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  المستخلص

معم ل   العملی ات ف ي      أداء أبع اد و إدارة الم واد  أن شطة   العالق ة ب ین     تحدید  إلى  سعت الدراسة   
إل ى  المھم ة ف ي المنظم ة    ن شطة  األ م ن  إدارة الم واد أن شطة  تع د   إذ  الموص ل،   في   الوالدیة   األلبسة

 العالق ة  تناول ت ولمحدودی ة الدراس ات الت ي    . جانب أنشطة العملی ات والت سویق والتموی ل وغیرھ ا        
 إل ى  الب احثین ي البیئة العراقیة، فقد س عى     وبخاصة ف   أداء العملیات  أبعادبین أنشطة إدارة المواد و    

 لدراس ة العالق ة   محاول ة  ش مولي ف ي      إط ار  بمتغیراتھ ا ض من      بعاداألتضمین دراستھم الحالیة ھذه     
  .بینھما

  :اآلتیة عن التساؤالت اإلجابة ھذه الدراسة تحاولوبشكل عام 
إدارة أن شطة    ع ن  الوالدیة في الموص ل األلبسة في معمل ھل ھناك تصور واضح لدى المدراء   .1

  أداء العملیات؟أبعاد  فضًال عنالمواد
  ؟ أداء العملیات في المعمل قید الدراسةأبعادن أنشطة إدارة المواد و ما طبیعة العالقة بی.2

  : أھمھامجموعة من االستنتاجات إلى وتوصلت الدراسة 
  . العملیاتأداء أبعادو إدارة الموادأنشطة ھناك عالقة ارتباط معنویة بین  -
  . العملیاتأداء أبعاد  فيإدارة الموادنشطة ألمعنوي تأثیر ھناك  -

 الدراسة فقد قدمت عدد من المقترحات إلیھالى االستنتاجات التي توصلت واعتمادًا ع
  : ومن أھمھاالمنسجمة مع ھذه االستنتاجات

 أداء العملی  ات أبع  ادالتأكی  د عل  ى إدارة المعم  ل باالھتم  ام بالعالق  ة ب  ین أن  شطة إدارة الم  واد و    -
 أداء العملیات وم ن  دأبعاللوصول إلى عالقات ذات جدوى متكاملة ومتبادلة تھدف إلى تحسین    

  .ثم تحسین أداء المعمل
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Abstract 

 
The study sought for determining the relationship between the activities of materials 

management and the dimensions of processes performance in the Factory of Ready-Made 
Clothes in Mosul, where these activities of materials management are considered of the 
important activities in the organization beside the activities of operations, marketing, 
financing and others. Because of the limitedness of studies which tackled the relationship 
between the activities of materials management and the dimensions of processes 
performance and especially in the Iraqi environment. The two researchers, in their present 
study, sought for including these dimensions in their variables within a thorough frame in 
an attempt to study the relationship between them.  

Generally, the study tries to answer the following inquiries:  
1. Is there a clear imagination for the managers in the Factory of Ready-Made Clothes in 

Mosul about the activities of materials management and the dimensions of processes 
performance? 

2. What is the nature of the relationship between the activities of materials management 
and the dimensions of processes performance in the factory under study?    
The study reached to a set of some important conclusions:  

- There is a significant connection relationship between the activities of materials 
management and the dimensions of processes performance.  

- There is a significant effect for the activities of materials management in the dimensions 
of processes performance.  

Depending on the conclusions, which the study achieved, a set of harmonized 
suggestions with these conclusions have been presented, one of the most important 
suggestions:  

- The management of factory must emphasize on the relationship between the activities of 
materials management and the dimensions of processes performance to reach the 
integrated and interchange relationships that aims to improve the dimensions of 
processes performance then improving the factory performance.  

  
   المقدمة
 العمليات في المنظمات بعامة والصناعية بخاصـة بعوامـل          أداء أبعاد تأثرت

بالسعر المنظمة إلى  المواد إيصال والتي لها دور في دارة الموادإأنشطة عديدة منها 
إدارة ن  أوبمـا   . المالئم والجودة المناسـبة    والمكانوفي الوقت المناسب    المناسب  

تكمن أهمية   ألنشطتهاإن   ف ،األعمال كللوجستاألساسية   المرتكزات   إحدى تعد   المواد
 اسـتخدامها   أمـاكن إلـى    هـا إنتاج أمـاكن في تحقيق التدفق المناسب للمواد من       
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 العمليات دور في تعزيز المركـز       أداء بعادأل كانولما  ،   المنظمة داخلواستهالكها  
 .بعـاد األهذه  المنظمات بدأت تتسابق في تحسين      إن  التنافسي للمنظمة في السوق، ف    

، يرات في البيئة العراقيـة     العالقة بين هذه المتغ    تناولتونظراً لعدم وجود دراسات     
في   العمليات أداء أبعادو إدارة المواد أنشطة    العالقة بين  ن المناسب دراسة  وجدنا م 
  :اآلتيةوقد تضمنت الدراسة  . الوالدية في الموصلاأللبسةمعمل 

: الرابع. الجانب الميداني : الثالث. الجانب النظري : الثاني. منهجية الدراسة : لواأل
  المقترحاتاالستنتاجات و

  
  منهجية الدراسة
  :مايأتي حورا الميتضمن هذ

  مشكلة الدراسة -الًأو
هتماماً متزايداً بأنشطة   إتولي الشركات الصناعية وخاصة في الدول المتقدمة        

 األمر الذي يتطلب مـن      ،إدارة المواد لما لها من دور مهم في تحسين أداء العمليات          
مـشكلة  وتتمثل   .اإلدارة العليا للشركة االهتمام بهذه األنشطة وانجازها بشكل كفوء        

 إدارة أنـشطة بين  )واألثراالرتباط (الدراسة في عدم وجود دراسات تناولت العالقة      
 الذي دفع   األمر ،ني علم الباحث  على حد  العمليات في البيئة العراقية      أداء أبعادوالمواد  

 بشكل عام يمكن التعرف علـى مـضامين مـشكلة         و . تناول هذا الموضوع   إلىبنا  
  :يناآلتي ؤلينالتساطرح  من خالل الدراسة

  عن الوالدية في الموصلاأللبسة في معمل هل هناك تصور واضح لدى المدراء .1
  ؟ أداء العملياتأبعاد  عن فضالًًإدارة الموادأنشطة 

 العمليات في المعمل قيـد       أداء أبعادما طبيعة العالقة بين أنشطة إدارة المواد و        .2
 ؟الدراسة

  
   الدراسةأهداف -ثانياًً

  :تيآلا إلىتهدف الدراسة 
 إدارة وأنـشطة تعميق الوعي لدى المدراء في المعمل قيد الدراسة عن مفهـوم             -

 . العملياتأداء أبعادو فضالً عن مفهوم ،المواد
 العمليـات    أداء أبعادبين أنشطة إدارة المواد و    ) االرتباط واألثر (اختبار العالقة    -

 .في المعمل قيد الدراسة
  

   الدراسةأنموذج -ثالثاً
أنشطة  بين  عالقةالإلى   الذي يشير    1 في الشكل     كما  فرضي موذجأنتصميم   تم

  . العملياتأداء أبعادو إدارة المواد
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  دأنشطة إدارة الموا

الفحص   النقل  الشراء
  واالستالم

  التخزين

  
  

   أداء العملياتأبعاد

  التسليم  المرونة  الجودة  الكلفة
  

  
  1الشكل 

  أنموذج الدراسة
  

  اسة فرضيات الدر-رابعاً
ـ  توجد عالقة ارتباط معنوية      :لىواأل الرئيسة   الفرضية  دإدارة المـوا  أنـشطة   ين  ب

 . الوالدية في الموصل قيد الدراسـة      األلبسةفي معمل    العمليات   أداء أبعادو
  :اآلتيةوتنبثق عنها الفرضيات الفرعية 

  .بعد الكلفةو دإدارة المواأنشطة بين توجد عالقة ارتباط معنوية  .1
 . وبعد الجودةدإدارة المواأنشطة بين تباط معنوية توجد عالقة ار .2
 . وبعد المرونةدإدارة المواأنشطة   بينتوجد عالقة ارتباط معنوية .3
  . وبعد التسليمدإدارة المواأنشطة   بينتوجد عالقة ارتباط معنوية .4

 العمليـات   أداء أبعاد معنوياً في    دإدارة الموا أنشطة  تؤثر  : نيةالفرضية الرئيسة الثا  
نهـا  ع وتنبثـق    . الوالدية في الموصـل قيـد الدراسـة        األلبسةعمل  في م 

  :اآلتيةالفرضيات الفرعية 
  .  معنوياً في بعد الكلفةدإدارة المواأنشطة تؤثر  .1
 . معنوياً في بعد الجودةدإدارة المواأنشطة تؤثر  .2
 . معنوياً في بعد المرونةدإدارة المواأنشطة تؤثر  .3
  .في بعد التسليم معنوياً دإدارة المواأنشطة تؤثر  .4
  

   منهج الدراسة-خامساً
مجتمع وعينـة   على المنهجين الوصفي والتحليلي في وصف        الباحثينعتمد  إ

، فضالً عن دراسة وتحليل العالقة بـين المتغيـرات الرئيـسة والفرعيـة              الدراسة
  .مدة في الدراسةتالمع
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  حدود الدراسة -سادساً
 31/1/2008 ولغاية   2007 /11/ 12حددت مدة الدراسة من     :  الحدود الزمانية  .أ

  .لغرض الحصول على البيانات الالزمة للدراسة
 الوالديـة فـي     بسةأللامعمل  اقتصرت الدراسة على دراسة     :  الحدود المكانية  .ب

، فضالً عن استمرار العمل بهـذا    نيالباحث مع   المعمل اإدارة هذ  لتعاونالموصل  
ها مدينة الموصل في الوقت     الظروف الصعبة التي تمر ب    من  رغم  على ال  المعمل

  .الحاضر
  

   جمع البياناتأساليب -سابعاً
 نتـائج  إلـى في جمع البيانات التي تساعدهم فـي الوصـول     الباحثينعتمد  إ

  :اآلتية األساليبواستنتاجات الدراسة على 
طاريح أل فضالً عن الدوريات والرسائل وا     ،واألجنبيةاالستعانة بالمصادر العربية    . أ

ي لها عالقة بموضوع الدراسة لتغطية الجانب النظري من الدراسـة           الجامعية الت 
  .ودعم الجانب الميداني بها

 إعـداد تم  إذ   للحصول على بيانات تتعلق بالجانب الميداني،        *هستمارة االستبان إ. ب
المصادر العلميـة   االستبانة في ضوء الرؤية العلمية المتحققة من خالل استطالع          

العبـارات   إعدادتم  إذ ، العملياتأداء أبعادو ددارة المواإأنشطة  متغيرات   وإدراك
 (Waters, 1996): ودراسـات منهـا  راءآ على عدة دإدارة المواأنشطة بالخاصة 

(Chase & Aquilano, 1995) (Evans, 1997) ) 2004، وآخرونعقيلي( (Slack, 
et.al, 2004))  ،العبـارات  عـداد إكما تـم   .)2006الطويل، ) (2006الفخري 

  :نها مراءآو العمليات على عدة دراسات أداء أبعادبالخاصة 
al, 1995) (Markland, et.  )(Slack, et. al, 2004) (Russell & Taylor, 2000      

 .)2007 ، كشموله ()  ( Krajewski & Ritzman, 2005) 2005 الداؤودي، (
  

   الجانب النظري
  دإدارة الموا مفهوم -الًأو

 الجديدة التي تبلورت خالل النصف اإلدارية من المفاهيم داإدارة الموتعد 
 التي كانت اإلداري الفكري هامراحل تطورالثاني من القرن الماضي نتيجة 

 .)116، 2005الدباغ، ( الجديدة في دراسة المنظمة األفكارحصيلتها مجموعة من 
، اإلداريةلوم تزايد من جانب المشتغلين بالعم بقبول دإدارة المواحيث حظي مفهوم 

جل تطبيق هذا أمن هناك سعياً دائماً يبذله المسؤولون في المنظمات ن أفضالً عن 
 إعطاء وألجل .)13، 1990، يوالعبدلالطويل (  تنظيم منظماتهمإعادةالمفهوم عند 
  :اآلتيةستعرض التعاريف ن دإلدارة الموامفهوم دقيق 

                                           
 .1 أنموذج استمارة االستبانة الملحق *



  ]278[ الدكتور الطويل والكيكي
 

 & Chase)نتاجاإلوون  للسيطرة على المخزاألمريكيةعرفت الجمعية  حيث
Aquilano ,1995,697 ) لدعم حلقة اإلدارية مجموعة من الوظائف بأنها دإدارة الموا 

 التخطيط إلىالمواد نتاج إل تدفق المواد من الشراء والسيطرة الداخلية إكمال
إلى وتصل ، صنيع حتى تصبح منتجات تامة الصنعوالسيطرة على المواد تحت الت

 إلى جات نهائية ومن ثم شحنها وتوزيعها كمنت، في المنظمةم التانتاج اإلمخازن 
   .الزبائن

 تقوم بـالتخطيط والتنـسيق   ياإلدارة الت بأنها (Evans, 1997, 517)ويعرفها 
 المـشتراة  واألجـزاء  ليـة واأل وحركة المواد   ومناولةوالسيطرة على تدفق وخزن     

حتاجهـا  تالتـي   خـرى   األ والمواد   واألدواتة والتجهيزات   نعوالمواد نصف المص  
 المدخل الذي أنها على (Heizer & Render, 1999, 429) ويؤكد .اإلنتاجيةالعمليات 

 .الشراء والنقل والتخـزين   أنشطة   كفاءة العمليات من خالل تكامل جميع        إلىيسعى  
 هي المسؤولة عن توفير مـا       دإدارة الموا ن  أ) 5،  2004،  وآخرونعقيلي  (ويرى  
 بالكمية والجـودة المناسـبتين،      اإلنتاجي مستلزمات العمل     المنظمة من  إليهتحتاج  

، ومن ثم تخزين هذه المستلزمات والمحافظة عليها        أيضاًوبالسعر والوقت المناسبين    
 ". عند طلبهـا منهـا     المنظمةمن التقادم والتلف وتوفيرها للجهات ذات الحاجة في         

 المــواد قة تــدفإدار هــي دإدارة المــوان أ (Slack, et.al, 2004, 448)ويـرى  
 ,Krajewski & Ritzman) ويـرى  .مباشربشكل والمعلومات خالل سلسلة التجهيز 

 هي القرارات التي تتخذ من قبـل المنظمـة والتـي    دإدارة الموا بأن  (404 ,2005
 .عمالهـا أنجـاز  إل ومختلف المستلزمات التي تحتاجها المنظمة  تخص شراء المواد  

 تختص بتوفير وتهيئة    ياإلدارة الت  هي   دة الموا إدارن  أ) 5،  2006الفخري،  (رى  تو
 وقطـع غيـار     وأجزاء ومكائن ومعدات    ليةأوجميع المستلزمات الالزمة من مواد      

وذلك من خالل شـرائها  ، ر عمليات المنظمة بكفاءة وفاعلية    لتسيي وقرطاسيهووقود  
مناسـب   المناسبة بالكمية والجودة المناسبتين وبالسعر والوقت ال  دوريتمن مصادر ال  

م تخزين هـذه المـستلزمات      ثومن  ،   وفحصها وتسليمها  المنظمة إلىونقلها   ،أيضاً
 المنظمـة  التقادم وتوفيرها للجهات ذات الحاجة في        أووالمحافظة عليها من التلف     

 دارة هـي اإل   دإدارة الموا بأن   الباحثين يرى   تاسيساً على ما تقدم    ".عند طلبها منها  
التي تستخدم  نتاج  اإلالمنظمة من المواد ومستلزمات     المسؤولة عن توفير احتياجات     

 والمكـان والـسعر المناسـب      المناسبة   المنتجات بالكمية المناسبة والجودة   نتاج  إل
 ومن ثم نقلها    ،من خالل القيام بعملية شرائها من مصادر التوريد المناسبة        ،  المناسب

 والخدماتنتاج  إلاالمنظمة وفحصها واستالمها وخزنها بهدف توفيرها لمراكز        إلى  
  .في المنظمةالتي تحتاجها 

  
   المعتمدة في الدراسةإدارة الموادأنشطة  -ثانياً

أنـشطة   إلـى والعمليات  نتاج  اإل إدارة و إدارة المواد تطرق الكتاب في مجال     
 بعـض الكتـاب     راءآهناك نوعاً من التطابق بين       إن   نيللباحثوتبين   ،إدارة المواد 

اً شـيوع كثـر   األنـشطة   األالع على كتاباتهم حـول       لهم فرصة االط   أتيحتالذين  
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 & Chase)مـنهم  والمتمثلة بالـشراء والنقـل والفحـص واالسـتالم والتخـزين     
Aquilano,1995,698)   (Slack, et.al, 2004, 448) (Evans, 1997, 518))  عقيلـي

 ونظـراً  ).10، 2006الفخـري،  ) (17، 2006الطويـل،  ) (5،  2004،  وآخرون
 العمليـات فيهـا،     أداء على   تأثيرهافي عمل المنظمة وبالتالي     نشطة  األهذه  همية  أل

 عـرض  تـي آلوا . الدراسةأنموذجة في قلمتغيرات مستبوصفها    الباحثيناعتمدها  
  :موجز لكل منها

 منظمـة مـن     أليالتي ال يمكن    نشطة  األ نشاط الشراء من     عدي : نشاط الشراء  .أ
ن أ أهـدافها  أو أعمالهابيعة   ط أو نوعها   أوحجمها   منظمات بغض النظر عن   ال

 تخص نشاط الـشراء     أعمال أوالتي تؤديها من نشاط     نشطة  األ أوتخلو فعالياتها   
  ).17، 2002، وآخرونالديوه جي (

 المـوردين  النشاط الذي يقوم بتوريد المواد والخدمات من         والشراء ه فنشاط  
(Chase & Aquilano, 1995, 696). ويـرى  (Markland, et.al, 1995, 361– 362)  

وهو عملية اقتنـاء    ،  إدارة المواد في  أهمية  نشطة  األأكثر  نشاط الشراء يعد من     بأن  
 Dobler) يوضحو. كلفة المناسبة من المصادر المؤهلة والموثوقةالالمواد المطلوبة ب

& Burt, 1996, 35)  التي تقوم بتـوفير  األساسية نشطة األنشاط الشراء يشمل  بأن
 ,Evans) يؤكـد و. والمعدات التي تستخدم في عمليات المنظمةالمواد والتجهيزات 

ليـة  ونشاط الشراء هو النشاط المسؤول عن توفير المواد األن أعلى  (519 ,1997
ويـرى   .المـوردين من  األخرى   والمواد   واألدوات الرئيسة والتجهيزات    واألجزاء

ة من كافـة    مين حاجات المنظم  أنشاط الشراء يعني ت   بأن  ) 275،  2005،  عتيبيال(
سـواء  نـصر البـشري   عالمادية وغير المادية باستثناء النتاج اإلمتطلبات عناصر   

 جاهزة الصنع، فضالً عن     أوة جزئياً   نع مواد مص  أو تلك العناصر مواد خام      أكانت
 ,Slack, et. al)ويعرفه  .أهدافهامين كافة مستلزمات المنظمة المساعدة في تطبيق أت

2004, 449)  لشراء المواد التي الموردين العقود مع إبرامالمسؤول عن النشاط بأنه 
نجاز إالتي تستعمل في األخرى المنتجات والمواد إنتاج تستعمل بصورة مباشرة في   

أكثـر  نشاط الشراء يعد من  بأن (Chase & Aquilono,1995,701) يبينو ".األعمال
باعـة هـي مـواد      ثلثي كلف المنتجات الم    ألنوذلك  ،  في المنظمة أهمية  نشطة  األ

 يشيرو.  بها هذه الوظيفة   ىظحوالمكانة التخطيطية التي ت   همية  مشتراة مما يؤكد األ   
(Waters,1996, 594)  المـواد  ن أالشراء هو التحقق من  نشاط الغرض منن أإلى

العمليات سوف تتوقف   إن  المطلوبة لدعم العمليات هي متاحة في الوقت المطلوب و        
تتأخر  ربما   أوالعمل سوف يتوقف    إن  و،  لعملياتتحتاجها ا  لم تتوفر المواد التي      إذا

ـ  التسليم و  تأخريوال تلبى    وطلبات الزبائن    تالعمليا  يؤكـد و .اإلنتاجيـة نخفض  ت
(Krajewski & Ritzman, 2005, 404)  تإدارة عمليـا نشاط الشراء يمثل ن أعلى 

 إذاقـرر   ي حول العقود و   والتفاوض موردوهو الذي يقرر التعامل مع أي       ،  التوريد
تـدفق  اللضمان   الموردينوكذلك الشراء مسؤول عن العمل مع        ،الشراء محلياً  كان

عـن  أيـضاً   وهو مسؤول   ،  األجلللمواد لكال الفترتين القصيرة والطويلة      المناسب  
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 ,Evans & Collier, 2007) ويرى .لصيانةل والمواد الالزمةلية ومستويات المواد األ
ل عن عمليات تقييم واختيار الموردين على أسـاس  ن نشاط الشراء مسؤوأب  (646

دة المـواد   ق المناسبة للسيطرة على جو    ائقدرتهم في تلبية المتطلبات، واختيار الطر     
 عن اختيار الوسائل التي تتحقق من مطابقة المـواد     ، فضالً الموردة من قبل المورد   
  .المشتراة مع المتطلبات

 ألي دارة المـواد الرئيـسة إل نـشطة  األيعد نشاط نقل المواد من      : نشاط النقل  .ب
 أمـاكن  المواد المختلفة مـن      تحريك ممكناً   أصبح ه طريق فعن ،إنتاجيةمنظمة  
الطويـل  ( تستخدم فيها    أوتستعملها  إن   يمكن   التي األماكن إلى بيعها   أو إنتاجها

النشاط بأنه  نشاط النقل (Waters, 1996, 592) ف وعر.)73، 1990، عبدليوال
 قسم االسـتالم فـي      إلى الموردينلية من   و عملية نقل المواد األ    المسؤول عن 

عملية تحريك المواد من بأنه  (Pride & Ferrell, 1997, 378) وعرفه .المنظمة
، 2003حمد،  أمحمد و (وعرفه  . امهامناطق شرائها واستخد  إلى   إنتاجهامناطق  

30 (  المـستخدمين   أو الزبائنالمواد لفئات    إيصال إلىذلك النشاط الهادف    بأنه 
سـلو،  (ويـرى   .  كلفة ممكنـة   وبأقلالمناسبين   والزمانالراغبين بها بالوقت    

النقل على مستوى المنظمة تبرز من خـالل تنفيـذه          أهمية   بأن   ) 70،  1987
 مواقع استخدامها باعتماد نظام سهل      إلى إنتاجهاالمواد من مواقع    تحريك  لمهام  

 في تـسليم المـواد      التأخيرالتي تسبب    للمعوقات واالختناقات    اًمتجاوزوكفوء  
المنظمات غالباً  بأن  (Markland, et. al, 1995, 367)ويرى . قات المحددةوباأل

الـذي يقـوم    )  السير أوالحركة  (قسم النقل   إلى  ما تضع مسؤولية نشاط النقل      
اختيار  عن   ، فضالً موالت الداخلية والخارجية  حتحديد متطلبات النقل لل   ببدوره  

كما ويراقب تدفق الحموالت الداخلية والخارجية       ،موالتحنقل لتلك ال  وسائل ال 
 مع النـاقلين    بالتفاوضقسم النقل يقوم    ن  أومتابعتها عند الضرورة، فضالً عن      

 . النـاقلين  أداءم  يللحصول على خدمات النقل المطلوبة وبالسعر المناسب وتقي       
 ة ثالثعلىناقلين يمكن تصنيف البأنه  (Evans & Berman, 1994, 504)ويرى 
 ألي الناقلون العامون وهم الناقلون الذين يقومون بنقل المـواد           :ي وه أصناف

 لـم   إذا إالّ اليستطيعون رفض أي شحنة      وأنهم،  منظمة تستفيد من هذه الخدمة    
 ثابتـة ومعلنـة بـين نقـاط         جـداول ويقدمون خدمة النقل على     ،  تكن قانونية 

حنين  مـن الـشا   قلـيالً اًودون عـدد يزالذين  الناقلون المتعاقدون   و. مخصصة
 غير ملزمين بالقيام    نهمأ كما   ،رمبد م قكما هي معرفة بموجب ع     ،بخدمات النقل 
الناقلون  أما.  حول السعرالتفاوضويمكن  ، خطوط ثابتةأو جداولبالنقل ضمن 

 & Kotler)ويـرى  . هم الناقلون الذين يمتلكـون وسـائل النقـل   فالخاصون 
Armstrong, 1999, 375) إلـى   أو المخـازن  إلـى نه في حالة نقل المـواد  أ 

النقل الجوي، والنقـل    (تتوفر للمنظمة خمس وسائل للنقل هي       نه  إفالمتعاقدين  
نـه  أ، و )، والنقل المـائي   باألنابيببالشاحنات، والنقل بالسكك الحديدية، والنقل      

ر يع تسفي سوف تؤثر ألنها ،تختار وسيلة النقل المناسبةن أيجب على المنظمة 
 ,Bovee, et. al, 1995)ويـرى   .الزبائنإلى  وحالتها عندما تسلم وأدائهاالمواد 
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د بها للمفاضلة   شتسترإن  هناك مجموعة من المعايير يمكن للمنظمة        بأن   (498
كلفة، الالسرعة، سهولة الوصول، االعتمادية،     (وهي   المتاحة بين وسائل النقل  

 بـأن   )240،  2000ديوه جي،   ال(رى  ـ وي .)تكرار الشحنات، مرونة التحميل   
 واضح تبعاً للتغيرات البيئية واالقتـصادية التـي         النقل تطور على نحوٍ   نشاط  

 هـذه المهمـة     داءالعالم وبات من المهم تهيئة المستلزمات الكافيـة أل        يشهدها  
  .آخرتتطور يوماً بعد األخرى وبمختلف الوسائل المتاحة والتي هي 

 في تحديد   األساسلية فحص المواد واستالمها     تعد عم  : نشاط الفحص واالستالم   .ت
 بالمعايير والمواصفات التي تم االتفاق عليها بين المنظمـة          مدى التزام المورد  

 من مـستوى  التأكد عن  فضالً ،الطرفينوالمورد في ضوء العقود المبرمة بين       
 وال يعني ذلك عدم الثقة بالمورد       .)114،  2001،  حمود(لمواد الموردة   جودة ا 

من صالحية المـواد    أكد  لت احتياطياً يعتمده المشتري ل    إجراء يعد الفحص    اوإنم
 لذا .)153، 2004، وآخرونعقيلي (نتاج اإل والتي تستخدم في عمليات    ةالوارد

تم اختياره قد قام بالوفاء يالمورد الذي ن أمن أكد  لتالهدف من الفحص هو ا    إن  ف
المـواد المطلوبـة بحـسب     لهـا   وأرسـل ،   المنظمة المشترية  هجاتبالتزاماته  

المـؤذن،  ( الـشراء    أمرالمواصفات التي تم تحديدها سابقاً والوارد ذكرها في         
الكميـات  ن  أ مـن    أكد  لتالهدف من االستالم هو ا    ن  أفي حين   . )137،  1995

 أوالمستلمة في حالة جيدة وبالجودة المناسبة ومن ثم القيام بتهيئتهـا للخـزن              
يهتم اهتماماً كبيـراً  إن لذا يجب على المشتري  .(Evans, 1997, 520) نتاجاإل

ـ محـددة  إجراءات بفحص مشترياته، ويضع لعمليات الفحص واالستالم        سر تي
 اإذ ، كثمن للمواد المشتراةإنفاقها التي تم لألموالال قيمة إذ عليه تلك العمليات،   

ها الوسيلة الوحيدة التـي يمكـن       وصفالفحص ب إجراءات  المشتري يهمل    كان
ـ د قد را  رالمون  أتطمئن على   ن  أمة المشترية   للمنظ ى جميـع المواصـفات     ع

ـ  ). 106،  2002،  وآخرونالديوه جي   (والمستويات عند تنفيذ الطلبية      إن لذا ف
نشاط الفحص واالستالم هو النشاط الذي يقوم بتفريـغ المـواد ومـستلزمات             

 من خلوها من أي ضرر ثـم القيـام        أكد  لتلمن وسائل النقل وفحصها     نتاج  اإل
 مطابقة لما تم االتفاق عليه فـي طلـب          أنهامن  أكد  لتلبتدقيق المواد المستلمة    

ـ  وتمر عملية استالم وفحـص  .(Waters, 1996, 592)الشراء   الـشراء  ةطلبي
  :)154، 2004، وآخرونعقيلي (هما بمرحلتين 

 أكد لتلوذلك   ، الشراء ظاهرياً  ةطلبي ويتم فيه فحص     :االستالم والفحص الظاهري   -
 كسر ظاهري، ويجري هذا الفحـص       أودد والوزن وعدم وجود أي تلف       من الع 

إدارة عليه بين   تفق  المالمكان  في العادة عند استالم الطلبية من الجهة الناقلة، في          
  . والموردتالمشتريا

 مـن   لتأكدل الشراء بصورة دقيقة، وذلك      ةطلبي ويتم فيه فحص     :الفحص الدقيق  -
ياتها بالمواصفات التي تم االتفاق عليهـا       جودة الطلبية ومطابقة مواصفات محتو    

 . التوريدأمرحسب ما جاء في بمع المورد 
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 وذلـك   ،يعد نشاط التخزين من األنشطة المهمة فـي المنظمـة          :نشاط التخزين . ث

وذلك من خالل حماية     ، العملية اإلنتاجية  في أو اإليجابي  السلبي   تأثيره لحيوية
أكد من توافرها بكميات تتفق مع جدول       المواد من التلف والسرقة والضياع والت     

 العملية نقاط اختناق في العمليات      هذه إدارةيترتب على سوء      بحيث ال  اإلنتاج،
ال  لـذا   .)19 ،2008العالق ومحمود،   (حددة سلفاً   م التي تتبع جداول     اإلنتاجية

تخلو من وظيفـة التخـزين،      ن  أ عملها   نوع وطبيعة  كان أياً منظمة   ألييمكن  
عقيلـي  (حجـم المنظمـة     صغر  ال غنى عنها مهما     حتمية  ضرورة  فالتخزين  
  :التخزين منهانشاط  عديدة لفتعاري ولقد وردت .)253، 2004، وآخرون

  .(Waters, 1996, 592) إليهاعملية خزن المواد والمحافظة عليها لحين الحاجة  -
 بالمواد لفتـرة مـن الـزمن         االحتفاظإلى  التي تهدف   نشطة  األمجموعة من    -

 تغيرات مطلوبة عليها لحين استخدامها مع       إحداث أوحالتها  حافظة عليها ب  والم
 ).33، 2004، وآخرونجودة ( تكلفة ممكنة وبأقلقل استثمار ممكن أ
ال تستهلك مباشـرة والمحافظـة       التي   بمشتريات المنظمة من المواد    االحتفاظ -

إدارة  مـع    سيقتنوالحسب الحاجة   بتزويد الوحدات التنظيمية بها      مينأعليها وت 
 ).275، 2005العتيبي، (بهذا الصدد  العملياتوإدارة  تالمشتريا

النشاط المسؤول عن الحفاظ على المواد المستلمة بظـروف خـزن مالئمـة              -
في المنظمة بالكمية والجـودة     األخرى  وتوفيرها وتزويدها للوحدات التنظيمية     

  ).23 – 22، 2006الفخري، ( التكاليف وبأقلالمناسبتين وبالسرعة المطلوبة 
للعديـد مـن    حيويـة   النـشطة   األنه يعد من    إنشاط التخزين ف  وبصدد أهمية   

 يـوفر   ألنـه  الصناعية، وذلـك     المنظماتمتزايدة في   أهمية  ب  سويكت ،المنظمات
 إليهـا  المعدات عند الحاجة     أومن الخامات والمواد وقطع الغيار      نتاج  اإلمستلزمات  

 .)253،  2004،  وآخرونعقيلي  (ازن   بكميات مطلوبة من المخ    صرفهاريق  طعن  
ـ  وألنهالمنظمة مباشرة    سالتخزين من كونه يم   نشاط  أهمية  بع  تنكما     بـه  ستثمري

المنظمة يعتمـد بـصورة     نشاط   وألن ، ضخمة ذات قيم كبيرة نسبياً     أموالرؤوس  
ن أ كمـا  .)123، 1999، وآخـرون علـي  ( غير مباشرة على التخزين أومباشرة  

 لم يتم وإذاليل الخسائر،   ق وت اإلرباح على زيادة    أثره من   ىأتتتأهمية  التخزين  نشاط  ل
 ،خـسائر كبيـرة  إلى تعريض المنظمات إلى  جيد وصحيح فقد يؤدي بأسلوبؤه  أدا

 أوسرها  ك أوتلف المواد المخزونة    إلى   المؤديتخزين  ال الجهل وسوء    هعثويكون مب 
نتـاج  اإل توقـف    لـى إ مما يـؤدي     ،انتهاء مدتها  أو تقادمها   أو ضياعها   أوسرقتها  

الـسيد  ( في ما يتعلق بمراقبة المخزون فيرى        ما أ ).34،  2002يالن،  مح(وتعطيله  
 لنشاط التخزين هو الرقابة على األساسية المهام   إحدىن  أب) 216 ،2006،  وآخرون

 إلى المخزون بشكل يضمن تقليل االستثمار فيه        إدارةالمخزون والتي تتمثل بحسن     
   . والتوزيعاإلنتاجبمستوى خدمة جيد لعمليات قل حد ممكن مع الوفاء أ
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   العملياتأداء مفهوم -ثالثاً
 أدبيـات  إطار العمليات على وفق اتفاق الكتاب مفهوماً جوهرياً في          أداءيعد  

 أهـدافها  وفاعليتها وفـي تحقيـق       نظمةالم، لما له من ارتباط وثيق بوجود        اإلدارة
 متواصـل   بـشكل ا يجعل المنظمة تسعى و    كيف والنمو، وهذا م   تالمتمثلة بالبقاء وال  

 فـي   واإلبـداع  عملياتها، وذلك من خالل خفض الكلـف واالبتكـار           أداءلتحسين  
جل زيادة قـدرتها    أ من   واإلنتاجيةالمنتجات والعمليات مع تحسين جودة المنتجات       

  .التنافسية
 اإلطـار هناك قدراً كبيراً من االتفاق بين الكتاب حـول          ن  أوعلى الرغم من    

الفاعـل للمـوارد    و الكفء والذي ينصب غالباً على االستخدام       داءاألم لمفهوم   العا
ن أ الّإكيف والنمو،   ت البقاء وال  أهداف ومنها   ،أهدافهاالمتاحة للمنظمة باتجاه تحقيق     

عوامل عديدة منها   إلى  هناك قدراً من االفتراق في توظيف هذا المفهوم، ويعود ذلك           
فضالً عن بيئة العمل العملياتية، التي يتم فيهـا          ،علمية ال أو األكاديميةخلفية الكتاب   

، 2006الكيكي،  ( يرى   ففي هذا الصدد   ).60،  2007،  كشموله( هذا المفهوم    تداول
بأن األداء هو مفهوم واسع يشتمل في مضامينه على العديـد مـن المفـاهيم               ) 39

هو فعلـي كمـاً   المتعلقة بالنجاح أو الفشل، والكفاءة والفاعلية، وما هو مخطط وما        
ونوعاً، واستخدام الموارد المتاحة بأسلوب كفء وفعال، وقدرة المنظمة على تحقيق           

، وغيرهـا   اي تعمل فيه  تأهدافها طويلة األمد، ومستوى نجاح المنظمة في السوق ال        
 هو داءاألبأن  (Hunger & Wheelen, 1998, 231)يرى و .من العوامل المرتبطة به

قدرة المنظمة على  ه بأن (Daft, 2003, 10) ويعرفه.  المنظمةالنتيجة النهائية لنشاط
ـ عوفا همتاحة بطريقة كفوء   من خالل استخدام الموارد ال     أهدافهاتحقيق     ويـرى  .ةل

 هو نتاج استخدام مـوارد المنظمـة        داءاألبأن  ) 5،  2004الديوه جي والصادق،    (
 بـأن   ) 13 ،2006وطالب،  ن  اعلو(ويرى   . المنظمة أهدافبالصورة التي تحقق    

 هو نشاط واسع تقوم به المنظمات من خالل التكيف مع المحيط الذي تعمـل               داءاأل
 في البقاء والنمو عن طريق اسـتخدام مواردهـا بكفـاءة            أهدافهافيه بهدف بلوغ    

 العمليات هو انعكاس لقدرة     أداءبأن  ) 61،  2007،  كشموله(رى  تفي حين    .وفاعلية
 فـي البقـاء     أهدافهاتاحة لها بكفاءة باتجاه تحقيق      المنظمة على استخدام الموارد الم    

ة من خالل تقـديم     فسديمومة قدرتها على المنا    لضمانوالتكيف والنمو بشكل فاعل     
وفـق  علـى    كلفة ممكنة وبالجودة المناسـبة       بأدنىالمنتجات التي يرغبها الزبائن     

      .المواعيـد المواصفات المحددة وبمرونة مناسبة وتسليم معتمد عليه ودقة في تنفيذ           
 في المنظمة   إلمكانيةدالة   العمليات هو    أداء بأن   الباحثين يرى   تأسيساً على ما تقدم   

نتـاج   وفاعـل إل   وءكفبشكل  المتاحة لها    المادية والبشرية والمالية     استخدام الموارد 
 ومن ثم تحسين    ،مما يسهم ذلك في إرضائهم     ،التي تلبي متطلبات الزبائن   منتجات  ال

  .إمام المنظمات المنافسة في السوقالوقوف قدرتها على 
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   العملياتأداء أبعاد -رابعاً
 العمليـات،   أداء أبعـاد إلى  والعمليات  نتاج  اإل إدارةتطرق الكتاب في مجال     

 بعـاد األ الكتاب حـول     غلبأ راءآهناك نوعاً من التطابق بين      ن  أ الباحثين يرىو
 ,Evans, 1997) :ونة والتسليم ومـنهم شيوعاً المتمثلة بالكلفة والجودة والمركثر األ

83) (Russell & Taylor, 2000, 32) (Slack, et . al, 2004 ,44)) 2005 ،العزاوي، 
69(  (Krajewski & Ritzman, 2005, 62) (Evans & Collier, 2007, 122).  ًونظرا
 داء رئيـسة أل   اًأبعـاد  البـاحثين عتمدها  فقد إ  في عمل المنظمة،     بعاداألهذه  همية  أل

ر  توضيح مختـص   تيآلوا . الدراسة أنموذجاً معتمداً في    العمليات والذي يعد متغير   
  . العملياتأداء أبعادلكل بعد من 

 أداءوبالتالي   ،ت العمليا أداءيم  ي يستخدم في تق   اً مهم اًتعد الكلفة مؤشر   :بعد الكلفة  ُ .أ
 المنظمة  المنظمة، كما تعد من العوامل الحاسمة في مدى بقاء واستمرار ونجاح          

الطويل وسـلطان،   (وعن طريق هذا البعد تستطيع المنظمة تحقيق ميزة تنافسية          
 المنظمات  مامأكما تستطيع المنظمة من خالل هذا البعد الوقوف          .)55،  2002

عدم ن أ فضالً عن  ، جديدة وتوسيع حصتها السوقية    أسواق إلىة والدخول   فسالمنا
 انسحابها مـن    أوسبب وراء تدهورها    اهتمام المنظمة بتخفيض كلفها قد يكون ال      

  (Slack, et. al, 2004, 54) ويرى ).68، 2007، كشموله( قائمة وأسواقمنتجات 
ـ  تالمنظمات التي بأن   ـ تتنافس بصورة مباشرة على الكلفـة س  هـدف  يكون ه

إذ قدم منتجات بكلف منخفضة للزبائن،      تأن   يمكن   من هنا العمليات الرئيس لها،    
هذه المنتجات، وحتى المنظمـات     إنتاج  كلف  تخفيض  إلى   تإدارة العمليا تسعى  
 بكلف االحتفاظ تحاول فإنهاغير الكلفة والسعر األخرى  بعاداألتنافس على تالتي  

 (Markland, et. al, 1995, 89)ويـشير  . بإنتاجهـا قوم تمنخفضة للمنتجات التي 
  لعمل، المـواد،   تكاليف ا (والتي تضم   نتاج  لإليمكن تخفيض التكاليف الكلية     بأنه

ويرى . من خالل العمليات الكفوءة وتقنية العملية واقتصاديات الحجم       ) والتشغيل
(Russell & Taylor, 2000, 32) تنـافس علـى   ت التي األعمالنه على منظمات أ

 األعمالاعات، حيث كانت منظمات     يض ال أنواع الكلفة التخلص من جميع      أساس
عـن  تحسينها   باإلمكان كبيرة والتي    اقألسوتنتج في الماضي منتجات معيارية      

 واالسـتثمار فـي     اإلنتاجيـة  وضبط معايير    اإلنتاجيةطريق استقرار العمليات    
هيكلية الكلف تختبر الحتمالية تخفيضها ليس فقـط عـن          إن   اليوم ف  أما ،األتمتة

بـل عـن     ،العاليـة  واألتمتة كبيرة   بإحجامنتاج  اإلوطريق كلف العمل المباشر     
 ,Krajewski & Ritzman, 2005)يرى و.  الكلف المؤثرة فيهاطريق خفض جميع

تتطلـب  بـدورها   تخفيض الكلف يتطلب عمليات جديدة متكاملة والتي        ن  أ (62
الطويل (ويعرف  . ةت والمعدات والتسهيالت المؤتم   التقانة في   إضافيةاستثمارات  
منظمـة   مجموعة مبالغ نقدية تدفع من قبل ال       بأنهاالكلفة  ) 17،  2002والحافظ،  



  ]285[                                                         ...دارة املواد وأبعاد أداء العملياتالعالقة بني أنشطة إ
  

 التي قامـت    األهدافالضرورية لتحقيق   نتاج  اإلجل حصولها على عوامل     أمن  
 اإلنتاجيـة كلف العملية بأن  (Slack, et.al, 2004, 54)ويرى . مةجلها المنظأمن 

  : اآلتيةتتوزع على الجوانب 
 ). العاملين في المنظمةفرادألافق على ن الممالهي ال: (كلف القوى العاملة .1
ق على الشراء والتـشغيل     نفهي المال الم  : التقنيات والتسهيالت كلف المعدات و   .2

 .واستبدال العمليات والمعدات والتسهيالت
 المحولة فـي عمليـات      أوفق على المواد المستهلكة     نهي المال الم  (المواد  كلف   .3

  ).اإلنتاج
 العمليات، فضالً عـن     داءألاألساسية   بعاداألحد  أيعد بعد الجودة     :عد الجودة ب. ب

ن أ العالمية، وعلى المنظمات     األسواقالجوهرية للمنافسة في     بعاداأل يعد من    نهأ
 يترتب عليهـا    إلنتاج منتجات رديئة  تركز جهودها تجاه تحقيق هذا البعد تفادياً        

وزعزعـت ثقـة   راجع نسبة المبيعات    تالحصة السوقية و   وفقدانزيادة التكاليف   
 ,Russell & Taylor)ويؤكد  ).62، 2005 ،الداؤودي(الزبائن بمنتجات المنظمة 

ـ  اًأسلوبعد الجودة بمعظم المنظمات تتخذ من ن أعلى  (33 ,2000  رد أو اًدفاعي
 المطابقة لمواصـفات التـصميم،      أوفعل، فالجودة تضمن تدني معدالت المعيب       

 مدخالًبوصفها  الجودة  إلى  تنظر  ن  أة على الجودة يجب على المنظمات       فسوللمنا
 خفـض   أوتفادي المشاكل   إلى   الزبائن، وليس فقط طريق      إلى   السرور   إلدخال

عـد عامـل    يعد الجودة   ببأن  ) 22،  2006نعمة،  ( ويرى.  العمل إعادةتكاليف  
م زيـادة المبيعـات ويقلـل       من خالله يت  إذ   ،النجاح الحاسم لكثير من المنظمات    

جـودة  البأن  (Slack, et. al, 2004, 95) ويرى. وبالتالي زيادة الربحية ،التكاليف
 بصورة صـحيحة    األشياء أداء التنافسية المهمة والتي تعني       األسبقياتتعد من   

 للجودة  األمريكيةولقد عرفت الجمعية    .  استخدامات الزبائن  مئتاللتقديم منتجات   
(Heizer & Render, 1999, 79) مجموعة المواصفات والخصائص بأنها الجودة 

ـ  قدرته على    إلى  معين والتي تؤدي    لمنتج    أو االحتياجـات الظاهريـة      باعإش
الجـودة هـي مجموعـة       بأن   ) 196،  2005،  الالميعلي و (رى  تو. الضمنية

وتحدد قدراته على تلبية حاجـات الزبـون        معين  تميز بها منتج    يالصفات التي   
 ,Noori & Radford, 1995) و (Evans, 1997, 93)ويذهب كل مـن  . ومتطلباته

، المطابقة، الهيئة، الشكل، المعوليـة،      داءاأل: إلى الجودة   أبعاد تصنيف   إلى   (51
 إلـى   (Chase & Aquilano, 1995, 25) ويـذهب . المتانة، الخدمات، والجمالية

مستوى الجودة في   إن   قسمين جودة المنتج، وجودة العملية، و       علىيم الجودة   ستق
الهـدف  إن  ة السوق الموجهة له، و    حلفاً باختالف شري  مختتصميم المنتج سيكون    

 المستوى الجيد لجودة المنتج هو التركيز على احتياجـات ومتطلبـات            إقامةمن  
هو تقديم منتجات خالية من العيوب عـن        ف الهدف من جودة العملية      أما ،الزبائن
 الجـودة  (Markland, et. al, 1995, 84)وقد قـسم  .  الشاملةةإدارة الجودطريق 

تصنيع منتج بخـصائص    القابلية على   ( قسمين جودة المطابقة للمواصفات      على
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القابلية على تقديم منتج    (وجودة التصميم   )  المحددة داءاألعملياتية لمقابلة معايير    
والتي تكون  ) داءاأل(لعمليات  ا خصائص   أو/ومن حيث المواصفات والموديالت     

الطويـل  (ويـرى   . فرة فيهـا  ا غير متـو   أون المنتجات المنافسة    م  أفضل ماإ
تمام بموضوع الجـودة ودورهـا فـي تحقيـق          االهن  أ) 19،  2002والحافظ،  
 إليجادالبحث والتحليل   إلى  يجابية للمنظمة دفع بالعديد من المنظمات       إمردودات  

حـد  أبعد الجودة بوصفه همية أل متطورة لتحسين جودة المنتجات ونظراً     أساليب
 في بقاء ونمو المنظمات فقد ظهـرت العديـد مـن             ويسهم ، العمليات أداء أبعاد

  (TQM) الشاملة ةإدارة الجودفي هذا المجال منها المفاهيم 
 نإ ذإ ، لدى العديـد مـن المنظمـات     اًتعد المرونة سالحاً تنافسي    :عد المرونة  ب .ت

 نإلذا ف ،تطلب القدرة على المرونة لتلبية الطلباتي التنافسية األسواقالنجاح في 
ة في خـط    المنظمات التي تستغل بعد المرونة من خالل تصنيع منتجات مختلف         

وتكون قادرة   ،ها مواجهة الطلبات المتغيرة   وفي الوقت ذاته يمكن   نفسه  التجميع  
ويـرى   .(Evans & Collier ,2007 ,129)، على البيع بربح وبأحجـام قليلـة  

(Russell & Taylor, 2000, 33) تتضمن إذ  ،حاً تنافسياً سالأصبحتالمرونة ن أ
 منتجات جديدة، وتعـديل     وإدخال مجموعة واسعة من المنتجات،   إنتاج   مكانيهإ

 ويرى.  الحتياجات الزبائن   االستجابةالمنتجات الموجودة بسرعة، فضالً عن      
(Chase& Aquiliano,1995, 26)  أوالمرونة هي قابلية المنظمة على تقديم  بأن 

قياسـاً  م بوصـفها  زبائنها   إلىعرض مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة       
 إلـى  تعديل عملياتها من صنع منتجات الخط القـديم         لمدى سرعة المنظمة في     

المرونة  بأن ) 58، 2004نجار، والمحسن (ويرى  .منتجات الخط الجديدإنتاج 
ير نوع المنتج وفقاً لحاجات الزبون تبعـاً        يهي تطوير قدرات المنظمة على تغ     

المرونـة   بأن ) 198،  2005علي والالمي،   (رى  تو .ر في طلبات السوق   يللتغ
ما يحصل من تغيرات في الظروف التي تواجه المنظمـة          لتكيف السريع   هي ال 

 ،خرالى آ  إنتاج   من مستوى    أو،  آخر إلى  التي تتطلب منها االنتقال من منتج       و
 .Slack, et)  ويـرى  .وتقاس المرونة بمقدار الوقت الذي تستغرقه هذه العملية

al., 2004, 52)  طرائـق  إلـى  يات ير العمليالمرونة هي القدرة على تغ بأن 
 أداءير طريقة ووقت    يوكذلك تغ  ، العمليات أداءير  ي تغ ، وهذا ربما يعني     أخرى

  : متطلبات هيةأربعر بالعمليات لتوفير يالتغيإلى فالزبون يحتاج . العمليات
  . معدلةأووهي قدرة العمليات على تقديم منتجات جديدة : مرونة المنتج -
 واسـع مـن     مزيج   أوى تقديم مدى    وهي قدرة العمليات عل   : زيجمرونة الم  -

 .المنتجات
 النـشاط   أو النـاتج   ير في مـستوى     يقدرة العمليات على تغ   : مرونة الحجم  -

 . كميات مختلفة من المنتجاتأو حجامأ لتقديم اإلنتاجي
  . التسليم للمنتجاتقاتأوير يوهي قدرة العمليات على تغ: مرونة التسليم -



  ]287[                                                         ...دارة املواد وأبعاد أداء العملياتالعالقة بني أنشطة إ
  

 من المرونة أنواع ةهناك ثالثن أ لى إ (Noori & Radford, 1995, 53)ويشير 
  :وهي

 تطـوير  منتجات جديدة وتقديمقدرة المنظمة على   إلى  وتشير  : مرونة المنتج  -
  .المنتجات القائمة وذلك لمقابلة متطلبات السوق المتغيرة

مجموعـة واسـعة مـن      إنتـاج   وتعني قدرة المنظمة على     : مرونة العملية  -
 . بسرعة وبسهولةأخرىجات  منتإلى  التحول من منتج أوالمنتجات 

ف نفسها وهيكلها   ي قدرة المنظمة على تكي    إلى  شير  تو:  التحتية البنيةمرونة   -
  .  فيها الحاصلةيرات يللتغلتنظيمي ا

 أساسة القائمة على    فسالوقت للزبون ازدادت المنا   أهمية  عد تزايد   ب : بعد التسليم  .ث
 الزبائن من نتها مقاعد الوقت بين المنظمات، فكثير من المنظمات تسعى لتوسيع

، 2006كري وسليمان،   بال(الزبائن  إلى  خالل التركيز على وقت تسليم المنتجات       
ن أ) 15، 2004 وعـزت،  سـلطان (هذا البعـد يـرى     أهمية   إطار وفي   .)18

 مرونـة التـصنيع،     أساسنافس في الوقت الحاضر على      تالمنظمات الصناعية ت  
  (Russell & Taylor, 2000, 34) شير وي.اإلبداعوسرعة تسليم المنتجات، وزيادة 

إن  و، في الوقت الحاضر مصدراً جديداً للمزايا التنافسيةأصبحتالسرعة  أن   إلى
التنافس على السرعة يتطلب من المنظمة سرعة الحركـة وسـرعة التكييـف             

 بأن  )71،  2005ي،  واالعز(ويرى  . والترابط المحكم فيما بين عمليات التصنيع     
المحافظـة علـى   يسهم في   سرعة   بأقصى الزبائن   إلى وتسليمها   تهيئة المنتجات 

نافذ تـسويقية جديـدة   م تنافسية، فضالً عن الحصول على       ةميزالزبائن وتحقيق   
 &Evans) ؤكـد  وي.أعلـى  والحصول على معدل ربحية كبرأمبيعات لتحقيق 

Collier, 2007,126) ق نه في مجتمع اليوم يعد الوقت من المصادر المهمة لتحقيأ
ميزة تنافسية للمنظمة، فالزبائن ال يريدون سوى االستجابة السريعة لطلبـاتهم،           

كثير من منظمات اليوم تعرف كيف تستعمل الوقـت         ووفترات انتظار قصيرة،    
 ويـذكر  .أفـضل كسالح تنافسي اليجاد وتـسليم المنتجـات بـشكل أسـرع و           

(Krajewski & Retzman, 2005, 64)  لبعـد التـسليم    أسبقياتهناك ثالث  بأن
  :تتعامل بالوقت وهي

ين استالم الطلب من    بقاس سرعة التسليم بالوقت المستغرق      تو: سرعة التسليم  .1
ى بوقت االنتظار، ويمكن زيادة سرعة التسليم بتقليل        م والذي يس  تهالزبون وتلبي 

  .وقت االنتظار
ـ   تجهيز طلبات الزبائن في الموعد     إلى  ويشير  : التسليم بالوقت المحدد   .2 دد  المح

 .لهم من قبل المنظمة
وهي سرعة تقديم منتج جديد، وتقاس سرعة التطوير بالوقت         : سرعة التطوير  .3

  . السوقإلى بين توليد الفكرة وحتى التصميم النهائي وتقديم المنتج 
سـرعة التـسليم وهـي    إلى  التسليم (Markland, et. al, 1995, 84)وقد قسم 

ـ الزبـون   إلـى   لطلب وتسليمه   القابلية على تخفيض الوقت بين استالم ا        ةومحاول
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، واعتمادية التسليم وهي تعني القابلية على تلبيـة         اإلمكان قدر   الصفر إلى  توصيله  
 . قبـل اسـتحقاقها    احاجات الزبائن بالضبط بالكميات وبتواريخ التسليم المتفق عليه       

تغرق  الوقت المسإلىسرعة التسليم تشير ن أ (Slack, et. al, 2004, 47 – 49)ويبين 
 أداءإلـى   تـشير   فما اعتمادية التسليم    أما بين طلب الزبون للمنتج وحتى استالمه،        

 ويـرى .  الزبائن في الوقت المحددإلى في الوقت المطلوب لتسليم المنتجات      األشياء
(Evans, 1997, 88) تحقق مزايا عديدة للمنظمة للمنتجالقصيرةقات االنتظار ن أوأ  

  :من أهمها
 الزمنية لتطـوير  المدة فضالً عن تقليص     تقديم منتجات جديدة   تمكن المنظمة من   -

 . المنتج
 كما  ، باستمرار المتغيرةزيد من مرونة المنظمة في االستجابة لحاجات الزبائن         ت -

 . تخفيض المخزون فضالً عنسمح بتطوير خطط اإلنتاج بدقه أكثرت
 

  الجانب الميداني
 األمر العمليات يستلزم داءوأ دإدارة المواأنشطة العالقة بين  بيانبهدف 

تأثير والتحقق من صحة الفرضيات والتي تؤكد على وجود عالقة ارتباط معنوية 
 الوالدية في األلبسة العمليات في معمل أداءالمواد في إدارة نشطة ألمعنوي 
قدم نبذة عن ن،  الدراسةل الدخول في تحديد العالقة بين متغيراتبوق. الموصل

  .تها وعينمجتمع الدراسة
   وعينتها وصف مجتمع الدراسة-الًأو

  :على النحو اآلتيووعينتها يعرض هذا المحور وصفاً لمجتمع الدراسة 
 األلبـسة ثم اختيـار معمـل      : عمل مجتمع الدراسة ومبررات اختياره    م وصف ال  .أ

   :*ا عديدة منهألسباب الدراسة وذلك إلجراءالوالدية في الموصل ميداناً 
بالمعامل والمـصانع    ةمقارناً في محافظة نينوى     يالكبيرة نسب  من المعامل    هكون -

  .المماثلة
  . منتجاته المقدمة للزبائنأصناف وتنوع أنشطتِه تنوع -
والتسويق على الرغم من الظروف التي يمر بها العـراق          نتاج  اإل استمراره في    -

  .حالياً
 1 والجدول ،وى محافظة نينأسواقالنسبية لمنتجات المعمل التي تغطي همية األ -

  .يعطي تعريفاً مبسطاً للمعمل قيد الدراسة
  
  
  
  
  

                                           
 .23/1/2008 مقابلة مع مدير التخطيط في المعمل بتاريخ *
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   1الجدول 
  * الوالدية في الموصلاأللبسةتعريف لمعمل 

  
 العـاملين فـي     بـاألفراد  تمثلت   ةقصدي تم اختيار عينة     : وصف عينة الدراسة   .ب

 المعمل وقراراته والذين لهم     امالمعمل المبحوث الذين يمتلكون معلومات عن مه      
صور تمثلت عينة الدراسـة      ويتمتعون بصالحيات وبموجب ذلك الت     ،مسؤوليات

  والشعب والوحدات الرئيسة في المعمل     األقسام ءومدرا المعمل ومعاونيه بمدير  
 إعداد، وقد تم    ةاستباناستمارة  ) 26(وزعت  إذ  . اإلنتاجوالمشرفين على خطوط    

 إدارة المـواد  أنشطة  كتاباتهم  ب تناولوااالستبانة اعتماداً على بعض الكتاب الذين       
 المركـز   الى 2 ويشير الجدول  .ات وكما ورد في منهجية الدراسة      العملي داءاألو

 في حين   (30.8%) في المعمل تمثل     ااإلدارة العلي إن  تبين  إذ   ،الوظيفي للمبحوثين 
  .(69.2%) لواأليمثل مدراء الخط 

  
   2الجدول 

  المركز الوظيفي للمبحوثين

  
لـديهم  منهم   (69.3%)ن  أتبين  إذ   مدة الخدمة بالمعمل     إلى   3ويشير الجدول   

وهي سـنوات يكتـسب مـن خاللهـا          ،من عشر سنوات في المعمل    كثر  ألخبرة  

                                           
 .معمل األلبسة الوالدية في الموصلالكراس التعريفي ل* 

منتجات   تصرة عن المعملخنبذة م  المعمل
  منافذ التوزيع  المعمل

  معمل   
  األلبسة

الوالدية 
في 

  الموصل

 1983تأسس هذا المعمـل عـام       
 ، العـام   تنشيط القطاع  إلى   ويهدف

 من مصنع الغـزل     األقمشةم  لستيو
 بخياطة المالبـس    يقومو،والنسيج  

الوالدية وتزويد الـسوق المحليـة      
عدد العاملين في   ،بمنتجات المعمل   

  . منتسب) 1900(الوقت الحالي 

ــس  مالبــ
ــال ، أطفــ

ــس  مالبــ
ــسائية،  نــ
ــس  مالبــ

   .رجالية

البيـع    معـرض  –معمل  
  . الزبون–المباشر 

 جارت -جار جملة ت -معمل
  الزبون-مفرد 

ــل ــواق -معمـ  األسـ
   الزبون-المركزية

 - وكيـل مفـرد      -معمل
  الزبون

  لومدراء الخط األ   للمعملااإلدارة العلي

  %  العدد  %  العدد

8 30.8 18 69.2 
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التي العقبات القرارات وكيفية التعامل مع  اتخاذ في كيفية خبرةالمديرون المعرفة وال  
  .تواجههم
  

  
   3الجدول 

  لخدمة بالمعملمدة ا

  
ن أ التحصيل الدراسي للمبحوثين وتبين من الجـدول         إلى   4ويشير الجدول   

والتعامل معها الً جيداً يمكنهم من فهم مكونات االستبانة       هملون مؤ ح منهم ي  (%96.1)
  .شكل صحيحب
  

   4الجدول 
  التحصيل الدراسي للمبحوثين

  
  

   الدراسة وفرضياتهاأنموذجار ب اخت-ثانياً
يات في  العملأداءو إدارة المواد أنشطة بينعالقة العة يبهدف التعرف على طب

 سرياندى ص هذا المحور للتحقق من مخص ، الوالدية في الموصلاأللبسةمعمل 
  :تيآل االفتراضي للدراسة وكااألنموذج

 العمليات علـى مـستوى      أداء أبعادو إدارة المواد أنشطة   بين    االرتباط عالقة .1
بهدف التعرف على طبيعة واتجاه عالقات       : الوالدية في الموصل   األلبسةل  معم
 . العمليات على مستوى هذا المعمل     أداء أبعادو إدارة المواد أنشطة   بينرتباط  اال

 إدارة المواد أنشطة   بين   موجبةوجود عالقة ارتباط معنوية     إلى   يشير   5الجدول  
 وتلتقي هذه النتيجة مـع    .(0.775*) يالمؤشر الكل  العمليات حيث بلغ     أداء أبعادو

 تتكامل وتتفاعل مع إدارة الموادطة  أنشن  أ أكدتوالتي  ) 1995الطويل،  (دراسة  
توفير احتياجاتها  بهدف   العمليات   أداءفي المنظمة ومنها نشاط     األخرى  نشطة  األ

وهذا يثبت صحة الفرضـية      ، بشكل صحيح  عمالهاأمن المواد المطلوبة النجاز     
أنشطة  على وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين         نصت والتي   لىواألالرئيسة  

  . قيد الدراسة العمليات في المعملأداءو إدارة المواد

  فأكثر 16 - 11 – 15 6 – 10  1 - 5
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
5 19.2 3 11.5 6 23.1 12 46.2 

  الماجستير البكالوريوس الدبلوم اإلعدادية
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
1 3.9 2 7.6 22 84.6 1 3.9 
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  5الجدول 
 إدارة المواد وأبعاد أداء العمليات على مستوى ةنتائج عالقات االرتباط بين النشط

  *معمل األلبسة الوالدية في الموصل
            المتغيرات المعتمدة   العملياتأداء أبعاد

  المتغيرات
  التسليم  المرونة  الجودة  فةالكل   المستقلة    

ر شالمؤ
  الكلي

 0.657* 0.549* 0.601*  0.496*  الشراء

 0.549* 0.369 0.574* 0.549*  النقل

 0.364 0.554* 0.442* 0.682*  الفحص واالستالم

ة 
شط

أن
واد
لم
ة ا
ار
إد

  

 0.479* 0.724* 0.548* 0.535*  التخزين

  

 0.775* 0.676* 0.698* 0.597* 0.738*  المؤشر الكلي  
                         N = 26, *P ≤ 0.05  الحاسبةئجتانعلى ضوء ن يالباحث إعدادالجدول من  *
  

 العمليات أداء أبعادو إدارة الموادأنشطة  بين تفصيلية مؤشرات ءطاعإهدف بو
 عالقـات   تحليـل فقد تم    ،لىواأل ةلرئيساوفي ضوء الفرضيات الفرعية للفرضية      

  :تيآل العمليات وكاأداء أبعاد بعد من وكل الموادإدارة أنشطة االرتباط بين 
وجـود  إلـى   5يشير الجدول :  وبعد الكلفةإدارة الموادأنشطة  العالقة بين  :1-1

 متغيـرات   بوصـفها  إدارة المواد أنشطة   بين   ةموجبعالقة ارتباط معنوية    
المؤشـر  ( قيمة االرتباط    تبلغإذ   متغيراً معتمداً،    بوصفهمستقلة وبعد الكلفة    

بعـد  ب إدارة الموادأنشطة   من نتائج تحليل ارتباط      ضح ويت .(0.738*)) لكليا
إذ  ،اط الشراء وبعد الكلفة    نش  بين   ةموجبالكلفة وجود عالقة ارتباط معنوية      

الـسويدي،  ( وتلتقي هذا النتيجة مع دراسـة        .(0.496*)بلغت قيمة االرتباط    
بكفـاءة وفاعليـة     ا انجـز  إذنشاط الشراء   ن  أإلى  فيها   أشاروالتي  ) 1989

ظهر التحليل وجود عالقة ارتبـاط      أ كما   .سيسهم في خفض كلف المنتجات    
بلغت قيمة االرتباط بينهمـا     إذ   ،لفة بين نشاط النقل وبعد الك     ةموجبمعنوية  

والتي تشير  ) 2001عبد الرحمن،   (ق هذا النتيجة مع دراسة      فوتت .(0.549*)
لمكانية والزمانية للمواد، فعنـد  نشاط النقل يسهم في تحقيق المنافع ا   ن  أ إلى  

 بأقل المنظمة إلى  المواد إيصالاختيار وسيلة النقل المناسبة سيسهم ذلك في     
، شاط الفحص واالستالم وبعد الكلفـة      ن بين العالقة   ما يخص  وفي .كلفة ممكنة 

 مـة يقبلغت  إذ   ،موجبة وجود عالقة ارتباط معنوية      إلى التحليل   نتائجتشير  
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هناك عالقـة   ن  أ التحليل تبين    ء نتائج ومن خالل استقرا  .(0.682*)االرتباط  
ه االرتباط ميقبلغت إذ ، بين نشاط التخزين وبعد الكلفة ةموجبارتباط معنوية  

 أكـدت والتـي   ) 2006 الفخري،( هذه النتيجة مع دراسة      وتلتقي .(0.535*)
فيها على ضرورة اهتمام المنظمة بنشاط التخزين وتوفير الظروف المناسبة          

 خفض كلف العمليات  إلى ديؤسيالن ذلك    ، المواد المخزونة من التلف    فظلح
 يمكن قبـول الفرضـية الفرعيـة     تقدم مااتساقاً مع .التي تنجزها المنظمة  

  .لىو من الفرضية الرئيسة األىلواأل
 وجـود  إلى  5 يشير الجدول : وبعد الجودةإدارة الموادأنشطة  العالقة بين  :1-2

حيـث  ، وبعد الجـودة     إدارة المواد أنشطة   بين   موجبة عالقة ارتباط معنوية  
 ويتضح من نتـائج تحليـل       .(0.597*)) المؤشر الكلي ( االرتباط   ةميقبلغت  

 موجبـة بعد الجودة وجود عالقة ارتباط معنوية       ب إدارة المواد أنشطة  ارتباط  
 تقـي وتل.(0.601*) االرتباط   ةقيم بلغت   ، إذ بين نشاط الشراء وبعد الجودة      

شـراء  أهميـة   فيها علـى    أكد  التي  ) 2004القط،  (تيجة مع دراسة    هذه الن 
تـشير  كمـا  . جودة مناسبةبمنتجات نتاج المنظمة للمواد بالجودة المناسبة إل   

 بين نشاط النقـل     موجبة وجود عالقة ارتباط معنوية      إلى  عالقات االرتباط   
مـع  هـذه النتيجـة   تلتقي  و.(0.574*)بلغت قيمة االرتباط إذ  ،وبعد الجودة 

 المختلفة بإشكالهاعملية النقل ن أفيها على أكد  التي (Mercr, 1992)دراسة 
 أو لفالمنظمة من دون ت   إلى   وإيصالهاتؤثر بشكل مباشر في وضع المواد       

ـ    موجبةظهر التحليل وجود عالقة ارتباط معنوية       أ كما   ،ضرر شاط  بـين ن
 وتتفـق   .(0.442*)االرتباط  قيمة  بلغت  إذ   ،الفحص واالستالم وبعد الجودة   

على ضرورة اهتمـام     فيهأكد  الذي  ) 1995المؤذن،  (رأي  هذه النتيجة مع    
 المورد علـى االلتـزام      حفيز بنشاط الفحص واالستالم لت    يةالمنظمة المشتر 

ن التحليل وجود   مأيضاً  ويتضح  .  الشراء أمربالمواصفات المتفق عليها في     
بلغت قيمـة   إذ   الجودة    بين نشاط التخزين وبعد    موجبةعالقة ارتباط معنوية    

مـن  نية   تتحقق الفرضية الفرعية الثا    اتساقاً مع ما تقدم    .(0.548*)االرتباط  
  .لىوالفرضية الرئيسة األ

 وجـود   إلى 5يشير الجدول   :  وبعد المرونة  إدارة المواد أنشطة   العالقة بين    :1-3
 متغيـرات   بوصـفها  إدارة المواد أنشطة   بين   موجبةعالقة ارتباط معنوية    

المؤشر ( بلغت قيمة االرتباط   ، إذ متغيراً معتمداً بوصفه  قلة وبعد المرونة    مست
 إدارة المواد أنشطة   ويتضح من نتائج تحليل االرتباط بين        .(0.698*)) الكلي

ة بين نشاط الـشراء وبعـد      بوبعد المرونة وجود عالقة ارتباط معنوية موج      
تائج تحليل ارتباط   واتضح من ن  . (0.549*)بلغت قيمة االرتباط    إذ   ،المرونة
 وليست ذات   ،ضعيفةبعد المرونة وجود عالقة ارتباط      ب إدارة المواد أنشطة  

. (0.369)بلغت قيمة االرتباط إذ ،داللة معنوية بين نشاط النقل وبعد المرونة       
 بين نـشاط الفحـص      موجبةظهر التحليل وجود عالقة ارتباط معنوية       أكما  
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 نتائج  وأظهرت. (0.554*)ة االرتباط   بلغت قيم إذ   ،واالستالم وبعد المرونة  
 ، بين نشاط التخزين وبعد المرونةموجبةالتحليل وجود عالقة ارتباط معنوية 

 يمكن قبول الفرضية    تأسيساً على ما تقدم   . (0.724*) االرتباط   مةيقبلغت  إذ  
  .لىوالفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة األ

 وجـود  إلـى   5يشر الجدول : د التسليم وبعإدارة الموادأنشطة   العالقة بين    :1-4
بلغت ، إذ    وبعد التسليم  إدارة المواد أنشطة   بين   موجبةعالقة ارتباط معنوية    

 ويتضح من نتائج التحليل وجـود       .(0.676*)) المؤشر الكلي (قيمة االرتباط   
بلغت قيمـة   إذ   ، بين نشاط الشراء وبعد التسليم     موجبةعالقة ارتباط معنوية    

 ,Kotler & Armstrong)وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة  .(0.657*)االرتباط 
تسليم المواد في الوقت المناسب للمنظمة سـوف        ن  أفيها   واأكدي  ت ال (1999

وهذا  ، الزبائن في الوقت المحدد    إلى  منتجات وتسليمها   إنتاج  يساعدها على   
ظهر التحليل وجود عالقة    أو.  منتجات المنظمة  عنسيزيد من رضا الزبائن     

حيـث بلغـت قيمـة     ، بين نشاط النقل وبعد التـسليم     موجبةاط معنوية   ارتب
 ,Solomon & Stuart)رأي  وتلتقي هذه النتيجـة مـع   .(0.549*)االرتباط 

اختيار وسائل النقل المناسـبة والقـادرة   أهمية  على هفي اوأكد والذي  (1997
 نبي حد ممكن و   أدنىإلى   مناسبة بين تخفيض كلف النقل        موازنة على تحقيق 

 إلـى  ر نتائج التحليـل     ييشت كما   . المنتجات للزبائن في الوقت المناسب     تقديم
وليست ذات داللة معنوية بين نشاط الفحـص        ،  ضعيفةوجود عالقة ارتباط    

 النتائج  أظهرتكما  . (0.364)بلغت قيمة االرتباط    إذ   ،واالستالم وبعد التسليم  
 بلغت ، إذوبعد التسليم بين نشاط التخزين موجبةوجود عالقة ارتباط معنوية 

) 2006الفخـري،   (وتلتقي هذه النتيجة مع دراسة      . (0.479*)قيمة االرتباط   
حافظـة علـى جودتهـا      منشاط التخزين للمواد وال   أهمية   على   أكدتوالتي  

  تقـدم   مـا  اتساقاً مع .  التي تطلبها في الوقت المناسب لها      لألقساموتسليمها  
  .لىون الفرضية الرئيسة األيمكن قبول الفرضية الفرعية الرابعة م

تـأثير   6يبين الجـدول    :  العمليات وأداء إدارة المواد  أنشطة    بين األثرعالقة   .2
 متغيـراً   بوصفه العمليات   أداء متغيراً مستقالً في     بوصفها إدارة المواد أنشطة  

  . الوالدية في الموصلاأللبسةمعتمداً على مستوى معمل 
  

  6 الجدول
 واد في أبعاد أداء العمليات على مستوى معمل األلبسةتأثير أنشطة إدارة الم

  *الوالدية في الموصل
    لالمتغير المستق        F  إدارة الموادأنشطة 

  
 B0  B1  المتغير المعتمد

  
R2 

 دوليةجال محسوبةال

 1.12 0.71   العملياتأداء أبعاد
*(6.04) 

0.60 *36.05 4.25 
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 N = 26 *P ≤ 0.05    نتائج الحاسبة على ضوء  الباحثين إعدادالجدول من * 
  df (1 . 24) المحسوبة t قيمة إلى  تشير 

  
معنـوي  تـأثير   والخاص بنتائج تحليل االنحدار وجـود      6يتبين من الجدول    

 (36.05*) المحسوبة   (F)بلغت قيمة   إذ   ، العمليات أداء أبعاد  في إدارة المواد نشطة  أل
وبلـغ  ، (1.24) عند درجتـي حريـة   (4.25)من قيمتها الجدولية البالغة أعلى  وهي  

ـ  واخت (B) ومن خالل متابعة معامالت      . لها (0.60) (R2)معامل التحديد     لهـا   (t)ارب
كبر من قيمتها الجدوليـة     أ و وهي قيمة معنوية  ،  (6.04*) المحسوبة   (t)قيمة  ن  أتبين  

وبـذلك فقـد   ). 24 . 1(ودرجة حرية  (0.05)مستوى معنوية عند ) 1.708( والبالغة
 الجدول  فيعرضهاالتفضيلية  األثر   عن عالقات    أما .نيةتحققت الفرضية الرئيسة الثا   

وكانـت بالـشكل     العمليـات    أداء أبعاد في   إدارة المواد تأثير أنشطة    والذي يبين    7
  :اآلتي

 
  7الجدول 

    العمليات على مستوىأداء أبعاد في إدارة الموادتأثير أنشطة 
  *صلمعمل األلبسة الوالدية في المو

 أنشطة إدارة المواد
  نشاط 
  الشراء

 نشاط 
  النقل

  نشاط الفحص
   واالستالم

  نشاط
  التخزين

  
F 

    لمتغيراتا    
  المستقلة      
  

  
 المتغيرات 

 المعتمدة     

  
Bo 

  
B1  

  
B2  

  
B3  

  
B4  

  
R2  

  الجدولية  المحسوبة 

  الكلفة
2.90 

0.41 
(*2.78) 

0.26 
(*1.99) 

0.22 
(*1.84) 

0.34 
(*2.64) 

 
0.59 

 
*7.77 

 
2.84 

  الجودة
2.80 

0.78 
(*2.85) 

0.40 
(*1.94) 

0.35 
(*1.80) 

0.85 
(*2.90) 

 
0.55 

 
*6.54 

 
2.84 

  المرونة
2.20 

0.37 
(*2.18) 

0.26 
n.s (1.58) 

0.41 
(*2.26) 

0.93 
(*4.52) 

 
0.70 

 
*12.67 

 
2.84 

عاد
أب

ت
ليا
عم
 ال
اء
 أد

 
 

 التسليم
 

1.93 
 

0.62 
(*2.69) 

0.24 
(*1.90) 

 

0.04 
n.s (0.18) 

 

0.34 
n.s (1.23) 
 

 
0.52 
 

 
*5.90 

 

 
2.84 

 

  N= 26 *P < 0.05 وء نتائج الحاسبة         على ض  الباحثين إعدادالجدول من  *
   df (4 . 21)  , Ns = Not significant                     المحسوبةt قيمة إلى يشير (    ) 

  
تأثير  وجود   7يتضح من الجدول    :  في بعد الكلفة   ارة المواد إدتأثير أنشطة    :2-1

ـ  في بعد الكلفة و    إدارة المواد نشطة  معنوي أل   (F)قيمـة  التـأثير   دعم هـذا    ي
عند  (2.84)كبر من قيمتها الجدولية البالغة      أوهي   ،(7.77*)المحسوبة والبالغة   

 (R2)  تحديـد  بمعامـل  و (0.05) وضمن مستوى معنوية     (4.21) حرية درجتي
نه هناك  أ لها وجد    (t)ار  ب واخت (B)ة معامالت   بعومن خالل متا   .(0.59) قدرة
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 ويتضح لنا من    . في بعد الكلفة   إدارة المواد أنشطة  معنوي لكل نشاط من     تأثير  
 في بعد الكلفة يتركز ترتيباً في       إدارة المواد نشطة  ألأعلى تأثير   ن  أ 7 الجدول

 قيمـة   وهي ،(2.78*) المحسوبة   (t) وبداللة   (0.41)الً بمقدار   أونشاط الشراء   
 (4.21) عند درجتي حريـة    (1.708)كبر من قيمتها الجدولية البالغة      أمعنوية و 

 والـذي   (Zenz,1994)رأي  وتلتقي هذه النتيجة مع      .(0.05)ومستوى معنوية   
تناء المـواد التـي     قنشاط الشراء يمثل المسؤولية المتعلقة با     ن  أعلى    فيه أكد

 سعروبالياتها المختلفة بالكمية المناسبة والجودة المالئمة        المنظمة لعمل  تاجهاحت
 .المناسب لالسـتالم   وبالمكان المناسب   وردالمناسب وبالوقت المناسب من الم    

 (0.34)نشاط التخزين في بعد الكلفة في المرتبة الثانية بمقـدار           تأثير  ثم جاء   
 مـع   لنتيجـة التقي هـذه    تو. وهي قيمة معنوية   (2.64*) المحسوبة   (t)وبداللة  

إلـى   التخزين السليم يهدف     نأ  على توكد تيال) 1999،وآخرونعلي  (دراسة
 ، ونوعاً  شروط ومواصفات التصنيع كماً    ضمن إليها المواد عند الحاجة     توفير

 بطريقة سـريعة    المعمل المختلفة في    األقسامجل تزويد   أوكذلك توفيرها من    
 وبداللة (0.26) الثالثة وبمقدار   نشاط النقل بالمرتبة  تأثير  ثم جاء   .وتكاليف قليلة 

(t)   نـشاط الفحـص    تـأثير    وهي قيمة معنوية،ثم جـاء       (1.99*) المحسوبة
  وهي (1.84*) المحسوبة   (t) وبداللة   (0.22)واالستالم بالمرتبة الرابعة وبمقدار   

لـى مـن    و يمكن قبول الفرضية الفرعية األ     اتساقاً مع ما تقدم    .قيمة معنوية 
  .يةالفرضية الرئيسة الثان

تأثير  وجود   7يتضح من الجدول    :  في بعد الجودة   إدارة المواد تأثير أنشطة    :2-2
 بوصفه متغيرات مستقلة في بعد الجودة       بوصفها إدارة المواد نشطة  معنوي أل 

وهـي   ،(6.54*)  المحسوبة البالغـة   (F)قيمةتأثير  دعم هذا ال  ي،  متغيراً معتمداً 
 ومـستوى   (4.21)عند درجتي حرية     (2.84)كبر من قيمتها الجدولية البالغة      أ

 ومن خالل متابعة معامالت .(0.55) قدرة (R2) وبمعامل تحديد (0.05)معنوية 
(B) ارب واخت(t)    في بعد الجـودة     إدارة المواد نشطة  ألأعلى تأثير   ن  أ لها يتبين 

 ،(2.90*) المحـسوبة    (t) وبداللة   (0.85)الً بمقدار   أومثل في نشاط التخزين     تي
 عنـد درجتـي     (1.708)اكبر من قيمتها الجدولية البالغة      و وية قيمة معن  وهي

نشاط الـشراء بالمرتبـة     تأثير   ثم جاء    (0.05) ومستوى معنوية    (4.21)حرية  
 . وهـي قيمـة معنويـة      (2.85*) المحسوبة   (t) وبداللة   (0.78)الثانية بمقدار   

 على ضـرورة    هفيأكد  والذي  ) 2005،  لبكريا(رأي   النتيجة مع    هذهوتلتقي  
ي االحتياجات المختلفـة،    بيام المنظمة بشراء المواد بالجودة المناسبة وبما يل       ق
 التي تحتاجهـا    لألقسام أوتهيتنتقل بشكل سليم    ن  أالمواد المشتراة يجب    إن  و

نشاط النقل بالمرتبة الثالثـة بمقـدار       تأثير  ثم جاء   .  ما يمكن  بأفضلللمنظمة  
نشاط تأثير يمة معنوية، ثم جاء  وهي ق  (1.94*) المحسوبة   (t) وبداللة   (0.40*)

 المحـسوبة   (t) وبداللـة    (0.35)الفحص واالستالم بالمرتبة الرابعة بمقـدار       
 .(1.708)كبر من قيمتهـا الجدوليـة البالغـة         أقيمة معنوية و  وهي   ،(1.80*)
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 مـن الفرضـية     نيـة  يمكن قبول الفرضية الفرعية الثا      ما تقدم  علىتأسيساً  
  .ةنيالرئيسة الثا

تـأثير   وجود 7يوضح الجدل :  في بعد المرونـة إدارة المواد ر أنشطة   تأثي :2-3
 المحـسوبة   (F)بلغت قيمـة    إذ   ،المرونة في بعد    إدارة المواد نشطة  معنوي أل 
 عند درجتي حريـة     (2.84)كبر من قيمتها الجدولية البالغة      أوهي   ،(12.67*)

 .(0.70) (R2) تحديـد  وبلغت قيمة معامـل ال     (0.05)مستوى معنوية   و (4.21)
نشطة ألأعلى تأثير   ن  أ لها تبين    (t) واختيار   (B)ومن خالل متابعة معامالت     

نـشاط الفحـص    والًأو  في بعد المرونة يظهر في نشاط التخزينإدارة المواد 
 بـشكل   أسهمنشاط النقل قد    ن  أنشاط الشراء ثالثاً وفي حين      و ً واالستالم ثانيا 

وهي ،  (1.58)تأثير  بلغت نسبة ال   إذ ،على بعد المرونة  تأثير  غير معنوي في ال   
 درجتـي  عند   (1.708) الجدولية البالغة  (t)ر من قيمة    صغأقيمة غير معنوية و   

 يمكـن قبـول     تأسيساً على ما تقـدم    .(0.05)ومستوى معنوية    (4.21)حرية  
  .الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة الثانية

تـأثير   وجود 7 يوضح الجدول :يم في بعد التـسل إدارة المواد تأثير أنشطة    :2-4
 المحـسوبة   (F) بلغت قيمـة     ، إذ  في بعد التسليم   إدارة المواد نشطة  معنوي أل 

 عند درجتـي حريـة      (2.84)كبر من قيمتها الجدولية البالغة      أوهي   ،(5.90*)
 .(0.52) (R2) وبلغت قيمة معامـل التحديـد        (0.05) ومستوى معنوية    (4.21)

نشطة ألأعلى تأثير   ن  أ لها تبين    (t)ار  ب واخت (B)ومن خالل متابعة معامالت     
 (t) وبداللة   (0.62) في بعد التسليم يظهر في نشاط الشراء بمقدار          إدارة المواد 
نشاط النقـل بالمرتبـة     تأثير  ، ثم جاء     قيمة معنوية  وهي،  (2.69*)المحسوبة  

 بشكل غير   أسهمانشاطي الفحص واالستالم والتخزين قد      ن  أالثانية، في حين    
 على التوالي  المحسوبة(t) قيمة  بعد التسليم حيث بلغتىالتأثير علنوي في مع

 الجدوليـة   (t) قيمـة    نصغر م أألنها  ،  ةغير معنوي يم   ق وهي ،(0.18)(1.23)
 وال تلتقي   .(0.05) ومستوى معنوية    )(4.21  عند درجتي حرية   (1.708)البالغة  

عة تسليم المنتجـات    سرن  أ من   (Denton,1994) إليِههذه النتيجة مع ما ذهب      
 . الجيد للعمليات المنظمـة داءاأل الزبائن تعد من المعايير المهمة المتعلقة ب    إلى

 الفرضية الفرعية الرابعـة مـن الفرضـية         يمكن قبول  تأسيساً على ما تقدم   
  .ةنيالرئيسة الثا

  
  االستنتاجات والمقترحات

   االستنتاجات-الًأو
 أداء العمليات باهتمام الكتاب فـي       ادأبعي موضوعي أنشطة إدارة المواد و     ظح .1

ن كتابـاتهم لـم تعكـس       أ والعلميـات، إال     جمجالي إدارة المواد وإدارة اإلنتا    
 أداء العمليات في أبعادبين أنشطة إدارة المواد و) واألثرعالقة االرتباط  (العالقة

  . المنظمات بعامة والصناعية بخاصة
  :تيآلفراد عينة الدراسة باأ يتمتع أغلبية .2
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لديهم خدمة فعلية في المعمل ألكثر من عشر سنوات وهي سنوات يكتـسب             . أ
  .فراد الخبرة والمعرفة في انجاز اإلعمال بكفاءةألها افي

 يمكنهم من فهم االستبانة واإلجابة عليها بـشكل       اً جيد اً علمي يحملون مؤهالً . ب
  .صحيح

  :تيآل ا االرتباط عالقاتضحت نتائج تحليلأو .3
 العمليـات  أداء أبعـاد و إدارة المواد أنشطة  قة ارتباط معنوية بين     وجود عال  .أ

  .عمل قيد الدراسةم مستوى الىعل
 أداء أبعادمن  وكل بعد إدارة الموادأنشطة وجود عالقة ارتباط معنوية بين  .ب

 . على مستوى المعمل قيد الدراسةالعمليات
 :تيآل ا نتائج تحليل االنحدارتكشف. 4

 العمليات على مستوى أداء أبعاد في إدارة الموادنشطة وي ألمعنتأثير وجود   .أ
  .قيد الدراسة   عمل مال

  العملياتأداء أبعاد في كل بعد من إدارة الموادنشطة معنوي ألتأثير وجود  .ب
  .على مستوى المعمل قيد الدراسة

  . بعد المرونةفيعدم وجود تأثير معنوي بصورة منفردة لنشاط النقل .ج
م والتخزين  الفحص واالستالألنشطة تأثير معنوي بصورة منفردة  عدم وجود .ء

  .في بعد التسليم
 قبـول   مفادهاستنتاج  إلى  في متن الدراسة     إليها النتائج التي تم التوصل      أسهمت. 5

 . قيد الدراسةالمعمل نها في عالفرضيات الرئيسة والفرضيات الفرعية المنبثقة 
  

    المقترحات-ثانياً
 بأنشطتِه إدارة المواد مفهوم دباعتما قيد الدراسة لعممدارة الإضرورة قيام  .1

لما له من دور في ، النقل والفحص واالستالم والتخزينالمتمثلة بالشراء و
 العمليات من خالل خفض الكلف التي يتحملها المعمل لقاء انجاز أداء تعزيز

 نتاجاإلات  المواد ومستلزمجودة فضالً عن المحافظة على ،عملياته المختلفة
 نقلها وتخزينها واستخدامها بهدف تقديم منتجات ذات جودة مميزة أثناءاألخرى 

  .تلبي متطلبات الزبائن
 العمليات والعمل على أداء أبعادب  زيادة االهتمام قيد الدراسةلإدارة المعم على .2

سياً لمواجهة المنتجات فجل استخدامها سالحاً تناأتحقيقها بكفاءة وفاعلية من 
 .تي تنتجها المنظمات المنافسةال

المعتمدة  إدارة الموادأنشطة  ب قيد الدراسةلعممإدارة الاهتمام زيادة ضرورة  .3
تعزيز لفي الدراسة بشكل عام ونشاطي النقل والفحص واالستالم بشكل خاص 

 . العملياتأداء بعادأل أفضلنتائج ق يدورها في تحق
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  فحص المواد وأدوات أجهزة ةير بضرورة ضبط ومعالإدارة المعمعلى  التأكيد .4
عملها بالمستوى المطلوب من  لضمان المعمل إلىالموردة نتاج اإلومستلزمات 

 .الدقة في قياساتها لجودة المواد والمستلزمات الموردة
وبعدي  العمليات بعامة أداء أبعادب قيد الدراسة زيادة االهتمام لعممإدارة العلى  .5

 التحوير والتطوير على إجراءلك من خالل وذ، المرونة والتسليم بشكل خاص
 اإلفراد فضالً عن تنمية قدرات ومهارات ،والمكائن والمعداتنتاج اإلخطوط 

 مهارات جديدة إلكسابهمفي دورات تدريبية مستمرة زجهم العاملين من خالل 
تمكنهم من تطوير المنتجات الحالية وتقديم منتجات جديدة لتلبية متطلبات 

 .رارالزبائن باستم
 أداء أبعادو إدارة الموادأنشطة  باالهتمام بالعالقة بين لإدارة المعم على تأكيدال .6

 تحسينإلى  متكاملة ومتبادلة تهدف ىود عالقات ذات جإلىالعمليات للوصول 
 . المعملأداء العمليات ومن ثم تحسين أداء أبعاد

اقية كجامعة  بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد العرلإدارة المعمضرورة قيام  .7
اراتهم وقدراتهم هفتح دورات تدريبية مستمرة للعاملين لتنمية مبهدف الموصل 

 فضالً عن ، العملياتأداء أبعادو إدارة الموادأنشطة ومنها ،في مجاالت العمل 
 البحوث العلمية المشتركة والندوات بهذا الصدد لتمكين المعمل إقامةضرورة 

 .األعمالا ني د في والنمواالستمرارو البقاءمن 
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