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  المستخلص

 في ال شركة العام ة   المنظمي األداءثر أنشطة التوزیع المادي في أ تحدید إلىسعت الدراسة   
 األن  شطةوزی  ع الم  ادي م  ن    تع  د أن  شطة الت إذ. نین  وى/  والم  ستلزمات الطبی  ة  األدوی  ةل  صناعة 

. المنظم ي  أدائھ ا  تح سن م ن م ستوى      نأالحیویة في الشركة والت ي م ن خاللھ ا ت ستطیع ال شركة              
ولمحدودی  ة الدراس  ات الت  ي تناول  ت العالق  ة التأثیری  ة ب  ین ھ  ذه المتغی  رات وبخاص  ة ف  ي البیئ  ة         

 إط  ارغیراتھ  ا ض  من  بمتبع  اداأل ت  ضمین دراس  تھم الحالی  ة ھ  ذه إل  ىالعراقی  ة، فق  د س  عى الباحث  ان 
 وبشكل عام تحاول ھذه الدراس ة اإلجاب ة عل ى    . بینھما والتأثیرشمولي في محاولة لدراسة العالقة  

  :التساؤالت اآلتیة 
ھل ھناك فكرة كافیة لدى المدراء في الشركة المبحوثة عن أنشطة التوزیع المادي فضًال عن             -١

   للشركة؟المنظمياألداء 
  للشركة المبحوثة؟المنظميیع المادي باألداء ما طبیعة عالقة أنشطة التوز -٢

  :ا مجموعة من االستنتاجات أھمھإلىوتوصلت الدراسة 
 لل شركة  المنظم ي وجود عالقة ارتباط وت أثیر معن وي ب ین أن شطة التوزی ع الم ادي واألداء                

  .المبحوثة
واعتم  ادًا عل  ى االس  تنتاجات الت  ي توص  لت إلیھ  ا الدراس  ة فق  د ق  دمت ع  دد م  ن التوص  یات     

  . المنسجمة مع ھذه االستنتاجات

                                           
أنشطة التوزيع المـادي وأثرهـا فـي األداء          "حث مستل من رسالة الماجستير الموسومة      الب )*(

، "لمنظمي دراسة استطالعية لعينة مختارة من المنظمات الصناعية العامة في محافظة نينوى   ا
   .٢٠٠٦ ،جامعة الموصل، كلية اإلدارة واالقتصاد
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Abstract  

This study sought to determine the effect of the physical distribution activities in the 
organizational performance in the Ninavah State Company for Drugs Industries and 
Medical Appliances. Where the activities of the physical distribution are considered one of 
the vital activities in the company by which the company can improve its organizational 
performance level. Because of the limitedness of the studies which deal with the effect 
relationship among these variables and especially in the Iraqi environment, the researchers 
tried to include the dimensions with their variables within a global frame as an attempt to 
study the relationship and impact between them. Generally, the current study tries to 
answer the following enquiries:  
1. Do the managers of the searched company have a sufficient idea about the activities of 

the physical distribution, besides the organizational performance of the company?  
2. What is the nature of the relationship between the activities of physical distribution and 

organizational performance for the searched company?  
The study concluded into a set of results; the most important ones are:  

-  There is an abstract connection relationship and significant impact between the physical 
distribution activities and organizational performance of the searched company. 
Depending on these conclusions, a number of recommendations were proposed. 

 
  المقدمة

حظي التوزيع المادي وأنشطته باهتمام متزايد من لدن العديد من الكتاب مـع       
 شهدت أسواق الـدول بعامـة والـدول         إذ ، النصف الثاني من القرن العشرين     ءبد

ينـت فـي مـستويات       في أعداد المنتجات وأنواعها وتبا     اًالصناعية بخاصة ازدياد  
 البحث عن نظام توزيع مادي مناسب لهـا         إلىجودتها، األمر الذي دفع بالشركات      

يمكنها من البدء واالستمرار والمحافظة على سير وتتابع نشاطاتها األخرى لتعزيز           
.  فضالً عن نموها في عالم األعمـال       ، بقائها أمام المنافسة   ومن ثم ،  المنظميأدائها  

 يعد انعكاساً لقدرة الشركة وقابليتها على تحقيـق أهـدافها           نظميالموبما أن األداء    
نه يتأثر بالعديد من األنشطة ومنها أهداف البقاء والتكيف والنمو، كما كأطويلة األمد 

أنشطة التوزيع المادي، لذا يتوجب على الشركات االهتمام بهذه األنشطة وانجازها           
ن اإلخفاق في أداء هذه األنشطة      إكس ف  لها وبالع  المنظميبشكل كفوء لتعزيز األداء     

ونظراً لمحدودية الدراسات المحلية التي     .  تراجع الشركة وضعف أدائها    إلىقد يقود   
 التوزيـع   أنشطةثر  أتناولت العالقة بين هذه المتغيرات وجدنا من المناسب دراسة          

  :يةوقد تأطرت منهجية الدراسة على وفق المحاور اآلت. المنظمي األداءالمادي في 



  ]١١[                                                              ...  أنشطة التوزيع املادي وأثرها يف األداء املنظمي
 

  
 

  مشكلة الدراسة -أوالً
 بأنشطة في الدول المتقدمة اهتماماً متزايداً       السيماتولي الشركات الصناعية و   

 الذي يتطلب األمر ،المنظمي األداءالتوزيع المادي لما لها من دور كبير في تحسين 
 ومن خالل الرؤية النظرية والتطبيق      .نجازها بشكل كفوء  إ و األنشطةاالهتمام بهذه   

ثـر  أ هناك ضرورة لبيان عالقـة و      أن في الصناعة العراقية اليوم نرى       اتيلعمليا
وبشكل عام يمكن   . تنا الصناعية ا في شرك  المنظمي األداء التوزيع المادي في     أنشطة

  :التعرف على مضامين المشكلة من خالل تقديم اآلتي
 األدويـة هل هناك فكرة كافية لدى المدراء فـي الـشركة العامـة لـصناعة                .١

 المنظمينينوى عن أنشطة التوزيع المادي فضالً عن األداء /لزمات الطبيةوالمست
  للشركة؟ 

  في الشركة المبحوثة؟المنظميما طبيعة عالقة أنشطة التوزيع المادي باألداء  .٢
  

  هدف الدراسة -ثانياً
 المنظمي واألداء التوزيع المادي أنشطة اختبار العالقة بين إلىتهدف الدراسة 

 .حوثةفي الشركة المب
  

   الدراسةمخطط -ثالثاً
تتطلب المعالجة المنهجية لمشكلة الدراسة في ضوء إطارها النظري ومضامينها        

 أنشطة  العالقة بين  إلى الذي يشير    ١ فرضي كما في الشكل       مخطط الميدانية تصميم 
  .المنظمياألداء والتوزيع المادي 

  
  
  
  

  
    

                        
  ١الشكل 

  اسة الدرمخطط
  

   فرضيات الدراسة-رابعاً
توجد عالقة ارتباط معنوية بين أنشطة التوزيع المـادي         : الفرضية الرئيسة األولى  

  :وتنبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية.  المبحوثةة في الشركالمنظميواألداء 

 أنشطة التوزيع المادي
 االتصاالت التعبئة والتغليف معالجة الطلبيات المناولة التخزين  النقل

 األداء المنظمي
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 فـي الـشركة     المنظمـي توجد عالقة ارتباط معنوية بين نشاط النقل واألداء          .١
  .المبحوثة

 فـي الـشركة     المنظمي عالقة ارتباط معنوية بين نشاط التخزين واألداء         توجد .٢
  .المبحوثة

 فـي الـشركة     المنظميتوجد عالقة ارتباط معنوية بين نشاط المناولة واألداء          .٣
  .المبحوثة

 فـي   المنظمـي توجد عالقة ارتباط معنوية بين نشاط معالجة الطلبيات واألداء           .٤
  .الشركة المبحوثة

 في الشركة   المنظمي معنوية بين نشاط االتصاالت واألداء       توجد عالقة ارتباط   .٥
  .المبحوثة

 فـي   المنظمـي توجد عالقة ارتباط معنوية بين نشاط التعبئة والتغليف واألداء           .٦
 .الشركة المبحوثة

  
  الفرضية الرئيسة الثانية

.  في الشركة المبحوثـة    المنظميتؤثر أنشطة التوزيع المادي معنوياً في األداء        
  :ها الفرضيات الفرعية اآلتيةوينبثق من

  . في الشركة المبحوثةالمنظمييؤثر نشاط النقل معنوياً في األداء  .١
 . في الشركة المبحوثةالمنظمييؤثر نشاط التخزين معنوياً في األداء  .٢
 . في الشركة المبحوثةالمنظمييؤثر نشاط المناولة معنوياً في األداء  .٣
 . في الشركة المبحوثةالمنظمياألداء يؤثر نشاط معالجة الطلبيات معنوياً في  .٤
 . في الشركة المبحوثةالمنظمييؤثر نشاط االتصاالت معنوياً في األداء  .٥
 . في الشركة المبحوثةالمنظمييؤثر نشاط التعبئة والتغليف معنوياً في األداء  .٦
  

  محتويات الدراسة -خامساً
  تتضمن الدراسة جانبين هما 

  ويتمثل باآلتي:  الجانب النظري-
  .مفهوم التوزيع المادي وأهميته: أوالً
  .أنشطة التوزيع المادي المعتمدة في الدراسة: ثانياً
  . والعوامل المؤثرة فيهالمنظميمفهوم األداء : ثالثاً
  ويتمثل باآلتي:  الجانب الميداني-

  . الدراسة وفرضياتهامخططاختبار : ثانياً  .نبذة مختصرة عن عينة الدراسة: أوالً
  اجات والتوصيات االستنت-
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  الجانب النظري
   مفهوم التوزيع المادي وأهميته-أوالً

يعد التوزيع المادي الحلقة النهائية التي عن طريقها تتمكن الشركة مـن البـدء              
 مجمل  إلىواالستمرار والمحافظة على سير وتتابع نشاطاتها األخرى، ويعزى ذلك          

منتجات وتعبئتها وتغليفها وخزنها    النشاطات التي تؤديها الشركة فيما يخص إنتاج ال       
فالتوزيع المادي  .  الزبائن إلىتكون أهميتها قليلة نسبياً ما لم يتم توزيعها وإيصالها          و

يتعلق باستعداد الشركة المسبق إلمداد الزبائن باحتياجاتهم من المنتجات، ويسهم في           
لوقت المناسب  تهيئة الوسائل الضرورية لتوفير المنتج السليم في المكان الصحيح وا         

 مفهوم دقيق للتوزيع المـادي نـستعرض   إعطاءولغرض ). ٢١، ١٩٩٥الطويل،  (
  :التعريفات اآلتية
ذلـك  "التوزيع المادي على أنه ) Kotler & Armstrong, 1994, 413(فقد عرف 

النشاط الذي يتضمن تخطيط وتنفيذ والسيطرة على التدفق المادي للمنتجات تامـة            
 نقاط االستخدام وذلك لمقابلة احتياجات الزبائن وتحقيق        إلىج  الصنع من نقاط اإلنتا   

عمليـة  " التوزيع المادي هو نأ) Solomon & Stuart, 1997, 496(ويؤكد ". األرباح
فـي المكـان المناسـب    والحصول على المنتجات من قبل الزبائن في أفضل وقت    

التوزيع المـادي    إلى) ٢٣٨،  ٢٠٠٠الديوه جي،   (ويشير  ". قل قدر اإلمكان  أوبكلفة  
تكامل لمجموعة من األنشطة التي تخص انتقال المنتجات بين الـشركات           " أنه   إلى

 التوزيـع   نأ إلى) ٢٧٩،  ٢٠٠٢البكري،  (ويشير  ". ومن خالل القنوات التوزيعية   
 الزبائن بكـل مـا      إمداد حلقة الوصل التي يتحقق من خاللها        أومفتاح  "المادي هو   

ـ  على ما تقدم     وتأسيساً". ينالمكان المناسب يحتاجونه من منتجات بالوقت و      نأرى  ن
 توفير المنتجات   إلىمجموعة من األنشطة المتكاملة التي تسعى       "التوزيع المادي هو    

 . المناسبة وبحالة جيـدة    واألماكنوجعلها ميسرة لدى الزبائن بالكميات، واالوقات،       
ن أهمية التوزيع أ ب)Stanton,et.al, 1994, 430(وبصدد أهمية التوزيع المادي يرى 

  :المادي تتمثل باآلتي
  .يسهم التوزيع المادي في تقليل كلف اإلنتاج وكلف التسويق. ١
  .يسهم التوزيع المادي في تحقيق وفورات وهامش ربح للشركة. ٢
يسهم التوزيع المادي في تحقيق ميزة تنافسية للمنتجات التي تنتجها الشركة في            . ٣

  .األسواق
وراً كبيراً في زيادة المبيعات من خالل توفير المنتجات          د المادييؤدي التوزيع   . ٤

  .في المكان والزمان المناسبين
  :ن أهمية التوزيع المادي تتمثل باآلتي أب) ٣٢٥، ٢٠٠٣العمر، (ويرى 

إن التوزيع المادي يقدم خدمة تعريفية عن المنتجات من خالل قيامه بوظيفة نقل         .١
إن التوزيــع . ٢ .اكن وأوقات تواجد الزبائنوعرض وترتيب المنتجات في أم

المادي يعمل أداة تنظيم وتوازن بين المعروض من المنتجات والطلب عليها من            
 .خالل نشاط التخزين
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إن التوزيع المادي يحقق للشركة ميزة تنافسية مؤكدة إذا ما تم تخطيطه بـشكل               .٣
  .السوقاستراتيجي وفعال، وبهذا تستطيع الشركة التنافس بقوة في 

 الثروة القومية،   إلىيسهم التوزيع المادي في تحسين مستوى المعيشة، ويضيف         . ٤
  .ويسهم في تدريب وتشغيل القوة العاملة

  
 :تتمثل باالتين أهمية التوزيع المادي أ على ما تقدم يرى الباحثان بوتأسيساً

  . إيجاد طلب جديد على المنتج .١
    .  خفض كلف التوزيع. ٢
  .مبيعات ومن ثم تحقيق األرباح للشركةزيادة ال. ٣
  . الزبائنإلىتسليم المنتجات بكفاءة وفاعلية وبحالة جيدة . ٤
    .تحقيق المنفعة الزمانية والمكانية للمنتجات. ٥
 .تشغيل وتدريب القوة العاملة. ٦
  

   أنشطة التوزيع المادي المعتمدة في الدراسة-ثانياً
 أنـشطة التوزيـع     إلـى وإدارة التسويق   تطرق الكتاب في مجال إدارة اإلمداد       

 هناك نوعاً من التطابق بين آراء بعض الكتـاب الـذين            نأ نيباحثللوتبين  . المادي
 شـيوعاً والمتمثلـة     األكثر األنشطةتيحت لهم فرصة االطالع على كتاباتهم حول        أ

 ، والمناولة، ومعالجة الطلبيات، واالتصاالت، والتعبئة والتغليـف،       والتخزينبالنقل،  
، ١٩٩٩الديوه جي، (، )Boone & Kurtz, 1998, 534(، )١٩٩٣،٨٥اللهيبي،(ومنهم 

ــي، (،)٢١٥ ). Personal.ecu.edu(و ) www.oup.co.uk(، )٥٢، ٢٠٠٠المخالفـ
، المنظمي أدائها هذه االنشطة في عمل الشركة وبالتالي تأثيرها على          ألهميةونظراً  

واآلتـي عـرض    . أنموذج الدراسة متغيرات مستقلة في    بوصفها  اعتمدها الباحثان   
  :موجز لكل منها

 يعد النقل حلقة الوصل بين مصادر التوريد والسوق حيث الطلب علـى             : النقل .١
المنتج، فالنقل يسهم في تحقيق المنفعة الزمانية والمكانية للمنتجات من خـالل            

 & Pride) مناطق شرائها واستخدامها إلى إنتاجهاالقيام بعملية نقلها من مناطق 
Ferrell, 1997, 378) وحالته وأدائه فاختيار وسيلة النقل تؤثر على تسعير المنتج 

 ,Kotler & Armstrong)عندما يصل، وكل ذلك سوف يؤثر على رضا الزبون 
 وتعد كلفة نشاط النقل من الكلف المهمة لنشاطات التوزيع المادي، ،(375 ,1999

 الكلية للتوزيع المادي، والسبب في      من الكلفة  %) 43.3 ( ب ـ   تشكل كلفة النقل   ذإ
 توفير المنتجات بالكمية المناسبة وسرعة تسليمها       أن إلىارتفاع كلفة النقل يعود     

 ,Pride & Ferrell)في الوقت المناسب تعتمد بصورة رئيسة على نشاط النقـل  
 ومن هنا تأتي أهمية القرارات المتعلقة بالنقل التي تركـز علـى   ،(378 ,1997

سائل النقل القادرة على تحقيق موازنة مناسبة بين تخفيض كلف النقل           اختيار و 
 ,Solomon & Stuart, 1997) حد وبين تقديم الخدمة المطلوبة للزبائن أدنى إلى
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 النشاط المـسؤول    ألنهويعد النقل من األنشطة الرئيسة للتوزيع المادي        . (498
اللهيبي، ( الزبون   إلىم   تجار الجملة والمفرد ث    إلىعن نقل المنتجات وتوزيعها     

عملية تحريك "النقل بأنه ) Pride & Ferrell, 1997, 378(ويعرف ). ٨٧، ١٩٩٣
محمـد  (ويعرفه  ".  مناطق شرائها واستخدامها   إلى إنتاجهاالمنتجات من مناطق    

يصال المنتجـات لفئـات     إ إلىكل األنشطة الهادفة    "بأنه  ) ٣٠،  ٢٠٠٣وأحمد،  
 وتأسيـساً ".  كلفة ممكنة  وبأقل المناسبين   لمكان وا الزبائن الراغبين بها بالوقت   
 المنتجات  إيصالالنشاط الذي يضمن    "ن النقل هو    أعلى ما تقدم يرى الباحثان ب     

 الزبائن بالوقت والمكان المناسبين وبالكمية المناسـبة والكلفـة المناسـبة            إلى
و المائي  النقل المختلفة كالنقل البري أأساليبوالجودة المناسبة وذلك عن طريق 

  .أو الجوي
 تخزين كل أو بعض منتجاتها لحـين القيـام          إلىتلجأ الشركات عادةً    :  التخزين .٢

 واالستهالك نادراً ما تتطابق، فوظيفة التخزين       اإلنتاجببيعها، وذلك ألن دورتي     
 والكميات المطلوبة من المنتجات اإلنتاجتساعد على تقليل التعارض الناشئ بين   

 كما يمكن من خالل وظيفة التخزين تحقيق ،)Kotler, 2000, 541(في األسواق 
المنفعة الزمانية للمنتجات من خالل القيام بتخزينها لحين وقت الحاجة اليها من            

 عديـدة   فتعـاري ولقد وردت   ). ٢١٤،  ١٩٩٨العبدلي والعالق،   (قبل الزبائن   
  : مايأتيلنشاط التخزين منها

الوسيلة المادية التي تـستخدم  "نه بأ) Evans & Berman,1997,438 (هفقد عرف
" لخزن ومطابقة وتصنيف وفرز المنتجات المتوقع بيعها ونقلها في قنـاة التوزيـع            

المحافظة علـى طبيعـة     "نشاط التخزين بأنه    ) ١٩،  ٢٠٠١عبد الرحمن،   (ويعرف  
 هذه  إدارة، والتأكد من توافره في المخازن بحيث ال يترتب على سوء            وأدائهالمنتج  

 وأمـاكن  سبباً في تغير شكلها ووقـت        أوقاط اختناق في كمية المنتجات،      الوظيفة ن 
العمليـات   "نـه أ علـى ) ١٩، ٢٠٠٢،  نمحـيال  (ويؤكـد "  الزبـائن  إلىوصولها  

 األصـول  المخصصة والمهيأة لها حسب      األماكن لحفظ المنتجات في     واإلجراءات
ن التخزين هو أن ب على ما تقدم يرى الباحثاوتأسيساً".والتعليمات العلمية الصحيحة 

ذلك النشاط الذي يعنى باالحتفاظ بالمنتجات والمحافظة عليها من التلف والـضرر            "
 بالكميات واألوقـات    إليها خزنها وتوفيرها وصرفها عند الحاجة       مدةوالسرقة طيلة   

  ."المحددة لها وبأقل كلفة ممكنة
 إنتاجها أماكنمن    كافة عمليات تحريك المنتجات  بيهتم نشاط المناولة    : المناولة. ٣

 نقاط البيع، مروراً بنشاط التخزين، وتتضمن المناولة الوسائل التـي تنقـل     إلى
المنتجات بواسطتها، وعمليات تدقيق وتحليل وتحميل وتنزيل المنتجات، لحـين          

). ٣٢٩،  ٢٠٠٣العمـر،   ( ليهاإ حيث الحاجة    إلىوصولها بصورتها المطلوبة    
المناولـة الماديـة    "بأنهـا المناولة ) Pride & Ferrell, 1997, 375(وقد عرف 

  فضالً، فعاليةأكثر كبيرة في جعل عمليات التخزين أهميةللمنتجات وتكون ذات 
ويعرفها ".  االستخدام أو نقاط االستهالك    إلى اإلنتاجعن نقل المنتجات من نقاط      
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)Berkowitz, et.al, 2000, 457 ( إلـى نقل المنتجات عبر مسافات قصيرة "بأنها 
، وتعد المناولة الجزء الـرئيس   خارجها ضمنها أو   أو اإلنتاجمخازن ومصانع   ال

فـن  "ن المناولة هـي     أب) ١٣٢،  ٢٠٠٢،  نمحيال(ويرى  ".في عمليات التخزين  
دون من  لياً  آ وأ يدوياً   خرآ إلىوعلم تحريك ونقل المنتجات المختلفة من موقع        

 تغير في حالتها    إلى تؤدي   شكالاأل شكل من    بأيمساس في خواصها وطبيعتها     
 على ما تقدم يرى     وتأسيساً". وجودتها وعمرها وصالحيتها لالستخدام والمنفعة    

 تحميـل   إلـى ن المناولة هي جميع األنشطة والفعاليات التي تهدف         أالباحثان ب 
  من  المخصصة لها  األماكن ووضعها في    خرآ إلىوتحريك المنتجات من مكان     

  . المناولةثناءأو التلف أ الضرر إلىدون تعرضها 
و أيتم استالم الطلبيات من الزبائن بعـدة طرائـق كالبريـد             : معالجة الطلبيات  .٤

لكترونياً إو عن طريق الحاسوب، وتبادل البيانات       أو من خالل الباعة     أالهاتف  
ن فعلياً بتلبية طلبيات زبائنهم، وبمجـرد       ووفي بعض الحاالت قد يقوم المجهز     

عـد  يدقة وبسرعة، فنظام معالجـة الطلبيـات        تسلم الطلبيات ينبغي معالجتها ب    
 ذات األقـسام ( الـذين يحتاجونهـا   أولئك إلىالفواتير ويرسل معلومات الطلب   

، ويتلقى المخزن المالئم التعليمات لتعبئـة المنتجـات المطلوبـة           )العالقة بذلك 
وشحنها، والمنتجات التي تخرج من المخازن يعاد طلبها، وترافـق المنتجـات            

 & Kotler) األقـسام  مختلف إلى والفواتير مع نسخ عديدة ترسل وثائق الشحن
Armstrong, 1999, 374)إشعار المنتجات يتم  وفي حالة عدم توفر قسم من هذه 

 الخاصة اإلجراءات األخرى ذات العالقة ليتم اتخاذ     اإلدارات إعالمالزبون ويتم   
ثالث مهـام   وتتضمن معالجة الطلبيات    ). ١٩٣،  ١٩٩٨حداد وسويدان،   (بذلك  

  ) rcw.raifoundation.org: (رئيسة وهي
إدخال الطلب الذي يبدأ عندما يقوم الزبون بطلب شراء وذلك مـن خـالل                . أ

  . وغيرها.... كتروني ل البريد األأووسائل مختلفة وعديدة منها التلفون 
  :تحضير الطلب ويتضمن عدة مهام منها  . ب

 القيام بعملية التدقيق    -جتوافر المنت  التحقق من    - الطلب للمخازن  إرسال -
للتأكد من صحة المعلومات المتعلقـة بالـسعر والمنتجـات والحالـة            

  . الطلب توصية المخازن لملء-االئتمانية للزبون
  :تسليم الطلب ويتضمن  . ت

  . قيام المخزن بتحديد جداول التسليم مع الناقل المناسب  -
  .هابالغ الزبون عن الطلبية لكي يتمكن من متابعتها وتسليمإ  -

نظمـة  األ "أنهامعالجة الطلبيات على ) Bovee et.al, 1995, 490(ولقد عرف 
ومن ثم  ) ذات العالقة ( وظائف التجهيز    إلى وإرسالهاالتي تستخدم الستالم الطلبيات     

 تعتمد على حجـم     األنظمةن هذه   إ الفواتير الخاصة بطلبيات الزبائن، و     بإعدادالقيام  
) Kotler & Armstrong, 1999, 374(ويؤكـد  ".  المستخدمةاألتمتةالشركة ودرجة 
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 معالجة الطلبيات عن طريق الحاسوب، أنظمةن معظم منظمات اليوم تستخدم     أعلى  
صدار الفواتير، فمثالً تشغل شركة     إ – الشحن   – سرعة في دورة الطلب      يحدثمما  

)General Electric ( ،ـ إذنظاماً موجهاً بالحاسوب ع  يتم تسلم طلب الزبون ثم يراج
 وأينم ال   أموجودة في المخازن     المطلوبة األصناف كانت   إذاموقفه االئتماني، وما    

 الشحن، وفـواتير الزبـون، وتحـديث سـجالت          أمرتوجد، ثم يصدر الحاسوب     
ن أ مندوب البيع ب   إلى الرسالة   وإرجاع لمخزون جديد،    أنتاج أمر وإرسالالمخزون،  

 على ما   وتأسيساً. ثانية) ١٥(قل من   إ، وهذا يتم في     ليكإ الزبون في طريقها     ةطلبي
 للتوزيع المادي   األساسيةن معالجة الطلبيات تعد من األنشطة       أتقدم يرى الباحثان ب   

 القيام بمجموعـة  عبر طلبيات الزبائن إعدادوذلك لكونه النشاط الذي من خالله يتم    
ت  الخـدما أفضلجل تقديم أ التي تحرص الشركة على القيام بها من  اإلجراءاتمن  

  : مايأتياإلجراءاتللزبائن وتتضمن هذه 
التحقق من توافر خزين     -.  استالم طلبيات الزبائن -

  .   المنتجات
التحقق من حـساب أو      -

  .االئتمان المالي للزبون
 إلـى  تسليم المنتجـات     -  .    إعداد فواتير البيع-

  .الزبائن
  

و أشركة صناعية كانت تعد االتصاالت عملية مهمة ومحددة في أي  :  االتصاالت .٥
تعتمد فاعلية تنفيذ القرارات والتعليمـات واألوامـر علـى فاعليـة          ذ  إخدمية،  

 الدقـة والتوقيـت والمحتـوى المناسـب،         إلىاالتصاالت في الشركة وصوالً     
 من  أقيمت التي   أهدافها دوراً مهماً في نجاح الشركة وتحقيق        تؤديفاالتصاالت  

 فغيـاب  ، لنجـاح الـشركة  األساسـية ات  الـدعام إحدىا عده يمكن  آذجلها،  أ
 وذلـك  ، تبني قرارات بعيدة عن الدقـة والحكمـة  إلىاالتصاالت السليمة يقود   

ويقـصد باالتـصاالت    ). ٧،  ٢٠٠٠القـصيمي،   (لنقص المعلومات المطلوبة    
ن يعبر عن   أو غير شفوي لنقل المعلومات بين شخص ما يريد          أ شفوي   أسلوب"

 ,Stanton, et.al, 1994)" ى تلك الفكـرة  يتوقع الحصول علخرآفكرة وشخص 
العملية التي يـتم  "ن االتصاالت هي أب) Lamb,  et.al, 1999, 348( ويرى (457

 أما". و مقاسمة المعنى وجعله عاماً من خالل استخدام الرموزأمن خاللها تبادل 
ـ ) Keller, 2001, 812(ما يتعلق باالتصاالت التسويقية فيرى  ن االتـصاالت  أب

، وحث،  وإقناع،  إعالمالوسيلة التي تحاول الشركات من خاللها       "يقية هي   التسو
وعرفها ".  غير مباشرة بالعالمات التي تبيعها     أووتذكير الزبون بصورة مباشرة     

 الجمـاهير  إلـى عملية ارسال رسـائل      "بأنها) ٣٥٣،  ٢٠٠٣سويدان وحداد،   (
 ، الزبائن المستهدفين   تذكير أو وإقناع خبارإالمستهدفة المختلفة التي تركز على      

 للمنتج مروراً  بمرحلة الشراء      واإلدراكوكذلك نقل الزبائن من مرحلة االنتباه       
 التوزيـع   أن) ٩٩،  ١٩٩٣اللهيبي،  (ويرى  ".  رضا الزبون  إلىوحتى الوصول   

المادي الكفوء يعتمد اساساً على نظام اتصاالت كفء بين الشركة مـن جهـة              
ن نظام االتصاالت هو النظـام الـذي        أنجد  ، لذا   أخرىوبين زبائنها من جهة     
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 Blattbery(ويرى . يحقق للشركة توفير المعلومات وتبادلها بينها وبين زبائنها
& Deighton, 1996, 143 (االتـصاالت  أنظمـة  التطور الذي طرأ علـى  أن 

 وغيرها كـان كبيـراً      –وخدمات البريد والهاتف والتلغراف والتلكس والفاكس       
.  وفاعليـة عاليـة    بكفـاءة  عملية التوزيع المادي     أداء على   بالشكل الذي ساعد  

 على ما تقدم يرى الباحثان ضرورة اعتماد وسائل االتصال الحديثـة            وتأسيساً
والسيما مع ظهور شبكة االتصاالت الدولية لما توفره مـن معلومـات يمكـن          

التي االستفادة منها في معرفة كمية وجودة المنتجات المطلوبة من قبل الزبائن و           
 الالزمة لتلبية تلك    اإلجراءات ستقوم أنشطة التوزيع المادي باتخاذ       أساسهاعلى  

  . كفاءة وفاعلية وكالً حسب وظيفتهأكثراالحتياجات بصورة 
 أكثـر تعد عملية التعبئة والتغليف من المهام التي تشترك مع          : لتعبئة والتغليف ا. ٦

 وهي المرحلـة    ،لترويج جزء من نشاط ا    بأنهاذ يرى البعض من       إمن وظيفة،   
ن المظهر الخارجي للمنـتج لـه       أل الجزء النهائي من عملية تصنيع المنتج،        أو

). Lancaster & Reynolds, 1998, 146(تأثير على مدى قبول الزبون ورضـاه  
 العناصـر   إلى إضافته العنصر الخامس الذي يمكن      بأنها خرآلاويرى البعض   

 ,Kotler)) السعر، والتـرويج، والتوزيـع  المنتج، و( للمزيج التسويقي األربعة
 جزء مـن أنـشطة التوزيـع    بأنها التعبئة والتغليف إلى كما ينظر (418 ,2000

 الـضرر   أوالمادي لكونها تنصب على حماية المنتجات من احتماالت التلـف           
ويستخدم مصطلح التغليف بعامة للداللة على شموله       ). ١٩٤،  ٢٠٠٢البكري،  (

غليف، فالعبوة قد تختلف عن الغالف في مجال النـشاط          لمصطلحي التعبئة والت  
 التعبئة غالباً ما تتناسـب الغـازات والـسوائل          أن كل منهما، ذلك     إلىالمودي  
نواع المساحيق، في حين التغليف يختص بالمواد الصلبة واللينة وبعض أوبعض 

ن المادة التـي تـم تعبئتهـا        إ الرغم من هذا االختالف ف      على المساحيق، ولكن 
 & Kotler)ويـرى  ). ١٠٠، ١٩٩٩الديوه جي، (تكون بحكم المادة المغلفة س

Armstrong, 1994, 194)وإنتـاج األنشطة المتعلقة بتـصميم  "ن التغليف هو أ ب 
  ". الغالف الخاص بالمنتجأوالعبوة 

النشاط المسؤول عن حماية    " التغليف هو    نأ إلى) ٥٩،  ٢٠٠٥كجو،  (ويشير  
 الغالف والعبـارات علـى      ألوانمن خالل تصميم     هوعرض وترويج للمنتج وبيع   

 & Evans) العبـوة فقـد عرفهـا    أما".  عن جودة وتناسق الغالف فضالً،الغالف
Berman, 1997, 397) المادة الحاوية والبطاقة والتعليمات الخاصة " بأنها عبارة عن

 لمنيوماأل أوبالمنتج، فقد تكون العبوة المادية عبارة عن صندوق من الورق المقوى            
 أمـا  من حاوية ماديـة واحـدة،   أكثر، وغالباً ماتكون للمنتج     "وغيرها...  قنينة   أو

 تحتوي على االسم التجاري للمنتج، واسـم الـشركة، والمحتويـات            فإنهاالبطاقة  
 التعليمات فهي عبارة عـن      أماوالعبارات الترويجية ورموز الرقابة على الخزين،       

 للمنتج الخطير، وكـذلك تـضم كوبونـات،         األمانتوجيهات تفصيلية ومعلومات    
) ٦٤،  ١٩٩٨عبادة وحسين،   (ويرى   ".وجوائز، ووصف عن كيفية استخدام العبوة     
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نشاط تسويقي يتعلق بالحماية االقتصادية واالعتبارات الترويجيـة        "ن العبوة هي    أب
التعبئة والتغليف يعد مـن  نشاط ن أ على ما تقدم يرى الباحثان ب  وتأسيـساً ". للمنتج

وذلك لكونه النشاط المـسؤول عـن الحمايـة     ،نشطة المهمة في التوزيع المادي األ
 ترويجية يتم   أداة عن عده     فضالً ، نقله وخزنه ومناولته   ثناءأوالمحافظة على المنتج    

  . عملية الشراءإلى من خالله جذب انتباه الزبون ودفعه
 إعطـاء الكتاب فـي    تلف  خا:  والعوامل المؤثرة فيه   المنظمي األداء مفهوم   -ثالثاً

 المختلفة لقيـاس    سالمقايي نتيجة لوجود العديد من      لألداءمفهوم دقيق ومحدد    
 وكـذلك بـسبب     ،لألداء واتجاهات الكتاب في دراستهم      أهداف ولتنوع   األداء

 ,David)فقد عرف . طبيعة البيانات المعتمدة في القياس ومصادر تلك البيانات
نتائج المترتبة على األنشطة والممارسات مجموعة ال" األداء بأنه (308 ,2001

ن تقابـل األهـداف المخططـة       أالتي تقوم بها الشركة والتي يتوقـع منهـا          
نتـائج  "بأنه  ) ٥،  ٢٠٠٤الديوه جي وصادق،    (ويعرفه كل من    ". والموضوعة

كمـا عـرف    ". استخدام موارد الشركة بالصورة التي تحقق أهداف الشركة       
" النهائية لكل عمليات ونشاطات عمـل الـشركة       النتائج  " بأنه   المنظمياألداء  

(www.usfca.edu) .        وأخيراً جاءت بعض التعاريف التي تشمل في مضمونها
 مفهوم أوسع   إلعطاءجميع ما ورد من مضامين ودالئل في التعاريف السابقة          

  : منهاالمنظميوأدق في وصف األداء 
مة بين بيئة ء المواالنتيجة المتحققة ألنشطة الشركة من خالل"ن األداء هو أ

ويعرفه . (Johnson & Scholes, 1993, 177)" األعمال والموارد الخاصة بالشركة
الفكرة األكثر اتساعاً لفاعلية الشركة التي "بأنه ) ١٦١، ٢٠٠١العنزي وعبيد، (

من ) البقاء، التكيف، النمو(تعكس قدرتها وقابليتها على تحقيق أهدافها الطويلة األمد 
جابة للمتغيرات البيئية والتأقلم مع البيئة الخارجية المحيطة والتكيف مع خالل االست

". المنظمي يعد عامالً مهماً ألي جهد يبذل لتحسين األداء اذوهاألحداث المستقبلية، 
نشاط شمولي تمارسه " هو المنظمين األداء أب) ٣٢، ٢٠٠٢، يالونداو(ويرى 

تي تعمل بها والتي تعد األساس لبقائها مة مع البيئة الءالشركة لتحقيق توافق وموا
ونموها، وذلك عن طريق استخدام مواردها وإمكاناتها المتاحة بكفاءة لبلوغ أهدافها 

 يمثل ذلك النشاط المنظمي األداءن أ على ما تقدم يرى الباحثان بوتأسيساً". الرئيسة
مة مع البيئة الشمولي المستمر الذي يعكس قدرة الشركة على تحقيق التوافق والمواء

التي يعمل بها، وذلك من خالل استخدام الشركة لمواردها وقابليتها المتاحة بصورة 
 استمرارها وبقائها في من ثمتجعلها قادرة على تحقيق أهدافها الطويلة األمد، و

 يمكن المنظمي األداءوبصدد العوامل المؤثرة على . ممارسة نشاطاتها المختلفة
   : منهاالمنظميداء األ من العوامل المؤثرة في ن هناك العديدأالقول ب

 هما المنظميهناك عامالن لهما تأثير مباشر في األداء : ةالمنظميالعوامل . ١
الحجم والتقانة، فحجم الشركة هو انعكاس لحجم الموارد المتاحة لها، فالحجم 

 أم الكبير يقلل من تأثير أي فرد على الشركة سواء أكان من األفراد العاملين
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ن تغير اإلدارة العليا مثالً، لن يكون له تأثير واضح إمن خارج الشركة، لذا ف
ن الشركات ذات الحجم أفي أدائها بالمقارنة مع الشركات صغيرة الحجم، كما 

 وتحقق نسبة ربحية أعلى كونها تمتلك أكبر تقدم إنتاجاً أنالكبير تستطيع 
ة بين حجم الشركة وربحيتها،  هناك عالقة طرديأن، أي أكبرطاقات إنتاجية 

 يزيد من قدرتها على أكبر الشركات ذات الحجم الكبير تمتلك استقراراً أنكما 
 ماأ .)٣٥٥، ٢٠٠٠الشماع وحمود، ( ثابت للمساهمين أرباحالبقاء ودفع مقسوم 

 إلىالتقانة فهي تحدد الطريقة التي تستخدمها الشركة لتحويل المدخالت 
 إنتاجية الشركة اعتماداً على مستوى األتمتة في مخرجات، فالتقانة تؤثر

 لرأسمال الشركة، وكلما أكبركلما ارتفعت تطلب ذلك استثماراً فالمستخدمة، 
 مخرجات، سيقلل من الكلف ويزيد من إلىازدادت الكفاءة في تحويل المدخالت 

، ١٩٩٨الزبيدي،  (المنظمي بدوره في تحسين األداء ذلك الربحية ويساعد
٤٢.(  

 عديدة من بينها المنظمي العوامل البيئية المؤثرة في األداء نإ:  العوامل البيئية.٢
حجم المنافسة في القطاع الذي تعمل الشركات في إطاره، فعندما تعمل الشركة 

قل تأثيراً بالمتغيرات أ تكون فإنهافي قطاع يكون حجم المنافسة فيه ضعيفاً 
 قدرة على وأكثر،  نفسهخرى في القطاع انسجاماً مع الشركات األوأكثرالبيئية 

التأثير في البيئة الخارجية، والعكس يحدث تماماً عندما تكون المنافسة شديدة في 
 الخروج من إلى إما المنافسة الشديدة تدفع الشركة نإ إذ. القطاع الذي تعمل فيه

كل  تعمل على تطوير أدائها بشأن أوة منافسيها، هالسوق لعدم قدرتها على مجاب
يسمح لها بالبقاء والنمو من خالل االهتمام بمختلف جوانب األداء كتدريب 
األفراد العاملين، وتقديم منتجات عديدة، وإدخال تقانة جديدة، واالهتمام 

وينبثق من حجم المنافسة في القطاع عامل مهم . بمجاالت البحث والتطوير
عات في البيئة الخارجية يتمثل بالمركز السوقي للشركة، فكلما ارتفع حجم المبي

ازداد حجم األرباح المتحققة مما يجعل الشركة في مركز مالي قوي وهذا 
يجابياً على األداء من خالل القدرة على دفع تعويضات مجزية إبدوره ينعكس 

 فضالً عن قدرتها على جذب ،للعاملين وتخصيص مبالغ لتدريبهم ورفع كفاءتهم
 وهذا ،رجية من خالل دفع التعويضات مجزيةالعناصر الكفوءة من البيئة الخا
ن على قيادة إ، وفي جميع األحوال فالمنظميبدوره يسهم في تطوير األداء 

 انسجام بين أداء أفضل تستجيب لتلك التأثيرات من خالل آلية تحقق أنالشركة 
  . (Boeker & Goodstein, 1991, 820)الشركة وبيئتها 

مع ظهور الشركات الكبيرة نسبياً وتوسع : دارة العوامل المتعلقة بطبيعة اإل.٣
 الوظيفة اإلدارية منفصلة عن الملكية أصبحت كبير الملكية العامة على نحٍو

 للمقارنة بين أداء (Brauch, 1976)على نحو واضح، ومن خالل دراسة 
ن أالشركات التي تسيطر عليها اإلدارة مقابل تلك التي يديرها المالكون، اتضح 

لشركات التي يديرها المالكون قد تفوقت في أدائها على تلك التي مجموعة ا
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سيطر عليها المالكون تحقق ي الشركات التي أنتسيطر عليها اإلدارة، ووجد 
ن تخصيص الموارد فيها يكون بكفاءة أعلى من أعلى، وأعائداً على االستثمار 

داً للمخاطرة من قل استعداأالمديرين ألن سيطر عليها اإلدارة، وذلك تتلك التي 
 يفضل المديرون االعتماد على نجاحاتهم السابقة بدالً أنالمالكين، ومن المحتمل 

 ,Higgins) .من بذل الجهود المضنية المطلوبة لزيادة قيمة أسهم حملة األسهم
ن األداء إ الشركة فعائديه وبصورة عامة وبغض النظر عن (274 – 273 ,2001

 اإلدارة الفاعلة تمتلك القدرة على أنرة، بحيث  يتأثر بطبيعة اإلداالمنظمي
 أكثر، وتكون المنظمييعزز أدائها  استثمار رأسمالها البشري على نحو

استعداداً إلدخال االبتكارات وتبنيها على سبيل المثال إدخال منتجات جديدة، 
 ,Boeker & Goodstein) أسواق جديدة إلى وضع إستراتيجيات جديدة، والدخول

1991, 807).                                               
  :وتتمثل هذه العوامل باآلتي:  العوامل المتعلقة بالموارد البشرية.٤
نه كل ما يحصل عليه الفرد      أيعرف التعويض اإلداري على     : التعويض اإلداري . أ

اتب واالمتيـازات الماليـة كـالحوافز       ت مالية كاألجور والرو   آالعامل من مكاف  
(Chatteriee, 1995, 215). العوامـل  أهمحد أ بوصفه التعويض أهميةتبرز  ذإ 

 على  اًقادرواالحتفاظ به يكون    التي تمكن الشركات من جذب فريق عمل كفوء         
 العالقة بـين مـا تدفعـه        وإليجاد .)٢٦٣،  ٢٠٠٢،   نصر اهللا ( أهدافهاتحقيق  

داء الشركة يعتمد على    ن أ أ إلىاإلدارة للعاملين وبين أداء الشركة، تم التوصل        
ن حجم الشركة الذي    أ ما باإلنتاجية، و    حدٍ إلىجهود العاملين، فالتعويض يرتبط     

يقاس بمقدار مبيعاتها يعد العامل الحاسم والمؤثر في مقدار التعـويض الـذي             
نه كلما ازداد حجم الـشركة ازداد معـه         إ ىأخر عبارهتدفعه اإلدارة للعاملين، ب   
من  زيادة في إنتاجية الشركة و     إلى مما يؤدي    ، للعاملين مقدار التعويض المدفوع  

  .(Murphy, 1985, 11 – 13) ارتفاع مستوى أدائها ثم
يقصد بهذا العامل العالقة التي تربط بين األفراد داخل : النجاح اإلداري .ب

، كل قسم يختص بأداء عمل معين أقسامن الشركة مكونة من عدة الشركة، أل
ن إ تربط بين أعضاء كل قسم عالقة وثيقة، عموماً فأنمن الطبيعي ومن ثم ف

 إظهار إلىلة النجاح اإلداري تتضمن ثالث وجهات نظر تسعى جميعها أمس
ن النجاح اإلداري أالعالقة بينه وبين أداء الشركة، وتدعي وجهة نظر األولى 

ن النجاح يعطل األداء، في حين أ الثانية فتدعي أمايحسن مستوى أداء الشركة، 
الزبيدي، ( النجاح ال يمتلك أي تأثير في األداء نأ إلىتشير وجهة النظر الثالثة 

 أن قدرة إلى) ٣٢٩، ٢٠٠٠الشماع وحمود، (في حين يشير ) ٤٤، ١٩٩٨
الشركة على تحقيق النجاح اإلداري في البيئة الداخلية للشركة من خالل تهيئة 

واحد من ناحية، وتهيئة  تفاعل بين العاملين في القسم الوأفضل انسجام أفضل
 تعاون بين مختلف األقسام ضمن الشركة من ناحية ثانية سوف يسهم في أفضل
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 ينعكس إيجابياً على أداء الشركة أفضل وتفاعل أفضلتكوين استقرار نفسي 
  .ككل

وتشمل معنويات األفراد العاملين، واتجاهاتهم، ودوافعهم، :  العوامل األخرى.جـ
 عن ة العمل وسبل معالجة مشكالت العمل، فضالًورغباتهم، الصراع وبيئ

ذ يكون لهذه إالعالقات غير الرسمية واألسس المعتمدة في تعميقها وتطويرها، 
ثر كبير في أداء العاملين والذي بدوره سوف ينعكس على أ االعوامل بمجموعه

ن تدريب األفراد أ كما ،)٣٣٤-٢٠٠٠،٣٣٣الشماع وحمود،( أداء الشركة
 التدريب يقود األفراد ويوجههم نإ إذثر كبير على أداء الشركة، أ العاملين له

 نإ ذ إجل تحقيق األهداف،أير سلوكياتهم باتجاه تحسين كفاءة أدائهم من ينحو تغ
التغيرات اإليجابية في قابليات األفراد ألداء أعمالهم تنصب تلقائياً في أداء 

 ليس هناك اتفاق عام نهأعلى ما تقدم يرى الباحثان بوتأسيساً  .الشركة
بل تتباين هذه العوامل في  ،المنظمي تأثيراً في األداء األكثربخصوص العوامل 
 عن ما تم ن هناك عوامل أخرى فضالًأكما  ، أخرىإلىتأثيرها من شركة 

كالعوامل االقتصادية والسياسية والتشريعات  المنظمي األداء ىتؤثر علذكره 
  .والقوانين الحكومية وغيرها

  
  لجانب الميدانيا

 األمر يستلزم   المنظمي واألداء التوزيع المادي    أنشطةبهدف بيان العالقة بين     
التحقق من صحة الفرضيات التي تؤكد على وجود عالقة ارتباط وتـأثير معنـوي       

 األدويـة  في الشركة العامة لـصناعة       المنظمي األداء التوزيع المادي في     ألنشطة
 بين متغيرات   واألثرقبل الدخول في تحديد العالقة      و. نينوى/ والمستلزمات الطبية   

                                           .الدراسة، نقدم نبذة عن عينة الدراسة
بالـشكل  يعرض هذا المحور وصفاً لعينة الدراسـة و       :  وصف عينة الدراسة   -أوالً

  آلتي ا
ـ    : وصف الشركة قيد الدراسة ومبررات اختيارها      .١ شركة العامـة    تم اختيـار ال

 الدراسـة وذلـك     جراءإلنينوى ميداناً   /  والمستلزمات الطبية    األدويةلصناعة  
                                        :)*( عديدة منهاألسباب

من الشركات الصناعية الكبيرة نسبياً في مجـال صـناعة األدويـة            ألنها   •
 .والمستلزمات الطبية في العراق

 والتسويق على الرغم من الظروف التي يمـر بهـا           اإلنتاج في   استمرارها •
 .العراق حالياً

تعد هذه الشركة من الشركات المجهزة الحتياجـات وزارة الـصحة فـي              •
 . والمستلزمات الطبيةاألدويةالعراق من 

                                           
 .٩/٥/٢٠٠٦ مقابلة مع مدير التخطيط في الشركة المبحوثة بتاريخ )*(
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 في محافظة نينوى والمحافظات األدويةتجهز هذه الشركة العديد من مذاخر  •
 األدويـة غيرها باحتياجاتها من     كمحافظات صالح الدين ودهوك و     األخرى

 . يعطي تعريفاً مبسطاً للشركة قيد الدراسة١والجدول . والمستلزمات الطبية
  

  ١جدول ال
   األدوية تعريف مختصر للشركة العامة لصناعة 

  ) *(نينوى/ والمستلزمات الطبية 

منتجات   نبذة مختصرة عن الشركة  الشركة
  الشركة

منافذ توزيع 
  المنتجات

                            
ــة  ــشركة العامـ   الـ

األدويــة  لــصناعة  
/ والمستلزمات الطبية   

  نينوى

تم انشاء هذه الشركة فـي عـام        
ــدما انفــصل ٢٠٠٢ ــك عن  وذل

المعمـل عـن الـشركة العامــة    
 والمـستلزمات   األدويـة لصناعة  

الطبية في سامراء الذي انشئ في      
ــسان عــام  ، وتهــدف ١٩٩٤ني

لعـام   تنشيط القطاع ا   إلىالشركة  
وتزويد االسـواق المحليـة بمـا       
تحتاج اليه وتزويد المستـشفيات     

  .بانتاجها من األدوية داخل القطر

  لالكبسو
 الحبوب
 المراهم
 القطرات
  الشراب

وزارة / الشركة 
 الصحة

مذاخر  / ةلشركا
 .األهلية األدوية

  

  
 الذين   تم اختيار األفراد العاملين في الشركة المبحوثة       :وصف األفراد المبحوثين   .٣

يملكون معلومات عن مهام الشركة وقراراتها والذين لهم مسؤوليات ويتمتعـون           
بصالحيات، وبموجب ذلك التصور تمثلت عينة األفراد المبحوثين بالمدير العام          

.  والشعب والوحدات الرئيسة في الشركة     األقسام ومدراء   اإلدارة مجلس   وأعضاء
 االستبانة اعتمـاداً علـى بعـض        دإعدا استمارة استبانة، وقد تم      ٢٤ذ وزعت   إ

 & Evans):  التوزيع المـادي ومـنهم  أنشطةالكتاب الذين تناولوا في كتاباتهم 
Berman, 1997) ،)Kotlar & Arnstrong, 1999( ،) ،عبـد  (، )٢٠٠٠المخالفي

 المنظمـي  األداء، وعلى بعض الكتاب الذين تناولوا بكتاباتهم        )٢٠٠١الرحمن،  
ويـشير  ). ٢٠٠٢العاني،  (،  )٢٠٠١العنزي وعبيد، (،  )١٩٩٨الدليمي،  (ومنهم  

 العليا في الشركة    اإلدارةن  أذ تبين   إ ، المركز الوظيفي للمبحوثين   إلى ٢الجدول  
  %).62.5(حين يمثل مدراء الخط األول  في  %)37.5(تمثل 

  
 

                                           
  .نينوى/الكراس التعريفي للشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية )*(
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  ٢الجدول 

  المركز الوظيفي للمبحوثين
  مدراء الخط األول  اإلدارة العليا

  %  دالعد  %  العدد
9  37.5  15  62.5  

  
منهم لديهم   %) 62.4 (أنذ تبين   إ ، مدة الخدمة في الشركة    إلى ٣يشير الجدول   

خبرة ألكثر من عشر سنوات في الشركة وهي سنوات يكتسب من خاللها المديرون          
 األداء العوامـل المـؤثرة فـي        دراكإوالمعرفة والدراية في كيفية اتخاذ القرارات       

         .المنظمي
  

  ٣لجدول ا
   مدة الخدمة في الشركة

  فأكثر -16   11 – 15  6 – 10  1 – 5
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

4  16.6  5  20.8  7  29.1  8  33.3  
  

ن أ التحصيل الدراسي للمبحوثين ويتبـين مـن الجـدول    إلى ٤ويشير الجدول  
تعامـل معهـا    ملون مؤهالً جيداً يمكنهم من فهم مكونات االستبانة وال        حي%) 87.3(

  .بشكل صحيح
  

  ٤الجدول 
  التحصيل الدراسي للمبحوثين

  الدكتوراه  الماجستير  البكالوريوس  الدبلوم  اإلعدادية
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد

3  12.5  2  8.3  13  54.1  4  16.6  2  8.3 
  

 بـين ة  عالقالبهدف التعرف على طبيعة     :  الدراسة وفرضياتها  مخططاختبار   -ثانياًً
 األدويـة  في الشركة العامة لصناعة      المنظمي األداءو التوزيع المادي    أنشطة

نينوى، خصص هذا المحور للتحقق من مدى سـريان         / والمستلزمات الطبية   
  :آلتيبالشكل ا االفتراضي للدراسة والمخطط

 بهدف التعـرف علـى   :المنظمـي  واألداء التوزيع المادي  أنشطةالعالقة بين    .١
 المنظمـي  عالقات االرتباط بين أنشطة التوزيع المـادي واألداء          طبيعة واتجاه 
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 وجود عالقة ارتباط معنوية     إلى يشير   ٥ن الجدول   إعلى مستوى هذه الشركة، ف    
وبهذا تحققـت  ) 0.783) (المؤشر الكلي( بلغت درجة االرتباط     ذإ موجبة بينهما، 

  . على مستوى هذه الشركةاألولىالفرضية الرئيسة 
  

  ٥الجدول 
 على مستوى المنظميائج عالقات االرتباط بين أنشطة التوزيع المادي واألداء نت

  *نينوى/ الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية 

  المتغير المعتمد           
  المتغير المستقل

األداء 
  المنظمي

 *0.713  نشاط النقل
  *0.783  نشاط التخزين
  *0.694  نشاط المناولة

  *0.703  الجة الطلبياتنشاط مع
  *0.718  نشاط االتصاالت

  *0.736  نشاط التعبئة والتغليف
 *0.783  المؤشر الكلي

     N = 24  , *p ≤ 0.05 ن على ضوء نتائج الحاسبة ي الباحثإعدادالجدول من 
  

 عالقات االرتباط على المستوى الجزئي بين كل نـشاط مـن أنـشطة              وبصدد
 للشركة العامة لـصناعة األدويـة والمـستلزمات         منظميالالتوزيع المادي واألداء    

 فقـد تـم     األولىنينوى، وفي ضوء الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة        / الطبية  
 المنظمـي  واألداء التوزيع المادي   أنشطةتحليل عالقات االرتباط بين كل نشاط من        

  :يأتبشكل منفرد وكما ي
 وجود عالقـة  إلى ٥ير الجدول يش: المنظمـي العالقة بين نشاط النقل واألداء    §

 بلغت درجة االرتباط ذ إ،المنظميارتباط معنوية موجبة بين نشاط النقل واألداء 
 ,Bovee)وتلتقي هذه النتيجة مـع رأي  ). 0.05(عند مستوى معنوية ) 0.713(

et.al, 1995)  الذي يبين أهمية نشاط النقل في تحقيق ميزة تنافسية للشركة مـن 
 الزبائن وهذا إلىفوءة لكلف النقل والسرعة في تسليم المنتجات  الك اإلدارةخالل  

  . وتحقيق رضا الزبائنرباحهاأبدوره يمكن الشركة من زيادة 
 وجود عالقة   إلى ٥يشير الجدول   : المنظميالعالقة بين نشاط التخزين واألداء       §

اط بلغت درجة االرتب ذإ، المنظميارتباط معنوية موجبة بين نشاط النقل واألداء 
البكـري،  (رأي  وتلتقي هذه النتيجة مع     ). 0.05(عند مستوى معنوية    ) 0.783(

 لعمـل  األمـان أهمية وظيفة التخزين لكونها صـمام   الذي يؤكد على) ٢٠٠٢
الذي يقيها من مخاطر التذبذب في مستوى نشاط البيع، والذي ينعكس            الشركة،



  ]٢٦[الدكتور الطويل والكيكي
 

  

و نجاحهـا فـي تلبيـة       أ فشلها   من ثم ساساً على العالقة الوطيدة مع الزبائن و      أ
  .حاجات الزبائن

 وجود عالقة   إلى ٥يشير الجدول   : المنظميالعالقة بين نشاط المناولة واألداء       §
 بلغت درجة االرتباط ذإ ،المنظميارتباط معنوية موجبة بين نشاط النقل واألداء 

نه كلما زاد االهتمام    أوتعني هذه العالقة    ). 0.05(عند مستوى معنوية    ) 0.694(
ط المناولة وتهيئة وسائل المناولة المناسبة التي تتناسب مع طبيعة وحجـم            بنشا

سلو، ( للشركة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أفضل أداء إلىالمنتجات  يقود ذلك 
 في اإلسراع نشاط المناولة من خالل مساهمته في أهمية إلىالتي تشير ) ١٩٨٧

  . لمنتجات وتقليل الضرر الذي قد تتعرض له ااإلعمالنجاز إ
 إلـى  ٥يشير الجـدول    : المنظميالعالقة بين نشاط معالجة الطلبيات واألداء        §

وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بـين نـشاط معالجـة الطلبيـات واألداء              
وتتفق ). 0.05(عند مستوى معنوية    ) 0.703( بلغت درجة االرتباط     ذإ ،المنظمي

 المعالجات الفاعلة أنكد على الذي يؤ) ١٩٩٩الديوه جي،  (رأيهذه النتيجة مع 
ن تقلل من الوقت المطلوب لتسليم المنتجـات، وزيـادة          ألطلبات الزبائن يمكن    

  . تلك المنتجاتبالرضا والقناعة لدى الزبون 
 وجـود   إلـى  ٥يشير الجدول    : المنظميالعالقة بين نشاط االتصاالت واألداء       §

بلغـت   ذإ،  المنظميداء  عالقة ارتباط معنوية موجبة بين نشاط االتصاالت واأل       
وتلتقي هذه النتيجة مـع     ). 0.05(عند مستوى معنوية    ) 0.718(درجة االرتباط   

ن االتصاالت الدقيقة والسريعة تمكن     أالذي يؤكد على    ) ١٩٩٩الضمور،  (رأي  
الشركة من مقابلة مواعيد التسليم المتفق عليها مع الزبـائن وتحقيـق التـدفق              

ن االتصاالت غير الدقيقة والبطيئة قـد       أي حين   الطبيعي والمنتظم للمنتجات، ف   
يترتب عليها تحمل الشركة لكلف كبيرة تتمثل في انخفاض كفاءة عمليات النقل،            

ل بعض الزبائن، وفقدان فرص البيعوتحو.  
 إلـى  ٥يشير الجـدول    : المنظميالعالقة بين نشاط التعبئة والتغليف واألداء        §

نـشاط التعبئـة والتغليـف واألداء       وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بـين        
وهذه ). 0.05(عند مستوى معنوية    ) 0.763( بلغت درجة االرتباط     ذإ ،المنظمي

 التغليـف   أهمية إلىالذي يشير   ) ٢٠٠٠الراوي والسند،   (النتيجة تتفق مع رأي     
 التلوث من جهة وجـذب الزبـائن        أوو الكسر   أفي حماية المنتجات من التلف      

 على ما تقدم    وتأسيساً. أخرى حجم المبيعات من جهة       زيادة من ثم للمنتجات و 
يمكن قبول فرضية الدراسة الرئيسة األولى والفرضيات الفرعية المنبثقة منهـا           

  .على مستوى الشركة قيد الدراسة
 تـأثير  إلـى  ٦يشير الجدول : المنظميتأثير أنشطة التوزيع المادي في األداء    .٢

 على مستوى الشركة العامة     المنظميداء  أنشطة التوزيع المادي مجتمعة في األ     
  .نينوى/ لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية 
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  ٦الجدول 

 على مستوى الشركة العامة المنظميتأثير أنشطة التوزيع المادي في األداء يبين 
  )*(وىنين/ لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية 

أنشطة التوزيع 
  المادي

F المستقللمتغير    ا    
  

  B0  B1  المتغير المعتمد
R2 

  الجدولية  المحسوبة

  0.157  المنظمياألداء 
1.004  

*(5.903)  0.613  *34.841  4.30  

 N= (24) , *p ≤ 0.05                  على ضوء نتائج الحاسبةينداد الباحث الجدول من اع)*(
                                                                df (1 , 22)                         المحسوبهt قيم إلىتشير     (   ) 

    
وتشير نتائج تحليل االنحدار على مستوى الشركة العامـة لـصناعة األدويـة       

توزيع المادي المتبنـاة فـي    وجود تأثير معنوي ألنشطة ال    إلىوالمستلزمات الطبية   
وهـي  ) 34.841(المحسوبة ) F(ذ بلغت قيمة  إ،  المنظميالدراسة مجتمعة في األداء     

، وبلغ معامـل  )22 , 1(عند درجتي حرية ) 4.30(على من قيمتها الجدولية البالغة أ
 أنلها تبـين    ) t(واختبار  ) B(ومن خالل متابعة معامالت     ،  )R2) (0.613(التحديد  

وبذلك فقد  ) 0.05( وهي قيمة معنوية بمستوى معنوية       ،)5.903(المحسوبة  ) t(قيمة  
 & Bienstock)تحققت الفرضية الرئيسة الثانية وتلتقي هذه النتيجـة مـع دراسـة    

Mentzer, 1997)  التوزيع المادي والتي يمكـن بواسـطتها   أهميةالتي تركز على 
خالل الكلف المنخفضة من    ن  على حد وذلك م   أ إلىزيادة الربح الحالي والمستقبلي     

  .جراء تنفيذ الطلبيات الصحيحة والدقيقة والتدفق المنتظم للمعلومات
 بين كل نشاط من أنشطة التوزيع المـادي واألداء          األثروبهدف توضيح عالقة    

 على مستوى الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبيـة وفـي            المنظمي
ن الفرضية الرئيسة الثانية، فقـد تـم تحليـل          ضوء الفرضيات الفرعية المنبثقة م    

 بـصورة   المنظمي بين كل نشاط من أنشطة التوزيع المادي واألداء          األثرعالقات  
  .٧منفردة وكما في الجدول 
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   ٧الجدول 

 على مستوى المنظميتأثير كل نشاط من أنشطة التوزيع المادي في األداء 
  *نينوى/ تلزمات الطبية الشركة العامة لصناعة األدوية والمس

ط 
شا
ن

  
قل
الن

اط  
ش
ن

ين  
خز

الت
  

ط 
شا
ن

لة
او
من
ال

  

ط 
شا
ن

ة 
لج
عا
م

ت
بيا
طل
ال

  

ط 
شا
ن

ت
اال
ص
الت
ا

  

ط 
شا
ن

ة 
عبئ
الت

ف
غلي
الت
و

  

F  

    المتغير
                  المستقل

  
  المتغير
  المعتمد

Bo 

B1  B2  B3  B4  B5  B6  

R2  

  الجدولية  المحسوبه
األداء 
  المنظمي

  

0.65  
 

0.51  
*(2.01) 

1.14 
*(2.84) 

- 1.45  
*(-2.64) 

0.13  
n.s(0.41)  

0.12  
n.s (0.34) 

0.64  
*(2.06) 

0.76  
  

*9.33  
  

 
2.69  
  

  N= (24) , *p ≤ 0.05                                ن على ضوء نتائج الحاسبةيعداد الباحثإ الجدول من 
                                                                        df (6 , 17) المحسوبة         t قيم إلىتشير  (   ) 

  
 مدى تأثير كل نشاط مـن أنـشطة التوزيـع           إلىشير نتائج تحليل االنحدار     ت

  : اآلتيوعلى النحو المنظمي المادي في األداء
التخزين، والمناولـة،   و وجود تأثير معنوي ألنشطة النقل،       إلى ٧يشير الجدول   
 بلغـت   ذإ ،المنظمي واالتصاالت، والتعبئة والتغليف في األداء       ومعالجة الطلبيات، 

عنـد  ) 2.69( من قيمتها الجدوليـة البالغـة        أكبروهي  ) 9.33(المحسوبة  ) F(قيمة  
ومن خالل متابعة معامالت    ) R2) (0.76(وبلغ معامل التحديد    ) 6,17(درجتي حرية   

)B (  واختبار)t (   يتركـز   المنظمي األداءي   ف األنشطةعلى تأثير لتلك    أ نألها تبين
وتلتقي هذه النتيجة   ) 2.64-(المحسوبة  ) t(وبداللة  ) 1.45-(في نشاط المناولة بمقدار     

 الفاعلة لنشاط   واإلجراءات التقنيات   أنالتي تؤكد على    ) www.lcsc.edu(مع دراسة   
ن وتقلل من عدد مـرات مناولـة         المخزو دارةإالمناولة تساعد على تخفيض كلف      

المنتجات وتحسن من خدمة الزبون وتزيد من رضاه في تلـك المنتجـات، ويليـه               
، ثم جاء   )2.84(المحسوبة  ) t(وبداللة  ) 1.14(بالدرجة الثانية نشاط التخزين بمقدار      

المحـسوبة  ) t(وبداللة  ) 0.64(تأثير نشاط التعبئة والتغليف بالدرجة الثالثة بمقدار        
) t(وبداللـة   ) 0.51(، ثم جاء تأثير نشاط النقل بالدرجة الرابعـة بمقـدار            )2.06(

المخالفـي،  ( وهي قيمة معنوية وتلتقي هذه النتيجة مع دراسـة           ،)2.01(المحسوبة  
 االسواق التـي     إيجاد  النقل يعد من االنشطة المهمة في      أن إلىالذي يشير   ) ٢٠٠٠

 إلى لكمؤدياً ذ بكميات كبيرة اإلنتاج  وهذا يساعد الشركة على،توزع فيها المنتجات
  .                            تحقيق وفورات للشركة
الطلبيات ونشاط االتصاالت   معنوي لنشاط معالجة     تأثير هناك   في حين لم يظهر   

المحسوبة والبالغة علـى    ) t( ويظهر هذا واضحاً من خالل قيم        المنظميفي األداء   
عند درجتي  ) 1.71(الجدولية والبالغة   ) t(قل من قيمة    أوهي  ) 0.34) (0.41(التوالي  
واتساقاً مع ما تقدم يمكن قبول الفرضـية  ). 0.05( ومستوى معنوية 17, 6) (حرية 
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الرئيسة الثانية والفرضيات الفرعية األولى والثانية والثالثة والسادسة المنبثقة منهـا           
  .العامة لصناعة األدويةعلى مستوى الشركة 

  
  ات والتوصياتالستنتاجا

   االستنتاجات-أوالً
 :اآلتيتمثلت ب مجموعة من االستنتاجات إلىتوصل الباحثان 

يع المادي والتـي     التسويق بأنشطة التوز   إدارةاهتم العديد من الكتاب في مجال        .١
  . المنظمة أداءفي تحسين  تعد سالحاً مؤثراً

وتـأتي   ، المادي كلف التوزيع  من   كبراألتمثل الجزء    نشاط النقل     كلفة نأتبين   .٢
  .المخازن في المرتبة الثانيةكلف 

 والعوامـل   المنظمي األداء بمفهوم   اإلستراتيجية اإلدارة في   تزايد اهتمام الكتاب   .٣
تعرف علـى    الشركة على ال   إدارة التي تساعد    األدوات من   ه بوصف فيهالموثرة  

  .مدى التطور الحاصل فيها
 أنـشطة اط معنوية موجبة بين     أوضحت نتائج تحليل االرتباط وجود عالقة ارتب       .٤

 التوزيع المادي المعتمـدة     أنشطةذ ارتبطت   إ،  المنظمي واألداءالتوزيع المادي   
نشاط النقل، التخزين، المناولة، معالجة الطلبيـات، االتـصاالت،         (في الدراسة   

 بعالقة معنوية موجبة ويدل ذلـك علـى         المنظمي األداءمع  ) التعبئة والتغليف 
  .ن هذه المتغيراتالترابط المنطقي بي

 التوزيـع المـادي     أنشطةكشفت نتائج تحليل االنحدار وجود تأثير معنوي في          .٥
 النقـل،   ألنـشطة ، فضالً عن وجود تأثير معنوي       المنظمي األداءمجتمعة في   

والتخزين، والمناولة، والتعبئة والتغليف بصورة منفردة من جهة وعدم وجـود           
 األداءالتصاالت بصورة منفردة فـي      تأثير معنوي لنشاط معالجة الطلبيات، وا     

 . من جهة ثانيةالمنظمي
  

  ياتالتوص -ثانياً
من المفيـد   ليه من نتائج وما بني من استنتاجات وجدنا         إفي ضوء ما توصلنا     

  :تقديم التوصيات اآلتية
 ترصين جوانب القوة في الشركة قيد الدراسة فيما يتعلق بمفهوم التوزيع المادي            .١

 والعمل على   فيه والعوامل المؤثرة    المنظمي األداءهوم   فضالً عن مف   ،وأنشطته
  . للشركةالمنظمي األداءتوفير كل مايسهم في تحسين 

 نـسبياً  أكبر التوزيع المادي بشكل     بأنشطة الشركة المبحوثة    إدارةزيادة اهتمام    .٢
 . باستمرارالمنظمي األداءوبيان مدى العالقة بينها وبين 
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 التوزيع المادي بعامة ونشاط النقـل       بأنشطةام   الشركة زيادة االهتم   إدارةعلى   .٣
 الزبائن بالوقـت    إلى منتجات الشركة    وإيصالبخاصة لما له من دور في نقل        

 .والمكان المناسبين
  العراقيـة   والمعاهد اتالجامعالتدريسيين في   و الشركة   إدارةتوسيع العالقة بين     .٤

 في  ث والدراسات  البحو وإعداد  الدورات والندوات والمؤتمرات   إقامةمن خالل   
  الـشركة  أداء  بهـدف تحـسين    المنظمي واألداء التوزيع المادي    أنشطةمجال  

 .باستمرار
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  والتوزيع، عمان ، األردن
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