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Abstract 
The present study aimed to test supply chain integration on strategic 

performance through vigilance strategic as mediation variable in the 

Sudanese industrial companies, a model of the study and hypotheses were 

built base on previous studies and based on resources theory and 

institutional theory and the theory of capabilities, where the non-probable 

sample was used to collect data. (220) questionnaires were distributed to 

the study sample. Structural Equation Modeling (SEM) was used by AMOS 

25, which used path analysis to test the study hypotheses. The results of the 

study showed that there is a positive relationship between integration with 

the consumer and strategic performance, There is also a positive 

relationship between integration with the consumer, integration with the 

supplier, and strategic vigilance competitive vigilance, commercial 

vigilance). There was a positive relationship between integration with the 

supplier and technological vigilance. The study also found a relationship 

between strategic vigilance (competitiveness, commercial) with strategic 

performance. While Strategic vigilance partially mediates the relationship 

between supply chain integration and strategic performance. The 

theoretical contributions of the study were to test those three theories 

together. Finally, the study paves the way for further research that will 

develop the overall performance of organizations through supply chains. 
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 المستخلص

تكامل سلسلة التوريد في العالقة بين  ليقظة االستراتيجيةل الدور الوسيطهدفت الدراسة الحالية الي معرفة 
 للدراسة وفرضيات مخطط افتراضيتم بناء وقد على األداء االستراتيجي في الشركات الصناعية السودانية، 

والنظرية المؤسسية ونظرية المقدرات،  نظرية المواردب مسنودةاعتماداً على الدراسات السابقة  منبثقة عنه
)الميسرة( وقد تم اعتماد استمارة االستبانة بوصفها اإلدارة الرئيسة لجمع البيانات من عينة غير احتمالية 

 ،%(93( استمارة استبانة بلغت نسبة االستمارات الصالحة للتحليل )220لجمع البيانات، وقد تم توزيع )
( وفيها استخدام (AMOS 25( عن طريق استخدام برنامج SEMلة البنائية )المعاد جةنمذ اعتمادتم  كما

ن هنالك عالقة إيجابية بين التكامل أتحليل المسار الختبار فروض الدراسة، وقد أوضحت نتائج الدراسة 
التكامل مع المورد واألداء االستراتيجي، وهنالك أيضا عالقة إيجابية بين التكامل مع  ،مع المستهلك

تهلك واليقظة االستراتيجية، وأيضا هنالك عالقة إيجابية بين التكامل مع المورد واليقظة االستراتيجية، المس
يضا توصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين اليقظة االستراتيجية بنوعيها)التنافسية، التجارية( مع األداء أو 

لة التوريد واألداء االستراتيجي توسطا االستراتيجي، واليقظة االستراتيجية تتوسط العالقة بين تكامل سلس
أخيرًا، تمهد  ،حيث تمثلت المساهمات النظرية للدراسة في اختبار تلك النظريات الثالث مع بعض جزئيا.

 .الدراسة الطريق لمزيد من األبحاث التي من شأنها تطوير األداء الكلي للمنظمات من خالل سالسل التوريد
 

 الكلمات الرئيسة
 التوريد، األداء االستراتيجي، اليقظة االستراتيجية. تكامل سلسلة
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 المقدمة
أدرك الباحثون فقط، فقد  بقياس أدائها استناًدا إلى منظور مالي قامت الشركاتفي العقدين الماضيين 

وحددوا العديد من المعايير التي  سابقااإلدارة األساليب التي كانت تستخدمها نقاط الضعف والغموض في حديثا 
قياس األداء هو فال يمكننا تحسين ما ال نستطيع قياسه. إذ إنه  ،قياس األداءليجب مراعاتها عند تطوير نظام 

( (Gunasekaran et al. 2001قد أشار ، و الخطوة األولى للمديرين لتحسين أي عملية صنع قرار في الشركة
 األهداف وتقييم األداء وتحديد اإلجراءات تحقيقله دور مهم في ومعرفة األساليب المستخدمة إلى أن قياس األداء 

، حيث ركزت الشركات الصناعية على العمليات الملموسة في قياس األداء، وعليه فإن مستقباًل التصحيحية 
المعرفة( لم يعد يركز على اإلنتاج الضخم ولكنه يركز على اإلنتاج الموجه، إذ االقتصاد الحديث )اقتصاد 

الشركات الصناعية تركز على العمليات اإلضافية التي تتمثل في خدمة العمالء وغيرها، لذلك ازدادت  اصبحت
بدال من استخدام  الحاجة إلى استخدام مقاييس لألداء، وبدأت الشركة باالهتمام بوضع نظام متكامل لقياس األداء

( أن تكامل سالسل التوريد يعتبر أحد العوامل (Vaart & Donk, 2008األساليب الفردية، وعليه فقد رأى 
 الرئيسة في تحسين األداء.

 ن التكامل الداخلي يساهم بصورة كبير في احتواء وتخفيض التكاليف، ((Lee et al. 2007وعليه فقد حدد 
بينما التكامل مع المورد يعتبر استراتيجية فعالة لتحقيق أداء موثوق، وتعد إمكانية تكامل سالسل التوريد مع 

والممارسين على حٍد سواء، وقد ظهر موضوع التكامل في  نبعضها البعض ذات أهمية لكل من األكاديميي
واالنفتاح المعاصر الذي يميز  عولمةالالمنظمات في عصر  علىلزاما  سالسل التوريد بأهمية كبيرة، وأصبح

 األداء المؤسسي.لتحسين  الجديدة التنظيميةالتغير والتحول نحو االنماط  سريعةعمال عالم وبيئة األ
 السريع حيث تمثل باإليقاعتتسم  ة،وواسع ةشامل حضاريةتكنولوجيا  ةونهض ةويشهد العالم ثورة علمي

هدافها أ نشطتها و أحجامها و أالشركات على اختالف  وفعاليةما في كفاءة همعنصرا  اإلداريةالتوريد  ةعمليات سلسل
 ,Al-Ajili)من الكفاءة في أداء العمل  عالية ةعلى درج السلسلةن تكون هذه أعملها والتي تتطلب  وطبيعة

ومن اهم عناصر  ،التوريد ةفي إدارة سلسل ةمن أكثر القضايا اهمي اً التوريد واحد ةويعتبر تكامل سلسل، (2018
 ةجندأوهي المدخل الحديث في  ،وهي المفتاح الرئيس لنجاح الشركات وسالسل التوريد ،الدعم لها ولمخرجاتها

ن أذلك نجد ، فضاًل عن التوريد ةلتكامل سلسل الفرعيةنه ال يوجد اتفاق عام حول االبعاد إحيث  ،الباحثين
 تأثيرها ةكما تم قياس درج مختلفةمن توصيفها في دراسات  على الرغم ة،العالقات بين هذه االبعاد غير ثابت

 .(Abu Zeid, 2015على مستوى األداء المؤسسي للشركات )
 الدراسة: مشكلة

كثير من الشركات على تكامل سلسلة التوريد كوسيلة لمواجهة التحديات وشكلت أهمية تكامل  اعتمدت
 لم تحظ  ها نأال إ ،أثر تكامل سلسلة التوريد في أداء الشركات تتناوللللعديد من الباحثين  اً سلسلة التوريد دافع

نه ما زال هنالك تباين في نتائج الدراسات فيما يتعلق بأثر تكامل أعلى  العربية، فضال البيئةفي نفسه هتمام باال
 فمثالً  ،الخاصة بسالسل التوريددبيات السابقة األوبالبحث في ، (alshiear,2014سلسلة التوريد في األداء )
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)سلسلة التوريد المرنة والرشيقة( واألداء  منظورسلسلة التوريد من  تناولت (Abu Zeid, 2014نجد دراسة )
 إلىهدفت التي ( alshiear,2014دراسة ) إلى جانب تكامل سلسلة التوريد، تتناولولم  ،المؤسسي كمتغير تابع

( على األداء االستراتيجيالتكامل  التكامل الخارجي، ،الداخليتكامل سلسلة التوريد بأبعاده)التكامل  أثرمعرفة 
 باستخدامتكامل سالسل التوريد على األداء المؤسسي  اختبرت (Abu Zeid, 2014دراسة ) في حين التشغيلي،

التكامل مع المستهلك( كأبعاد  التكامل مع المورد، حيث تناولت )التكامل الداخلي، ،مدخل القدرات التنظيمية
األداء المعتمد على المستهلك،  اعتمدت على )األداء المعتمد على المورد،و المؤسسي  لألداءلة التوريد لتكامل سلس

، في حين كمتغير وسيط وتناولت القدرات التنظيمية  ،المؤسسي لألداءومقاييس  اً أبعادبوصفها واألداء المالي( 
قامت بقياس أثر تكامل سلسلة التي  (Hamid, Ibrahim and Abdelkareem, 2020تناولت دراسة )  

التوريد في األداء التشغيلي بقطاع الخدمات الصحية. من خالل ما تم من استعراض للدراسات السابقة نجد أنه 
مازالت هناك فجوة وحاجة للمزيد من الدراسات التي تختبر تأثيرات تكامل سلسة التوريد في األداء االستراتيجي 

بلدان النامية، لذا قامت هذه الدراسة باختبار األثر الوسيط لليقظة االستراتيجية للشركات الصناعية في بيئات ال
 في العالفة بين تكامل سلسة التوريد واألداء االستراتيجي للشركات الصناعية في السودان.

 اهداف الدراسة:
لك الدراسات بغرض من خالل االستفادة من نتائج ت البحثيةوعليه فان الدراسة الحالية تهدف الي سد الفجوة 

تكامل العالقة بين  ماتطوير وتحسين األداء في القطاع الصناعي السوداني من خالل إثارة السؤال الرئيس 
وانسجاما مع أسئلة الدراسة  واألداء االستراتيجي في وجود اليقظة االستراتيجية كمتغير وسيط ؟ سالسل التوريد

 فإن الدراسة الحالية تسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف والمتمثلة في:
 الكشف عن طبيعة العالقة بين تكامل سالسل التوريد واألداء االستراتيجي -1

 تيجي.معرفة األثر غير المباشر لليقظة االستراتيجية في العالقة بين تكامل سالسل التوريد واألداء االسترا  -2

 ؟في الشركات الصناعية السودانية مستوى تكامل سالسل التوريدما  -3
 ؟مستوى األداء االستراتيجي في الشركات الصناعية السودانية ما -4

 اهمية الدراسة
وتتمثل األهمية النظرية للدراسة في أنها عملت على اختبار ثالث نظريات بغرض االعتماد على عالقات 

شركات الصناعية مساعدة متخذي القرار في لهذه الدراسة في  ةتمثل األهمية التطبيقيالتأثير فيما بينها. كما ت
ن تسهم في زيادة مستوى األداء في تلك أعنها الدراسة والتي يمكن  تطبيق النتائج التي تسفرالسودانية على 

 وتحقق االستقرار والنمو فيها. الشركات
القسم األول يوضح اإلطار النظري، القسم الذي يليه وعليه فقد جاءت هذه الورقة على النحو اآلتي: 

يستعرض المنهجية واإلجراءات المستخدمة في الدراسة، ومن ثم عرض النتائج ومناقشتها وتختتم الورقة باألثر 
 العلمية وتوصيات ببحوث مستقبلية.
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 المنهجية: 
يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد الوصفي التحليلي الذي على المنهج  باحثاناعتمد ال منهجية الدراسة:

 في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيًا وكميا، وأيضا يعمل الي التحليل والربط والتفسير.
مجتمع الدراسة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحثون، وبناء  تهوعين الدراسة مجتمع

ها فان المجتمع المستهدف يتكون من جميع الشركات الصناعية العاملة في الخرطوم على مشكلة الدراسة وأهداف
، تتضمن هذه االحصائية 2018غرفة الصناعة السودانية للعام ( شركة بحسب إحصائيات 2075والبالغ عددها )

رة من قطاعات صناعية مختلفة مثل)االغذية، الكيماويات، حيث تم االعتماد على عينة غير احتمالية ميس
تم االعتماد على اسلوب المديرين التنفيذيين، مدريري االمداد/المشتريات/اللوجستيات ومديري التشغيل، وقد 

ه يوعل، يسمحان بذلك فعنصر الوقت والتكلفة ال أمكن،دراسة المجتمع كله حتى وان  باإلمكاننه ليس أل ،العينة
( 220عدد ) عيوتم توز ( Sekaran, and Bougie, 2016) فقد تم استخدام العينة غير االحتمالية )الميسرة(

تحت اشراف  السوداني لقسم سالسل التوريد او المشتريات بتلك الشركات، الصناعياستبانة على القطاع 
 %(.93( استبانة صالحة للتحليل بنسبة بلغت )205ه فقد تم استرداد )يوعل ين،لباحثا

 :صدق وثبات أداة الدراسة
بعاد قادرة ن تكون األأو  قياسها، ألجلن تقيس األداة الظاهرة التي وضعت أعام يعني الصدق بمفهومه ال

 .بعادقياس األ علىن تكون الفقرات قادرة أو  ،قياس الدرجة الكلية على
 وى صدق المحت

وقد تم ذلك  ،للموضوع قيد الدراسة هوشمول ى مة المحتو ءمال ىومد وشكلها،االستبانة  ى هو صدق محتو 
غرض لبعاد الدراسات التي تناولت هذه األ علىثم االعتماد  نبعد، وممن خالل وضع تعريف اجرائي لكل 

 .قياسه
 :صدق المحكمين

ومن ثم  ،بعاد المختلفةاأل بينالترابط  لتحقيقاالسئلة  صباغةفي  األساسيةتمت مراعاة جميع الجوانب 
غرض التأكد من الصدق البنائي، حيث تم العمل بكافة االرشادات لعلى عدد من المحكمين  ناالستبياعرض 

 .والتوجيهات التي قدموها
 :األداة ثبات

عدة مرات متتالية، وقد  تطبيقهاعيد  إذا هان يعطي االستبيان النتائج نفسأبثبات االستبانة هو  يقصد
ن عن أسفرت النتائج أاستخدم الباحثان للتحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل الفا كرو نباخ، وقد 

( وهي 0.871و 0.749حصائيا، وكذلك تبين معامالت الفا كرونباخ تتراوح من بين )إجميع المعامالت دالة 
 .(4الجدول رقم )( وهي مبينة في CR) قيمة
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 الدراسة: مخطط
الدراسة على كل من نظرية )نظرية الموارد( حيث تعتبر نظرية الموارد المؤسسة على  نموذجأاستند تكوين 

الموارد وكفاءات المؤسسة تشمل  (Barney ,1991)أنها مجموعة من الموارد والكفاءات والقدرات، ويعتبر 
 مجموعة األصول والقدرات والعمليات التنظيمية الخاصة وكذلك المعرفة.

مسارات تحسين األداء( و )واستندت أيضًا على نظرية المقدرات والتي أخذت عددًا من المسميات منها 
وير أبعاد أداء التصنيع بشكل )المقدرات المندمجة( وتعرف بأنها القدرة على تطو)عملية التطور التنافسي( 

متزامن ومتسلسل وتدريجي. وقد أسهمت بعض برامج التحسين إلى اتساع نطاق تبني الشركات الصناعية لنظرية 
المقدرات مثل إدارة الجودة الشاملة والصيانة اإلنتاجية الشاملة والنظام اإلنتاجي المحدد، وأيضا نظرية المؤسسية 

لمؤسسات والمنظمات نتيجة لتأثير آليات قسرية وقوى التقليد، الضغوط المعيارية والتي تدل على مدى تأثير ا
وقد بدؤوا من فرضية المصدر الرئيس لمقاومة التنظيم في إطار المحيط المؤسسي لكي يكون قادرا على لمواكبة 

 واألداء. التي تناولت العالقة بين سالسل التوريدعدد من الدراسات السابقة التغيير. فضاًل عن على 
 المتغير التابع المتغير الوسيط المتغير المستقل

 
 
 
 
 
 

 الدراسة، المصدر: إعداد الباحثين( مخطط 1الشكل )
 فروض الدراسة:

 تتوسط اليقظة االستراتيجية العالقة بين تكامل سلسلة التوريد واألداء االستراتيجي وتتفرع منها:
 .تتوسط اليقظة التنافسية العالقة بين التكامل مع المستهلك واألداء االستراتيجي 
  مع المورد واألداء االستراتيجي.تتوسط اليقظة التنافسية العالقة بين التكامل 
 .تتوسط اليقظة التنافسية العالقة بين التكامل مع الوسطاء واألداء االستراتيجي 

 .تتوسط اليقظة التكنولوجية العالقة بين التكامل مع المستهلك واألداء االستراتيجي 

 جي.تتوسط اليقظة التكنولوجية العالقة بين التكامل مع المورد واألداء االستراتي 

  .تتوسط اليقظة التكنولوجية العالقة بين التكامل مع الوسطاء واألداء االستراتيجي 

 .تتوسط اليقظة التجارية العالقة بين التكامل مع المستهلك واألداء االستراتيجي 

 .تتوسط اليقظة التجارية العالقة بين التكامل مع المورد واألداء االستراتيجي 

 قة بين التكامل مع الوسطاء واألداء االستراتيجي. تتوسط اليقظة التجارية العال 

 

 تكامل سلسلة التوريد

 التكامل مع الموردين

 التكامل مع الزبائن

 التكامل مع الوسطاء

 اليقظة االستراتيجية

 اليقظة التكنولوجية

 اليقظة التنافسية

 اليقظة التجارية

 األداء االستراتيجي
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 اإلطار النظري:
 ،وله تدرج مرحلي في النشوء والتبلور ة،وهو ذو نشأة حديث متداخالً مفهوما مفهوم سلسلة التوريد  يعتبر

 ,Assafفهو يتضمن مسارين منفصلين األول يتعلق بإدارة الشراء والتزويد والثاني يتعلق بإدارة اللوجستيات )

بتدفق المنتجات والخدمات والمعلومات من مصادر  المرتبطة األنشطةالتوريد تمثل جميع  ةوسلسل، (2015
من خالل تحسين العالقات بين  األنشطةوهي تعبر عن مستوى التكامل بين هذه  ،التوريد ووصولها إلى الزبون 

وذلك للوصول إلى األداء الجيد  ،و منظماتأالتوريد سواء كانت هذه الوحدات أفرادا  ةوحدات سلسل
(alshiear,2014 وتؤدي )تحضير الخدمات والمنتجات وتحويلها  ةالتوريد في الواقع العملي عملي لةسلس ةدار إ

وهذا يحتاج الي عدة مراحل  ،لالستهالك من جانب الزبائن جاهزةن تصبح خدمات ومنتجات أإلى  ةوليأمن مواد 
وهذا المفهوم يحقق منافع  ،المستهلك النهائي ىمن الموردين الرئيسين حتن تمتد هذه المراحل من أوالبد 

 ةالقضايا اهمي أكثرمن  اصالتوريد واحد ةويعتبر تكامل سلسل، (albarazi ,2012) ةتنافسي زةومي استراتيجية
مل سلسلة تكا ة( وتقوم فكر Abu Zeid, 2015ومن اهم عناصر الدعم لها ولمخرجاتها ) ،سلسلة التوريد ةدار إفي 

فهذا التكامل بينها يساعد  ،التوريد على التشارك في المعلومات والتنسيق بين العمليات واالعتماد المتبادل بينها
لحاجات  سريعة واستجابةاالبداع مع تقليل التكاليف وعدم التأكد  زيادةفي تخطي قيود الموارد ليساعد ذلك في 

تكامل سلسلة التوريد هي المفتاح الرئيسي لنجاح  ةإدارة حالخرون بأن آ(. ويرى Abu Zeid, 2016الزبون )
 ,Abu Zeidالشركات وسالسل التوريد حيث يعد تكامل سلسلة التوريد مدخل حديث في اجندة الباحثين )

2016). 
 ابعاد تكامل سالسل التوريد:

 الموردين:التكامل مع  -1

وتوقعاتهم الحتياجات الشركة المصنعة، من أجل إن تطوير عالقات التكامل مع الموردين يسهل فهمهم 
حول المنتجات والعمليات والجداول  تلبية متطلباتها المتغيرة بشكل أفضل ويتم ذلك من خالل تبادل المعلومات

الزمنية وقدرات المصنعين على تطوير خطط اإلنتاج، وتحسين أداء التسليم، مما يساعد الموردون على تحقيق 
 ,Koufterosدمة العمالء، والتي بدورها تمكن المصنعين على تحسين خدمة عمالئهم ) مستوًى عاٍل من خ

et al, 2007). 
وتكون هذه العالقة مبنية  ،التشارك بين المورد والشركة في الرؤية المستقبليةحيث يعبر مفهوم التكامل عن 

 خفيضفي ت والتعاون (، Assaf, 2015)المختلفة  االنشطةمشاركة في الوتمتد لتشمل  وااللتزام،الثقة  على
 علىزم لتطوير المنتج وتحسين فرص الحصول الوتقليل الوقت ال ة المشترا  التكاليف وتحسين جودة المواد
 (.alfadl,2016التكنولوجيا وتطويرها وتطبيقها )

 الزبائن:التكامل مع  -2
غرض إدارة لبها الشركات تنطلق التي  الروابط المعبرة عن الممارسات يعكس التكامل مع الزبائن جميع

وتحسين رضاه  المستهلكوالعمل على بناء عالقات طويلة األمد مع  المستهلكالواردة من جانب  الشكاوى وحل 
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، توفر (Assaf, 2015إلى مستوى إسعاده ) حاجاته ورغباته وصوالً  عال شباوتقديم منتجات راقية ومتميزة 
ة فرًصا لتحسين دقة معلومات الطلب، مما يقلل من وقت تصميم العالقة الوثيقة بين الزبائن والشركة المصنع

المنتج وتخطيط اإلنتاج وتقادم المخزون، مما يتيح لها أن تكون أكثر استجابة الحتياجات الزبائن، ألن تكامل 
التكاليف، الزبائن يولد فرًصا لالستفادة من الذكاء المضّمن في العمليات التعاونية، فهو يمّكن المصّنعين من تقليل 

 أفضلوهو من بسرعة،  (Song and Di Benedetto, 2008)وخلق قيمة أكبر واكتشاف تغييرات الطلب 
 (.alfadl,2016للمستهلكين ) ها والتي تهدف إلى تحقيق رضا عالٍ ءجراإالممارسات التي يمكن 

 والموزعين:التكامل مع الوسطاء  -3
وريد تيتمثل في تطوير عالقات تعاون وعمل مشترك طويلة االمد مع الوسطاء والموزعين في سلسلة ال

 المشترك،والتعلم  للمشكالت،بهدف تحقيق التقارب والثقة المتبادلة والتنسيق المالئم لألنشطة والحل المشترك 
ت وتوافرها بدرجات عالية المخاطر وشفافية المعلوما فضاًل عن والمكتسبات،والمشاركة في النجاح 

(alfadl,2016) سالسل التوريد المتكاملة تركز على عالقات سلسلة التوريد "األولية" العالقة بين الوسطاء ،
والمصنعين والعالقات "النهائية" بين الوسطاء وفرق المشتريات، إذ يتم تصميم برامج واستراتيجيات حول كيفية 

استراتيجي وكيف يمكن  إعادة صياغة هذه العالقات وتعزيزها والحفاظ عليها  االرتقاء بهذه العالقات إلى مستوى 
 (.Cole, and Aitken, 2020لصالح جميع شركاء سلسلة التوريد)

 االستراتيجية: اليقظة
 ،قدم من ذلك بكثيرأن تطبيقاته ترجع إلى أات، غير يالثمانين بدايةفي  االستراتيجية اليقظةظهر مصطلح 

إلى استخدام آليات جمع وتحليل المعلومات من قبل العديد من الدول والمؤسسات قبل تبلور  وألن ذلك يرجع
سهم جمع وتحليل المعلومات بشكل كبير في تطور بريطانيا العظمى أالمصطلح في معناه المعاصر، كما 

ر عند اعتمادها على مر كذلك على اليابان في القرن التاسع عشوينطبق األ الصناعية، الثورةوالسويد في بدايات 
 نظامافي عهد بيسمارك الذي وضع  أللمانيا بالنسبةلالنفتاح على العالم، وكذلك الحال  المعلوماتية اليقظة

 .(ramli, 2017)الصناعية الثورةفي مجال  الحاصلةهم التحوالت والتطورات أ لتحديد  معلوماتيا
االجراء الجماعي المستمر من خالل مجموعة اليقظة االستراتيجية: وهي ذلك   (humbertlescaتعريف )

من األفراد تتولى جمع واستعمال المعلومات بشكل تطوعي واستباقي بما يتماشى والتغيرات المحتمل حدوثها في 
وأيضا تعرف اليقظة  البيئة الخارجية، وهذا من أجل خلق فرص أعمال والتخفيض من مخاطر عدم اليقين،

عى إلى معرفة بيئة االعمال واستباق التغيرات، فهي صيرورة معلوماتية من خاللها االستراتيجية بأنها تنظيم يس
يستمع التنظيم لبيئته حتى يتمكن من اتخاذ القرارات والتسيير فيما بعد، وتصنف هذه الصيرورة ضمن مجموع 

 نظم المعلومات، وتسمح للمسيرين بحسن القيادة في االوقات العصيبة.
من وجهه نظر العديد من الكتاب  ةالمختلفاليقظة االستراتيجية هم تعاريف أ بين فيما يلي جدول يوضح وي

 والباحثين:
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 يوضح تعاريف اليقظة االستراتيجية :(1الجدول )
 التعريف الباحث ت
1/ 

ramali ,2017 
ذلك االجراء الجماعي المستمر من خالل مجموعة أفراد تتولى جمع واستعمال 
المعلومات بشكل طوعي واستباقي بما يتماشى والتغيرات المحتمل حدوثها في البيئة 

 الخارجية، وهذا من أجل خلق فرص أعمال والتخفيض من مخاطر عدم اليقين.
2/ 

shawish, 2017 ال والمعلومات الخارجية، والتي قد يكون لها تأثير بأنها نظام بحث واستكشاف لألعم
 كبير على مستقبل المؤسسة في المدى القصير والمدى الطويل .

3/ 
Omar, 2017  عمليه استراتيجية تزود المؤسسة بالمعلومات التي تؤهلها لمواجهة المنافسة بشكل

 فس.أفضل باالعتماد على أسس ومقاييس علميه وهي المفتاح االساسي للتنا
4/ 

waqanuni,2016  بأنها المراقبة الشاملة والذكية لبيئة المنظمة من أجل االطالع على المعلومات
 الواقعية والحاملة لمالمح المستقبل.

5/ 
Yamneh, 2016  تعرف بأنها نشاط أو عملية تسمح للمؤسسة بمالحظه البحث، تحليل ونشر

 اغتنام الفرص وتجنب التهديدات.المعلومات ألهداف استراتيجية وتنافسية من أجل 
6/ 

Medawar, 2013  هي مجموعة من االساليب المنسقة التي تنظم جمع وتحليل ونشر واستخدام
 المعلومات المفيدة حفاظا على بقاء المؤسسات ونموها.

7/ 
Nour Al-

Abidin, 2012 

لوماتية بأنها تنظيم يسعى لمعرفة بيئة االعمال واستباق التغيرات، فهي سيرورة مع
يكون من خاللها التنظيم في استماع لبيئته حتى يتمكن من اتخاذ القرارات والتسيير 

 فيما بعد.
8/ 

nasiruh ,2011 
هي عباره عن طريقه تحويل المعلومات المكتسبة في سياق رصد البيئة من أجل 
اكتشاف وجمع افضل االشارات الضعيفة للتهديدات والفرص وبأسرع وقت ممكن، 

 وهي ايضا النظام الذي يهدف لالبتكار واتخاذ القرارات .
 .ةعلى الدراسات السابق دعتمااال ينإعداد الباحثالمصدر: 

 االستراتيجية: اليقظة أبعاد
 اليقظة التكنولوجية -1

هي اليقظة التي تكرسها المؤسسة االقتصادية بصفة خاصة لتطوير التكنولوجيات مع كل ما يحمله هذا 
منتجات أو خدمات، تطوير مراحل وعمليات  رالمصطلح من اكتشافات علميه )أبحاث اكاديمية وتطبيقية(، ابتكا

(، وتهتم اليقظة Ramli, 2017التصنيع، تطوير معدات واآلن جديدة وحتى تطوير أنظمة المعلومات )
التكنولوجية بجمع المعلومات التي تمكن المؤسسة من تحقيق سبق في مجال اإلبداعات التكنولوجية، وينصب 

 Nour Al-Abidin)التقنية واالكتشافات العلمية والتجديد االلكتروني اهتمامها على التطورات التكنولوجية و 

2012.) 
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  التنافسية اليقظة -2

يعود الفضل في ظهورها إلى مايكل بوتر إذ بعد صدور كتابه )الميزة التنافسية( ازداد االهتمام بالمنافسين 
وليشمل المنافسين المحتملين ومنتجي واتسع نطاق المنافسة ليتعدى النافسين الحاليين داخل قطاع الصناعة 

السلع البديلة والموردين والموزعين، وتبحث اليقظة التنافسية في االشياء التي تجعل من المؤسسة رائدة في 
محيطها التنافسي، ومن بين هذه األشياء هي األعمال التي ال يستطيع المنافسون القيام بها، أي الميزة التنافسية 

ولكن مع زيادة حدة المنافسة ومزيد من انفتاح األسواق واندماجها في سوق عالمية موحدة، للمؤسسة للمؤسسة . 
يجب أن تعمل اليقظة التنافسية على استشراف التغيرات الممكنة وتوقع سلوكيات المنافسين، إذ تعتبر اإلشارات 

 (.Nour Al-Abidin 2012)الضعيفة أهم المعلومات االستراتيجية المستهدفة 

 ة التجارية:اليقظ -3
تهتم المؤسسة أيضا بتطوير يقظتها التجارية، وهي تخص المجال التسويقي، أي كل ما يرتبط بالعالقات 
واألنشطة التجارية والطرائق التسويقية، حيث تركز اهتمامها على أسواقها األمامية والخلفية )الزبائن والموردين( 

حاجاتهم وكذلك طرائق إرضائهم والعالقات التي تجمعها فتسعى لمعرفة العوامل المؤثرة في سلوك الزبائن و 
( أن اليقظة التجارية تهتم بترصد waqinuni,2016( ويرى )Nour Al-Abidin 2012بمورديها وبموزعيها )

 المحيط الخارجي للمنظمة الذي يرتكز خاصة على الزبائن، الموردين والموزعين. 
 األداء االستراتيجي:

 ،االستراتيجي على الرغم من كثره االدبيات التي تناولت الموضوع داءموحد لألمن الصعب تقديم تعريف 
( ramli, 2017هداف المؤسسات وغاياتها )أ المفكرين إلى  ةنظر  الختالفولقد تعددت المفاهيم التي عبرت عنه 

( aljabiriu, 2017في القياس من قبل الباحثين والكتاب والممارسين ) ةوبسبب تباين المعايير والمقاييس المعتمد
ولكن هنالك اتفاق ضمني للتعبير عن األداء  ،وبسبب تباين الفلسفات والمداخل واالهتمام في هذا المجال

( فمثال يرى almayali , 2017في تحقيق االهداف والغايات ) ةلمنظمعند اتمثل وي ةاالستراتيجي للمنظم
(alhidad , 2017 )ةوالمهام التي يزاولها الموظف في المنظم ةاالنشطعن  ةن األداء االستراتيجي هو عبار أ 

 ةوفقا للموارد المتاح يةوفاعل ةبكفاء ةالتي يحققها في مجال عمله بنجاح لتحقيق اهداف المنظم يةوالنتائج الفعل
 للعمل. ةق المحددائوالقاعد واالجراءات والطر  ةدارياإل ةواالنظم

على االيفاء بمتطلبات  ةالمنظم ةعن "انعكاس لقدر  ةعبار من يعرف األداء االستراتيجي بأنه  ثمةفي حين 
القريب والبعيد  ى)مثل رضا العمالء ووالئهم( على المد ةومتطلبات بيئتها الخارجي )مثل الموارد(ةبيئتها الداخلي

 ةالعمليات والمراحل االستراتيجي ةلكاف ةن األداء االستراتيجي يمثل نتيجإبالمنافسين، كما يمكن القول  ةمقارن
 .(Jamal al-Din, 2017فيها ) ةلإلدارة االستراتيجي ة ويعتبر  مرآ  ة،تتم داخل المنظمالتي  ةالمختلف

 نظر العديد من الكتاب والباحثين: ةي جدول يوضح ويبين أهم تعاريف األداء االستراتيجي من وجهأتفيما ي
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 االستراتيجييوضح تعاريف األداء  :(2الجدول )
 التعريف الباحث ت

1/ 
Al-Jabri, 2017 

هو محصلة نهائية لتظافر المؤشرات المالية وغير المالية التي تقوم على اساس التكامل 
بداع والتعلم داخل بين الجوانب التسويقية والمالية للعمليات وتهيئة المناخ المناسب لإل

 المنظمة.
2/ 

aleabdy,2017  زيادة رضا الزبون و  ىما يؤدي المهو قدرة المنظمة على تحقيق النتائج المستهدفة لها
 تعاظم قيمتها المدى الطويل.

3/ 
Shennawa, 2017 

األداء االستراتيجي يدل على أداء ووضع المنظمة التنافسي مقارنة مع المنافسين الرئيسين 
ة وعي المنظمة بالعالمة التجارية قدم وزياد أفي المناطق الحرجة مثل الحصول على موط

 و االستجابة للضغوط التنافسية.
4/ Jamal al-Din, 

2017 
 هداف االستراتيجية بعيدة المدى .عبارة عن مدى تحقيق المنظمة لأل

5/ 
Ramli ,2017 

األداء االستراتيجي هو انعكاس االنشطة وسلوكيات وفعاليات المنظمة ومدى استجابة 
هداف وللخطط لما الملموسة وغير الملموسة وفق االستراتيجيات المتبعة لألاستقالل الموارد 

 في المدى القريب والبعيد.
6/ 

Al-Abidin,2017  المقاييس التي تساعد على تقييم قدرة المنظمة في ربط حاضرها بمستقبلها ومدى استجابتها
 هدافها.أ  للموارد البشرية واستقاللها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق

7/ 
alhadad ,2017 

عبارة عن االنشطة والمهام التي يزاولها الموظف في  هنأيعرف األداء االستراتيجي على 
هداف المنظمة بكفاءة أ ة التي يحققها في مجال عملة بنجاح لتحقيق يالمنظمة والنتائج الفعل

 للعمل. ةق المحددائواالجراءات والطر ة وفقا للموارد المتاحة واالنظمة االدارية وللقواعد يوفاعل
8/ 

aljawfy,2015  ويعكس كيفية  أهدافها،األداء االستراتيجي يعني انعكاس لقدرة المنظم وقابليتها على تحقيق
 استخدام الموارد المادية والبشرية والمالية واستغاللها بالصورة المالئمة لتحقيق القرض منها.

9/ 
hujaj ,2014 

هداف والخطط الموضوعة لها وافرص المؤسسة واستمرارها ومدى تنفيذها لألن وجود إ
عمالها وبالشكل الذي أ  ألداءساسية ن تمتلك المستلزمات األأاالهداف ينبغي لها  هتحقيق هذ

 ة المطلوبة.ييحقق الكفاءة وللفاعل
10/ 

karjy,2013 لكيفية استخدام  انعكاسوهو  ،ةلنشاط المنظم ةالنهائي ةيعرف األداء االستراتيجي بالنتيج
 لتحقيق اهدافها. ةوالبشري ةلمواردها المادي ةالمنظم

 .ةعلى الدراسات السابق باالعتماد ينإعداد الباحثالمصدر : 
 الجانب التطبيقي:

( الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع K-S: تم استخدام اختبار كولمجوروف _ سمرنوف )اختبار التوزيع الطبيعي
( 0.053تساوي ) (.Sig( والقيمة االحتمالية )1.348التوزيع الطبيعي من عدمه، حيث تبين أن القيمة تساوي )

يتم استخدام االختبارات   وبذلك فإن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي، حيث 0.05وهي أكبر من مستوى الداللة 
 البيانات واختبار فرضيات.المعملية لتحليل 
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 التحليل العاملي االستكشافي:
 (SPSS 25للتأكد من صالحية األنموذج تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  )

 في إجراء عملية التحليل العاملي االستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي  (AMOS 25فضاًل عن برنامج )

المكون من ثالثة متغيرات هي )تكامل سالسل التوريد بوصفها متغيرًا مستقاًل، اليقظة ألنموذج الدراسة 
متغيرًا تابعًا( حيث تم إعطاء كل عبارة من  بوصفهمتغيرًا وسيطًا، األداء االستراتيجي بوصفها االستراتيجية 

عبارة( 32ستبانة على)العبارات التي استخدمت لقياس كل متغير في االستبانة وزنا نسبيا، حيث احتوت اال
واستخدمت طريقة المكونات األساسية وطريقة تدوير العوامل من أجل تحديد معامالت التشبع، وتم حذف 

( الختبار كفاية العينة المأخوذة KMO( و استخدام اسلوب )James G, 2014) 0.5العبارات التي يقل عن 
( Bsrtlettواجراء اختبار ) 0.6ل نتائج التحليل هي في تفسير الظاهرة المدروسة، إذ إن أقل قيمة لكفاية قبو 

 ( 0.05بوصفه مؤشرًا للعالقة بين المتغيرات، إذ يجب أن تكون قيمته دالة عند مستوى معنوية أقل من )

والجدول اآلتي يوضح نتائج عملية التحليل العاملي االستكشافي ألنموذج الدراسة المكون من ثالثة متغيرات 
 عبارة(. 26وعدد )
 (: التحليل العاملي االستكشافي لتكامل سالسل التوريد3الجدول )

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .836 

Bartlett's est of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1092.120 

Df 105 

Sig. .000 

 .تتشارك الشركة مع الموردين الرؤية المستقبلية 515.  

 . تتسم العالقة بين الموردين والشركة بالثقة 685.  

 .توجد قنوات اتصال رسمية  بين الموردين  والشركة 847.  

    
 . ن المعلومات الالزمة للشركة عن طبيعة المواد الخامو يقدم المورد 603.  

 .تعمل الشركة على بناء عالقات طويلة األجل مع الموردين 644.  

 .تعاون وثيق بين الشركة والوسطاءتوجد عالقة    810.

 .يتم التنسيق بشكل مالئم لألنشطة المشتركة بين الشركة والوسطاء   789.

 . يتم التعاون بين الشركة والوسطاء في حل المشكالت   849.

 .هنالك عملية تعلم مشترك بين الشركة والوسطاء   851.

 .هنالك عملية تكامل بين الشركة والوسطاء   866.

 .تحرص الشركة على تطوير عالقات طويلة األمد مع الزبائن  735. 

 .تحرص الشركة على المعاملة الحسنة مع المستهلك  815. 

 . الواردة من العمالء بسرعة ى تعمل الشركة على حل الشكاو   819. 

 .توجد قنوات اتصال رسمية  بين الشركة والزبائن  733. 

 .والء المستهلكتحرص الشركة على   718. 

 .(SPSS. v 25, 2021)مخرجات البرمجية اإلحصائية  : المصدر
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 ,Kaiser et al( وفقا لقاعدة )0.836) بلغت KMOأن قيمة اختبار إلى  ،(3)تشير بيانات الجدول 

يتضح بأن القيمة ( ف0.5يجب أن يفوق ) KMOلقيمة  األدنى المقبول والتي تنص على أن الحد (1974
وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيا ومالئما هي أكبر من القيمة المحددة،   KMO لمعامل اختبارالمستخرجة 

 للدراسة.
 (: التحليل العاملي االستكشافي لليقظة االستراتيجية4الجدول )

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .869 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1156.297 

Df 78 

Sig. .000 

 . تراقب الشركة بشكل متواصل االكتشافات العلمية المتعلقة بنشاطها   720.

 .الشركة على اطالع دائم ببراءات االختراع المحققة في مجال نشاطها   773.

 . تعرف الشركة المستجدات التكنولوجية المتعلقة بالتصنيع في مجال نشاطها   839.

 . تراقب الشركة باستمرار التطورات الحاصلة في مجال أنشطتها   797.

 . تتبع الشركة التطورات التكنولوجية والتجهيزات المتعلقة بنشاطها   809.

 . تعمل الشركة باستمرار على جمع المعلومات الكافية حول كفاءات  منافسيها  837. 

 . تقوم الشركة بتتبع التوجهات االستراتيجية لمنافسيها  860. 

 .الشركة على علم بأهداف المنافسين  827. 

 .يتخذها المنافسون  التيهم القرارات أ تراقب الشركة   838. 

 . حصتها السوقية بأوضاعالشركة على دراية دائمة  796.  

 .تراقب الشركة باستمرار صورتها عند عمالئها 720.  
 . الشركة على اطالع بمستجدات سوق المدخالت 812.  

 .الشركة على دراية بالمدخالت الجديدة 875.  

 .(SPSS. v 25,2021)مخرجات البرمجية اإلحصائية  : المصدر
 (Kaiser, 1974( وفقا لقاعدة )0.869) بلغت KMOأن قيمة اختبار إلى  ،(4)تشير بيانات الجدول 

 تضح بأن القيمة المستخرجة( في0.5يجب أن يفوق ) KMOلقيمة  األدنى المقبول تنص على أن الحد والتي
 للدراسة.وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيا ومالئما هي أكبر من القيمة المحددة،   KMO لمعامل اختبار
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 (: التحليل العاملي االستكشافي لألداء االستراتيجي5الجدول )
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .847 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 410.251 

Df 10 

Sig. .000 

 . عالقة الشركة مع العمالء أدت إلى تطوير المنتجات 842.

 . عالقة الشركة مع العمالء أدت إلى دخول أسواق جديدة 850.

 .عالقة الشركة مع العمالء أدت إلى تطوير تكنولوجيا جديدة 796.

 . عالقة الشركة مع العمالء أدت إلى معرفتهم بصورة أفضل 760.

 أفضل ةعالقة الشركة مع العمالء أدت إلى فهم السوق بصور  797.
 .(SPSS. v 25.2021)مخرجات البرمجية اإلحصائية  : المصدر

 (Kaiser, 1974( وفقا لقاعدة )0.847) بلغت KMOأن قيمة اختبار إلى  ،(5)تشير بيانات الجدول 
يتضح بأن القيمة المستخرجة ( ف0.5يجب أن يفوق ) KMOلقيمة  األدنى المقبول والتي تنص على أن الحد

 للدراسة.وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيا ومالئما هي أكبر من القيمة المحددة،   KMO لمعامل اختبار
 ألنموذج الدراسة: لعاملي التوكيديالتحليل ا

( في إجراء عملية التحليل العاملي التوكيدي AMOS v.25تم استخدام حزمة برنامج التحليل االحصائي )
المتغيرات والعوامل للنموذج يستخدم هذا النوع ألجل اختبار الفرضيات المتعلقة بوجود أو عدم وجود عالقة بين 

الكامنة كما يستخدم التحليل العاملي التوكيدي كذلك في تقييم قدرة نموذج العوامل على التعبير عن مجموعة 
حيث ان كل مؤشرات جودة المطابقة  البيانات الفعلىة وكذلك في المقارنة بين عدة نماذج للعوامل بهذا المجال

 شكل التالي:تحقق شروط المطابقة. كما هي موضحة في ال
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 .Amos)مخرجات التحليل االحصائي من (: التحليل العاملي التوكيدي ألنموذج الدراسة، المصدر: 2الشكل )

v 25,2021). 
 أنموذج الدراسة: جودة مؤشرات

قبل  من المفترضة والمصفوفة التحليل في الداخلة للمتغيرات التغاير مصفوفة بين التطابق افتراض ضوء في
 المفترض للبيانات نموذجاأل قبول يتم والتي المطابقة، هذه جودة على الدالة المؤشرات من العديد تنتج نموذجاأل

 .المطابقة جودة بمؤشرات تعرف والتي ضوئها في رفضه أو
 نموذج الدراسةأ جودة مؤشرات(: 6الجدول )

Measure Estimate Threshold Interpretation Cutoff Criteria* 

 

CMIN 118.930 -- -- 

DF 83 -- -- Measure Terrible Acceptable Excellent 

CMIN/DF 1.433 
Between 1 

and 3 
Excellent CMIN/DF > 5 > 3 > 1 

CFI 0.971 >0.95 Excellent CFI <0.90 <0.95 >0.95 

SRMR 0.045 <0.08 Excellent SRMR >0.10 >0.08 <0.08 

RMSEA 0.052 <0.06 Excellent RMSEA >0.08 >0.06 <0.06 
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PClose 0.433 >0.05 Excellent PClose <0.01 <0.05 >0.05 

*Note: Hu and Bentler (1999, "Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance 

Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives"). 

 ألنموذج الدراسة:تحليل االعتمادية والصالحية 
(، تم احتساب قيمة 1إلى  0)يستخدم تحليل االتساق للعثور على االتساق الداخلي للبيانات ويتراوح من  

احتساب حيث يتم االعتماد قيمة ألفا كرو نباخ عن طريق  الداخلي،)ألفا كرو نباخ( للعثور على اتساق البيانات 
(Composite Reliabilitiesالموثوقية المركب ) ة وأيضا احتساب كل منMaximum Shared Variance 

MSV, maximum shared variance MaxR (H)،Average Variance Extracted AVE  )للتأكد 
( يوضح نتائج 4والجدول رقم ) ،نموذج والجدول التالي يوضح الفا بعد التحليل العاملي التوكيديمن صالحية األ

 (.CRاختبار الفا كرو نباخ )
 (: تحليل االعتمادية والصالحية7الجدول )

 CR AVE MSV MaxR(H) 

التكامل 
مع 

 الموردين

التكامل 
مع 

 الوسطاء

التكامل 
مع 

 الزبائن

األداء 
 االستراتيجي

اليقظة 
 التكنولوجية

اليقظة 
 التنافسية

اليقظة 
 التجارية

التكامل مع 
 الموردين

0.727 0.572 0.423 0.728 0.756       

 التكامل مع
 الوسطاء

0.823 0.608 0.238 0.832 0.447*** 0.780      

التكامل مع 
 الزبائن

0.787 0.552 0.551 0.790 0.626*** 0.473*** 0.743     

األداء 
 االستراتيجي

0.789 0.652 0.617 0.789 0.650*** 0.488*** 0.743*** 0.807    

اليقظة 
 التكنولوجية

0.875 0.702 0.197 0.908 0.307** 0.225* 0.335*** 0.444*** 0.838   

اليقظة 
 التنافسية

0.842 0.642 0.371 0.857 0.369*** 0.307** 0.443*** 0.604*** 0.428*** 0.801  

اليقظة 
 التجارية

0.815 0.689 0.617 0.818 0.528*** 0.350*** 0.580*** 0.785*** 0.410*** 0.609*** 0.830 

 .(Amos. v 25,2021)مخرجات التحليل االحصائي إعداد الباحثين من : المصدر
من خالل بيانات الجدول يتضح أن قيمة الفا لكافة األبعاد أعلى من الحد المقبول وعليه فإن نتائج تحليل 

 .Gaskin, J. & Lim, Jاالعتمادية والصالحية تؤهل األنموذج الى الخطوة القادمة وهي اختبار الفروض 

(2016)) 

 الدراسة:اختبار فروض 
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 المعادلة نمذجة أسلوب على للبيانات اإلحصائي التحليل عملية في الباحثان الختبار فرضيات الدراسة أعتمد

 التي األغراض يماثل فيما المسار تحليل ( ويستخدمStructural Equation Modeling [SEM])البنائية 

 تحليل ولكن المتعدد، االنحدار لتحليل امتداداً  يعتبر تحليل المسار إن إذ المتعدد، االنحدار تحليل فيها يستخدم

 The Modeling ofالمتغيرات ، بين التفاعالت نمذجة في الحسبان يضع إنه حيث فعالية، أكثر المسار،

Interactions وعدم الخطية Nonlinearities المزدوج الخطي واالرتباط القياس، وأخطاء 

Multicollinearity  المستقلة ) بين المتغيرات(Jeonghoon ,2002  والشكل اآلتي يوضح أنموذج الدراسة .
 .واختبار الفروض

 
 Amos. v)مخرجات التحليل االحصائي من المصدر: (: أنموذج الدراسة واختبار الفروض، 3الشكل )

25,2021). 
 :نموذجاأل  جودة مؤشرات

قبل  من المفترضة والمصفوفة التحليل في الداخلة للمتغيرات التغاير مصفوفة بين التطابق افتراض ضوء في
 المفترض للبيانات نموذجاأل قبول يتم والتي المطابقة، هذه جودة على الدالة المؤشرات من العديد تنتج نموذجاأل

  :منها ونذكر المطابقة، جودة بمؤشرات تعرف والتي ضوئها في رفضه أو
 The relative chi-square DF الحرية  ودرجات xقيم  بين النسبة -1
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هذه النسبة  كانت فإذا الحرية، درجات على مقسومة نموذجاأل من المحسوبة كاي مربع قيمة عن عبارة وهي
 تماماً  مطابق المقترح نموذجاأل تدل على أن 2نموذج، ولكن إذا كانت أقل من تدل على قبول األ 5أقل من 

 العينة لبيانات المفترض نموذجلأل

    Goodness of Fit Index (GFI) المطابقة حسن مؤشر -2

 بذلك وهو ،الدراسة موضوع نموذجاأل طريق عن المحللة، المصفوفة في التباين مقدار المؤشر هذا يقيس

 ( وتشير1,0) بين قيمته وتتراوح التحديد معامل أو المتعدد االنحدار تحليل في المتعدد االرتباط معامل مربع يناظر

 .0 من أكبر القيمة هذه كانت وكلما العينة، مع بيانات للنموذج أفضل تطابق إلى المدى هذا بين المرتفعة القيمة

 والنموذج المقترح النموذج بين التام التطابق على ذلك دل 1 قيمته وإذا كانت النموذج، جودة على ذلك دل 9

 (Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, 1996المفترض )
 Root Mean Square Error of Approximation متوسط مربع الخطأ التقريبي:مؤشر جذر  -3

(RMSEA) 

يطابق تمامًا  نموذجاأل أن على ذلك دل فأقل 0.05 قيمته ساوت وإذا المطابقة جودة مؤشرات أهم من وهو
 بيانات كبيرة بدرجة يطابق نموذجأن األ على ذلك دل 0.08و 0.05 البيانات، وإذا كانت القيمة محصورة بين

 &James Lattin and Others,2003) ).نموذجاأل يرفضف 0.08عن  قيمته زادت إذا أما ،العينة

Marcoulides and Moustaki2002 
 :Normed Fit Index (NFI) المعياري  المطابقة مؤشر -4

 مع نموذجلألأفضل  تطابق إلى المدى هذا بين المرتفعة القيمة ( وتشير0,1بين ) المؤشر هذا قيمة تتراوح

 (Barbara. and Linda,1996العينة،) بيانات

 Comparative Fit Index  (CFI)  المقارن  المطابقة مؤشر -5

 مع نموذجأفضل لأل تطابق إلى المدى هذا بين المرتفعة القيمة ( وتشير0,1) بين المؤشر هذا قيمة وتتراوح

 (Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell1996العينة، ) بيانات
 Incremental Fit Index (IFI)المتزايد  المطابقة مؤشر -6

 مع نموذجأفضل لأل تطابق إلى المدى هذا بين المرتفعة القيمة ( وتشير0,1وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين )

 (Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell,1996العينة ) بيانات
 Tucker-Lewis Index (TLI)لويس  توكر مؤشر -7

نموذج مع أفضل لأل تطابق إلى المدى هذا بين المرتفعة القيمة ( وتشير1,0بين ) المؤشر هذا قيمة وتتراوح
 .(Joseph F. Hair, JR. and Others1995ن )إبيانات العينة، حيث 

( لمعرفة التغير المتوقع في المتغير التابع بسبب التغير الحاصل في Estimate) على معاملتم االعتماد 
للتعرف على قدرة األنموذج على تفسير  (Rكما تم االعتماد على قيمة ) المستقل،وحدة واحدة من المتغير 

مدى  للحكم على 0.05 (P) العتماد على مستوى الداللةوا العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة،
 التأثير، والجدول اآلتي يوضح قيم تحليل المسار بعد التأكد من جودة المطابقة.معنوية 
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 (: قيم المسار من سالسل التوريد الي األداء االستراتيجي8الجدول )

   Estimate S.E. C.R. P النتائج 
 تأثير ال يوجد 117. 1.569- 387. 607.- التكامل مع الموردين ---> اليقظة التكنولوجية

 ال يوجد تأثير 338. 958.- 136. 130.- التكامل مع الوسطاء ---> اليقظة التنافسية

 ال يوجد تأثير 375. 887.- 114. 102.- التكامل مع الوسطاء ---> اليقظة التكنولوجية

 يوجد تأثير 003. 2.995 410. 1.228 التكامل مع الزبائن ---> اليقظة التكنولوجية

 يوجد تأثير 038. 2.070- 498. 1.031- التكامل مع الموردين ---> التنافسيةاليقظة 

 يوجد تأثير *** 3.337 538. 1.795 التكامل مع الزبائن ---> اليقظة التنافسية

 ال يوجد تأثير 083. 1.731- 427. 740.- التكامل مع الموردين ---> اليقظة التجارية

 ال يوجد تأثير 321. 993.- 124. 123.- الوسطاءالتكامل مع  ---> اليقظة التجارية

 يوجد تأثير *** 3.582 465. 1.666 التكامل مع الزبائن ---> اليقظة التجارية

 ال يوجد تأثير 391. 858.- 1.058 907.- التكامل مع الموردين ---> االستراتيجياألداء 

 ال يوجد تأثير 732. 342.- 200. 069.- التكامل مع الوسطاء ---> االستراتيجياألداء 

 ال يوجد تأثير 195. 1.296 1.637 2.122 التكامل مع الزبائن ---> االستراتيجياألداء 

 ال يوجد تأثير 787. 270.- 110. 030.- اليقظة التكنولوجية ---> االستراتيجياألداء 

 يوجد تأثيرال  535. 621.- 276. 172.- اليقظة التنافسية ---> االستراتيجياألداء 

 ال يوجد تأثير 819. 229. 335. 077. اليقظة التجارية ---> االستراتيجياألداء 

 .(Amos. v 25, 2021)مخرجات التحليل االحصائي إعداد الباحثين من  المصدر:
( يتضح أن التكامل مع الوسطاء ال يؤثر على اليقظة االستراتيجية، ألن قيمة 8)من خالل بيانات الجدول 

التكامل مع الزبائن يؤثر على اليقظة االستراتيجية، ألن قيمة . في حين إن 0.05أكبر من   (Pمستوى الداللة )
ألن قيمة . والتكامل مع الموردين يؤثر على اليقظة )التجارية والتنافسية( 0.05أقل من   (Pمستوى الداللة )
موردين ال يؤثر على اليقظة التكنولوجية. وإن التكامل مع ال. في حين إن 0.05أقل من   (Pمستوى الداللة )

. في حين إن 0.05أقل من   (Pالتكامل مع الزبائن يؤثر على األداء االستراتيجي، ألن قيمة مستوى الداللة )
أكبر من  (Pوقيمة مستوى الداللة ) التكامل مع كل من )الوسطاء والموردين( ال يؤثر على األداء االستراتيجي 

أقل من   (Pتؤثر على األداء االستراتيجي، ألن قيمة مستوى الداللة ))التنافسية والتجارية(  . واليقظة0.05
أكبر  (Pاألداء االستراتيجي، ألن قيمة مستوى الداللة ). واخيرا نجد أن اليقظة التكنولوجية ال تؤثر على 0.05

 .0.05من 

تكامل سالسل التوريد واألداء بين في العالقة  لليقظة االستراتيجيةللكشف عن الدور الوسيط 
 :االستراتيجي

يتم في البداية التحقق من بعض الشروط الختبار الدور  إذ (Path analysisتم استخدام تحليل المسار )
حصائيا للمتغير المستقل على المتغير إداللة  ي( وجود أثر معنوي ذ1تية )الوسيط والتي تتمثل في الخطوات اآل
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( وجود أثر معنوي 3حصائيا للمتغير المستقل على المتغير الوسيط )إداللة  يعنوي ذ( وجود أثر م2التابع )
تي يوضح نتائج اختبار حصائيا للمتغير المستقل والمتغير الوسط على المتغير التابع. والجدول اآلإداللة  يذ

 المتغير الوسيط بعد التحقق من تلك الشروط.
 تكامل سالسل التوريد واألداء االستراتيجي بين في العالقة يةاالستراتيجللكشف عن الدور الوسيط لليقظة 

لتكامل وكنتيجة األداء االستراتيجي كشرط لتحقيق  اليقظة االستراتيجيةوبهدف معرفة داللة الدور الوسيط 
 باستخدام الموقع الخاص التاليSobel باختبار  االستعانةتمت  سالسل التوريد

(http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm )التالي. والنتائج موضحة بالجدول 
 (Two Tailed Significance(: قيم المسار للعالقة غير المباشرة )9الجدول )

Indirect Effects - Two Tailed Significance (BC) (Group number 1 - Default model) 

 التكامل مع الموردين التكامل مع الوسطاء التكامل مع الزبائن  

 ... ... ... اليقظة التكنولوجية

 0.065 0.585 0.197 االستراتيجياألداء 

 ال يوجد توسط ال يوجد توسط ال يوجد توسط نتيجة التوسط

Indirect Effects - Two Tailed Significance (BC) (Group number 1 - Default model) 

 التكامل مع الموردين التكامل مع الوسطاء التكامل مع الزبائن  

 ... ... ... اليقظة التجارية

 0.147 0.853 0.008 االستراتيجياألداء 

 ال يوجد توسط ال يوجد توسط يوجد توسط نتيجة التوسط

Default model) -(Group number 1 Two Tailed Significance (BC)  -Indirect Effects  

 التكامل مع الموردين التكامل مع الوسطاء التكامل مع الزبائن  

 ... ... ... اليقظة التنافسية

 0.296 0.534 0.018 االستراتيجياألداء 

 ال يوجد توسط ال يوجد توسط يوجد توسط نتيجة التوسط

 .(Amos. v 25, 2021)مخرجات التحليل االحصائي عداد الباحثين من إ : المصدر
ن اليقظة التجارية واليقظة التنافسية تتوسط العالقة اإليجابية بين أ( يتضح 9من خالل بيانات الجدول )

 .0.05ألن قيمة مستوى المعنوية أقل من  ،التكامل مع الزبائن واألداء االستراتيجي
تتوسط العالقة اإليجابية بين تكامل سالسل التوريد واألداء ن اليقظة التكنولوجية ال أفي حين يتضح 

 .0.05ن قيمة مستوى المعنوية أكبر من أل ،االستراتيجي
ن اليقظة التجارية واليقظة التنافسية ال تتوسط العالقة اإليجابية بين )التكامل مع الوسطاء أخيرا يتضح أو 

 .0.05مة مستوى المعنوية أقل من ن قيأل ،والتكامل مع الموردين( واألداء االستراتيجي
 النتائج:

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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( شركة بحسب 2075والبالغ عددها ) السودانالشركات الصناعية في  علىتم اختبار بيانات الدراسة 
 ( بواقع استبانة220) )ميسرة( ولقد تم اختيار عينة عشوائية ،2018غرفة الصناعة السودانية للعام إحصائيات 

 الدراسة،فروض واختبار  الدراسة والوصول إلى إجابات لتساؤالت ميدانيًا،لتطبيق ا واحدة لكل شركة من أجل
(، حيث توصلت الدراسة الي عدة نتائج وعلى 205شراف الباحث تم استرداد )إ تحتوبعد توزيع االستبانات 

 النحو اآلتي:
حيث احتوى بعد تكامل  هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تكامل سلسلة التوريد واألداء االستراتيجي  -1

سالسل التوريد على ثالثة أبعاد هي )التكامل مع المستهلك، التكامل مع المورد، التكامل مع الوسطاء( مع 
 .األداء االستراتيجي

 التكامل مع المستهلك واألداء االستراتيجي. هنالك عالقة إيجابية بين  -2

 االستراتيجي.ال توجد عالقة إيجابية بين التكامل مع المورد واألداء  -3

 عدم وجود عالقة إيجابية بين التكامل مع الوسطاء واألداء االستراتيجي. -4

 مناقشة النتائج:
( التي درست العالقة بين تكامل Abu Zeid, 2015نجد أن نتائج هذه الدراسة اتفقت مع نتائج دراسة ) 

الرياض والمحافظات التابعة لها سلسلة التوريد في األداء المؤسسي في ظل القدرات التنظيمية على منطقة 
والمنطقة الوسطى لدى الشركات الصناعية العاملة في المنطقة الصناعية والتي أوضحت أن هنالك تأثيرا مباشرا 
وغير مباشر بين نجاح قيام التكامل، ووجد أن هنالك تأثيرا متفاوت القوة بين أشكال قيام التكامل واألداء 

( التي درست العالقة بين تكامل سلسلة AbuZeid, 2014الدراسة مع دراسة ) المؤسسي، واتفقت أيضًا نتائج
التوريد وأثرها على األداء المؤسسي، وبينت نتائج هذه الدراسة وجود أثر مباشر لتكامل سلسلة التوريد في األداء 

 المؤسسي.
راتيجية من خالل كما أوضحت نتائج الدراسة بأن هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين اليقظة االست

التحليل لمتغيرات اليقظة االستراتيجية )اليقظة التنافسية، اليقظة التجارية، اليقظة التكنولوجية( وتكامل سلسلة 
التوريد )التكامل مع المستهلك، التكامل مع المورد، التكامل مع الوسطاء( واألداء االستراتيجي، وكان مستوى 

جارية  توسطا تاما العالقة اإليجابية بين التكامل مع الزبائن واألداء التوسط جزئيا، إذ توسطت اليقظة الت
االستراتيجي، وتوسطت توسطا جزئيا  اليقظة التجارية العالقة اإليجابية بين التكامل مع الوسطاء واألداء 

، واليقظة التنافسية االستراتيجي، واليقظة التنافسية العالقة اإليجابية بين التكامل مع الوسطاء واألداء االستراتيجي
توسطت جزئيا العالقة اإليجابية بين التكامل مع الزبائن واألداء االستراتيجي، وايضا اليقظة التكنولوجية توسطت 
جزئيا العالقة اإليجابية بين التكامل مع الزبائن واألداء االستراتيجي، أما باقي الفرضيات فلم تتوسط ولم تدعمها 

سط اليقظة التجارية العالقة اإليجابية بين التكامل مع الوسطاء واألداء االستراتيجي، نتائج الدراسة، إذ لم تتو 
وأيضا أكدت النتائج عدم وجود توسط لليقظة التنافسية للعالقة اإليجابية بين التكامل مع الوسطاء واألداء 
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سطاء واألداء االستراتيجي، االستراتيجي، وعدم وجود توسط لليقظة التكنولوجية في العالقة بين التكامل مع الو 
 ولم تتوسط اليقظة التكنولوجية العالقة اإليجابية بين التكامل مع الوسطاء واألداء االستراتيجي.

الشركات الصناعية  اآلثار اإلدارية الرئيسة لهذه الدراسة على حقيقة أنه ال ينبغي لمديري لذا تتمثل 
بل يجب التركيز على أساليب أكثر حداثة مثل األداء  فقط، مقايس األداء المالي التركيز فقط علىالسودانية 

 االستراتيجي. بل التركز على الجوانب الناعمة في األداء التي يجب تطويرها من حين الى آخر.
في أنها تناولت العالقة بين تكامل سالسل التوريد  للدراسة، المساهمات النظريةتتمثل  ذلك،عالوة على 

شير إلى ت حيث إن النتائج اإليجابية التي تم التوصل إليها، .ي القطاع الصناعي السودانيواألداء االستراتيجي ف
أكثر  امساهمات نتائج تلك االبعاد )تكامل سالسل التوريد( لم تكن بالحجم المطلوب بل ينبغي التركيز عليهأن 

 الطريق لمزيد منذه الدراسة وكذلك تمهد نتائج ه وتطبيقها بصورة علمية حتى يتم االنتفاع بها بصورة أكبر،
 سالسل التوريد واألداء االستراتيجي من خالل اليقظة االستراتيجية. حول الدور الذي يمكن أن تقوم بهالبحث 

 محددات الدراسة:
حيث تمثلت هذه المحددات  تعددت أوجه قصور الدراسة كما هو واقع الحال في باقي الدراسات السابقة،

على الرغم من أن  .فترة زمنية قصيرة تم جمعها فيالمستخدمة في التحليل  األولية البيانات. أوال، في اآلتي
فهم العالقات السببية بشكل األفضل، وتؤدي الى الدراسات الطولية هي  معظم الدراسات السابقة تؤكد حقيقة أن

باقي  علىتطبيق  النتائج يمكن وبالتالي الالصناعية شركات أنها ارتكزت على ال وآخر للدراسة هقيد وثمة  جيد.
 .ى القطاعات األخر 

 الدراسات المستقبلية
 في قطاعات أخرى حتى يمكن تعميم النتائج بصورة أفضل،البحوث المستقبلية  وعليه نقترح أن تكون 

وايضا تقترح أن يتم استخدام متغيرات تحكمية أو معدل مثل القدرات التنظيمية كمتغير معدل بين تكامل سالسل 
لتوريد واألداء االستراتيجي في ظل اليقظة االستراتيجية كمتغير وسيط، واستخدام نظريات أخرى أيضا حتى ا
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