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  المستخلص

متطلب ات    اعتم اد إمكانی ة  خ صائص معلوم ات البیئ ة الخارجی ة ف ي       أث ر یحاول البح ث قی اس      
مواص  فات الت  صنیع العالمی  ة إح  دى الوس  ائل المھم  ة   ع  دإذ ت ، مواص  فات الت  صنیع العالمی  ةتطبی  ق

ن تبني  إ ف ھعلی ،اجھة التحدیات في البیئة الحالیة    والضروریة والتي تساعد السركة وتمكنھا من مو      
وتمث ل   ،مة بالغ األھمیة للحصول على میزة تنافسیة مستدا   أمرًاھذا النظم التصنیعیة المعاصرة یعد      

 الدرج ة العالمی ة،   إل ى م ة تعتم د علیھ ا ال شركات الراغب ة للوص ول       المعلوم ات أداة إس تراتیجیة مھ  
 لك ي تك ون ذات   ، من الخصائص كالدق ة والتوقی ت وال شمولیة   ًاوالبد لھذه المعلومات أن تمتلك عدد     

 معنوي بین خصائص معلوم ات البیئ ة الخارجی ة          أثرعالقة و  وجود   إلىقیمة أعلى، وتوصل البحث     
  .عالمیة المواصفات التصنیعمتطلبات و

 

The Impact of External Environmental Information Characteristics on 
the Possibility of Applying Word – Class Manufacturing Requirements 

A Pilot Study of the Managers Opinions in the State Company for 
Drugs Industries and Medical Appliances in Nineveh  

 

                                             
Abstract 

 

This research attempts to measure the role of external environmental information 
characteristics on the possibility of applying world-class manufacturing requirements. 
World–Class Manufacturing assists the company to face challenges in current environment. 
So, adopting modern manufacturing system is very important to gain sustainable 
competitive advantages. World-Class Manufacturing uses information as a strategic tool 
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depended by several companies to be world-class. This Information must have some 
characteristics like précising, timing and complete to be more valuable after testing 
hypotheses related to two variables in the company. The research concluded that there is a 
significant correlation and regression between external environmental information 
characteristics on possibility of applying world – class manufacturing requirements.               

  
  المقدمة

 التي تتبنـى منظـور      الشركات عام و  على نحوٍ  الشركاتأدركت العديد من    
نه لكي تبقى وتستمر وتنمو في عملها، عليها أن تتكيف مع أخاص على نحو عالمي 

و أ فرصاً يجب اسـتغاللها      توجد قد    الخارجية التي أحياناً   القوى الموجودة في البيئة   
مما يحتم علـى     ،ن هذه القوى تكون دائمة التغيير     أو تهديدات البد من التصدي لها،    

أية منظمة ترغب بالتنافس عالمياً إعادة النظر في اسـتراتيجيات التـصنيع لـديها              
  متطلبات إلدارتها، وتعد ونظمه وفلسفاته الحالية وفي القدرات والمهارات المطلوبة        

 التنافسية المهمة والتي يمكن مـن خـالل         األدواتمواصفات التصنيع العالمية من     
 بحاجـة   الشركةن  إفمن هنا    ،اعتمادها الصمود بوجه تلك القوى والمؤثرات البيئية      

 .وذلك لكي تتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة       ،مستمرة للمعلومات عن تلك القوى    
  :جية البحث على وفق المحاور اآلتية وقد تأطرت منه

  
  مشكلة البحث

 المتعلقة بهذا الموضـوع     األدبياتعلى  المتواضع  لباحثين  اطالع  إمن خالل   
ـ      أن هناك منافع يمكن للشركة      تبين أن    متطلبـات   فلـسفة  ي تحققها من خـالل تبن

 ،وضمان حصة سوقية عالية    ،مواصفات التصنيع العالمية لتعزيز المركز التنافسي     
ومـن خـالل الزيـارة       ،تعزيز مستويات رضا الزبون وغيرها من هذه المنافع       و

 وإجراء 22/3/2008 ولغاية   13/1/2008ن للفترة من    االميدانية التي قام بها الباحث    
 وتوضيح الـدور الـذي      ةاإلداري الوحدات والشعب    ليوؤمقابالت مع المدراء ومس   

الخارجية التي تعيـشها    قة بالبيئة    في التصدي للتهديدات المتعل     المتطلبات  هذه تؤديه
 ميـدان   بوصـفها  اختيار هذه الـشركة إلىالشركة في الوقت الراهن دفع الباحثين       

   :يتآللبحث، وبشكل عام تتمحور مشكلة البحث بال
 المبحوثـة  الشركةما المقصود بخصائص معلومات البيئة الخارجية؟ وهل لدى          .1 

  تصور واضح عنها؟
 الـشركة  التصنيع العالمية؟ وهل باإلمكان اعتمادها في         مواصفات متطلباتما   .2

 المبحوثة من خالل خصائص معلومات البيئة الخارجية التي تعمل فيها؟
  

  أهداف البحث
خـصائص معلومـات   و المبحوثة عن مفهوم الشركةتقديم معالم نظرية إلدارة     .  1

  . ومتطلباتهاالبيئة الخارجية ومفهوم مواصفات التصنيع العالمية
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 بينهما، والتعرف على مدى مساهمة تلك الخصائص        ثر واأل دراسة طبيعة العالقة  . 2  
  . المبحوثةالشركة في اعتماد متطلبات مواصفات التصنيع العالميةفي 

 
   البحثأنموذج

  العالقـة بـين    إلى والذي يشير    1تم تصميم أنموذج فرضي وكما في الشكل        
 فـي  واصفات التـصنيع العالميـة  ممتطلبات  خصائص معلومات البيئة الخارجية و    

  .الشركة قيد البحث
  

  خصائص معلومات البيئة الخارجية
  الشمولية  التوقيت  الدقة

  
  
  

تخفيض 
المهل 
  الزمنية

تخفيض 
الكلف 
  التشغيلية

  زيادة درجة
  رؤيةوضوح ال

  ألداء الشركة

  تخفيض
  زمن

الدخول 
  لألسواق

تلبية 
توقعات 
  الزبون

التوريد 
  جيالخار

إدارة مواقع 
متعددة 
ومواقع 
  عالمية

  مواصفات التصنيع العالمية متطلبات
  

   1الشكل 
  أنموذج البحث

  
  فرضيات البحث

توجد عالقة ارتباط معنوية بين خصائص معلومات البيئة   : األولىالفرضية الرئيسة   
مواصفات التصنيع العالمية، وتنبثق عنها الفرضيات      متطلبات  الخارجية و 

  :ة اآلتيةالفرعي
  .مواصفات التصنيع العالميةمتطلبات توجد عالقة ارتباط معنوية بين الدقة و. 1
 .مواصفات التصنيع العالميةمتطلبات توجد عالقة ارتباط معنوية بين التوقيت و. 2
 .مواصفات التصنيع العالميةمتطلبات توجد عالقة ارتباط معنوية بين الشمولية و. 3
  

 تؤثر خصائص معلومات البيئة الخارجية معنويـاً فـي        : يةالفرضية الرئيسة الثان  
 مواصفات التصنيع العالمية، وتنبثق عنها الفرضيات الفرعيـة         متطلبات
  :اآلتية

  . مواصفات التصنيع العالمية متطلباتتؤثر الدقة معنوياً في. 1
 . مواصفات التصنيع العالمية متطلباتيؤثر التوقيت معنوياً في. 2 
 .مواصفات التصنيع العالميةمتطلبات لية معنوياً في تؤثر الشمو. 3 
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  منهج البحث
 , وصف عينـة البحـث     على المنهجين الوصفي والتحليلي في       ناحثاعتمد الب ا
 بين المتغيرات الرئيسة والفرعيـة المعتمـدة فـي          ثر عن تحليل العالقة واأل    فضالً
  .البحث

  
  أساليب جمع البيانات

 نتـائج  إلـى ت التي تساعدهم فـي الوصـول   ن في جمع البيانا   اعتمد الباحث ا
  :واستنتاجات البحث على األساليب اآلتية

 عـن الـدوريات والرسـائل       االستعانة بالمصادر العربية واألجنبيـة، فـضالًً        .أ
واالطاريح الجامعية التي لها عالقة بموضوع البحث لتغطية الجانب النظـري           

  . من البحث ودعم الجانب الميداني بها
 إعداد تم   إذ ،للحصول على البيانات تتعلق بالجانب الميداني      *رة االستبانة استما .ب 

 المتحققة من خالل استطالع المصادر العلمية       العلميةاالستبانة في ضوء الرؤية     
 خصائص معلومات البيئة الخارجية ومتطلبات مواصـفات التـصنيع          وإدراك
ت البيئـة الخارجيـة     بخصائص معلوما  العبارات الخاصة    إعداد تم   إذ ،العالمية
  (Alter, 1999)) 1998 ،سـليمان (:  ودراسـات منهـا  آراءعلى عدة اعتماداً 

كما تم ). 2006 الطويل والمولى، ((stair & Reynolds, 2003) )2003 ،حسن(
علـى  اعتماداً  ات مواصفات التصنيع العالمية     ـإعداد العبارات الخاصة بمتطلب   

 (Adcock, et. al., 2001) (Slack, et. al., 1998) : ودراسـات منهـا  آراءعدة 
(Mapics, 2002) (Jones and George, 2003) (Kinicki and Williams, 2003).  

 
  الجانب النظري

   مفهومها وتصنيفها وخصائص معلوماتها-البيئة الخارجية -أوالً
يواجه المدراء عدداً من القوى الموجودة في البيئة الخارجية، وهـذا يتطلـب         

وتجمع األدبيـات   . فة هذه القوى وكيفية االستجابة لها في الوقت المناسب        منهم معر 
، والتـي   الشركةن البيئة الخارجية هي مجموعة القوى التي تقع خارج حدود           أعلى  

وبالتالي فإنهـا    K وهي ذات تغير مستمر    ،تؤثر بشكل كبير على أنشطتها وعملياتها     
 على نحو ك الفرص والتهديدات     الفرص والتهديدات، ولغرض تحديد تل     لشركةتقدم ل 

  (Jones and George, 2003, 154): واضح البد من التمييز بين نوعين من البيئة هما
, ويقصد بها مجموعة القوى التي تتكون من الموردين، والمـوزعين         : بيئة المهمة   . أ

  .والزبائن، والمنافسين

                                           
 .1 أنموذج استمارة االستبانة موضح في الملحق *
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, واالجتماعيـة , والثقافيـة  والتقانيـة،  ،وتتضمن القوى االقتصادية   :البيئة العامة  . ب
 الـشركة  كل من    فيوالعالمية والتي تؤثر     ،والديموغرافية، والسياسية، والقانونية  

 .(Kinicki and Williams, 2003, 76)وبيئة المهمة 
دون التفـريط   مـن   وإلغراض البحث سيتم التركيز على بعض هذه القـوى          

  :هيبأهمية القوى األخرى الموجودة في البيئة الخارجية وهذه القوى 
  

 كـالمواد    بموارد المدخالت  الشركة يجهزون   شركاتوهم أفراد أو    : نو المجهز .1
 شـركات أخـرى وبالمقابـل       إلىوالعمل والطاقة   الخدمات والمعدات   و األولية

 (Jones and George, 2003, 154) المدخالت يحصلون على تعويض مقابل تلك
(Kinicki and Williams, 2003,73) . ـ اآلوتتجه الشركات اد عـدد  ن نحو اعتم

 وأجزاءاستالم مواد   ينة معهم بهدف    بناء عالقات قوية ومت   قليل من المجهزين و   
  .)Daft, 2003, 81( ومكونات ذات مستويات مناسبة من الجودة وبأسعار مقبولة

ن أعلـى   )Daft, 2003, 80(و) 56، 1999الـشماع،  ( يتفق كل مـن :  الزبائن.2
 مقابل تبادل   الشركةالتي تحصل على مخرجات      الشركاتهم األفراد أو     الزبائن

، ويمكن أن يحصل التبـادل مباشـرة بـين        )نقود مثالً (أشياء أخرى ذات قيمة     
، ومن خـالل حـصول       أخرى وسيطة  شركات والزبائن أو من خالل      الشركة

مثلة بالمنتجات تستطيع الشركة في ضـوء       الزبائن على مخرجات الشركة والمت    
  .حها مقارنة مع الشركات المنافسة األخرىتحدد مستويات نجا أنذلك 

 األعمـال  نوع   أو  نفسها وهم تلك الشركات التي تعمل في الصناعة       : المنافسون .3
 ق المـستهدف  و الس داخلمن الزبائن   نفسها  لمجموعة  ل التي تقدم منتجات  ونفسه  

)Daft, 2003, 80(.ويؤكد  ) ،المنافـسة   أنعلى  )87، 1999مخامرة وآخرون
 تتمتّع بمنتجات مبتكرة ولديها     الشركاتن كانت   إسب حسابها حتى و   أن يح البد  

ن هذا سيكون لفترة وجيزة يـدخل بعـدها         أل ،عالقات تجارية أو حق اختراع    
المنافسون للسوق إذا وجدوا أن هذا المجال يتيح لهم الحـصول علـى ميـزة               

  .تنافسية
لمنتجات، فالتغير التقاني   تتضمن التقانة الفن والعلم المستخدم في إنتاج ا       :  التقانة .4

 وفـي منتجاتهـا وعملياتهـا       الشركةيؤثر في المواد األولية المطلوبة من قبل        
ويمكن أن يكون للتطورات التقانية المتـسارعة تـأثير      ). 56،  1999الشماع،  (

  :(Etzel, et. al., 2004, 43 – 44 ) السوق من خالل فيواضح 
  .ظهور صناعات جديدة  . أ
 .اعات قائمةتغيير أو استبعاد صن . ب
تحريك السوق أو الصناعة في مجاالت أخرى ليست لها عالقـة مباشـرة              . ت

  .بالتقانة الجديدة
وهي نتاج للتغيرات الحاصـلة فـي كـل مـن العالقـات الدوليـة،            :  العالمية .5

 واقتصاديات الدول والسياسات واألنظمة القانونية، والتقانة ومن أكثرها تـأثيراً         
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دى التكامل االقتصادي للبلدان حول العالم، واتفاقيات إذ أ ،همشركات المدراء و  في
 إزالة أو تخفيض العقبات من أجل السماح بحركة المنتجـات           إلىالتجارة الحرة   

 التابعة لبلدان أخـرى مـن       الشركاتكبر بين البلدان عن طريق جعل       أبحرية  
 كاتالشر المحلية، وهذا بدوره يزيد من حدة المنافسة فيما بين           الشركاتمنافسة  

(John and George, 2004, 167) .  
 واضحاً على أنـشطة     ن لتلك القوى تأثيراً   أ يمكن القول     على ما تقدم   تأسيساً

 إلـى وهذا بدوره يجعلها بحاجة      ،مما يتطلب منها أن تتكيف لها      ، وعملياتها الشركة
معلومات عن تلك القوى يستطيع المدراء االعتماد عليها في تبنـي اسـتراتيجيات             

 قـادرة علـى     الشركة ذات نظم وفلسفات وقدرات ومهارات مناسبة تجعل         تصنيع
ن للمعلومـات  أ إلى إذ أشار ،(Mapics, 2002, 2-1)الصمود بوجهها وهذا ما أكده 

 يجـب عليـه   . اعتماد متطلبات مواصفات التصنيع العالمية    دوراً مهماً وبارزاً في     
كي تكون مناسبة للمـدراء     تحديد الخصائص التي البد من توافرها في المعلومات ل        

سـليمان،  (هم وهذه الخصائص هي     شركاتوتمكنهم من اعتماد هذه المواصفات في       
 ,Daft)  و (Alter, 1999,133)  و (Stair and Reynolds, 2003, 7)و ) 18، 1998

2003, 683):   
  

تتعلق بخلو المعلومات من الخطأ وفي بعض األحيان قد تكـون هنـاك             :  الدقة .1
 Stair)ير دقيقة وسبب ذلك تغذية عملية المعالجة بيانات غير دقيقة معلومات غ

and Reynolds, 2003, 7) . ويؤكد(Fitzsimman and Sulliver)  أن المعلومـات 
 ل على أخطاء جوهريـة وإالّ     تمالمقدمة لإلدارة يجب أن تكون صحيحة وال تش       

 يمكن القول قدم على ما ت تأسيساً). 18،  1998سليمان،  (فإنها تكون غير دقيقة     
بان خاصية الدقة تعد من الخصائص المهمة والتـي تحـدد مـستوى جـودة               
المعلومات وأن وجود معلومات ذات درجة مناسبة من الدقة عن البيئة الخارجية 

تخاذ القرارات المناسبة والصحيحة لالسـتجابة للفـرص        اتساعد المدراء على    
  .واستغاللها أو مواجهة التهديدات والتصدي لها

 إلىفي ظل التغيرات السريعة التي يشهدها عالمنا اليوم تبرز الحاجة           :  التوقيت .2
خاصية التوقيت وضرورة توفير المعلومات وقت الحاجة إليها وهي ما يطلـق            

جـراء تحـديث مـستمر    إويقصد بهـا   ،(Real –Time Information) بـعليها 
ة تتسم بالتغير الـسريع      التي تعمل في بيئ    الشركاتوهذا ما تحتاجه    , للمعلومات

 ,Stair and Reynolds)ويبـين  .(Jones and George, 2003, 584)والمتواصل 
 إلـى  تسليم المعلومـات المطلوبـة   إلىن خاصية التوقيت تشير أ ب(7-8 ,2003

الطويـل  (ويبـين    . كي تعالج المـشكلة القائمـة      إليهاالمستفيدين وقت الحاجة    
 فـي مـساعدة      كبيراً توقيت تؤدي دوراً  ن خاصية ال  أب) 142 ،2006 والمولى،

 ل والتفوق على منافسيها مـن خـال       ةالشركات في حصولها على مزايا تنافسي     
ومنهم المدراء فيما يتعلق    , للمستفيدين منها توفير المعلومات في الوقت المناسب      
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بالتغييرات الحاصلة في البيئة الخارجية للشركات كتغير حاجات الزبائن بشكل          
  .مستمر

ن المعلومات التي يتم الحصول عليها من قبـل          أ إلى (Licker)يشير  : لشمولية ا .3
المدراء يجب أن تشمل جميع جوانب الحالة القائمة والتي جمعت المعلومات من            

ض النظر عن كمية المعلومات فيما إذا كانت قليلة أم كثيرة، شرط أن             غجلها، ب أ
وهذا يعني أن   ). 19 ،2003حسن،  (تغطي هذه المعلومات الغرض من جمعها       

المعلومات التي تم جمعها تضم كافة الحقائق المتعلقة بالحالة موضوع البحـث            
(Stair and Reynolds, 2003, 7) .تـصاف المعلومـات   ان أ بعليه يمكن القول

 الشركةبالشمولية يعني أنها ستزود المدراء وعلى كافة المستويات اإلدارية في           
ومهمـا سـعى     ،ورية عن البيئة الخارجية لهـا     بكافة الحقائق الالزمة والضر   

المذكورة  الحصول على معلومات ذات درجة عالية من الخصائص          إلىالمدراء  
سبب حالة التغير المستمر في البيئـة       ب صعباً   أمراً عن البيئة الخارجية يعد      آنفاً

 ،وهذا بدوره ينعكس على طبيعة القرارات التي ستتخذ في هذه الحالة  ،الخارجية
ها سوف لن تكون قرارات مثلى ولكن يحاول المدراء قدر اإلمكـان جعلهـا        ألن

  .قرارات مناسبة كلما كان ذلك ممكناً
  

  مفهومها ومتطلبات اعتمادها : مواصفات التصنيع العالمية-ثانياً
 عموماً والتي تبغي االستمرار والتقدم ضرورة تبني منظور         الشركاتأدركت  

ر من بلد، وتشهد بيئة اإلعمال في وقتنا الحاضر         وأن تعمل وتنافس في أكث     ،عالمي
مما يحتم على أية منظمة ترغب بالتنافس عالمياً إعادة  ،مستويات عالية من المنافسة

النظر في استراتيجيات التصنيع لديها، ونظمه، وفلسفاته الحالية، وفـي القـدرات            
لصمود ل الشركة نه التأثير في قدرات   أوكل ما من ش   , والمهارات المطلوبة إلدارتها  

مواصفات التـصنيع   متطلبات  خذ موضوع   أوقد  . أمام المنافسة العالمية ومواجهتها   
األدوات  من   وصفهاوذلك ألهميتها الكبيرة ب   ،  الشركاتالعالمية يستحوذ على اهتمام     

، تستطيع الصمود بوجه القـوى      اعتمادها والتي من خالل     لشركةالتنافسية المهمة ل  
 (Evans, 1997, 23)ويشير . ي البيئة الخارجية المحيطة بهاوالمؤثرات الموجودة ف

 مواصفات التصنيع العالمية أن تصبح       متطلبات  التي تطبق  الشركاتنه بإمكان    أ إلى
 الرائدة في السوق العالمية، إذا تمكنت من تلبية احتياجـات الزبـون             الشركاتمن  

 ذات  الشركاتبساطة إن   و ب أورغباته بالسعر المناسب، والجودة والوقت المناسبين،       
مواصفات التصنيع العالمية هي تلك التي تتمكن من تحقيق التميز فـي التـصنيع،              

 إلى الشركةولكي تصل    ،عتمادهاا األخرى   الشركاتووضع المقاييس التي تحاول     
أن تكون جميع أنشطتها تحت السيطرة، بحيث تسيطر على         من  الدرجة العالمية البد    

وهذا ال يعني بالضرورة أنها      ،أسواقها، وزبائنها والمعلومات  عملياتها، ومواردها، و  
ولكن أن تكون مستعدة التخاذها عند حصول تغيرات غيـر           ،تتخذ جميع القرارات  
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متوقعة في البيئة الخارجية، وهناك عدة متطلبات أساسية يمكن من خالل تطبيقها أن 
  :*(Mapics, 2002, 2) ذات مواصفات تصنيع عالمية وهي الشركةتصبح 
  

  .  تخفيض المهل الزمنية-والًأ
  .  تخفيض الكلف التشغيلية-ثانياً
  . الشركة ألداء رؤية زيادة درجة وضوح ال-ثالثاً
  .  تخفيض زمن الدخول لألسواق-رابعاً

  . تلبية توقعات الزبون-خامساً
  .  تنظيم عمليات التوريد الخارجي-سادساً
  .يةدارة مواقع متعددة ومواقع عالمإ -سابعاً

  
 ,Leong) و (Evans, 1993, 120)ا كل مـن  ـعرفه:  تخفيض المهل الزمنية-والًأ

et. al., 1990, 115) و (Chase, et. al., 1995, 47 – 227)  بأنها إجمالي الوقـت 
نجاز وحدة واحدة من المنتج، وتبدأ منذ استالم طلبـات الزبـائن،            المطلوب إل 

 علـى تـسليم     الشركة تعبر عن قدرة     وتنتهي باستالم الزبائن للمنتجات، وأنها    
 الزبائن بفترة زمنية قصيرة قياساً بالمنافسين، وتعد من المقـاييس           إلىمنتجاتها  

، الـشركة الجيدة للحكم على مستوى األداء، إذ تأخذ بالحسبان ما يحدث داخـل   
يجهـل   ،لشركة في تعزيز المركز التنافسي ل     تؤديهوعلى الرغم من الدور الذي      

 الـشركات  أو ليس لديهم المعرفة الكافية عن المهل الزمنية فـي         معظم المدراء 
 أن تزيد في حجم الطلـب علـى منتجاتهـا مقارنـة             لشركةويمكن ل . المنافسة

كبر من منافـسيها    أبمنافسيها إذا استطاعت أن تستجيب لطلبات الزبائن بشكل         
(John, 1998, 55).  

 تعتمد على السعر كأساس في      الشركاتإذا كانت   :  تخفيض الكلف التشغيلية   -ثانياً
 نأإذ  .  داخل وظيفة العمليات لـديها      مهماً ن تخفيض الكلف يعد هدفاً    إالمنافسة ف 

 .Slack, et)ي انخفاض األسعار بالنسبة للزبونـة يعنـاج بكلف منخفضـاإلنت
al.,1998, 69).  علـى إسـتراتيجية   الـشركة أن تركـز  من ولتحقيق ذلك البد 
 مقارنة بمنافسيها   ةل أسعار وكلف منتجاتها منخفض    أي أن تجع  , تخفيض الكلف 

(Kinicki and Williams, 2003, 193) . عتمـاد عـدد مـن    ا إلى الشركةفتلجأ
 زبائن جدد، ووسـائل إعـالن ذات كلـف منخفـضة،            علىالوسائل كالبحث   

وتطوير عالقات طويلة األجل مع , واستخدام نظم محوسبة للرقابة عن المخزون
لموردين وغيرها من األساليب التي تساعد في تخفيض الكلف         كل من الزبائن وا   

(Jones and George, 2003, 277).  

                                           
 باعتباره مركزاً متخصـصاً     (Mapics) اعتمد البحث على هذه المتطلبات التي أوردها مركز          *

اغبة بتطبيق هذه في مجال مواصفات التصنيع العالمية، ويقدم الخدمات االستشارية للشركات الر 
  .لى الدرجة العالميةإالمواصفات للوصول بها 



  ]43[                                                                        ...  أثر خصائص معلومات البيئة اخلارجية
  

 فـي  الـشركات ال يعتمد نجـاح  : الشركة ألداء رؤية زيادة درجة وضوح ال -ثالثاً
الوقت الحاضر على تسليم منتجات ذات جودة مناسبة وفي الوقت المناسب فقط،    

 متكاملة تتضمن الخـدمات، وعمليـات        وجود حلول  إلىبل يحتاج هذا النجاح     
اإلسناد، ووجود معلومات دقيقة ومتاحة في الوقت المناسب، ومتى مـا يريـده             

 إجراء تحسينات مستمرة    الشركاتوكل ذلك يفرض على      ، وكيفما يريده  الزبون
ولتحقيق أفضل رضا للزبون    . على أداء العمليات لغرض الوصول لتلك الحلول      

 أن تتبادل المعلومات وبأسلوب صحيح      الشركةب على   وأفضل أداء للعمليات يج   
 رؤيـة  ما يعرف بوضوح ال    إلىلذا فهي بحاجة     ،مع كل من مورديها وزبائنها    

(John and George, 2004, 1) .  والتي تتعلق بقدرتها على مشاهدة المعلومـات
 هذه المعرفـة فـي      واستخدام المتباينة وبأسلوب مفيد،     الشركةالخاصة بموارد   

عمـال   التعرف علـى األ    في رؤيةأفضل القرارات، إذ يساعد وضوح ال     اتخاذ  
المنجزة وغير المنجزة، ولماذا تعمل بعض العمليات بشكل أفضل من غيرهـا            

 ,Advantage Industrial Automation) وكل هذا يصب باتجاه تحـسين األداء 
2003, 1)  

ت وإدخالهـا   إن تقديم وتطـوير المنتجـا     :  تخفيض زمن الدخول لألسواق    -رابعاً
، ولكن هذا ال يعد كافياً ما       الشركاتلألسواق يعد من األمور المهمة للعديد من        

 السوق بالشكل الذي    إلىلم تكن هناك إدارة جيدة لعمليات إدخال تلك المنتجات          
و قد يمثل درجة عالية من المخاطرة المتمثلـة         أ تحقيق ميزة تنافسية،     إلىيؤدي  

رات يألمور التي تجعل من الضروري إجراء تغي      ومن ا . بفقدان الفرص السوقية  
والضغوط  ،والتطورات التقانية ،على المنتج هي بحوث السوق، وطلبات الزبون

يرات والتحسينات التي تحصل في     يالتنافسية وغيرها، ويجب أن تكون هذه التغ      
وأن يؤخذ بنظـر االعتبـار عنـد        , المنتج سهلة التطبيق، وذات كلف منخفضة     

 الـشركة  والعملية التعاون بين جميع الوظائف ذات العالقة داخل          تصميم المنتج 
بحيث يتم التأكيد من خالل ذلك التعاون بين الوظائف على أن المنـتج الجديـد             

 مناسبة  اًن سعره سيولد أرباح   أ، و )التسويق والمبيعات (سيلبي احتياجات الزبون    
إلنتاج، المشتريات،  هندسة ا  اإلنتاج،(وباإلمكان تصنيعه   ) التسويق والمحاسبة (

 دورة حياة أنكما ويالحظ في الوقت الحاضر . (Mapics, 2002, 4)) نيوالمورد
 زيادة أهميـة تطـوير   إلىقصر مما كانت عليه، وهذا أدى أالمنتج قد أصبحت   

من  الشركةن سرعة تطوير المنتجات وبشكل مستمر يمكن        إوعليه ف , المنتجات
  .(Heizer and Render, 1999, 204) الحصول على ميزة تنافسية

إن توقعات الزبون حول المنتجات تـسبق عمليـة         :  تلبية توقعات الزبون   -خامساً
الشراء، وبعدها يتم مقارنة هذه التوقعات مع األداء الفعلي للمنتج بعـد عمليـة              
الشراء وعندها يتحدد مستوى الرضا، فعندما تكون المنافع المستلمة تقابـل أو            

كبر من  أ تنشأ حالة الرضا، ولكن إذا ما كانت التوقعات          تفوق توقعات الزبون،  
 .(Adcock, et. al., 2001, 159)المنافع المستلمة تكون هناك حالة عدم الرضـا  

ن إجراء بحوث وتحليالت    أأن يقود صوت الزبون عملية التصميم، و      من  والبد  
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 .(Evans, 1997, 184) أساسية اًمكثفة حول احتياجات الزبون وتوقعاته تعد أمور
ـ      ة إقامة عالقات تحالفي   إلى جاهدة   الشركاتلذلك تعمل    نها أ مع الزبون مـن ش

تقديم معلومات يتم االعتماد عليها لمواجهة تلك التغيرات في حاجات الزبـون            
  .(Mapics, 2002, 5)ورغباته وتوقعاته 

طـراف مـن    أويقصد به االعتماد على     :  تنظيم عمليات التوريد الخارجي    -سادساً
 Kinicki and) في الحصول على المدخالت الالزمـة لإلنتـاج   الشركةخارج 

Williams, 2003, 116) .أو  ،هائن اتخاذ القرار الخاص بصنع المواد أو شراإو
حياناً يطلق  أ أو توريدها من الخارج و     ، توريد المواد من الداخل    قد يسمى أحياناً  

مـاد علـى التكامـل    عليه قرار االعتماد على التكامل العمودي أو عـدم االعت     
نه نادراً ما يكـون     إالمسميات ف أي من   ومهما كان ذلك القرار وتحت       ،العمودي

 اليوم من درجة اعتمادها علـى       شركاتبسيطاً أو من السهل اتخاذه وقد زادت        
الموردين للحصول على احتياجاتها من المواد والمستلزمات، وهنا يثار تساؤل          

 وأي منها ستشتري؟    ت سيتم صنعها داخلياً    أي المنتجا  الشركةمفاده كيف تحدد    
واإلجابة هنا تدور باتجاه مراعاة عدة عوامل البد من أخذها بنظر االعتبار عند             

 – Noori and Radford, 1995, 585)أبرزهـا  والتصنيع و اتخاذ قرار الشراء أ
586)   

  .األهمية اإلستراتيجية لعملية صنع المنتجات داخلياً. 1 
 متذبذب؟ ج وهل هو عال أم منخفض؟ مستقر أم على المنتطبيعة الطلب. 2 
 . وكذلك بالنسبة للمورد الخارجيلشركةالخبرات التقنية بالنسبة ل. 3 

 .جودة المنتجات المنتجة داخلياً وجودتها إذا كانت مشتراة. 4
 الـشركات لقد أدرك العديد من مدراء      :  إدارة مواقع متعددة ومواقع عالمية     -سابعاً
وإنها تواجه متغيرات عالمية تعد مصدراً  ،هم تعمل في سوق عالميتشركان أب

ـ          ن نظـرتهم   إللفرص والتهديدات، وهذا يستلزم منهم االستجابة لها، وكذلك ف
ـ      من  لهذه القوى البيئية العالمية البد       هم شركاتأن تكون مفتوحة بحيث تتيح ل

لها الحريـة   وأيضاً ،ها من أي بلد تختارهئوبشكل حر من بيع المنتجات وشرا    
 إقامـة    األخرى، وليس هذا فحسب بـل بإمكانهـا        الشركاتفي المنافسة مع    
 Jones and) المنافسة القوية عالمياً الشركات تصبح من كيتحالفات مع الغير 

George, 2003, 185) . وهذا كله يفرض على المدراء األخذ بنظر االعتبار تلك
 أثناء عملية تـصميم     جيات وأيضاً ثناء وضع الخطط واالستراتي   أالقوى العالمية   

 احتياجات السوق العالمية، والبحث عن موردين مـن منـاطق           ةتلبيلالمنتجات  
جغرافية أخرى والتعرف على األنظمة والتشريعات المحلية، وعمليات االستيراد 

والدين أثناء وضع الملصقات     ،واللغة ،والتصدير ومتطلباتها، واعتبارات الثقافة   
  . (Mapics, 2002, 8)ق والقيام باألنشطة التسويقية وعمليات التوثي
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  الجانب الميداني
متطلبات خصائص معلومات البيئة الخارجية و      بين ثربهدف بيان العالقة واأل   

مواصفات التصنيع العالمية يستلزم األمر التحقق من صحة الفرضيات والتي تؤكد           
 ت البيئة الخارجية فـي    على وجود عالقة ارتباط وتأثير معنوي لخصائص معلوما       

 مواصفات التصنيع العالميـة فـي الـشركة العامـة لـصناعة األدويـة          متطلبات
 بين متغيرات   ثروقبل الدخول في تحديد العالقة واأل     . نينوى/ والمستلزمات الطبية   

  .                                         نقدم نبذة عن عينة البحث، البحث
  

  ثوصف عينة البح -أوالً
   :اآلتيوعلى النحو يعرض هذا المحور وصفاً لعينة البحث 

تـم اختيـار الـشركة العامـة         : وصف الشركة قيد البحث ومبررات اختيارها      .1
 نينوى ميداناً ألجـراء البحـث وذلـك         -لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية     

                                       :ألسباب عديدة أهمها
الشركات الصناعية الكبيرة نسبياً فـي مجـال صـناعة األدويـة            كونها من    •

 والمستلزمات الطبية في العراق
استمرارها في اإلنتاج والتسويق على الرغم من الظروف التـي يمـر بهـا               •

 .العراق حالياً
تعد هذه الشركة من الشركات المجهزة الحتياجات وزارة الصحة في العراق            •

 .من األدوية والمستلزمات الطبية
تجهز هذه الشركة العديد من مذاخر األدوية في محافظة نينوى والمحافظـات          •

األخرى كمحافظات صالح الدين ودهوك وغيرها باحتياجاتها مـن األدويـة           
 . يعطي تعريفاً مبسطاً للشركة قيد البحث1والجدول . والمستلزمات الطبية

 
 1الجدول 

  * نينوى-ستلزمات الطبية تعريف مختصر للشركة العامة لصناعة األدوية والم

  منتجات الشركة  نبذة مختصرة عن الشركة  الشركة

الشركة العامة  
ــصناعة  لــ
األدويـــــة 
والمــستلزمات 
ــي  ــة ف الطبي

  .نينوى

 وفقـاً لقـانون     2002تأسست عـام    
 1997 لسنة   22الشركات العامة رقم    

وتـضم مـصنع    .المعدل في نينوى    
أدويــة نينــوى ومــصنع المحاليــل 

 الرياديـة إلنتـاج     الوريدية والوحدة 
  .األدوية المضادة للسرطان

ــالحبوب  .1 ــة ك  األدوي
والكبسول والقطرات  
  .والشرابات والمراهم

ــضادة  .2 ــة الم  األدوي
  .للسرطان

  . المحاليل الوريدية.3

                                           
  . نينوى-الكراس التعريفي للشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية* 
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 تم اختيار األفراد العاملين في الشركة المبحوثة الذين         :وصف األفراد المبحوثين  . 2

ركة وقراراتها والذين لهم مسؤوليات ويتمتعون      يملكون معلومات عن مهام الش    
بصالحيات، وبموجب ذلك التصور تمثلت عينة األفـراد المبحـوثين بمـدير            
الشركة ومعاونيه ومدراء األقسام والشعب والوحدات الرئيـسة فـي الـشركة            

استمارة استبانه، وقد تم إعداد   ) 30(إذ وزعت   . والمشرفين على خطوط اإلنتاج   
 خـصائص   اداً على بعض الكتاب الذين تنـاولوا فـي كتابـاتهم          االستبانة اعتم 

مواصفات التصنيع العالمية وكما ورد في      متطلبات  معلومات البيئة الخارجية و   
حـسب المركـز    بفراد عينة البحث    أل يعرض وصفاً    2والجدول  . منهج البحث 

   .والتحصيل الدراسي للمبحوثين في الشركة قيد البحث ومدة الخدمة الوظيفي
  

 2الجدول 
   المبحوثين في الشركة عينة البحثفرادألاخصائص 

  المركز الوظيفي للمبحوثين
  مدراء الخط األول  إدارة عليا للشركة

  %  العدد  %  العدد
11  36.6  19  63.4  

  الشركةمدة الخدمة في 
  فأكثر 16  11-15  6-10 1-5
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
3  10  7  23.4  11  36.6  9  30  

  التحصيل الدراسي للمبحوثين
  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم فني  اإلعدادية

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
2  6.7  5  16.7  15  50  8  26.6  
  

إذ تبـين أن اإلدارة     , فراد المبحوثين أل المركز الوظيفي ل   2 يظهر من الجدول  
مـن  %) 63.4( مـدراء الخـط األول     يمثلفي حين   , %)36.6(العليا للشركة تمثل    

من المبحوثين لديهم   %) 66.6(أن   إلى 2  الجدول ويشير. أجمالي أفراد عينة البحث   
وهي سـنوات يكتـسب مـن خاللهـا          ،ة ألكثر من عشر سنوات في الشركة      خدم

المديرون المعرفة والخبرة في كيفية اتخاذ القرارات وكيفية التعامل مع العقبات التي   
وتبـين أن   ,  التحصيل الدراسـي للمبحـوثين     إلى 2 الجدول كما ويشير . تواجههم

يحملون مؤهالً جيداً يمكنهم من فهم مكونات االستبانة والتعامـل معهـا            %) 93.3(
  . بشكل سليم
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  نموذج البحث وفرضياتهأختبار ا -ثانياً

بهدف التعرف على طبيعة العالقة بين خصائص معلومات البيئة الخارجيـة           
ويـة  مية فـي الـشركة العامـة لـصناعة األد         مواصفات التصنيع العال   متطلباتو

خصص هذا المحور للتحقـق مـن مـدى سـريان            ، نينوى -والمستلزمات الطبية 
  : تيآلاوعلى النحو األنموذج االفتراضي للبحث 

مواصـفات   متطلباتعالقة االرتباط بين خصائص معلومات البيئة الخارجية و        .1
األدوية والمـستلزمات   التصنيع العالمية على مستوى الشركة العامة لصناعة        

بهدف التعرف على طبيعة واتجاه عالقات االرتباط بـين خـصائص           : الطبية
مواصفات التصنيع العالمية على مـستوى       متطلباتمعلومات البيئة الخارجية و   

 وجود عالقة ارتباط معنويـة  إلى والذي يشير 3هذه الشركة، تم إعداد الجدول  
مواصفات التـصنيع   متطلباترجية و موجبة بين خصائص معلومات البيئة الخا     

، وبهذا فقد تحققت الفرضية الرئيـسة  *)0.835( بلغ المؤشر الكلي   إذالعالمية،  
األولى التي نصت على وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بـين خـصائص             

مواصفات التصنيع العالمية في الشركة قيد       متطلباتمعلومات البيئة الخارجية و   
  .البحث

  
 3الجدول 

 متطلباتنتائج عالقات االرتباط بين خصائص معلومات البيئة الخارجية و
  *مواصفات التصنيع العالمية على مستوى الشركة قيد البحث

  
  :not significant N=30  P<0.05          ns ضوء نتائج الحاسبة   فين ا الباحثإعدادالجدول من  *
  

ات البيئـة الخارجيـة     وبهدف إعطاء مؤشرات تفصيلية بين خصائص معلوم      
مواصفات التصنيع العالمية وفي ضوء الفرضيات الفرعيـة للفرضـية           متطلباتو

الرئيسة األولى فقد تم تحليل عالقات االرتباط بين كل خاصـية مـن خـصائص               
وعلى مواصفات التصنيع العالمية بشكل منفرد       متطلباتمعلومات البيئة الخارجية و   

  :النحو اآلتي
يشير الجدول  : مواصفات التصنيع العالمية   متطلباتصية الدقة و  العالقة بين خا  . أ

 متطلبـات  وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بـين خاصـية الدقـة و            إلى 3
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 )المؤشـر الكلـي   (إذ بلغـت درجـة االرتبـاط        ،  مواصفات التصنيع العالمية  
 ويظهر من نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بـين            .)*0.796(

حيث بلغـت قيمـة االرتبـاط        ، تخفيض المهل الزمنية   متطلبالدقة و خاصية  
و ) Evans, 1993(  وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليـه كـل مـن   ،)*0.850(

(Stair and Reynolds, 2003)  على أن تقديم معلومات عن التغييرات الحاصـلة 
ل أو مناسب من الدقة يسهم بشكالمستوى ال ذات الشركةفي الطلب على منتجات 

 وجود عالقـة  إلىكما تشير عالقات االرتباط    .بآخر في تخفيض المهل الزمنية    
 إذ ، تخفيض الكلف التـشغيلية    متطلبارتباط معنوية موجبة بين خاصية الدقة و      

 Jones) وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة كل من ،)*0.393(بلغت قيمة االرتباط 
and George, 2003) و )O’Brien, 2000 (كدوا على أن توفير معلومات والتي أ

 ونجد وسائل   ،ذات درجة مناسبة من الدقة عن وجود زبائن حاليين أو محتملين          
وكذلك نجد النظم المحوسبة للرقابة على المخزون  Kاإلعالم ذات كلف منخفضة

نه أن يسهم   أوتطوير عالقات طويلة األجل مع كل من الزبائن والموردين من ش          
كما أظهر التحليل وجود عالقة ارتبـاط معنويـة          .في خفض الكلف التشغيلية   
، إذ بلغت قيمـة     رؤية زيادة درجة وضوح ال    متطلبموجبة بين خاصية الدقة و    

 تخفـيض   متطلبوفيما يخص العالقة بين خاصية الدقة و       ).*0.425(االرتباط  
 وجود عالقة ارتبـاط معنويـة       إلىزمن الدخول لألسواق تشير نتائج التحليل       

ظهر التحليل وجـود عالقـة      أكما   ).*0.685( قيمة االرتباط    إذ بلغت , موجبة
إذ بلغت    تلبية توقعات الزبون،   متطلبارتباط معنوية موجبة بين خاصية الدقة و      

والتي ) Evans,1997( وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة       ،)*0.494(قيمة االرتباط   
وأن  ،يعن صوت الزبون البد أن يقود أو يوجه عمليـة التـصن            أ إلىأشار فيها   

إجراء بحوث وتحليالت مكثفة ودقيقة حول احتياجات الزبون وتوقعاته تعد من           
 متطلـب وفيما يخفض العالقة بين خاصـية الدقـة و         .األمور األساسية لتلبيتها  

 وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة، إذ إلىشير نتائج التحليل تالتوريد الخارجي 
 نتائج التحليل تبين أن هناك   ء استقرا ومن خالل  ).*0.443(بلغت قيمة االرتباط    

إدارة مواقع متعـددة ومواقـع   متطلب عالقة ارتباط معنوية بين خاصية الدقة و     
 وتلتقي هذه النتيجـة مـع دراسـة         ،)*0.640(عالمية، إذ بلغت قيمة االرتباط      

)2002 Mapics, (         والتي أكدت على ضرورة توفير معلومات دقيقة عن األنظمة
ية وعمليات االستيراد والتصدير ومتطلباتها واعتبارات الثقافة        المحل توالتشريعا

ثناء وضع الملصقات وعمليـات التوثيـق والقيـام باألنـشطة           أواللغة والدين   
 يمكن قبول الفرضية الفرعية األولـى       عليه .التسويقية وغيرها من االعتبارات   

  .من الفرضية الرئيسة األولى
يـشير  : نيع العالميـة  مواصفات التص بات  متطللعالقة بين خاصية التوقيت و    ا. ب

 وجود عالقة ارتباط معنوية موجبـة بـين خاصـية التوقيـت             إلى 3الجدول  
مواصفات التصنيع العالمية، إذ بلغت قيمة االرتباط المؤشر الكلـي          متطلبات  و
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ويظهر من نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط معنوية بين خاصـية           ). *0.740(
 ،)*0.494(إذ بلغت قيمة االرتبـاط       ،المهل الزمنية تخفيض  متطلب  التوقيت و 

التي أكدت أن معرفـة المـدراء       ) ,John 1998(وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة      
بالوقت المناسب لتلبية طلبات الزبائن يسهم في خفض المهل الزمنية لتسليم تلك            

 فضالً عن تحقيق زيادة في حجم الطلب على منتجات الشركة مقارنة            ،الطلبات
كما أظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط غير معنويـة بـين             .بالمنافسين

إذ بلغـت قيمـة االرتبـاط     ،تخفيض الكلف التشغيلية متطلب  خاصية التوقيت و  
 زيـادة درجـة     متطلـب وفيما يخص العالقة بين خاصية التوقيت و      ). 0.296(

ـ     إلىشير نتائج التحليل    ت رؤيةوضوح ال  ة إذ بلغـت     وجود عالقة ارتباط معنوي
 وجود عالقة ارتباط    إلىكما تشير عالقات االرتباط     ). *0.419(قيمة االرتباط   

إذ  ، تخفيض زمن الدخول لألسواق    متطلبمعنوية موجبة بين خاصية التوقيت و     
 Heizer and)  وتلتقي هذه النتيجة مع دراسـة ،)*0.616(بلغت قيمة االرتباط 

Rander, 1999) المعلومات بالوقت المناسـب عـن   ن توفيرأ فيها باوالتي أكد 
رباحـاً مناسـبة   أاحتياجات الزبائن وإمكانية التصنيع المنتج وهل السعر سيولد       

 من  الشركةيمكن  وعلى نحو   يسهم في سرعة تطوير المنتجات وبشكل مستمر        
ظهر التحليل وجود عالقة ارتبـاط معنويـة        أكما   .الحصول على ميزة تنافسية   
 تلبية توقعـات الزبـون إذ بلغـت قيمـة       متطلبوموجبة بين خاصية التوقيت     

وأظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة   ).*0.485(االرتباط  
حيث بلغت قيمـة االرتبـاط       ، التوريد الخارجي  متطلببين خاصية التوقيت و   

 (Patton, 2003)و ) Mapics 2002,( وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة ،)*0.498(
 عالقـات  الـشركة  في تحديد الوقت المناسب إلقامة   الشركةأن قدرة   التي تؤكد   

 أخرى ذات قابليـات متفوقـة فـي عملياتهـا اإلنتاجيـة         شركات مع   ةتشاركي
والحصول على منافع متعددة متعلقة بالجودة والتسليم بالوقت المحـدد وزيـادة            

وجبـة  كما أظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط معنوية م         .مستوى األداء 
 إذ بلغت قيمة    ، إدارة مواقع متعدد ومواقع عالمية     متطلببين خاصية التوقيت و   

 (John and George, 2004)وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة , )*0.572(االرتباط 
والتي أكدت أن تـوفير المعلومـات بالوقـت    ) ,Stair and Reynolds 2003(و 

ات الحاصلة فـي العالقـات       على التكيف مع التغيير    الشركاتالمناسب يساعد   
الدولية واقتصاديات الدول والسياسات واألنظمة القانونية والتقانة وغيرها مـن          

 يمكن قبول الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية        بناء على ما تقدم    .المؤثرات
  .الرئيسة األولى

 يـشير   :مواصفات التصنيع العالميـة   متطلبات  العالقة بين خاصية الشمولية و    . ج
 وجود عالقة ارتباط معنوية موجبـة بـين خاصـية الـشمولية             إلى 3لجدول  ا
) المؤشر الكلي ( إذ بلغت درجة االرتباط      ،مواصفات التصنيع العالمية  متطلبات  و
 وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بـين        إلىوتشير نتائج التحليل    ). *0.766(
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مـة االرتبـاط    تخفيض المهل الزمنية إذ بلغـت قي متطلبة الشمولية و  ـخاصي
 ,.Bushclintonkatrinafund.org)  وتلتقي هذه النتيجة مع دراسـة , )*0.769(

التي تؤكد أن توفير المعلومات ذات مستوى مناسـب مـن الـشمولية              (2006
ستالم طلبات الزبائن وانتهاء باستالم الزبائن للمنتجات تـساعد     اوالمتعلقة بفترة   

والمتمثلـة بقـدرتها علـى إجـراء        في تشخيص مدى مرونة الطاقة اإلنتاجية       
ويتضح من نتـائج    .تغييرات في حجم اإلنتاج لإليفاء بمواعيد التسليم المحدد له        

 تخفيض  متطلبتحليل وجود عالقة ارتباط غير معنوية بين خاصية الشمولية و         
واتضح من نتائج التحليـل      ).0.266(إذ بلغت قيمة االرتباط      ،الكلف التشغيلية 
 زيادة درجة   متطلب معنوية موجبة بين خاصية الشمولية و      رتباطاوجود عالقة   

 وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة ،)*0.496( إذ بلغت قيمة االرتباط رؤيةوضوح ال
)2002 Mapics, (   وجود إدارة جيدة لنظـام المعلومـات داخـل          أنالتي تؤكد 

 اً واضـح  اً يقدم معلومات شاملة يعني أن هناك رؤية واضحة أو تصور          الشركة
 يمكن تحديد المشاكل التـي تواجههـا وفهـم          من ثم و ، وعملياتها الشركةول  ح
رتبـاط معنويـة    ا نتائج التحليل وجود عالقة      أظهرتكما   .عمال بشكل جيد  األ

إذ بلغت  ,  تخفيض زمن الدخول لألسواق    متطلبموجبة بين خاصية الشمولية و    
 ,Heizer and Render)  وتلتقي هذه النتيجة مع  دراسة،)*0.437(قيمة االرتباط 

قصر مما كانت عليـه     أعلى دورة حياة المنتج أصبحت      أن   والتي أكدت    (1999
 زيادة أهمية تطوير المنتجات وعليه فإن سرعة تطوير إلىفي السابق وهذا أدى 

 معلومات شاملة تغطي جميـع الحقـائق وبـشكل          إلىالمنتجات الجديدة يحتاج    
تمثلة بتخفيض زمـن    افسية والم مما يمكنها من الحصول على ميزة تن       ،مستمر

وأظهرت نتائج التحليل وجود عالقة ارتباط معنوية موجبـة          .الدخول لألسواق 
اذ بلغت قيمـة االرتبـاط      ,  تلبية توقعات الزبون   متطلببين خاصية الشمولية و   

والتـي  ) 2006 ,الطويل والمـولى  (وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة       ،)*0.571(
وتعطي ,  بتوفير معلومات تغطي كافة الحقائق     اتالشركتؤكد على ضرورة قيام     

تصورات شاملة عن المتغيرات الحاصلة في بيئتها الخارجية بشكل عام وعـن            
وذلك لكونها الحل المناسب إلزالة المعوقات التي       , حاجات الزبائن بشكل خاص   

في حين أظهرت نتائج     .تحول دون تحقيق هدف تلبية حاجات وتوقعات الزبائن       
 متطلبم وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين خاصية الشمولية و         التحليل عد 

 عـدم   إلـى  والسبب يعـود     )0.299( إذ بلغت قيمة االرتباط      التوريد الخارجي 
إفصاح الموردين عن جميع المعلومات التي تتطلبها الشركة فـي عـدد مـن              

كما اظهر التحليل وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بـين خاصـية            . األنشطة
معامـل  ذ بلغت قيمـة     إ إدارة مواقع متعددة ومواقع عالمية،       متطلبلشمولية و ا

 يمكن قبول الفرضية الفرعية الثالثة من       تقدم اتساقاً مع ما   ).*0.640(االرتباط  
  .الفرضية الرئيسة األولى
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عالقة األثر بين خصائص معلومات البيئة الخارجيـة ومتطلبـات مواصـفات            . 2
 تأثير خصائص معلومات البيئـة الخارجيـة        4الجدول  يبين   :التصنيع العالمية 

بوصفها متغيراً مستقالً في متطلبات مواصفات التصنيع العالمية بوصفها متغيراً         
 -معتمداً على مستوى الشركة العامة لصناعة األدوية والمـستلزمات الطبيـة            

  .نينوى
  
  

 4الجدول 
صفات التصنيع العالمية موامتطلبات تأثير خصائص معلومات البيئة الخارجية في 

  *على مستوى الشركة قيد البحث

  N=30       P≤0.05               .ن على ضوء نتائج الحاسبةاثالجدول من إعداد الباح(*)
  df(1,28 )               المحسوبة                                     t قيمة إلىيشير )  (
  

 وجود تأثير معنوي بين خـصائص معلومـات البيئـة           4يالحظ من الجدول    
      إذ بلغت قيمة   ،عالمية مجتمعةً ع ال يصنت مواصفات ال   متطلبات الخارجية مجتمعة في  

F   ـ     ) * 64.607(المحسوبة عنـد  ) 4.19( البالغـة    ةوهي أعلى من قيمتها الجدولي
 التغيرات الحاصلة في  أنإلىتشير قيمة معامل التحديد     و).  28 , 1(درجتي حرية   

  أسـباب  إلىوالباقي يعود     سببها المتغير المستقل   )0.698 (المتغير المعتمد والبالغة  
) t(لهـا تبـين أن قيمـة        ) t(واختبـار   ) B( ، ومن خالل متابعة معامالت    خرىأ

عند مـستوى   ) 1.699(كبر من قيمتها الجدولية البالغة      أهي  و, )8.038(المحسوبة  
قد تحققـت الفرضـية الرئيـسة       فوبذلك   ،)1.28(ودرجتي حرية   ) 0.05(معنوية  
 والذي يبين تأثير كـل  5ل  التفصيلية فيعرضها الجدو   ثرأما عن عالقات األ   . الثانية

 مواصفات التـصنيع     متطلبات بيئة الخارجية في  الخاصية من خصائص معلومات     
   :على النحو اآلتيالعالمية و
  

 5الجدول 
 مواصفات  متطلباتة من خصائص معلومات البيئة الخارجية فييتأثير كل خاص

  *التصنيع العالمية على مستوى الشركة قيد البحث

         المتغير المعتمد
 لمتغير المستقل

  مواصفاتمتطلبات 
 التصنيع العالمية

  
F  

B0 B1 

  
R2  

ــة   الجدولية المحسوبة ــات البيئ ــصائص معلوم خ
  0.763  861 .0 الخارجية

)(*8. 038  
*0. 698  *64. 607 4.19 
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 =p<0.05                 30 N ضوء نتائج الحاسبة          فين االباحثعداد إالجدول من * 
                                                                              df (3,26)         المحسوبة t قيمإلىتشير )  (

    
ـ  : مواصفات التصنيع العالميـة     متطلبات تأثير خاصية الدقة في    .أ الحظ مـن   ـ ي

 مواصفات التـصنيع     متطلبات أثير معنوي لخاصية الدقة في     ت  وجود 5الجدول  
كبر من  أوهي  ) *48.34( المحسوبة والبالغة    F ويدعم هذا التأثير قيمة      ،العالمية

وبمستوى معنويـة   ) 3,26(عند درجتي حرية    ) 2.97(قيمتها الجدولية البالغة    
 )B(ومن خالل متابعة معـامالت       ،)*0.63(قدرة  ) R2(ومعامل تحديد   ) 0.05(

  مـن  متطلب لخاصية الدقة في كل      اً معنوي اًله تبين أن هناك تأثير    ) t(واختبار  
 أن أعلـى    5وكما يتضح لنا من الجدول       ، مواصفات التصنيع العالمية   متطلبات

 مواصفات التصنيع العالمية يتركز ترتيباً فـي         متطلبات تأثير لخاصية الدقة في   
 المحـسوبة   )t(وبداللـة   ) 1.021(والً بمقدار   ألمهل الزمنية    تخفيض ا  متطلب

عند درجتـي   ) 1.699(كبر من قيمتها الجدولية     أ وهي قيمة معنوية و    ،)*2.55(
 متطلبثم جاء تأثير خاصية الدقة في        ).0.05( ومستوى معنوية    )3,26(حرية  

 )t (وبداللـة ) 0.879(تخفيض زمن الدخول لألسواق بالمرتبة الثانية وبمقدار        
 وتلتقي هـذه النتيجـة مـع دراسـة          ،وهي قيمة معنوية  , )*4.97(المحسوبة  

(Mapics, 2002)أن من األمور التي تجعل من الـضروري  إلى ت والتي أشار 
فر معلومات دقيقة عـن بحـوث الـسوق         ايرات على المنتج هي تو    يإجراء تغ 

م فـي   وطلبات الزبون وتطورات التقنية وضغوط المنافسين وغيرها التي تسه        
 تخفـيض زمـن الـدخول       من ثم خفض الوقت المستغرق لتطوير المنتجات و     

إدارة مواقع متعـددة ومواقـع      متطلب  ثم جاء تأثير خاصية الدقة في        .لألسواق
وهي  ،)4.40(  المحسوبة )t(وبداللة  ) 0.772(عالمية بالمرتبة الثالثة وبمقدار     

يـة توقعـات الزبـون       تلب متطلبثم جاء تأثير خاصية الدقة في        .قيمة معنوية 
وهي قيمة   ،)*3.00( المحسوبة   )t(وبداللة  ) 0.609(بالمرتبة الرابعة وبمقدار    

 تخفيض الكلف التشغيلية بالمرتبة متطلبثم جاء تأثير خاصية الدقة في .معنوية  
 وهي قيمة معنوية   ،)*2.26(المحسوبة  ) t(وبداللة  ) 0.504(الخامسة وبمقدار   

 التوريد الخـارجي بالمرتبـة الـسادسة        متطلب في   ثم جاء تأثير خاصية الدقة    
وتلتقـي   ، وهي قيمة معنوية   )*2.61(المحسوبة  ) t(وبداللة  ) 0.433(وبمقدار  

نـه مـن   أ التـي تؤكـد   (Noori and Radford, 1995) هذه النتيجة مع دراسة
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و أتخاذ قـرار الـشراء   االضروري األخذ بنظر االعتبار عدد من العوامل عند  
لضروري أن يتوفر مستوى مناسب من الدقة في هـذه العوامـل    ومن ا , الصنع

والمتمثلة باألهمية اإلستراتيجية لعملية صنع المنتج داخلياً وطبيعة الطلب على          
 زيادة درجـة وضـوح      متطلبثم جاء تأثير خاصية الدقة في        .المنتج وغيرها 

 وهي  )*2.48(المحسوبة  ) t(وبداللة  ) 0.421( بالمرتبة السابعة وبمقدار     رؤيةال
 Advantage Industrial) وتلتقـي هـذه النتيجـة مـع دراسـة      ،قيمة معنوية

Automation, 2003)    والتي تؤكد على توفير المعلومـات الدقيقـة والخاصـة 
تخـاذ أفـضل    ا المختلفة أو المتباينة وبأسلوب مفيد يساعد على         الشركةبموارد  
 ولماذا تعمل   ، المنجزة عمال المنجزة أو غير   وكذلك التعرف على األ    ،القرارات

 وهل هذا يصب في اتجاه تحسين       ؟على بعض العمليات بشكل أفضل من غيرها      
ولـى مـن    يمكن قبول الفرضية الفرعية األاتساقاً مع ما تقـدم    .؟الشركةأداء  

  .الفرضية الرئيسة الثانية
يتضح مـن   :  مواصفات التصنيع العالمية    متطلبات تأثير خاصية التوقيت في     .ب

مواصفات التصنيع  متطلبات  وجود تأثير معنوي لخاصية التوقيت في      5الجدول  
كبر من أ وهي )*33.85(المحسوبة البالغة   ) F( ويدعم هذا التأثير قيمة      ،العالمية

 مستوى معنوية عند و)3,26( عند درجتي حرية  ) 2.97(قيمتها الجدولية البالغة    
ـ   )*0.54(وبمعامل تحديد قدره   ) 0.05( ) B(ة معـامالت   ومـن خـالل متابع

 مواصـفات   متطلبـات له تبين أن أعلى تأثير لخاصية التوقيت في )t( واختبار
والً وبمقـدار   أ تخفـيض المهـل الزمنيـة        متطلبالتصنيع العالمية يتمثل في     

كبر من قيمها   أوهي قيمة معنوية و    ،)*3.90(المحسوبة  ) t( وبداللة   )*1.032(
 تخفـيض   متطلب خاصية التوقيت في     ثم جاء تأثير   .)1.699(الجدولية البالغة   

المحسوبة  )t(وبداللة  ) 0.856(زمن الدخول لألسواق بالمرتبة الثانية وبمقدار       
 إدارة  متطلـب  ثم جاء تأثير خاصية التوقيت في        . وهي قيمة معنوية   , )*4.13(

) t(وبداللـة   ) 0.748(مواقع متعددة ومواقع عالمية بالمرتبة الثالثة وبمقـدار         
 ثم جاء تأثير خاصـية التوقيـت فـي          .وهي قيمة معنوية  ) *3.69(المحسوبة  
 ة تلبية توقعات الزبون والتوريد الخارجي بالمرتبة الرابعـة والخامـس    متطلبات

 رؤية زيادة درجة وضوح ال    متطلبأما تأثير خاصية التوقيت في       .على التوالي 
وهـي  ) *2.44(المحسوبة  ) t(وبداللة   )0.450(بالمرتبة السادسة بمقدار    فجاء  

 والتـي  (John and George, 2004) وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة ،قيمة معنوية
 وجود حلول متكاملة    إلى في الوقت الحاضر يحتاج      الشركاتن نجاح   أأكد فيها   

تضمن تقديم خدمات وعمليات اإلسناد وتقديم معلومـات دقيقـة فـي الوقـت           ت
ن خاصية  التوقيـت قـد       إفي حين    . وكيف يريده  المناسب ومتى يريده الزبون   

،  تخفيض الكلف التـشغيلية    متطلبأسهمت بشكل غير معنوي في التأثير على        
) t(قل مـن قيمـة   أ وهي قيمة غير معنوية و   )1.638(حيث بلغت نسبة التأثير     

 .)0.05(ومستوى معنوية ) 3,26(عند درجتي حرية   ) 1.699(الجدولية البالغة   
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ية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة       يمكن قبول الفرض   تقدم سيساً على ما  أت
  .الثانية

 يتضح مـن  :مواصفات التصنيع العالميةمتطلبات تأثير خاصية الشمولية في     . ج  
مواصـفات  متطلبـات    وجود تأثير معنوي لخاصية الشمولية فـي         5الجدول  

، )*39.87(المحسوبة والبالغـة    ) F(ويدعم هذا التأثير قيمة      ،التصنيع العالمية 
) 3,26(عنـد درجتـي حريـة       ) 2.97(كبر من قيمها الجدولية البالغة      أوهي  

ومن خـالل متابعـة     ) *0.58(وبمعامل تحديد قدره    ) 0.05(ومستوى معنوية   
  متطلبـات  تبين أن أعلى تأثير لخاصية الشمولية في      ) t(واختبار  ) B(معامالت  
نيـة   تخفـيض المهـل الزم     متطلبوالً في   أ التصنيع العالمية يتركز     اتمواصف
وهي قيمة معنويـة     ،)*2.36(المحسوبة والبالغة   ) t(وبداللة  ) 0.876( وبمقدار

ومـستوى  ) 3,26(عند درجتي حرية    ) 1.699(كبر من قيمها الجدولية البالغة      أ
 إدارة مواقع متعددة متطلباتثم جاء تأثير خاصية الشمولية في  ).0.05(معنوية 

بية توقعات الزبون وتخفيض زمن     ومواقع عالمية وتخفيض الكلف التشغيلية وتل     
الثالثة والرابعة  والثانية   بالمرتبة   رؤيةالدخول لألسواق وزيادة درجة وضوح ال     

 في حين لم تظهر نتائج التحليل وجود تـأثير          ،والخامسة والسادسة على التوالي   
 بلغت نسبة التـأثير     إذ ،التوريد الخارجي متطلب  معنوي لخاصية الشمولية في     

الجدوليـة البالغـة    ) t(صغر مـن قيمـة      أيمة غير معنوية و   وهي ق ) 1.656(
تلتقي هذه   وال،)0.05(ومستوى معنوية ) 3,26(عند درجتي حرية ) 1.699(

 توفير المعلومات شاملة عـن      أن من   ),Patton 2003( ما ذهب إليه     معالنتيجة  
 من خالله   لشركةل يمكن   اً لتوريد الخارجي والذي يعد أسلوب     الشركةمدى حاجة   

الستجابة لضغوط السوق والتخلص من الكلف والعمليات غير الكفـوءة وفـي            ا
  زيادة التحسينات على العملية وتطبيق أفضل الممارسات يعد أمـراً        نفسه الوقت

 يمكن قبول الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية        تقدم اتساقاً مع ما  . ضرورياً
  .الرئيسة الثانية

  
  المقترحاتاالستنتاجات و

  االستنتاجات -والًأ
  :تمثلت باآلتي مجموعة من االستنتاجات إلىخلص البحث 

 البيئة الخارجيـة    القوىدارة اإلنتاج والعمليات ب   إتزايد اهتمام الكتاب في مجال       .1
هـذا   وأدى )العالميـة  ،التقانـة  ، المنافـسين  ، الزبائن ،نالمجهزي( بـوالمتمثلة  
خـصائص  علومـات ذات    عـن م    زيادة سعيهم المتواصل للبحث    إلىاالهتمام  

 عن تلك القوى لكـي يـتم بموجـب هـذه            مناسبة كالدقة والتوقيت والشمولية   
مواجهـة ضـغوط البيئـة      ل سس واالستراتيجيات المناسبة  وضع األ المعلومات  

  .الخارجية والتكيف إزائها
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 من  يزيد أننه  أخاصية الدقة والتوقيت والشمولية من ش     ب المعلومات  اتصاف إن. 2
لومات بالشكل الذي يستطيع متخذ القرار من االعتماد عليها فـي           هذه المع قيمة  
  . البيئيالتأكدفي حالة عدم ال سيما  وه اتخاذ قراراتعملية

 في الوقـت الحاضـر      عمالاألفي ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها بيئة        . 3
لتكيف ل  ضرورياًمراًأجعلت عملية اعتماد متطلبات مواصفات التصنيع العالمية 

 .ع هذه التغيراتم
أظهرت نتائج تحليل عالقات االرتباط لمتغيرات البحث وجود عالقـة ارتبـاط            . 4

مواصـفات  متطلبات  معنوية موجبة بين خصائص معلومات البيئة الخارجية و       
 فضالً عن وجـود عالقـات       ،التصنيع العالمية على مستوى الشركة قيد البحث      

مـات البيئـة الخارجيـة      كل خاصية من خـصائص معلو      بين    معنوية ارتباط
 . مواصفات التصنيع العالميةمتطلبات و

كشفت نتائج تحليل االنحدار وجود تأثير معنوي لخصائص معلومـات البيئـة            . 5
 مواصفات التصنيع العالمية على مستوى الـشركة قيـد           متطلبات الخارجية في 

لكل خاصية من خصائص معلومـات   عن وجود تأثيرات معنوية  فضالًً ،البحث
 .مواصفات التصنيع العالمية متطلباتبيئة الخارجية في ال

 استنتاج مفاده قبـول     إلىأسهمت النتائج التي تم التوصل إليها في متن البحث          . 6 
 .البحثالفرضيات الرئيسة والفرضيات الفرعية المنبثقة منها في الشركة قيد 

 
  المقترحات -ثانياً

تبين من استنتاجات وجـدنا مـن        سيساً على ما توصلنا إليه من نتائج وما       أت
  :المناسب تقديم التوصيات اآلتية

 البيئية التي تم التطرق إليها في       لقوىضرورة اهتمام إدارة الشركة قيد البحث با      . 1
كبر نسبياً أ بشكل )العالمية، ةنالتقا ، المنافسون،الزبائن ،نوالمجهز(البحث وهي 

 أن هـذه الـشركة   ال سيما كة و  أنشطة الشر  في من تأثير مباشر     القوىلما لتلك   
باتت تواجه منافسة قوية من قبل الشركات األخرى التي تعمل فـي الـصناعة              

  .نفسها
ضرورة استخدام الشركة قيد البحث التقنيات واألساليب المتطورة والحديثة في          . 2

مجال استخدام وحفظ وتبادل معلومات البيئية الخارجية كاسـتخدام الحواسـيب          
تطورة والبرمجيات الجاهزة وأجهزة االتصال الحديثة، لما لهـا         لكترونية الم اإل

  .من دور كبير في تعزيز هذه الخصائص
مواصفات التصنيع العالميـة  متطلبات ضرورة اهتمام إدارة الشركة قيد البحث ب . 3

  تنافـسية  بوصفها أداة جل استخدامها   ألية من   فاعوالعمل على تحقيقها بكفاءة و    
 التنسيق مع   وهذا يتم من خالل    فسة في الوقت الحاضر   لمواجهة الشركات المنا  

الجامعات والمعاهد العراقية كجامعة الموصل بهـدف فـتح دورات تدريبيـة            
وكذلك الحـال   ،في هذا المجالتنمية مهاراتهم وقدراتهم لمستمرة للعاملين لديها   
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 هاكيفية التعامل مع المعلومـات وحفظهـا واسـتخدام        وفي مجال المعلوماتية    
 .تها فضالً عن زيادة وعيهم بأهمي،ة صحيحةبصور

ضرورة تبني الشركة قيد البحث لخصائص معلومات البيئة الخارجيـة غيـر            . 4
مواصفات التـصنيع   متطلبات  المتبناة في البحث لبيان مدى تأثيرها في تطبيق         

 .العالمية
ن ااحث بين متغيرات البحث يقترح الب     ثرانسجاماً مع نتائج عالقات االرتباط واأل     . 5

  :تياآل
خصائص معلومـات   (نظراً لوجود عالقات تأثير مباشرة بين متغيرات البحث          •

 )مواصـفات التـصنيع العالميـة     متطلبات  البيئة الخارجية المتبناة في البحث و     
ـ      ،وانعكاس ذلك على طبيعة عمل الشركة قيد البحـث         ن ا لـذا يوصـي الباحث

كبر نسبياً بهذه المتغيـرات  أولي مدير الشركة قيد البحث اهتماماً أن يبضرورة  
 .شراتها ؤفي ضوء دراسة وتحليل م

كبر أضرورة االهتمام بخصائص المعلومات البيئية الخارجية بشكل عام بشكل           •
 مواصـفات التـصنيع     متطلبات  وبيان مدى العالقة والتأثير بينها وبين      ،نسبياً

  .العالمية
خارجيـة بـشكل عـام      كبر نسبياً بخصائص معلومات البيئة ال     أاالهتمام بشكل    •

 .مواصفات التصنيع العالميةمتطلبات حسب تأثير كل منها في ب
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