70 22 27.5 34 42.5 21 26.2 3 3.8 - - 3.9 0.8 78 20.5 

V71 22 27.5 34 42.5 19 23.8 5 6.2 -  3.9 0.8 78 20.5 

V72 23 28.8 28 35 21 26.2 7 8.8 1 1.2 3.8 0.9 76 23.6 

V73 16 20 31 38.8 24 30 8 10 1 1.2 3.6 0.9 72 25 

V74 27 33.8 33 41.2 17 21.2 3 3.8 - - 4 0.8 80 20 

 المعدل

 22 77 0.8 3.8 0.5  6.5  25.5  40  27.5  العام

 وصف متغيرات التميز اللوجستي مجتمعًا  رابعًا:

( والةذي 31من اجل التعرف على المعدل العام لجميع متغيرات التميز اللوجستي قةام الباحةث بإعةداد الجةدول )
ونسابة المعيارياة  واالنحرافااتيمثل معدل العام لنتةائج التوزيعةات التكراريةة كنسةبة مئويةة واالوسةاط الحسةابية 

 قيد الدراسة .الشركتين لجميع متغيرات التميز اللوجستي في  ختالفاالستجابة ومعامل اال
 ( 31الجدول )

ونسبة المعيارية  واالنحرافاتيوض  معدل نتائج التوزيعات التكرارية كنسبة مئوية واالوساط الحسابية  

 قيد الدراسة الشركتين  LSCM ةنشطة االستجابة ومعامل االختالف
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Y1  التركيز على الزبون  75.9 21.7 2.3 3.9 0.7 78 18 

ن تقليل الكلف عبر تحسي

    Y2 العمليات اللوجستية
76.6 20 3.4 3.9 0.7 79 19 

 Y3 80.6 15.3 3.85 4 0.7 79 18 العالقة مع الموردين

 Y4 70 24.8 5.24 3.8 0.7 76 19 َمورد بشري مناسب

 Y5 67.5 25.5 7 3.8 0.8 77 22 نظام معلوماتي كفوء
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 19 78 0.7 3.9 4.4 21.5 74.1 المعدل العام

( وجود اتفاق بين اراء المبحوثين بشان متغيرات التميز اللوجستي ا  بل  معدل 31ئج الجدول )يظهر نتا
وهذا يدل على أن هناو درجة (، %74.1))أتفق بشدة، أتفق(االنسجام العام إلجابات المبحوثين باالتفاق 

المديرين المبحوثين تتجه  ، أي إن أراءت التميز اللوجستيانسجام عالية اةهمية إلجابات المبحوثين على فقرا
هو الذي و  (3.9حسابي )الوسط عزز  لك ال( الخماسي و ليكرتنحو القطب االيجابي باالعتماد على م ياس )

في حين بلغت درجة عدم ، (0.7وانحراف معياري ) (3للم ياس ) الفرضي اعلى من الوسط الحسابي
( وهي نسبة %4.4التميز اللوجستي) ين على فقراتإلجابات المبحوث(ال اتفق بشدةال اتفق ، )االنسجام العام 

 (. %21.5قليلة جدًا أما نسبة االجابات المحايدة فبل  )
وهذا يعني اتفاق المبحوثين وبدرجة واضحة حول هذه  (%19)العام ختالف المعامل ابلغت قيمة و 

االدراو ايجابي  اي ان مستوى ( %78في حين بلغت  نسبة االستجابة الى مساحة الم ياس )المتغيراتح 
ويرتقي الى المستوى الرابع )ارتفاع المستوى للحالة المدركة( وهذا يشير الى ان هناو ادراكا عاليًا لدى االفراد 

والذي يمثل  Y4 وكان للمتغير  المبحوثين حول اهمية متغيرات التميز اللوجدستي في الشركتين قيد الدراسة.
أ  حصل على أعلى  التميز اللوجستيكبر وااليجابي في اغناء متغير االسهام اال متغير العالقة مع الموردين

كان اقل اسهامًا من بين  نظام معلوماتي كفوءوالذي يمثل  (Y5)بينما المتغير، ( %80.6نسبة اتفاق )
االهمية النسبية  (41(ح ويعرض الجدول )%67.9المتغيرات ا ا حصل على اقل نسبة اتفاق بمعدل )

( فيعكس تسلسل 22قيد الدراسة. أما الشكل )الشركتين من قبل المبحوثين في  اللوجستيلمتغيرات التميز 
 . وفق اجابات المبحوثين باالتفاق في الشركتين قيد الدراسة المتغيرات

 (48الجدول) 
 قيد الدراسةالشركتين من قبل المبحوثين في  LSCM االهمية النسبية لتبني أنشطة 

 التميز اللوجستي ت
تفاقنسبة اال  

 %  

األوساط 

 الحسابية

انحراف 

 المعياري

بة نسبة االستجا

% 

معامل 

 االختالف

 Y3 80.6 4 0.7 79 18 العالقة مع الموردين 1

2 
تقليل الكلف عبر تحسين 

    Y2 العمليات اللوجستية
76.6 3.9 0.7 79 19 

3 Y1  التركيز على الزبون  75.9 3.9 0.7 78 18 

 Y4 70 3.8 0.7 76 19 َمورد بشري مناسب 4

 Y5 67.5 3.8 0.8 77 22 نظام معلوماتي كفوء 5
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 (00الشكل )

  تسلسل متغيرات التميز اللوجستي وفق اجابات المبحوثين باالتفاق في الشركتين قيد الدراسة
  Microsoft Excel.من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:    

التةي أسةهمت فةي تعزيةز نسةبة االتفةاق وعةدم االتفةاق لنشةاط التميةز اللوجسةتي ، الجةدول  وفيما يأتي المتغيةرات
(40 .) 

 (41الجدول )
 المتغيرات التي أسهمت في اغناء او تقليل من نسبة االتفاق لنشاط التميز اللوجستي  

 ت
 متغيرات

 التميز اللوجستي

 اكثر المؤشرات

 ايجابية

نسبة  

 االسهام %

 اكثر المؤشرات

 سلبيةال

 نسبة االسهام

% 

1 
                    العالقة مع الموردين

:(V61-V64) Y3 
V64 85 V63 6.4 

2 

تقليل الكلف عبر تحسين العمليات 

 اللوجستية

Y2:(V54-V60) 

 

V59 

 

81.2 V58 7.5 

3 
 َمورد بشري مناسب

:(V65-V69) Y4 
V65 80 V69 8.7 

4 
 التركيز على الزبون

Y1 :(V49-V53)   
V49 77.6 V53 4 

5 
 نظام معلوماتي كفوء

Y5:(V70-V74)  
V74 75 V73 11.2 

 االتي : متغيرات التميز اللوجستي وصل وتشخيص  وبموجب ما سبق نستنتج من 
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اجابات افراد المبحوثين حول مؤشرات متغيرات التميز اللوجستي كانت ايجابية وباتجاه االتفاق وخاصة  .1
إلسهامه بشكل كبير في تعزيز نسبة االتفاق حول متغيرات التميز اللوجستي   المتغير العالقة مع الموردين

وهو ما يؤشر فهم واستيعاب افراد المبحوثين لجميع المتغيرات التميز اللوجستي واالتفاق على ان هذه 
 المتغيرات هي االكثر أهمية في تح يقها وحسب وجهة نظرهم الشخصية.  

مؤشرات متغيرات التميز اللوجستي كانت قليلة بل  اعلى نسبة لمتغير نظام االتجاه السلبي عدم االتفاق ل  .2
( ويعود السبب حسب راي بعض المجيبين ، بانه يعود الى بعض اجراءات الشراء 7%)معلوماتي كفوء 

التي تعتمدها مقر شركة الرئيس حرصًا منها على الحفاظ على جودة المنتجات وااللتزام بمعايير معينة 
 ق على جميع افرع الشركتين في جميع انحاء العالم.  لها تنطب

المتوسطات الحسابية لجميع مؤشرات التميز اللوجستي كانت كلها فوق الوسط الحسابي الفرضي للدراسة  .3
 يرسل نظام المعلومات في شركتنا. V73للمؤشر ( 3.6وسجل اقل متوسط حسابي للمؤشرات )

 . ات العالقة(ع االطراف جميعن االنشطة اللوجستية الى المعلومات 
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 المبحث الثاني
 تحليل عالقات االرتباط بين ابعاد الدراسة

يهدف هذا المبحث الى اختبار عالقات االرتباط بين ابعاد الدراسة ومتغيراتها وعلى مستوى الشركتين قيد 
البعد المعتمد. للتحقق من مدى  الدراسة. لبيان مستوى المعنوية ودرجة مساهمة البعد المستقل للدراسة في

 سريان فرضيات الدراسة.
 والتميز اللوجستي LSCMاواًل: تحليل عالقة االرتباط بين 

 والتميز اللوجستي وهي: LSCMتتضمن هذه الفقرة اختبار ثالثة فرضيات ارتباط بين أنشطة 
 التميز متطلباتة و مجتمع LSCM أنشطة توجد عالقة ارتباط معنوية بين تنص الفرضية االولى على:

 اللوجستي مجتمعة.
 التميز متطلباتمجتمعة و  LSCM أنشطة( وجود عالقة ارتباط معنوية عالية بين 40تشير نتائج الجدول ) 

( مما 0.01( وعند مستوى معنوية )0.832ا  بل  قيمة معامل االرتباط المتغير الكلي )** اللوجستي مجتمعة
، اللوجستي مجتمعة التميز متطلباتمجتمعة و  LSCM أنشطةيًا جدًا بين يدل أن هناو ارتباطًا معنويًا عال

ونستنتج من تلك العالقة العالية بأن الشركتين قيد الدراسة ا ا ارادت تحقيق متطلبات التميز اللوجستي 
 مجتمعة . LSCM مجتمعة فعليها االلتزام وتطبيق أنشطة

 (40الجدول)
 مجتمعة اللوجستي التميز متطلباتو ة مجتمع LSCM أنشطةعالقة االرتباط بين 

 البعد المعتمد                           
 (Yمتطلبات التميز اللوجستي )         البعد المستقل       

 LSCM (X) **0.832 أنشطة

 قبول الفرضية نتيجة االختبار
        N = 80            P ≤ 0.01                                                                          

 التميز متطلباتو منفردة  LSCM أنشطةتنص الفرضية الثانية على: توجد عالقة ارتباط معنوية بين 
 مجتمعة.  اللوجستي

المورد ، الشراء الرشيقمنفردة ) LSCM أنشطةعالقة ارتباط معنوية بين  ( وجود43تشير نتائج الجدول )
( ومتطلبات التميز اللوجستي مجتمعة الزبون الرشيق، التخزين الرشيق، االنتاج الرشيق، شيقالنقل الر ، الرشيق

 نوضحها باختصار . 
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( عند مستوى 0.650بل  قيمة معامل االرتباط بين نشاط الشراء الرشيق ومتطلبات التميز اللوجستي )**  -
ل بمبادئ وممارسات وتقنيات ( وهي قيمة موجبة وفوق المتوسطة وتفسير  لك أن العم0.01معنوية )

 استخدام الشراء االلكتروني لتوفير احتياجاتها من الموادالشراء الرشيق في شركتين قيد الدراسة من 
سوف يعزز من تحقيق متطلبات  معالجة جميع انواع الهدر في نشاط الشراءوالتعاون مع الموردين و 

 التميز اللوجستي. 
( عند مستوى 0.679المورد الرشيق ومتطلبات التميز اللوجستي )** بل  قيمة معامل االرتباط بين نشاط -

( وهي قيمة موجبة وفوق المتوسطة وتفسير  لك أن العمل مبادئ وممارسات وتقنيات 0.01معنوية )
اختيار المورد على اساس معايير محددة ومشاركة الموردين  المورد الرشيق في شركتين قيد الدراسة مثل

وتشجيع الموردين في تحسين من االنشطة اللوجستية  واع الهدر في اجراءات الشراءفي معالجة جميع ان
 سوف يعزز من تحقيق متطلبات التميز اللوجستي.  

( عند مستوى 0.677بل  قيمة معامل االرتباط بين نشاط النقل الرشيق ومتطلبات التميز اللوجستي )** -
، وتفسير  لك أن العمل بمبادئ وممارسات ( وهي قيمة موجبة واكثر من المتوسطة0.01معنوية )

استخدامهم لوسائل نقل مناسبة تناسب طبيعة االسواق  وتقنيات النقل الرشيق في شركتين قيد الدراسة مثل
المستهدفة، ومعالجة جميع انواع الهدر في نشاط النقل، واستخدام ممارسات تهدف الى خدمة الزبون في 

 متطلبات التميز اللوجستي.    سوف يعزز من تحقيق مجال النقل ، 
( عند مستوى 0.77بل  قيمة معامل االرتباط بين نشاط االنتاج الرشيق ومتطلبات التميز اللوجستي )** -

( وهي قيمة موجبة ومرتفعة ، وتفسير  لك أن العمل بمبادئ وممارسات وتقنيات االنتاج 0.01معنوية )
والتركيز على  تحقيق متطلبات الزبائنلعمليات االنتاج تركيز على الرشيق في الشركتين قيد الدراسة كال

 سوف يعزز من تحقيق متطلبات التميز اللوجستي.  معالجة الهدر في جميع مراحل العملية االنتاجية

( عند 0.763بل  قيمة معامل االرتباط بين نشاط التخزين الرشيق ومتطلبات التميز اللوجستي )** -
موجبة ومرتفعة، وتفسير  لك أن العمل بمبادئ وممارسات وتقنيات ( وهي قيمة 0.01مستوى معنوية )

في  جميع انواع الهدر تركيز ادارة المخازن في التخلص منالتخزين الرشيق في الشركتين قيد الدراسة ك
سوف يعزز من من عمل االنشطة اللوجستية  تسهلاجراءات مخزنية  العمليات المخزنية، واتباعهما

 يز اللوجستي.    تحقيق متطلبات التم
( عند 0.726بل  قيمة معامل االرتباط ا بين نشاط الزبون الرشيق ومتطلبات التميز اللوجستي )** -

( وهي قيمة موجبة ومرتفعة، وتفسير  لك أن العمل بمبادئ وممارسات وتقنيات 0.01مستوى معنوية )
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مرهون بما تقدمه لزبائنها من قيمة  ادراو الشركتين ان بقائهاالزبون الرشيق في الشركتين قيد الدراسة ك
 سوف يعزز من تحقيق متطلبات التميز اللوجستي.     وامتالكهما لمعلومات دقيقة عن زبائنها

 (43الجدول )
 منفردة ومتطلبات التميز اللوجستي مجتمعة LSCM أنشطةعالقة االرتباط بين 

 البعد المعتمد                    
 (Yبات التميز اللوجستي )متطل البعد المستقل     

طة
نش

أ
 

L
S

C
M

 (
X) 

 X1 **0.65  الشراء الرشيق 
 X2 **0.679المورد الرشيق 
 X3 **0.677النقل الرشيق 
 X4 **0.77االنتا  الرشيق 
 X5  **0.763التخزين الرشيق
 X6 **0.726 الزبون الرشيق

 قبول الفرضية نتيجة االختبار
  N = 80                                            P ≤ 0.01                                                           

                

 ( ترتيب االنشطة وفقا لمعامل االرتباط للشركتين قيد الدراسة . 44ويوض   الجدول )
 (44الجدول )

 وفق معامل االرتباط  LSCMترتيب انشطة  
 (Yقيمة معامل االرتباط مع متطلبات التميز اللوجستي ) LSCM (X)أنشطة  تسلسل
 X4 **0.77االنتا  الرشيق  0
 X5  **0.763التخزين الرشيق 0
 X6 **0.726 الزبون الرشيق 3
 X2 **0.679المورد الرشيق  4
 X3 **0.677النقل الرشيق  5
 X1 **0.65  الشراء الرشيق  2
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 اللوجستي التميز متطلباتو منفردة  LSCM أنشطةرتباط معنوية بين الفرضية الثالثة: توجد عالقة ا
 منفردة.

 التميز متطلباتو منفردة  LSCM أنشطةعالقة ارتباط معنوية بين  ( وجود45تشير نتائج الجدول )
منفردة وكانت جميع العالقات االرتباط فوق متوسط قيمة معامل االرتباط عند مستوى المعنوية  اللوجستي

دا عالقة ما بين النقل الرشيق مع العالقة مع الموردين فسجل اضعل عالقة ارتباط ب يمة ( ع0.01)
( وهي ايضًا معنوية وموجبة. وبلغت اقوى عالقة ما بين الزبون الرشيق والتركيز على الزبون 0.377**)

 (. 0.01( عند مستوى المعنوية )0.695**ب يمة )
  (45الجدول )

 منفردة اللوجستي التميز متطلباتو منفردة  LSCM أنشطةعالقة االرتباط بين 

 البعد المعتمد            
 

 

 

 

 البعد المستقل   

 (Yمتطلبات التميز اللوجستي )
 عدد

العالقات 

 المعنوية

التركيز على 

 الزبون

Y1 

تقليل الكلف 

عبر تحسين 

العمليات 

 اللوجستية

Y2 

العالقة مع 

 Y3 الموردين

َمورد بشري 

 مناسب

Y4 

 نظام

معلوماتي 

 كفوء

Y5 

طة
نش

أ
 

L
S

C
M

 (
X) 

 X1 0.558** 0.563** **0.416 **0.593 **0.525 5 الشراء الرشيق

 X2 0.518** 0.607** **0.403 **0.601 0.611** 5 المورد الرشيق

 X3 0.585** 0.626**  **0.377 **0.576 0.6** 5 النقل الرشيق

X4 **0.682 **0.661 0.621 االنتاج الرشيق **  **0.638 **0.595 5 

 X5 **0.577 **0.653 **0.630 0.588** 0.614** 5 التخزين الرشيق

 X6 0.695** 0.656** 0.521** **0. 591 **0.606 5 الزبون الرشيق

 30 6 6 6 6 6 عدد العالقات المعنوية

 قبول الفرضية نتيجة االختبار

N = 80               P ≤ 0.01                                                                                                  

 
 



222 
 

 المبحث الثالث
 بين ابعاد الدراسة األثرتحليل عالقات 

تتجلى مهام هذا المبحث الى اختبار عالقات اةثر بين ابعاد الدراسة ومتغيراتها وعلى مستوى المصارف 
نوية ودرجة تأثير البعد المستقل للدراسة في البعد المعتمد. للتحقق من مدى المبحوثة. لبيان مستوى المع

 صحة مخطط الدراسة و فرضياته.
 اللوجستي التميز متطلباتو  LSCM أنشطةاواًل: تحليل عالقة األثر بين 

تركز هذه الفقرة على تفسير بعض المعطيات التي افرزتها نتائج التحليل االحصائية للتأكد من سريان 
 فرضيات اةثر على مستوى ال يادة االستراتيجية وسلوكيات التسويق الريادي:

 التميز متطلباتمجتمعة في  LSCM نشطةتنص الفرضية الرابعة على: يوجد تأثير معنوي أل  .1
 مجتمعة. اللوجستي

 اللوجستي التميز متطلباتفي  LSCM نشطة( الى وجود تأثير معنوي موجب ة42تشير معطيات الجدول )
(. كما ان 3.97( وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )181.6ا  بلغت قيمتها المحسوبة ) Fداللة قيمة ب

وهي اقل من مستوى المعنوية للدراسات االنسانية والذي يبل   (0.00)مستوى المعنوية المحسوبة بل  
مقدار وحدة واحدة تؤدي ب LSCM نشطةا  تعني ان ة (0.937)والبالغة  (B1)(. وعزز  لك قيمة 0.05)

R (0.70 ))2(معامل التحديد . وبلغت قيمة (0.937)بمقدار  اللوجستي التميز متطلباتالى زيادة اجمالي 
اما  LSCM نشطة( من التباين الذي يحدث في متطلبات التميز اللوجستي تفسره أ%70وهذا يعني ان )

ن السيطرة عليها أو انها غير داخلة في انمو ج ( تفسره متغيرات عشوائية ال يمك%30الباقي والذي يبل  )
 (42الجدول )                        االنحدار أصاًل.  

 مجتمعة اللوجستي التميز متطلباتمجتمعة في  LSCMأنشطة نتائج تحليل االنحدار البسيط ةثر 

 المتغير المستقل

 المتغير المعتمد

  LSCMأنشطة 

X 
Beta 2R 

 Fاختبار 
Sig 

 
0B 1B 

F 

 محسوبة

F 

 جدولية

متطلبات التميز 

  Yاللوجستي 

 B 0.187 0.937قيم معامالت 
0.838 0.70 181.6 3.97 0.00 

 t 0.667 13.47اختبار 

 Y= 0.187+0.937X المعادلة 

 قبول الفرضية  نتيجة االختبار
                             df ( 1 ,77)                    N=80   P ≤ 0.01 (3.97)=  الجدولية Tقيمة 
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منفردة في متطلبات التميز  LSCM نشطةتنص الفرضية الخامسة على: يوجد تأثير معنوي أل  .2
 اللوجستي مجتمعة.

المورد ، الشراء الرشيقمنفردة ) LSCM شطةن( تشير الى وجود تأثير معنوي موجب ة42مدلوالت الجدول )
( في متطلبات التميز اللوجستي الزبون الرشيق، التخزين الرشيق، االنتاج الرشيق، النقل الرشيق، الرشيق

 مجتمعة . نستعرض مضامين هذه العالقات باختصار:
المحسوبة  (t)وجود تأثير معنوي موجب للشراء الرشيق في متطلبات التميز اللوجستي ا  بلغت قيمة  -أ

(، كما ان مستوى المعنوية المحسوبة بل  1.66( وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )7.505)
(، مما يعني اهمية الشراء 0.05وهي اقل من مستوى المعنوية للدراسات االنسانية والذي يبل  ) (0.00)

(، ا  تعني ان 0.594والبالغة ) (B1)الرشيق للتأثير في متطلبات التميز اللوجستي. وعزز  لك قيمة 
زيادة متغير الشراء الرشيق بمقدار وحدة واحدة تؤدي الى زيادة اجمالي متطلبات التميز اللوجستي بمقدار 

( من التباين الذي %42.2( وهذا يعني ان )0.422) R)2(معامل التحديد (. وبلغت قيمة 0.594)
( تفسره %57.8شراء الرشيق، اما الباقي والذي يبل  )يحدث في متطلبات التميز اللوجستي تفسره متغير ال

 متغيرات اخرى لم تتناولها الدراسة.  
المحسوبة  (t)وجود تأثير معنوي موجب للمورد الرشيق في متطلبات التميز اللوجستي ا  بلغت قيمة  -ب

 (0.00)بل   (، كما ان مستوى المعنوية المحسوبة1.66( وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )7.61)
(، مما يعني اهمية متغير المورد الرشيق للتأثير في 0.05وهي اقل من مستوى المعنوية للدراسة البالغة )
(، ا  تعني ان زيادة متغير المورد 0.556والبالغة ) (B1)متطلبات التميز اللوجستي. وعزز  لك قيمة 

(. وبلغت 0.556لتميز اللوجستي بمقدار )الرشيق بمقدار وحدة واحدة تؤدي الى زيادة اجمالي متطلبات ا
( من التباين الذي يحدث في متطلبات %42.9( وهذا يعني ان )0.429) R)2(معامل التحديد قيمة 

( تفسره متغيرات اخرى لم %57.1التميز اللوجستي تفسره متغير المورد الرشيق، اما الباقي والذي يبل  )
 تتناولها الدراسة.   

المحسوبة  (t)وجب للنقل الرشيق في متطلبات التميز اللوجستي ا  بلغت قيمة وجود تأثير معنوي م -ت
 (0.00)(، كما ان مستوى المعنوية المحسوبة بل  1.66( وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )8.89)

في (، مما يعني اهمية متغير النقل الرشيق للتأثير 0.05وهي اقل من مستوى المعنوية للدراسة البالغة )
(، ا  تعني ان زيادة متغير النقل 0.694والبالغة ) (B1)متطلبات التميز اللوجستي. وعزز  لك قيمة 

(. وبلغت 0.694الرشيق بمقدار وحدة واحدة تؤدي الى زيادة اجمالي متطلبات التميز اللوجستي بمقدار )
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يحدث في متطلبات ( من التباين الذي %50.6( وهذا يعني ان )0.506) R)2(معامل التحديد قيمة 
( تفسره متغيرات اخرى لم %49.4التميز اللوجستي تفسره متغير المورد الرشيق، اما الباقي والذي يبل  )

 تتناولها الدراسة.   

المحسوبة  (t)وجود تأثير معنوي موجب لإلنتاج الرشيق في متطلبات التميز اللوجستي ا  بلغت قيمة  -ث
(، كما ان مستوى المعنوية المحسوبة بل  1.66ية والبالغة )( وهي اكبر من قيمتها الجدول10.494)
(، مما يعني اهمية متغير االنتاج الرشيق 0.05وهي اقل من مستوى المعنوية للدراسة البالغة ) (0.00)

(، ا  تعني ان زيادة 0.804والبالغة ) (B1)للتأثير في متطلبات التميز اللوجستي. وعزز  لك قيمة 
يق بمقدار وحدة واحدة تؤدي الى زيادة اجمالي متطلبات التميز اللوجستي بمقدار متغير االنتاج الرش

( من التباين الذي %58.8( وهذا يعني ان )0.588) R)2(معامل التحديد (. وبلغت قيمة 0.804)
( %41.2يحدث في متطلبات التميز اللوجستي تفسره متغير االنتاج الرشيق، اما الباقي والذي يبل  )

 غيرات اخرى لم تتناولها الدراسة.     تفسره مت

المحسوبة  (t)وجود تأثير معنوي موجب للتخزين الرشيق في متطلبات التميز اللوجستي ا  بلغت قيمة  -ج
 (0.00)(، كما ان مستوى المعنوية المحسوبة بل  1.66( وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )9.54)

(، مما يعني اهمية متغير التخزين الرشيق للتأثير في 0.05لبالغة )وهي اقل من مستوى المعنوية للدراسة ا
(، ا  تعني ان زيادة متغير التخزين 0.738والبالغة ) (B1)متطلبات التميز اللوجستي. وعزز  لك قيمة 

(. وبلغت 0.738الرشيق بمقدار وحدة واحدة تؤدي الى زيادة اجمالي متطلبات التميز اللوجستي بمقدار )
( من التباين الذي يحدث في متطلبات %54.2( وهذا يعني ان )0.542) R)2(مل التحديد معاقيمة 

( تفسره متغيرات اخرى لم %45.8التميز اللوجستي تفسره متغير التخزين الرشيق، اما الباقي والذي يبل  )
 تتناولها الدراسة.

 (t)ستي ا  بلغت قيمة هناو تأثير معنوي موجب للزبون الرشيق ايضًا في متطلبات التميز اللوج -ح
(، كما ان مستوى المعنوية 1.66( وهي اكبر من قيمتها الجدولية والبالغة )10.933المحسوبة )

(، مما يعني اهمية متغير 0.05وهي اقل من مستوى المعنوية للدراسة البالغة ) (0.00)المحسوبة بل  
(، ا  تعني 0.743والبالغة ) (B1)قيمة الزبون الرشيق للتأثير في متطلبات التميز اللوجستي. وعزز  لك 

ان زيادة متغير الزبون الرشيق بمقدار وحدة واحدة تؤدي الى زيادة اجمالي متطلبات التميز اللوجستي 
( من التباين %60.8( وهذا يعني ان )0.608) R)2(معامل التحديد (. وبلغت قيمة 0.743بمقدار )

( %39.2ه متغير الزبون الرشيق، اما الباقي والذي يبل  )الذي يحدث في متطلبات التميز اللوجستي تفسر 
 تفسره متغيرات اخرى لم تتناولها الدراسة.       
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 ( 47الجدول )

 منفردة في متطلبات التميز اللوجستي مجتمعة LSCMنتائج تحليل االنحدار البسيط ألثر أنشطة 

 البعد المعتمد          

 
 البعد المستقل

 ومتغيراته

 (Yالتميز اللوجستي )متطلبات 

T 
 المحوسبة 

B 2R 
F  

 المحوسبة
Beta Sig. 

ة 
ط
ش
أن

L
S

C
M

 (
X) 

 X1 الشراء الرشيق
5.438 
7.505 

1.665 
0.594 

0.422 56.3 0.65 0.00 

 المعادلة
Y = 1.665 + 0.594 X1 

 X2 6.02 المورد الرشيق
7.61 

1.75 

0.556 
0.429 57.91 0.655 0.00 

 Y = 1.75+ 0.556X2 المعادلة
 X3 3.68النقل الرشيق 

8.89 
1.161 
0.694 

0.506 78.95 0.712 0.00 

 المعادلة
Y = 1.161 + 0.694 X3 

 X4االنتاج الرشيق 
1.924 

10.494 
0.614 
0.804 

0.588 110.11 0.767 0.00 

 Y = 0.614  + 0.804 X4 المعادلة

 X5التخزين الرشيق 
3.018 
9.54 

0.952 
0.738 

0.542 91.007 0.736 0.00 

 Y = 0.952   + 0.738 X5 المعادلة

 X6الزبون الرشيق 
3.285 

10.933 
0.916 
0.743 

0.608 199.524 0.780 0.00 

 Y = 0.916  + 0.743 X5 المعادلة

 قبول الفرضية  نتيجة االختبار

N = 80            P ≤ 0.01              df (1, 77) 

 .(0.05)( عند مستوى معنوية 1.66الجدولية ) (T)قيمة 
منفردة في متطلبات التميز اللوجستي  LSCMنالحظ ان تأثير انشطة  (47وبموجب نتائج الجدول)مما تقدم 

 قيمة( تسلسل االنشطة حسب تأثيرها بداللة 40مجتمعة اختلفت من نشاط الى اخر ، ويعرض الجدول )

(B1).                                     (40ل )الجدو 
 ترتيب االنشطة وفقا لعالقات التأثير في الشركتين قيد الدراسة

 (B1)قيمة  األنشطة ت

 X4 0.804 االنتاج الرشيق 1
 X6 0.743 الزبون الرشيق 2
 X5 0.738 التخزين الرشيق 3

 X3 0.694 النقل الرشيق 1

 X1 0.594 الشراء الرشيق 2

 X2 0.556 المورد الرشيق 2

N = 80            P ≤ 0.01              df (1, 77) 
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 المبحث الرابع
 تحليل عالقات التباين بين ابعاد الدراسة 

. (ANOVA)يسلط هذا المبحث الضوء على اختبار فرضيات التباين باستخدام معامالت تحليل التباين 
مستوى تركيزها على أنشطة للتعرف على مدى تباين متطلبات التميز اللوجستي للشركتين قيد الدراسة تبعًا ل

LSCM  والختبار فرضيات الدراسة االساسية والتي تنص على 
تبعًا لتباين  اللوجستي التميز متطلباتتنص الفرضية السادسة على: تتباين الشركتين المبحوثتين في تبني 

 . LSCMأنشطة تركيزها على 
( وجود تباين في التةأثير مةن قبةل 41دول )الموضحة في الج Stepwiseبينت نتائج تحليل االنحدار المتدرج 

الزبةون ، التخةزين الرشةيق، االنتةاج الرشةيق، النقةل الرشةيق، المةورد الرشةيق، الشراء الرشةيقالمتغيرات المستقلة )
 ( في متطلبات التميز اللوجستي كمتغير معتمد.الرشيق

 (41الجدول )
من حيث اةهمية والتأثير في التميز  LSCMطة لبيان تباين أنش stepwiseنتائج تحليل االنحدار المتدرج  

 اللوجستي 
 المتغيرات

 المرحلة
 المتغيرات الداخلة في االنموذج

معامل التحديد 
2R 

 المرحلة األولى
النقل  + X4 االنتاج الرشيق+  X5 التخزين الرشيق+  X6 الزبون الرشيق

 X2 المورد الرشيق+ X3 الرشيق
0.710 

 المرحلة الثانية
النقل  + X4 االنتاج الرشيق+  X5 التخزين الرشيق+  X6 الرشيقالزبون 

 X3 الرشيق

0.670 

 X4 0.601 االنتاج الرشيق+  X5 التخزين الرشيق+  X6 الزبون الرشيق المرحلة الثالثة

 X5 0.490 التخزين الرشيق+  X6 الزبون الرشيق المرحلة الرابعة

 X6 0.422 الزبون الرشيق المرحلة الخامسة

( ان نتائج اختبار التباين قسمت المتغيرات على خمس مراحل اسةتبعد فةي كةل مرحلةة 41الحظ من الجدول )ن
، X3 النقةةةل الرشةةةيق، 2X، المةةةورد الرشةةةيق 1Xالمتغيةةةرات االقةةةل اهميةةةًة، فاسةةةتبعد المتغيةةةرات )الشةةةراء الرشةةةيق 

 ( على التوالي .X5 التخزين الرشيق،  X4 االنتاج الرشيق
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علةةةةى اسةةةةتبعاد المتغيةةةةرات االقةةةةل تفسةةةةيرًا   Stepwiseنمةةةةو ج تحليةةةةل االنحةةةةدار المتةةةةدرج  وتقةةةةوم اليةةةةة عمةةةةل 
وبالترتيب، وفةي المرحلةة االولةى تضةمن النمةو ج  جميةع المتغيةرات المتباينةة والمفسةرة للمتغيةر المعتمةد وكانةت 

وهةذا  ،(%0.710)الولةى فةي المرحلةة ا R)2)تفسيرهًا قويةًا عةدا الشةراء الرشةيق ، وبلة  القةوة التفسةيرية لمعامةل 
+ X3 النقل الرشةيق + X4 االنتاج الرشيق+  X5 التخزين الرشيق+  X6 الزبون الرشيقيشير بان االنشطة )

( مةةن %29( مةةن التغييةةرات الحاصةةلة فةةي متطلبةةات التميةةز اللوجسةةتي وان )%71( تفسةةر)X2المةةورد الرشةةيق
وفةي المرحلةة الثانيةة اسةتبعد المةورد الرشةيق فقلةت  التغييرات تعود الى متغيةرات اخةرى لةم يتضةمنها االنمةو ج ،

التخةزين ،  X6 الزبون الرشةيقوهذا يشير بان االنشطة ) (%0.670)القوة التفسيرية لننمو ج وانخفضت الى 
( مةن التغييةرات الحاصةلة فةي متطلبةات %67( تفسةر)X2 النقةل الرشةيق ، X4 االنتةاج الرشةيق،  X5 الرشيق

( مةةن التغييةةرات تعةةود الةةى متغيةةرات اخةةرى لةةم يتضةةمنها االنمةةو ج، وفةةي المرحلةةة %43التميةةز اللوجسةةتي وان )
وهةةذا يشةةير بةةان االنشةةطة  (%0.601)الثالثةةة اسةةتبعد  النقةةل الرشةةيق فضةةعفت القةةوة التفسةةيرية لننمةةو ج الةةى 

لة ( مةن التغييةرات الحاصة%60.1( تفسةر)X4 االنتةاج الرشةيق،  X5 التخةزين الرشةيق،  X6 الزبةون الرشةيق)
( من التغييرات تعود الةى متغيةرات اخةرى لةم يتضةمنها االنمةو ج، %39.9في متطلبات التميز اللوجستي وان )

وهةذا يشةير بةان االنشةطة  (%0.49)أما في الرابعة فاستبعد االنتاج الرشيق فقل القوة التفسيرية لننمةو ج الةى 
يةةةرات الحاصةةةلة فةةةي متطلبةةةات التميةةةز ( مةةةن التغي%49( تفسةةةر)X5 التخةةةزين الرشةةةيق،  X6 الزبةةةون الرشةةةيق)

( من التغييرات تعود الى متغيرات اخةرى لةم يتضةمنها االنمةو ج، وفةي المرحلةة الخامسةة %51اللوجستي وان )
الذي يمثل المتغيةر االكثةر تباينةًا وتفسةيرًا فةي المتغيةر  X6 الزبون الرشيقوالنهائية ابقى النمو ج على المتغير 

( مةةن التبةةاين الموجةةود فةةي متغيةةر متطلبةةات التميةةز اللوجسةةتي أمةةا البةةاقي 42.2%المعتمةةد الةةذي فسةةر لوحةةده )
 فأنها تعود الى متغيرات اخرى لم يتضمنها االنمو ج . (57.8%)والتي تبل  

   
 

 

 

 
 
 
 



222 
 

 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات

ت عدة فصول بعد ان استعرضنا لمختلل جوانب الموضوع من خالل الدراسة التفصيلية والتي تضمن
ومباحث، نعرض في هذا الفصل أبرز االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة نظريًا وعمليًا وميدانيًا. وعلى 
اساسها نقدم مجموعة من التوصيات العامة والخاصة للشركتين قيد الدراسةح ونكمل دراستنا بتقديم افكار 

وضوعنا ووجدناها مواضع تستحق الوقوف عندها ومقترحات للباحثين اخذت من اهتماماتنا لدى دراستنا لم
 ودراستها مستقباًل.

 وعليه تضمن الفصل المباحث االتية : 
 االستنتاجات  المبحث االول:
 التوصيات  المبحث الثاني:
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 المبحث االول
 االستنتاجات

 اواًل : استنتاجات الجانب النظري 
المنظمةات وخاصةًة الصةناعية ومةع بةروز معةالم االلفيةة الثالثةة  ادارة سلسلة التوريد متجذر في عمل معظم .0

المحمل باإلسةهامات واالضةافات الفكريةة واالبداعيةة وفةي كةل المجةاالت ظهةرت الحاجةة للتغيةر فكةان ادارة 
سلسةةةةلة التوريةةةةد الرشةةةةيقة الوصةةةةفة العالجيةةةةة المقترحةةةةة السةةةةتيعاب واحتةةةةواء هةةةةذه التوجهةةةةات ولمسةةةةايرة هةةةةذه 

 التغيرات.    

ساس الفلسفي إلدارة سلسلة التوريد الرشيق قائم على تبني مجموعة مبادئ وممارسات وتقنيةات الرشةيقة اال .0
وتباعةةًا، مصةةدرها نظةةام االنتةةاجي لشةةركة تويوتةةا ومحفةةز تبنيهةةا مالئمتهةةا وتوافقهةةا مةةع ادارة سالسةةل التوريةةد 

 والنجاحات الكبيرة المتحققة لمتبنيها.   

ين الكتةةةاب حةةةول مةةةاهي مبةةةادئ وممارسةةةات وتقنيةةةات الرشةةةيقة الضةةةرورية وجةةةود حالةةةة مةةةن عةةةدم االتفةةةاق بةةة .3
ةنشةةطة ادارة سلسةةلة التوريةةد لجعلهةةا رشةةيقة وكةةذلك وجةةود حةةاالت التبةةادل فةةي تناولهمةةا معةةًا واالشةةارة اليهةةا، 

 فيستخدم العديد من الكتاب المصطلحين الممارسات والتقنيات لإلشارة الى احداهما. 

قطعةي مرجعةي حةول عةدد انشةطة ادارة سلسةلة توريةد الرشةيقة ويسةترجع الكتةاب  لم يعثر الباحةث علةى راي .4
مضةةمون هةةذا االخةةتالف الةةى اخةةتالف حجةةم وطبيعةةة عمةةل المنظمةةة والقطةةاع التةةي تعمةةل فيهةةا، واالنشةةطة 
المعتمةةةدة فةةةي الدراسةةةة الحاليةةةة يمكةةةن ان يكونةةةوا االكثةةةر تنةةةاواًل واشةةةارًة بةةةين الكتةةةاب بشةةةكل كامةةةل او جزئةةةي 

 الباحث. وحسب علم

ويؤثر اصب  اللوجستيك من اهم وسائل االتصال باةسواق العالمية ومن اكثر االعمال نموًا فيها،   .5
وظهر اهميتها بمدى اوسع الرتباطها وتأثيرها بسالسل  ،القضايا االستراتيجية المفهوم على العديد من 

دعيم اعمالها يبدأ من خالل تحقيق التوريد فاتجهت قناعات ال يادات االدارية مؤخرًا بان الطريق نحو ت
 التكامل والتنسيق بينهما.

يعتبر التميز اللوجستي منهج وممارسة يمكن تح يقه ا ا ما استوفيت متطلباته بالرغم من حجم وطبيعة  .2
 عمل المنظمة والقطاع التي تعمل فيها.

ت الرئيسة في تحقيق ندرة دراسات التميز اللوجستي )حسب علم الباحث( اصعبت مهمة تحديد المتطلبا  .2
التميز اللوجستي ويعود مرد  لك الى تضمين ادارة سلسلة التوريد لمفهوم اللوجستيك ما اخذت مديات 

 اوسع  في طروحات الكتاب.   
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ساد اتفاق عام بين اغلب الكتاب المشار اليهم في هذه الدراسة بان ادارة سلسلة التوريد الرشيقة تسهم في   .0
اللوجستي و تباينوا في تحديد ما هي هذه المتطلبات ولةم يعثةر الباحةث علةى دراسةة  اقامة متطلبات التميز

 جمعت المتطلبات معًا.        
 

 ثانيا: استنتاجات الجانب الميداني:
اعطةةت نتةةائج الزيةةارات الميدانيةةة للباحةةث مؤشةةرات ملموسةةة بةةان اغلةةب مبةةادئ وممارسةةات وتقنيةةات الرشةةيقة  .0

سةةةل توريةةةد الشةةةركتين قيةةةد الدراسةةةة ولكةةةن ال تسةةةمى بالرشةةةيقة وهةةةي بمثابةةةة موجةةةودة ومتأصةةةلة فةةةي ادارة سال
 مرتكزات للعمل ال يمكن تجاوزها وااللتزام بها يعد من سياسة عملها.

اسةةتطاعت ادارات سالسةةل التوريةةد فةةي شةةركتين قيةةد الدراسةةة ايجةةاد تنسةةيق وتعةةاون جيةةد ومةةؤثر بةةين جميةةع  .0
لشةةركتين، ولكةةن اتخةةا  بعةةض القةةرارات مثةةل اختيةةار المةةوردين اطةراف سالسةةل التوريةةد بحكةةم خبةةرة وعالميةةة ا

 وقرارات اخرى حرجة ال يستطيع اداراتها اتخا ها الرتباطهم بقرارات شركة الرئيسة.

االنشةةةةطة اللوجسةةةةتية وممارسةةةةاتها فةةةةي شةةةةركتين قيةةةةد الدراسةةةةة موجةةةةودة وبأوسةةةةع مةةةةدياتها، تأشةةةةيرها ومتابعةةةةة  .3
لنقةةل والتخةةزين والمناولةةة مةةا يعطةةي حةةافزًا لدراسةةتها وتحقيةةق التميةةز تفاصةةيلها الدقيقةةة ممكنةةة ومنهةةا انشةةطة ا

 فيها وخاصًة بعد التأكد من تأثير هذه االنشطة في تحديد السعرى النهائي للمنتج وباةخص نشاط النقل. 

اظهرت نتائج تحليل الوصل والتشخيص بان اجابات االفراد المبحوثين حول جميع مؤشرات الدراسة كةان  .4
ومةةع االتجةةاه االيجةةابي وهةةو مةةا يفسةةر بةةان ادراو المبحةةوثين واعطةةائهم لبعةةدي الدراسةةة ادارة سلسةةلة مقبةةواًل 

 التوريد الرشيق والتميز اللوجستي اهتمامًا.

سيادة حالة من االختالف بين المبحوثين فةي تحديةد اي االنشةطة مةن انشةطة ادارة سلسةلة التوريةد الرشةيقة  .5
اللوجسةةتي واتفةةق المبحةةوثين علةةى ان نشةةاط االنتةةاج الرشةةيق يةةأتي اواًل  اكثةةر اهميةةة لتبنيهةةا لتحقيةةق التميةةز

والشةةراء الرشةةيق اخةةرًا، أمةةا متطلبةةات التميةةز اللوجسةةتي فقةةد جةةاء أواًل مةةن حيةةث اهميةةة تطبيقهةةا العالقةةة مةةع 
 الموردين وجاء اخيرًا متطلب نظام معلوماتي كفوء.

لجميةع متغيةرات الدراسةة قيمةًا جيةدة وفةوق قيمةة  اظهرت نتائج المؤشرات االحصائية للمتوسطات الحسةابية .2
المقبولةةة للدراسةةة وسةةةجلت قةةيم االنحةةةراف المعيةةاري مسةةةتويات مقبولةةة وبشةةةكل كبيةةر، أمةةةا نسةةبة االسةةةتجابة 
المئويةةةةة فكانةةةةت نتائجهةةةةا مرتفعةةةةة صةةةةنفت اكثرهةةةةا ضةةةةمن المسةةةةتوى الرابةةةةع والةةةةذي يعنةةةةي ادراو المبحةةةةوثين 

 للمتغيرات.

ين ابعةةاد ومتغيةةرات الدراسةةة بالمعنويةةة واثبتةةت النتةةائج صةةحة الفرضةةية المتعلقةةة اتسةةمت عالقةةات االرتبةةاط بةة .2
باالرتبةاط، وتفةةاوت قيمةةة معامةةل االرتبةةاط علةةى المسةةتوى الكلةةي والفةةردي وسةةجلت قيمهةةا جميعهةةا قيمةةًا فةةوق 
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متوسةةةط قةةةيم معامةةةل االرتبةةةاط وباالتجةةةاه االيجةةةابي وهةةةو مؤشةةةر دال علةةةى قةةةوة العالقةةةة التةةةي تةةةربط ابعةةةاد 
 تغيرات الدراسة ومنطلق نحو تدعيم فكرة الدراسة.وم

تأكةةةد وجةةةود تةةةأثير معنةةةوي ةنشةةةطة ادارة سلسةةةلة التوريةةةد الرشةةةيقة مجتمعةةةة ومنفةةةردة فةةةي متطلبةةةات التميةةةز  .0
 اللوجستي، وكان نشاط االنتاج الرشيق االكثر تأثيرا أما المورد الرشيق فكان االقل تأثيرا.

نشطة لها أثر متباين في متطلبات التميز اللوجسةتي وهةي  ات أهميةة أظهرت نتائج التحليل التباين وجود أ .1
وأخرى بالمقابل ليس لها هذا اةثر وهذا ما دلت عليه نتائج اجابات المبحةوثين، ا ا تبةين بةان نشةاط شةراء 
الرشةيق لةةيس  ا اثةةر علةى متطلبةةات التميةةز اللوجسةتي أمةةا نشةةاط الزبةون الرشةةيق فعةةد االكثةر تباينةةًا وتفسةةيرا 

 تطلبات التميز اللوجستي.  لم
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 المبحث الثاني
 التوصيات 

االهتمام العالي بمفهوم ادارة سلسلة التوريد الرشيقة وابرازه كتوجه استراتيجي متوافق مع التغيرات الحاصةلة  .5
تميةز فةي في سالسل التوريد ومتوافق لتوجهات ومصال  العليا لجميع االطراف المشاركين ويدعم ويحقق ال

 االنشطة اللوجستية.

توجيةةه انتبةةاه االدارات العليةةا للشةةركتين قيةةد الدراسةةة بضةةرورة ابةةراز المبةةادئ والممارسةةات والتقنيةةات الرشةةيقة   .2
الضرورية والحرجة ومحاولة الفصل وعدم الخلط بينهما وتحديد خطوات واسب ية التطبيق لكةل منهمةا وفةي 

نشةطتها كسياسةة عمةل لةدورها الفاعةل فةي ترشةيق سلسةلة التوريةد كل نشاط بعدما تبين وجودهةا اصةاًل فةي ا
 والتخلص من الهدر. 

العمةةل علةةى اقامةةة جميةةع متطلبةةات التميةةز اللوجسةةتي مةةن منطلةةق امةةتالو شةةركتين قيةةد الدراسةةة إلمكانيةةات  .2
 متفوقة والخبرة الالزمة وسالسل توريد متصفة بسمات الرشاقة فيها. 

فهةةوم ادارة سلسةةلة التوريةةد وترابطهةةا وعالقتهةةا التكامليةةة التأثيريةةة  علةةى العمةةل علةةى ترسةةيع فكةةرة شةةمولية م .0
االنشطة اللوجستية وبالشكل التي ترسع فكرة التخطيط والتنسةيق المشةترو والعمةل وتحةرو الكفةوء لننشةطة 

 بشكل مشترو او المنفرد وحسب ما تقتضي به الموقل.      

تين قيةةد الدراسةةة بنشةةر ثقافةةة الرشةةاقة الموجةةه نحةةو الهةةدر تعميةةق وعةةي وادراو ال يةةادات االداريةةة فةةي شةةرك .1
 والتعرف على مسبباته وانواعه وتشخيص الممارسات والتقنيات الالزمة للحدم منها او تقليلها . 

اعطاء مةدراء سالسةل التوريةد صةالحيات اكثةر بمةا يضةمن اتخةا  قةرارات حاسةمة ومةؤثرة وخاصةة فيمةا  .08
لتنسةةيق والتكامةةل مةةع االنشةةطة اللوجسةةتية لتغيةةر مةةن شةةكلية دوره كمنسةةق يتعلةةق باختيةةار المةةوردين وكيفيةةة ا

 وموصل لنوامر والقرارات والمقترحات بين اطراف سلسلة التوريد .

التركيز على نشاط االنتاج الرشيق كمنطلق وبعد قوي  ثبت وجوده وتأثيره وارتباطةه القةوي فةي تحقيةق  .00
لدراسةةة، ومعرفةةة االسةةباب الكامنةةة مةةن تأشةةيره نشةةاط الشةةراء متطلبةةات التميةةز اللوجسةةتي فةةي الشةةركتين قيةةد ا

 الرشيق كأحد االنشطة التي ثبت عدم جدواه في تحقيق تلك المتطلبات.

ترصةةين جوانةةب القةةوة وتعميةةق الةةوعي بشةةكل اكبةةر حةةول جوانةةب الضةةعل للشةةركتين قيةةد الدراسةةة فةةي  .00
لتميةةز اللوجسةةتي بالدرجةةة االسةةاس فةةي توجهاتهةةا وعملهةةا فةةي سالسةةل توريةةدها وتوجيةةه امكانياتهةةا لتحقيةةق ا

 نشاطي النقل والتخزين باعتبارهما من االكثر االنشطة تأثيرًا على سعر المنتج النهائي.

االستفادة من ادراو العالي واالمكانيات والتخصصات العلمية الجيدة لإلدارات في شركتين قيد الدراسة  .03
بإعطةاء المجةال بطةرح آرائهةم ومشةاركتهم رايهةم حةول والتي سجلت حاالت استجابة عالية لمفةاهيم الدراسةة 
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كيفيةةة التحةةول بسالسةةل التوريةةد لترشةةيقها كليةةًا واالليةةة التةةي يمكةةن ان نسةةتفاد منهةةا لتحقيةةق متطلبةةات التميةةز 
 اللوجستي.

نقتةةرح تشةةكيل لجنةةة فةةي شةةركتين قيةةد الدراسةةة برئاسةةة مةةدير الشةةركة او احةةدى معاونيةةه وبعضةةوية مةةدير   .04
واللوجسةةتيك وضةةمان الجةةودة واالنتةةاج لمناقشةةة فكةةرة الدراسةةة الحاليةةة واالسةةتفادة منهةةا فةةي سلسةةلة التوريةةد 

 تأطير بعض مفاهيمها وخاصة المتعلقة بمعالجة الهدر وانواعه في جميع انشطة سلسلة التوريد.

تشةةةكيل لجنةةةة دائميةةةة تعقةةةد اجتماعةةةات شةةةهرية للبحةةةث فةةةي اتجاهةةةات ومنطلقةةةات سالسةةةل التوريةةةد المحليةةةة  .05
وليةةة لتحديةةد مجةةاالت االسةةتفادة منهةةا ومراجعةةة طبيعةةة العالقةةة القائمةةة بينهةةا وبةةين االنشةةطة اللوجسةةتية والد

 لتعزيزهما وبما يحقق توجهات ومصال  جميع االطراف فيها.

توسيع العالقة بةين ادارات الشةركتين قيةد الدراسةة والبةاحثين والمهنةين  وي االختصةاص بمحةاور الدراسةة   .02
رات واجةةةراء المزيةةةد مةةن الدراسةةةات حةةول الموضةةةوع لتعزيةةةز معةةارف الشةةةركتين بةةةاخر لعقةةد نةةةدوات ومحاضةة

 االسهامات والمستجدات حول ادارة سلسلة التوريد والتميز اللوجستي.

اعطاء المجال امام البةاحثين االكةاديميين لدراسةة حالةة الشةركتين بشةكل دراسةة حالةة فيمةا يتعلةق بسالسةل  .02
اح لهةم بخةوض فةي عمقهةا ومعرفةة تفاصةيلها وبيةان قبةول التعامةل معةه توريدها وانشطتها اللوجستية وسم

على اساس ومبدأ اخالقية العمل االكاديمي الموجه نحو خدمة المجتمع وحفةظ اسةراره وبمةا يخةدم اهةداف 
 الطرفين.       

   

 :دعمًا لنتائج الدراسة واستكمااًل إلطاريها النظري والميداني يقترح الباحث الدراسات االتية
تحديد االليات وخطوات تطبيق ادارة سلسلة توريد الرشيقة في المنظمات الصغيرة والمتوسطة في اقليم  .0

 كوردستان.

 دور ادارة سلسلة توريد الرشيقة في تحقيق ابعاد جودة الخدمة اللوجستية. .0

 دور مفاهيم الرشيقة والخضراء في بناء ادارة سلسلة التوريد هجينة. .3

 التوريد في تحقيق التميز اللوجستي.     دور استراتيجيات سالسل .4

 التميز اللوجستي مدخل لتحقيق المزايا التنافسية. .5
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 قائمة المصادر 

 المصادر العربية 
 أواًل: الرسائل واالطاريح

(، بناء نمو ج لتحقيق التميز في اداء االجهزة االمنية، اطروحة 2111ال مزروع ، بدر بن سليمان،) .1
 كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض.ة، دكتوراه غير منشور 

(، تطبيق بعض ادوات االنتاج الرشيق في احدى معامل الشركة العاملة 2112االسدي، معتصم علي، ) .2
   .رسالة ماجستير غير منشورة, كلية اإدارة واالقتصاد, جامعة بغدادلصناعات الجلدية، دراسة حالة، 

(، دور أنشطة اللوجستيك في تعزيز المزايا التنافسية دراسة تطبي ية في الشركة 2111مد عوني،)أغا، اح .3
رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االدارة العامة لصناعة اةدوية والمستلزمات الطبية في نينوى، 

 واالقتصاد ، جامعة الموصل.
حقيق التميز المؤسسي: دراسة ميدانية، (، دور تمكين العاملين في ت2114البحيصي، عبد المعطي، ) .1

 .غزة-رسالة ماجستير غير منشورة, كلية االقتصاد والعلوم اإدارة, جامعة االزهر
رسالة (، أداء وجودة الخدمات اللوجستية ودورها في خلق ال يمة، 2119بن قيراط ، عبدالعزيز، ) .2

 .ماجستير غير منشورة, كلية العلوم االقتصادية ، جامعة القالمة
(، واقع تمكين العاملين في الجامعات العامة الفلسطينية العاملة في الضفة 2111الجعبري، دعاء، ) .2

 .رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة خليلالغربية من وجهة نظر االداريين، 
(، أثر استراتيجية التميز في اةداء المالي للمصارف التجارية: جودة 2114حسين، وهبية رمضان،) .2

كلية الدراسات العليا ،جامعة سودان المصرفية كمتغير وسيط، أطروحة دكتوراه غير منشورة،  الخدمات
 للعلوم التكنولوجيا.

رسالة ماجستير غير منشورة, في (، أثر االدارة االستراتيجية في رضا الزبائن، 2113حوا، فهد ابراهيم، ) .8
 ادارة االعمال, كلية االعمال, جامعة الشرق االوسط.

(، أثر التطورات العالمية الراهنة على صناعة النقل البحري العربي ومدى التكيف 2113صاع، )حياة، ر  .9
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة معها، رسالة ماجستير غير منشورةح 

 وهران. 
مي في تطوير ثقافة (، دور أبعاد جودة الخدمة وقدرات التعلم التنظي2112الخالدي، صال  عابر، ) .11

   رسالة ماجستير, غير منشورة, في ادارة االعمال, كلية االعمال, جامعة الشرق االوسط.التميز، 
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رسالة (، دور المعرفة السوقية في اختيار االستراتيجية التنافسية، 2111دحبور، لؤي صبحي،) .11
 الوسط.ماجستير غير منشورة, كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة الشرق ا

( ، دور استراتيجية التميز في تحسين اداء المؤسسة االقتصادية، رسالة 2113ديجي، وهبية، ) .12
 بسكرة . -كلية العلوم االقتصادية والتجارية ،جامعة محمد خيضرماجستير غير منشورة ، 

(، متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في جزائر، 2114سليمة، غدير أحمد، ) .13
-كلية العلوم االقتصادية والتجارة  وعلوم التسيير ،جامعة قاصدي مرباحسالة ماجستير غير منشورةح ر 

 ورقلة .  
(، التكامل بين استراتيجية التصنيع الفعال واساليب التصنيع 2111السمان، ثائر احمد سعدون، ) .11

اه غير منشورة ، كلية االدارة اطروحة دكتور الرشيق واثرها في تعزيز االداء العملياتي: دراسة تطبي ية، 
 واالقتصاد، جامعة الموصل.

(، واقع إدارة التميز في جامعة اةقصى وسبل تطويرها في ضوء 2113سهمود، ايهاب عبدربه، ) .12
 .رسالة ماجستير غير منشورة, أكاديمية اإدارة والسياسة للدراسات ، غزةالنمو ج االوربي للتميز، 

ممارسة الكليات التقنية في محافظات غزة إلدارة التميز وعالقتها (، درجة 2115السوسي، يوسل، ) .12
 رسالة ماجستير غير منشورة, كلية االسالمية، غزة.  بالميزة التنافسية، 

( ، تطبيقات إدارة عالقات الزبائن في مراحل الشراء االلكتروني وأثرها 2112الشبل، سوزي صالح، ) .12
غير منشورة, في ادارة االعمال, كلية االعمال, جامعة الشرق رسالة ماجستير في بناء ال يمة للزبون، 

 االوسط.  
إدارة سلسلة التجهيز الخضراء وفق بطاقة اةداء المتوازنة  (ح تقييم 2111شعبانح فرست عليح) .18

 رسالة ماجستير غير منشورة كلية اإدارة واالقتصاد, جامعة الموصل.دراسة استطالعية، 
، درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة ( 2116الشوا، عفت ياسر، ) .19

 رسالة ماجستير غير منشورة, الجامعة االسالمية.إلدارة التميز في ضوء االنمو ج االوربي للتميز، 
(، الذكاء التسويقي وأهميته في إدارة الموقع التنافسي للمؤسسة االقتصادية، 2117شيع، هجيرة، ) .21

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة حسيبة بن منشورةح  رسالة ماجستير غير
 بوعلي بالشلف.  

( ح االثر التتابعي ةنشطة  إدارة  سلسلة التجهيز وأبعاد إستراتيجية 2111العباديح علي وليد حازمح ) .21
الصناعية, كلية اإدارة رسالة ماجستير غير منشورة, في اإدارة العمليات في االداء التسويقيح 

 واالقتصاد, جامعة الموصل.
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( ، دور بعض انشطة سالسل التجهيز الرشيقة في تعزيز 2114العبيدي ، ابراهيم خليل ابراهيم ، ) .22
رسالة ماجستير غير منشورة, في اإدارة الصناعية, كلية اإدارة بعض انواع االداء المنظمي ، 

 واالقتصاد, جامعة الموصل.
(، أثر المحيط الدولي على استراتيجية التسويق في المؤسسة الجزائرية، 2119اني،)عمار، عرب .23

 .كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة الجزائرأطروحة دكتوراه غير منشورةح 
عوض ، سليمان محمد ، إطار مقترح لنظام دعم قرارات سلسلة التوريد في بالتطبيق في صناعة  .21

   كتوراه غير منشورة ، جامعة عين الشمس ، القاهرة.أطروحة داالغذية، 
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم (، النقل واالمداد: دراسة حالة، 2111فات ، حواس،) .22

 االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر.
علمة في (، أثر عمليات التعليم التنظيمي وخصائص المنظمات المت2113الفتالوي، ايناس عباس، ) .22

رسالة ماجستير غير منشورة, كلية اإدارة واالقتصاد, جامعة االداء المتميز: دراسة استطالعية، 
    كربالء.

(، الجودة كمدخل لتحسين االداء االنتاجي في المؤسسات 2113كاميلة ، بن شوية وأمال شرفي ، ) .22
قتصادية والتجارية وعلوم رسالة ماجستير غير منشورة, في العلوم االالعمومية : دراسة حالة ، 

  التسيير, قسم علوم التسيير , جامعة قاصدي مرباح.
(، دور االمداد في تحسين التنافسية المؤسسة، رسالة ماجستير غير منشورةح 2111كندري، كريمة، )  .28

 باتنة. –كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة الحاج لخضر
(، أثر كفايات سلسلة التوريد في  كاء سلسلة التوريد: دراسة  2114) المناصير، موسى سالم، .29

رسالة ماجستير غير منشورة, في ادارة االعمال, ميدانية في مجموعة شركات المهندس زياد مناصير، 
  كلية االعمال, جامعة الشرق االوسط. 

تراتيجية الميزة التنافسية (، اثر تطبيق مرتكزات االنتاج الرشيق في اس2117الهشلمون، ياسين حاتم،) .31
رسالة ماجستير غير منشورة, في ادارة االعمال, كلية االعمال, في شركات صناعات االدوية االردنية ، 

 جامعة الشرق االوسط.
 ثانيًا: الدوريات

مجلة (، أثر دمج االنشطة اللوجستية على كفاءة اةداء اللوجستي، دراسة حالة، 2114أبو بكر، أنور، ) .1
 (.6، العدد ) نقال للبحوث العلميةجامعة د
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(، تأثير الربط والتكامل بين ممارسات إدارة سلسلة التوريد وإدارة التكاليف 2113البتاتوني، عالء محمد،) .2
، كلية مجلة المحاسبة والمراجعةاالستراتيجية على دعم القدرة التنافسية لمنشات االعمال الصناعية، 

 التجارة العدد )بال(.
(، تأثير إعادة تصميم العمليات في التميز بإدارة 2116ادي و علي ، امل والحسيني، بسمة،)البغدادي، ه .3

 (.24(، المجلد )1المشاريع : دراسة حالة، مجلة بابل، العلوم الصرفة والتطبي ية، العدد )
، مجلة االقتصاد الجديد(، تحقيق التميز من خالل المنظمة المتعلمة، 2116بلكبير، خليدة محمد، ) .1

 (.14(، العدد )1المجلد )
(، إدارة عالقات الشراكة الداخلية وتأثيرها في قيمة الزبون، 2114جالب، إحسان دهش والخالدي، نهلة، ) .2

 (.4(، العدد )16، المجلد ) مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية
ق التميز التنظيمي: (، دور القدرات الجوهرية في تحقي2117حسين، مظفر ودانوو، أحمد عبدالله، ) .2

 (.  111(، العدد )41، المجلد )مجلة االدارة واالقتصاددراسة استطالعية، 
(، عوامل نجاح تطبيق إدارة سلسلة االمداد وعالقتها برضا 2112الحضيف، سليمان بن عبدالله ، ) .2

( ، 1، المجلد )الالمجلة االردنية في إدارة األعمالمستفيدين في المنظمات الحكومية بالمملكة السعودية، 
 ( .1العدد )

مجلة القادسية ( ، تأثير أبعاد إدارة الموهبة في إدارة التميز : بحث تحليلي، 2114خليل، أريج سعيد، ) .8
 (.  3(، العدد )16، المجلد )للعلوم االدارية واالقتصادية

لة العلوم مج(، تشخيص انشطة اللوجستيك ومعوقاته، دراسة استطالعية، 2115شعبان، فرست علي، ) .9
 (.  5(، العدد )3، مجلد)االنسانية لجامعة زاخو

(، دور مرتكزات التصنيع الرشيق في 2113الطائي ، بسام منيب و السبعاوي ، اسراء وعد الله، ) .11
تحقيق الميزة التنافسية المستدامة: دراسة تحليلية في شركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية 

 ، جامعة مرباح،  العدد )بال(.  لوم االقتصاديةمجلة العفي نينوى، 
(، انعكاس ممارسات ادارة االداء في التميز 2116الطائي، علي حسون وال يسي، سنان فاضل، ) .11

 (.17( ، مجلد )22، العدد )مجلة العلوم االقتصادية واالداريةالتنظيمي، دراسة ميدانية، 
اثر اعتماد مرتكزات سلسلة التوريد الرشيقة  (، 2117جبر ، قادسية سعيد ،)و انيس احمد ،  عبدالله .12

(، العدد 2ح جامعة تكريتح المجلد )مجلة كلية اإدارة واالقتصاد، في تحسين استجابة المنظمة لزبائنها
(31.) 
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مجلة (، الشفافية االدارية واثرها على التميز المنظمي: دراسة ميدانية، 2116عبدالوهاب، محمود، ) .13
 (.53، العدد )العربية والدولية المستنصرية للدراسات

(، تطوير المنتج باستخدام ادوات االنتاج الرشيق، بحث 2116عبدالوهاب، نادية  والشمري ابراهيم ،) .11
،  مجلة العلوم االقتصادية واالداريةاالسكندرية،  -تطبيقي في الشركة العامة لصناعة السيارات في بابل 

 (.11(، العدد )22المجلد )
(، التوجه الريادي وتأثيره في التميز التنظيمي : دراسة 2117ء، ومحسن، زيد ،)العزاوي، شفا .12

 (.9(، المجلد )11، العدد )مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالداريةميدانية، 
(، الممارسات التطبي ية لمعيار الموارد والشركات كأحد معايير الممكنات 2114غازي، علي،) .12

 (.   3، العدد ) مجلة المدير الناجح سلسلة التميزسي، لتحقيق التميز المؤس
(، تأثير ادارة سلسلة التجهيز بالنظام اللوجستي: 2115الالمي، غسان قاسم والنجم، عماد خليل ،) .12

 (.41، العدد )مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعيةبحث تطبيقي، 
مجلة في االداء الجامعي: دراسة استطالعية،  (، أثر ادارة التميز2116المدو، االء عبدالكريم، ) .18

 (.9، العدد )الدنانير
(، المفاهيم الحديثة في إدارة خدمات النقل واللوجستيات، 2117المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ) .19

 (.439، العدد )المجلة العربية للتنمية اإداريةتأليف عدد من خبراء المنظمة، 
مهارات ال يادية في تبني استراتيجية التميز لمنظمات االعمال: دراسة (، دور ال2114مهدي، ميادة،) .21

 (.7(، المجلد)11، العدد )مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالداريةتحليلية، 
(، استعمال ادوات المحاسبة الرشيقة في دعم نظام 2115الموسوي، عباس و الغرباوي سجاد مهدي، ) .21

،  مجلة كوت للدراسات للعلوم االقتصادية واالداريةات االقتصادية، االنتاج الرشيق وتقييم أداء الوحد
 (.     17العدد )

مجلة (، أثر الذكاء الوجداني في إدارة التميز: دراسة تطبي ية، 2115موسى، صباح وزائر، صال ، ) .22
 (.112(، المجلد )31، العدد )االدارة واالقتصاد

ء الوجداني في إدارة التميز: دراسة تطبي ية،  (، أثر الذكا2115موسى، صباح وصال ، سلمان، ) .23
 (.112(، العدد )31، المجلد )مجلة االدارة واالقتصاد
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 ثالثًا: المؤتمرات
(، ادارة عالقات الزبائن: نمو ج لتطبيق  كاء االعمال في المنظمات، الملتقى 2112مانع، فاطمة،) .1

نعكاساته على االقتصاديات الدولية، جامعة العلمي الدولي الخامس حول االقتصاد االفتراضي ودوره وا
 حسيبة بن بوعلي، الجزائر. 

 رابعًا: الكتب
، دار النشر للثقافة، االدارة االستراتيجية مفاهيم ونماذج وتطبيقات(، 2116إدريس، ثابت عبدالرحمن،) .1

 مصر.
 ،سلطان ، ترجمةإدارة اللوجستيات: تخطيط وتنظيم ورقابة سلسلة اإمداد(، 2111بالو، رونالد اتش، ) .2

 العربية السعودية. تركي إبراهيم، مسلم، أسامة احمد، الطبعة اةولى، دار المريع للنشر، الرياض، المملكة
، الواليات المتحدة االمريكية، طبعة مترجمة من نظام اللين في المستشفيات(، 2111جرابان، مارو، ) .3

 .لطبعة االولىقبل  سي ار سي برس، جزء من مجموعة تايلور وفرانسيس، ا
 ، عمان، إثراء للنشر والتوزيع.إدارة سلسلة التوريد(، 2111جواد، شوقي ناجي والشموط، محمد سالم،) .4
، المنظمة العربية للتنمية االدارية ، االداء التنظيمي الطريق الى االداء المتميز(، 2117زايد، عادل، ) .5

 القاهرة ، مصر.
 االردن. -، دار المسيرة النشر للتوزيع والطباعة، عمانري االبداع االدا(، 2111السكارنة، بالل، ) .6
، دار غريب للنشر نماذج وتقنيات االدارة في عصر المعرفة(، إدارة التميز: 2112السلمي، علي، ) .7

 والتوزيع، القاهرة.
، المنهل للنشر والتوزيع، الطبعة ادارة المستشفيات: منظور تطبيقي(، 2114شعيب، محمد عبدالمنعم، ) .1

 اشرة.الع
، دار الوائل منهجية البحث العلمي(، 2116عبيدات ، محمد وابو نصار، محمد ومبيضين، عقلة، ) .9

 للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية.
إدارة الموارد  الشراء والتخزين (، 2115العقيلي، عمر وصفي والموسوي، منعم والعبدلي، قحطان، ) .11

 والتوزيع، الطبعة الثانية. ، دار الوائل للنشرمن المنظور الكمي
االساليب : يالعال والتعليم التربية في الجودة ادارةفلسفة (، 2113، )محمود ال يسي، هناء .11

 .عمان والتوزيع، المناهج للنشر دار الطبعة الثالثة، ،الممارسات
ية االدارية ، المنظمة العربية للتنماالداء التنظيمي الطريق الى االداء المتميز(، 2117زايد، عادل، ) .12

 ، القاهرة ، مصر.
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تعريب سرور، علي إبراهيم أساسيات التسويق ،  (،2119كوتلر، فيليب، وارمسترونج، جاري، ) .13
 سرور، دار المريع للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية.  

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، المدخل الياباني الى ادارة العمليات(، 2114نجم، عبود نجم، ) .14
 ، االردن.عمان

 ، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، مصر.الموانئ البحرية العربية(، 2119النحراوي، أيمن، ) .15
تحقيق الدقة في إدارة الجودة: مفاهيم (، 2111النعيمي، محمد عبد العال وصويص، راتب جليل،) .16

 ، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، االردن.وممارسات
 ، الطبعة االولى، مطبعة جامعة اإلسكندرية ، مصر.ارة المواد واإمدادإد(، 1991هالل، تفيده ،) .17

 خامسًا: االنترنيت
 ، أهمية االعمال اللوجستية.2117التجارة واللوجستيك،  .1

                    http://commerce-logistique.alafdal.net/t178-topic 
(، إدارة االنتاج والعمليات، منشورات 2113ناصر، محمد وعواد، يونس والصرن، رعد والتنزة، بسام، ) .2

   www.damascusuniversity.edu.syجامعة دمشق ، كلية االقتصاد.                    
، تأثير كفاءة التنظيم إلدارة اللوجستيك المركزية في توفير التكاليف في 2113مرجان، مجبل رفيق،  .3

 www.uobabylon.edu.iq.com                                                  قطاع االسكان.
       

  .لتفوق اللوجستي في مؤسساتناكيف يمكن تحقيق ا،  2115النعمة ، نادية ،  .1
https://kitabat.com/2015/08/28/ 
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Case study of  bamburi cement company limited , Master's  thesis, School of 

Business , University of Nairobi. 
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