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Abstract: 

The study aims to analyze the impact of organizational change management on supply chain integration at Jordanian 

companies for human pharmaceutical manufacturing. The study population consisted of all managers working in 

senior and middle level managements totaled of (493) managers at (17) Jordanian companies for human 

pharmaceutical manufacturing, the study used a comprehensive survey method of all study population elements, and 

used the descriptive analytical method, and the questionnaire consisted of (28) items used as a tool to collect data from 

the study population elements. The study concludes that the adoption level of organizational change management with 

its dimensions (change in organizational structure, change in technology, change in human resources,  and change in 

organizational culture), and the level of Supply Chain Integration with its dimensions (supplier integration, customer 

integration, and operations integration), at Jordanian companies for human pharmaceutical manufacturing have 

reached a high degree on the five-level Likert scale, the study also concluded an important statistic significant impact 

of organizational change management on supply chain integration at Jordanian companies for human pharmaceutical 

manufacturing. The study recommended the necessity of promoting the adoption level of organizational change 

management at the researched companies; because of its impact on supply chain integration. 

Keywords: Organizational Change Management, Supply Chain Integration, Jordanian Companies for Human 

Pharmaceutical Manufacturing.  
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أثر إدارة التغيير التنظيمي في تكامل سلسلة التوريد لدى الشركات 

 األردنية لصناعة األدوية البشرية
 سامي شكري جبرا زرافيلي  لينا شكري جبرا زرافيلي

جمعية المحاسبين القانونيين 

 األردنين

 بنك اإلسكان 
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 االستالم : 2021/04/24 القبول : 2021/06/03

 :الملخص
مجتمع الدراسة  ن لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية، وتكو   تكامل سلسلة التوريدفي  إدارة التغيير التنظيميهدفت الدراسة إلى تحليل أثر 

( 17البالغ عددها )و  ،لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية ( مديًرا493وعددهم ) ،اإلدارتين: الُعليا، والُوسطىمن المديرين العاملين في 
ت من ن، واستخدمت الدراسة أسلوب المسح الشامل لجميع عناصر مجتمع الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام استبانة تكو  ةشرك

التغيير في الهيكل ) :بأبعادها تبن ي إدارة التغيير التنظيمي،( فقرة كأداة لجمع البيانات من عناصر مجتمع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن  مستوى 28)
، تكامل الموردين) :بأبعادها ريد،تكامل سلسلة التو (، ومستوى والتغيير في الثقافة التنظيمية، التغيير في الموارد البشرية، التغيير في التكنولوجيا، التنظيمي

الدرجة المرتفعة على مقياس )ليكرت( الخماسي، كما  ا(، لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية، قد بلغوتكامل العمليات، تكامل العمالء
ردنية لصناعة لدى الشركات األ ل سلسلة التوريدتكامفي  لتبن ي إدارة التغيير التنظيميداللة إحصائية  يتائج الدراسة إلى وجود أثر مهم ذن توصلت

 . كامل سلسلة التوريدتفي الشركات المبحوثة؛ لما له من أثر في  تبن ي إدارة التغيير التنظيمياألدوية البشرية. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعزيز مستوى 
 .لصناعة األدوية البشرية شركات األردنيةال، تكامل سلسلة التوريد، إدارة التغيير التنظيمي الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة
يمر عالم األعمال الُمعاصر، واالقتصاد العالمي الحديث بظروف بيئية 

ية جالتغييرات الحاصلة في عوامل البيئة الخار تت سم بسرعة، وديناميكية 
، وإزاء هذه التغييرات، والتقلبات المحيطة بمنظمات األعمال كافة

المتسارعة، باتت اإلدارة التقليدية بأساليب عملها، وطبيعة عملياتها، 
ي التقلب البيئوإجراءاتها، غير قادرة على مواجهة هذا االضطراب، و 

مما دفع بالعديد من المنظمات نحو  والقطاعات؛في مختلف المجاالت 
 ،تبن ي مناهج، ونماذج إدارية حديثة؛ لتجاوز هذه التحديات، والتهديدات

 ها.  وتعزيزه في األسواق التي تعمل ب والمحافظة على مركزها التنافسي
تأثير المتزايد وال ،في التكنولوجيا الحديثة متسارعةالتطورات الوفي ضوء 

ألقت  يالت، وثورة االتصاالت، والمعرفة، عولمة االقتصاديةالإلفرازات 
بظاللها على عالم األعمال الحديث بكافة أشكاله؛ ليصبح أكثر 
ديناميكية، وتعقيُدا، وأكثر تنافسية، تبرز أهمية توجه منظمات األعمال 
نحو إدارة التغيير التنظيمي في مكوناتها، وعناصرها األساسية، والتي 

من المجاالت، ومنها: التغيير في الهيكل التنظيمي، تشمل العديد 
والتكنولوجيا، والموارد البشرية، والتغيير في الثقافة التنظيمية؛ من أجل 
تعزيز مواردها، وقدراتها الداخلية على استثمار الفرص، ومواجهة 
التهديدات الُمحتملة في بيئتها الخارجية، وبالتالي تعزيز فرص البقاء، 

 قيق النجاح في ميدان األعمال.  والنمو، وتح
 غيراتالمتمن ُيعد  تحقيق التكامل في ممارسات سلسلة التوريد كما 

، خاصة المنظمات الحديثةاإلدارية المهمة للمنظمات  والمفاهيم
مديري و  استشاريي حيث أصبحت تحظى باهتمام متزايد بين ؛الصناعية

 افظةالمحفي  يجابيةلتأثيراتها اإلوذلك نظًرا  ؛أعمال هذه المنظمات
ق العالمية اسو وتعزيز الربحية في األوتطويرها، التنافسية،  اتعلى القدر 

بح التوجه أص وعليه فقد، الشديدة المنافسةمزيًدا من تشهد باتت التي 
في  منظماتلا ا لبقاءسلسلة التوريد مفتاحً تكامل الهتمام بمفهوم نحو ا

ف ل  ختتكامل داخلي بين مُ لما تحققه من  ؛هانجاحو  األسواق الحديثة
ي الذي الخارج كاملوكذلك التوعملياتها الداخلية،  ،وأجزائها ،ناتهاكو  مُ 
 العمالء،و  مع الموردين ستراتيجيهدف لتعزيز التعاون، والتنسيق اإلي

مشاركة  وذلك من خالل تعزيز وغيرهم من أصحاب المصلحة،
ليتم   -والخارجيينالداخليين –أعضاء سلسلة التوريد  بينالمعلومات 

ة جودفي تصميم عمليات اإلنتاج، وتطوير منتجات ذات  إشراكهم
لبية بما يساهم في ت كبر ُمقارنة بما يقدمه المنافسون،عالية، وقيمة أ

احتياجات العمالء، وإشباع رغباتهم بالشكل الذي يتفق مع توقعاتهم، 
هم، لي، والمحافظة عويتجاوزها، وبالتالي تحقيق الرضا والسعادة

 .واكتساب عمالء ُجدد
والدراسات السابقة في زيادة  ،لتواصل مع الجهود البحثيةلوسعًيا 

لسلة وتكامل س، إدارة التغيير التنظيمياإلثراء المعرفي في موضوعات 
إدارة التغيير أثر  إلى، فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف التوريد

اعة رديية لننلدى الشركات ال  تكامل سلسلة التوريدفي  التنظيمي
الدوية البشرية؛ للوصول إلى استنتاجات، وتقديم توصيات مناسبة 

 لهذه الشركات.
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 مشكلة الدراسة:
همية أ يحتل قطاع الصناعات الدوائية في المملكة األردنية الهاشمية 

 منتجات حيث يتم تصدير ؛هوتطوير  في نهضة االقتصاد األردنيكبيرة 
ل( دولة عربية وأجنبية، و 60الى أكثر من ) هذا القطاع هذه  ُتشك 

( من إجمالي التصنيع المحلي، وتساهم %75الصادرات ما يزيد عن )
( من الناتج المحلي اإلجمالي، مما %2هذه الصناعات بما نسبته )

 يعكس دورها المؤثر في تقليص العجز في الميزان التجاري األردني
(10)(39). 

 لصناعة األدوية البشرية لمواجهة ات األردنيةإطار سعي الشرك وفي
ورة ة التي أفرزها عصر العولمة، وثالكبير  تالتحوالوتجاوز  التطورات،

غير في من ت ذلك وما رافقاالتصاالت والمعرفة، والتطور التكنولوجي، 
ت؛ والمجاال القطاعات جميعفي  الحديثة الظروف المرتبطة باألسواق

هذه الشركات نحو اتخاذ خطوات أكثر  هتوج   ي فقد أصبح من الضرور 
والتحوالت، واالستجابة لها بتخطيط،  لمواكبة هذه التطوراتجدوى 

ولوجيا التي مية، والتكنوتنفيذ مجموعة من التغييرات في هياكلها التنظي
نها تستخدمها ، وموارها البشرية، وثقافتها التنظيمية؛ بالشكل الذي ُيمك 

ريد لديها بنجاح، وتحقيق التكامل بين من إدارة أنشطة سالسل التو 
  موردين، وعمالء، وعمليات داخلية. ائها المشاركين فيها منأعض

الح سومن هذه الُمنطل ق، قد يكون مفهوم سلسلة التوريد بمثابة 
من خالل  ؛والتفوق على الشركات المنافسة ،ومفتاح للتميز ،ستراتيجيإ

قات على إقامة عال البشريةالشركات األردنية لصناعة األدوية  تركيز
 اي  أساس امحورً  بوصفهم ،موردينوال العمالء طيبة وطويلة األجل مع

وكذلك التركيز على تحقيق التكامل الداخلي بين  ،لعملها، ونجاحها
 هذه والوظيفية لدى التقسيمات اإلداريةو  األنشطة،و  ،عملياتالمختلف 

 ين؛والمورد بينها وبين العمالء الشركات، ومشاركة المعلومات المهمة
هذه  وتطوير المنتجات لدى ،في تصميم عمليات اإلنتاج مليتم إشراكه

الشركات، وتمكين الموردين من تزويد الشركات بالمستلزمات والمواد 
وإسعادهم، وإرضاء جميع المتعاملين  ،التي تساهم في إرضاء عمالئها

 ها.مع
 أهمية إدارة التغيير التنظيمي في كما وأك دت العديد من الدراسات على

 ، وتحقيق(6)الوالء التنظيمي منظمات األعمال بوصفها وسيلة لتحقيق
،  وتحسين (1)، وتحقيق التميز التنظيمي(9)االلتزام التنظيمي للعاملين

، وكذلك أك دت مجموعة أخرى من الدراسات على (51)داء التنظيمياأل
 دارية األخرى كوسيلة لتطويرت اإلأهمية بعض المفاهيم، والمتغيرا

التعرف هدفت  التي( 13)بشكٍل ناجح، مثل دراسة تهاوإدار سلسلة التوريد 
 ،دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير إدارة سلسة التوريدإلى 

 الشاملة، الجودة إدارة بين العالقةالتي هدفت إلى دراسة ( 16)ودراسة
تأثير قدرة إدارة دراسة التي هدفت إلى  (26)التوريد، ودراسة سلسلة وإدارة

د، والممارسات التنظيمية، المعرفة على ممارسات إدارة سلسلة التوري
التي هدفت إلى دراسة كيفية استفادة الشركاء من استخدام  (60)ودراسة

التي هدفت  (66)في إدارة سلسلة التوريد، ودراسة تكنولوجيا المعلومات
عليه، و تبادل المعلومات في أداء سلسلة التوريد،  تأثيرإلى التعرف 

تنطلق مشكلة الدراسة وفًقا لإلطار النظري، والدراسات السابقة التي تم 
مسحها، من الغموض الحاصل حول مستوى تبن ي إدارة التغيير 
التنظيمي، بأبعادها، ومستوى تكامل سلسلة التوريد، بأبعاده، لدى 

دوية البشرية، وكذلك مدى تأثير إدارة الشركات األردنية لصناعة األ
التغيير التنظيمي في تكامل سالسل التوريد لدى هذه الشركات، وذلك 

حدود ي ف - سابقة دراسات توافرنتيجة ُندرة الدراسات الحديثة، أو عدم 
 جمعت بين متغيرات هذه الدراسة –ما توصل إليه علم الباحثْين

اع صناعة األدوية البشرية وأبعادها، في نطاق تحليلي واحد في قط
 ضمن بيئة العمل األردنية، أو ضمن البيئتْين: العربية، واألجنبية.

 أسئلة الدراسة: 
 : اآلتيةتحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت 

طى لدى والُوس العاملين في اإلدارتين: الُعليا تصورات المديرين ما .1
دارة ى تبن ي إالشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية لمستو 

التغيير التنظيمي، بأبعادها: التغيير في الهيكل التنظيمي، التغيير 
في التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، والتغيير في الثقافة 

 التنظيمية؟
طى لدى والُوس العاملين في اإلدارتين: الُعليا ما تصورات المديرين .2

لة لمستوى تكامل سلسالشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية 
التوريد، بأبعادها: تكامل الموردين، تكامل العمالء، تكامل 

 العمليات؟

 أهداف الدراسة: 
 كامل سلسلةتفي  إدارة التغيير التنظيمي أثرإلى تهدف الدراسة التعرف 

ل من خال لصناعة األدوية البشرية؛ لدى الشركات األردنيةالتوريد 
 :هاوتحقيق يةاسة األهداف الفرعية اآلتدر 
  ،عرض نماذج مفاهيمية تتناول المتغيرات الرئيسة للدراسة

والمتمثلة بإدارة التغيير التنظيمي )متغير مستقل(، وتكامل سلسلة 
التوريد )متغير تابع(، وتوضيح هذه المفاهيم بأبعادها المختلفة؛ 

 لتكوين صورة  واضحة عن هذه األبعاد.
  ي مستوى تبن ي أبعاد إدارة التغيير التنظيمي: التغيير ف إلىالتعرف

الهيكل التنظيمي، التغيير في التكنولوجيا، التغيير في الموارد 
البشرية، والتغيير في الثقافة التنظيمية، لدى الشركات األردنية 

 لصناعة األدوية البشرية.
  مستوى تواافر أبعاد تكامل سلسلة التوريد: تكامل  إلىالتعرف

الموردين، تكامل العمالء، وتكامل العمليات، لدى الشركات 
 األردنية لصناعة األدوية البشرية.
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  تحليل أثر إدارة التغيير التنظيمي، بأبعادها: التغيير في الهيكل
 ،التنظيمي، التغيير في التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية

والتغيير في الثقافة التنظيمية، في  تكامل سلسلة التوريد، بأبعادها: 
تكامل الموردين، تكامل العمالء، وتكامل العمليات، لدى الشركات 

 األردنية لصناعة األدوية البشرية.

 أهمية الدراسة:
تكُمن األهمية النظرية لهذه الدراسة بوصفها ُمساه مة جديدة في قطاع  .أ

لبشرية األردني؛ إْذ اتضح بعد مراجعة األدبي ات، صناعة األدوية ا
 ت، أو عدم توافر دراساتوالدراسات السابقة، وجود عدد قليل من الدراسا

ن تناولت العنوا  -حدود ما توصل إليه علم الباحثْينفي  -سابقة 
الحالي للدراسة، ومتغيراتها، وأبعادها في قطاع صناعة األدوية البشرية، 

والمجاالت األخرى ضمن بيئة العمل األردنية، أو  أو في القطاعات،
ضمن البيئتين: العربية، واألجنبية؛ لذا ُتعد  هذه الدراسة من الدراسات 

كن م تواألجنبية، إن ل ،النادرة ضمن بيئة العمل األردنية، والعربية
التي  -حدود ما توصل إليه علم الباحثْينفي  -الدراسة الحديثة األولى 

دارة التغيير التنظيمي في تكامل سلسلة التوريد لدى تناولت أثر إ
 الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.

تكُمن األهمية التطبيقية لهذه الدراسة بتقديمها مجموعة من التوصيات  .ب
التي يمكن للمديرين العاملين لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية 

لى رفع ع تنافسية تساعدزايا البشرية االسترشاد بها؛ من أجل تحقيق م
سوية الشركات المبحوثة؛ وبالتالي تعزيز نسبة مساهمتها في االقتصاد 
الوطني األردني، وكذلك توجيه أصحاب القرار في الشركات األردنية 
لصناعة األدوية البشرية إلى أهمية العالقة بين إدارة التغيير التنظيمي، 

قها بقائها، واستمرارها، وتحقي هم فياوتكامل سلسلة التوريد؛ مما ُيس
 ألهدافها بكفاءة، وفاعلية. 

 أيموذج الدراسة: 
ي تم قياسها والت ،ها الرئيسةأنموذًجا يتناول متغيرات اعتمدت هذه الدراسة

ات استخداًما وشيوًعا لدى الباحثين في الدراس إلى األبعاد األكثر ااستنادً 
تم تحديد هذه  وقد، العربية واألجنبية :ات السابقة ضمن البيئتينواألدبي  

 وبيئة العمل األردنية التياألبعاد بما يتوافق وأهداف هذه الدراسة، 
 ، وعلى النحو اآلتي:ُطبقت فيها

إدارة التغيير التنظيمي، وأبعادها: ويتمثل ب: أوالً: المتغير المستقل
في  رالتغيير في الهيكل التنظيمي، التغيير في التكنولوجيا، التغيي

 الموارد البشرية، والتغيير في الثقافة التنظيمية. 
ادها: تكامل ، وأبعتكامل سلسلة التوريدبويتمثل لمتغير التابع: ا ثانيًا:

 الموردين، تكامل العمالء، وتكامل العمليات.
( األنموذج الذي تم اعتماده لهذه 1رقم )اآلتي ذو الوُيمثل الشكل 

 ها، وأبعادها:جل إظهار متغيراتأالدراسة؛ من 

 

 (: أنموذج الدراسة1)ذو الرقم شكل ال

 ن باالعتماد على الدراسات السابقة اآلتية:يْ المصدر: من إعداد الباحث

: (إدارة التغيير التنظيميدراسات شملت المتغير المستقل )  -
(25()65)(46()64()70()85()31()38)(56.) 

 (:التوريدتكامل سلسلة دراسات شملت المتغير التابع )  -
(48()77()67()78()79()82()59)(20.) 

 التعريفات اإلجرائية: 
لهذه  نفي ِظل  التعريفات التي تناولتها الدراسات السابقة، ُيمكِ 
على  ،الدراسة تحديد التعريفات اإلجرائية لمتغيراتها الرئيسة، وأبعادها

 النحو اآلتي:
درة شير إلى قُ وتالمستقل: إدارة التغيير التنظيمي:  : المتغيرأولً 

 عمليات صناعة األدوية البشرية على تخطيطلالشركات األردنية 
في مختلف مكوناتها، وعناصرها الداخلية  وإدارتهاالتغيير التنظيمي 

 مي،الهيكل التنظيمجاالت، وهي:  ةالتي يمكن تصنيفها ضمن أربع
ة، ، والثقافة التنظيمية؛ لغرض االستجابالتكنولوجيا، الموارد البشرية

والتكيف مع التغيرات الحاصلة في بيئتها الخارجية، وزيادة قدراتها على 
ا بالبقاء، تحقق من خاللها أهدافه ، بنحوٍ وتنفيذهاستراتيجيات صياغة اإل

تغيير إدارة ال وعليه فقد تم تمثيلوالنمو، والنجاح في ميدان األعمال، 
لتغيير االدراسة من خالل أربعة أبعاد رئيسة، وهي: في هذه  التنظيمي

د التغيير في التكنولوجيا، التغيير في الموار  الهيكل التنظيمي،في 
 آلتية:، وحسب التعريفات االبشرية، والتغيير في الثقافة التنظيمية

ت األردنية الشركاُقدرة ويشير إلى  التغيير في الهيكل التنظيمّي: .أ
؛ هاوتغيير  ةالتنظيمي هاكلاهيديل تععلى لصناعة األدوية البشرية 

 ُتحق ق التوازن في الصالحيات هياكل تنظيمية من أجل بناء
والمسؤوليات التي يتم منحها للعاملين، وُتحق ق التوازن في خطوط 

 بحيث تكون قادرة علىصال الوظيفي، والنطاق اإلشرافي، االت
تلفة لمخستراتيجيات االتعديالت التنظيمية، وتنفيذ اإل استيعاب

والتكيف مع العوامل  لهذه الشركات؛ لتمكينها من االستجابة
 البيئية المتغيرة في البيئة المحيطة.  

ية الشركات األردنُقدرة ويشير إلى  في التكنولوجيا: التغيير .ب
التطورات التقنية على مواكبة لصناعة األدوية البشرية 

يادة ز كنولوجية الحديثة، وتزويد العاملين بمهارات استخدامها؛ لوالت
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ه؛ وجودت وتحسين سرعة إنجاز العمل كفاءة العمليات اإلدارية،
وبالتالي تحسين جودة منتجاتها، وتخفيض تكلفتها؛ لما 
للتكنولوجيا الحديثة من أثر فاعل في تسهيل عملية تدفق 

ات ة داخل هذه الشركاالتصاالت بين كافة المستويات التنظيمي
من جهة، وتسهيل تدفق االتصاالت مع العمالء، والموردين من 

 جهة أخرى.
ردنية الشركات األُقدرة ويشير إلى  التغيير في الموارد البشرية: .ج

، يهاالعاملين لد تفهم شخصياتعلى لصناعة األدوية البشرية 
؛ من أجل االستمرار بتطوير كفاءات جديدة، هماتوإدراك سلوك

ات ، وتهيئتهم لعمليهموتطوير  لديها كفاءة العاملينوتغيير 
اجاتهم واحتي تتوافقبرامج تدريبية تطوير من خالل  التغيير؛

يفي وتفعيل الدوران الوظ وتطورات الصناعات الدوائية، الوظيفية،
لتتناسب  هاراتهموم معارفهم بتعديل همعادة توجيهبين العاملين إل

ة المحيطة، ومتطلبات هذه مع التغييرات الحاصلة في البيئ
 من أجل تحقيق أهدافها المنشودة. الشركات؛

ألردنية الشركات اُقدرة ويشير إلى  التغيير في الثقافة التنظيمّية: .د
ير ، واالتجاهات، والمعايقيمالعلى تغيير لصناعة األدوية البشرية 

 جماعيالالتعاوني تعزيز ثقافة العمل أجل  من السلوكية للعاملين؛
ذه والتكامل بين كافة مكونات البيئة الداخلية له لديهم؛ لضمان الترابط

، لحديثةوالتطورات ا لك تحفيزهم نحو مواكبة التغييراتالشركات، وكذ
ن لديها ستراتيجيات للشركات التي يعملو إلا والخيارات ي التوجهاتوتبن  
طويلة و  ، وتطوير عالقات حسنةوالموردين ءالالتركيز على العمفي 

 األمد معهم.
درة وتشير إلى قالمتغير التابع: تكامل سلسلة التوريد:  ثايًيا:

الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية على إدارة أنشطة سلسلة 
 التوريد بشكل فاعل، وإيجاد حالة من الترابط، والتكامل بين عملياتها

لة ين أعضاء سلسوإداراتها المختلفة من جهة، وب وأنشطتها الداخلية
لمتعاملين الخارجيين من وموردين، وغيرهم من ا التوريد من عمالء

من خالل حرص هذه الشركات على إزالة الحواجز  جهة أخرى،
ية والمكونات الداخل ،كافة األجزاء بينمشاركة المعلومات التنظيمية، و 

 الذين تتعامل معهم؛الموردين مع العمالء، و مع كذلك مشاركتها ، و لها
في تصميم عمليات اإلنتاج، وتطوير منتجات  هذه الجهات ليتم إشراك

عليه و للعمالء، تلبي احتياجاتهم، وتتخطى توقعاتهم، ذات قيمة أكبر 
 الثةثفي هذه الدراسة من خالل  تكامل سلسلة التوريدفقد تم تمثيل  

، ل العمالء، وتكامل العملياتتكام ،تكامل الموردينأبعاد رئيسة، وهي: 
 وحسب التعريفات اآلتية:

ُقدرة الشركات األردنية لصناعة وُيشير إلى  تكامل الموردين: .أ
األدوية البشرية على التعامل مع أفضل الموردين، وبناء عالقات 

هم بأهمية إشراكجيدة معهم، وحرصها على تعزيز إدراك الموردين 
ل المناسبة للمشكالت التي وإيجاد الحلو تطوير المنتجات،  في

كما ُيشير إلى حرص هذه الشركات على أن يمتلك ، تواجههم
موردوها القدرة على تعديل منتجاتهم؛ لتلبية التغير في احتياجات 

 .الشركة
وُيشير إلى قدرة الشركات األردنية لصناعة األدوية تكامل العمالء:  .ب

لى وقدرتها عتعزيز ثقة عمالئها بجودة خدماتها،  البشرية على
ن ، وجذب آخريهم، واالحتفاظ بهمتطوير عالقات طويلة األجل مع

نبؤ التمما يتطلب الحرص المتواصل لهذه الشركات على  ُجدد،
 عالجةموالعمل على ، وتطلعاتهم المستقبلية العمالء باحتياجات

 قديمت من المناسبة؛ حتى تتمكن سرعةالب همالشكاوى الواردة من
م دائمة هورغباتهم لبي احتياجاتوتطويرها بنحٍو ي جديدة منتجات

 التغير، وبشكل يتفق مع توقعاتهم، ويتخطاها.
ُقدرة الشركات األردنية لصناعة وُيشير إلى  :العملياتتكامل  .ج

لفة، تخنشطة بين أقسامها الماأل األدوية البشرية على تنسيق
بشكل متكامل، وتشكيل فرق  بعًضابعضها مع وجعلها تعمل 

من مختلف األقسام واإلدارت  -حال ت طل ب األمر ذلك– لالعم
داخل هذه الشركات، وتنمية روح التعاون، وروح الفريق الواحد بين 

إيجاد حلول ؛ من أجل العاملين في كافة المستويات الوظيفية
ين تحسالمساهمة في التي تواجه الشركة، و  كالتلمشل مناسبة

ق العمالء، ويفو  حتياجاتامع  ، وتطويرها، بما يتالءممنتجاتها
 توقعاتهم.

 فرضيات الدراسة: 
ال يوجد أثر مهم ذو داللة : 1Hoالفرضية الرئيسة الولى 

 (α ≤ 0.05)إحصائية، حسب تصورات المبحوثين عند مستوى داللة 
مي، التغيير في الهيكل التنظي) :بأبعادها إلدارة التغيير التنظيمي،

التغيير في الثقافة و التغيير في التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، 
امل تك) :بأبعادها تكامل سلسة التوريد،( مجتمعًة، في التنظيمية

 لدى الشركات ،( مجتمعةً الموردين، تكامل العمالء، وتكامل العمليات
تغيير الوللتحقق من تأثير إدارة األردنية لصناعة األدوية البشرية، 

 وريدتكامل سلسلة التبداللة أبعادها على كل ُبعد من أبعاد  التتظيمي
لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية؛ فقد تم تجزئة الفرضية 

 :على وفق اآلتيفرضيات فرعية،  ثالثالرئيسة األولى إلى 
مهم ذو داللة  ال يوجد أثر: 1.1Hoالفرضية الفرعية الولى  -

 ≥ α)إحصائية، حسب تصورات المبحوثين عند مستوى داللة 
كل التغيير في الهيبأبعادها ) إلدارة التغيير التنظيمي، (0.05

التنظيمي، التغيير في التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، 
كأحد  دينتكامل المور ، في ( مجتمعةً والتغيير في الثقافة التنظيمية

 لدى الشركات األردنية لصناعة األدويةكامل سلسلة التوريد، تأبعاد 
 .البشرية
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ال يوجد أثر مهم ذو داللة  2.1Hoالفرضية الفرعية الثايية  -
 ≥ α)إحصائية، حسب تصورات المبحوثين عند مستوى داللة 

يكل التغيير في اله) :بأبعادها إلدارة التغيير التنظيمي، (0.05
ية، التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشر التنظيمي، التغيير في 

كأحد  ءتكامل العمال، في ( مجتمعةً والتغيير في الثقافة التنظيمية
 لدى الشركات األردنية لصناعة األدويةتكامل سلسلة التوريد، أبعاد 

 .البشرية
ال يوجد أثر مهم ذو داللة : 3.1Hoالفرضية الفرعية الثالثة  -

 ≥ α)وثين عند مستوى داللة إحصائية، حسب تصورات المبح
يكل التغيير في اله) :بأبعادها إلدارة التغيير التنظيمي، (0.05

التنظيمي، التغيير في التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، 
كأحد  ياتتكامل العمل( مجتمعًة، في والتغيير في الثقافة التنظيمية

ألدوية ية لصناعة الدى الشركات األردنتكامل سلسلة التوريد، أبعاد 
 .البشرية

 حدود الدراسة: 
ة دويتم اختيار الشركات األردنية لصناعة األالحدود المكايية:  -

تشكيالت قطاع الصناعات الدوائية في  ىحدإالبشرية؛ بوصفها 
 األردن.

لُوسطى وا ن في اإلدارتين الُعلياو ن العاملو المدير الحدود البشرية:  -
لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية، وبالمسميات 

عام، نائب مدير عام، مدير دائرة، رئيس  : مديراآلتيةالوظيفية 
 قسم.

المدة الزمنية المستغرقة إلنجاز هذه الدراسة من الحدود الزمنية:  -
 .(2021) ذار عامآإلى شهر ( 2020) آبشهر 

 حدود المعرفية لهذه الدراسة بالمتغيراتتتمثل الالحدود المعرفية:  -
 اآلتية: إدارة التغيير التنظيمي، تكامل سلسلة التوريد.

 الدراسة:  داتحدّ م  
 الدراسة متغيرات هذه تربط بينات والدراسات السابقة التي األدبي  أ.  

من دنية، أو ضفي قطاع صناعة األدوية البشرية ضمن بيئة العمل األر 
في حدود – ، أو غير متوافرةشحيحة وقليلة واألجنبية، البيئتْين: العربية

، وهو ما شكل صعوبة عليهما في البحث -نيْ ما توصل إليه علم الباحث
ليها ، وربطها بالنتائج التي توصلت إوأبعادها هاوالتحري بين متغيرات

 .هذه الدراسة
ة كورونا جائح ل  صعوبة توزيع االستبانات على المبحوثين في ظِ ب. 
 يعيشها المجتمع العالمي في الوقت الراهن.التي 

 والدراسات السابقة: اإلطار النظري 
 مفهوم إدارة التغيير التنظيمي:

 نال مفهوم التغيير اهتمام العديد من األدباء و الفالسفة 

ليتس عام كني هيرامنذ العصور القديمة؛ حيث تطر ق الفيلسوف اليونا
للمرة األولى إلى هذا المفهوم؛ عندما أعرب عن  ( قبل الميالد513)

أفكاره حول حالة من التقلب الدائم، يصف فيها عالًما ال يوجد فيه 
و ه شيء ثابت، وتتدفق فيه كل األشياء، وأن  األساس في هذا العالم

  .(30)(40) والثبات هو االستثناء بهذا العالم التغيير الدائم، وأن  الجمود
وقد خضع التغيير التنظيمي الُمخ ط ط ، لتركيز العديد من الباحثين 

تم االعتراف  ، حيثعلى مدار أكثر من ستين عاًما مضتوالكتاب 
ات وتزخر األدبي   ،(28)هذا المفهوم عنبها كمجال تركيز منفصل 

اإلدارية بالعديد من التعاريف لمفهوم التغيير التنظيمي؛ مما يعكس 
فه يته في الحقلأهم وحتمي  على أن ه نشاط مستمر (14)اإلداري، فقد عر 

ط طة؛ من أجل  ط طة، أو غير ُمخ  قائم على استجابة ُمحتمل ة، أو ُمخ 
رجي ة امواكبة التغيرات الُمحتملة، أو الحالية في البيئتين: الداخلي ة، والخ

 ي بعضيالت مرحلي ة فوتعد للمنظمات، والتأثير فيهما بإحداث تغييرات
وذلك باستخدام  ،التي تتشكل منها المنظمات هاأو جميعصر العنا

دة من جانب التنظيم نفسه وأعضاوأدوات مح أساليب انب ه، أو من جئد 
صة في إدارة التغيير التنظيمي؛ بهدف االنتقال  جهات خارجية ُمتخص 

ي فبالمنظمات من الوضع الراهن إلى الوضع الذي تنشده، والنجاح 
 ستراتيجية.مية، واإلتحقيق أهدافها التنظي

تنافسية، والحفاظ إذا ما أرادت بناء قدراتها الأن  المنظمات  (54)نوبي  
والنمو في ميادين األعمال في ِظل  حاالت عدم التأك د  عليها، والبقاء

التي تشهدها بيئة األعمال الحديثة التي أصبحت تتسم بزيادة ديناميكية، 
، وسرعة المتغيرات البيئية فيها، فإن  ذلك يتطلب تبن ي تغييرات تنظيمية

بوصفها نهًجا إداري ا من أجل زيادة قدراتها على التكي ف مع التحوالت 
 تي تشهدها البيئة الخارجية.ال

م الخطوات  أن ها سلسلة منب وذلك تعريًفا إلدارة التغيير التنظيمي (34)وقد 
 التي تهدف إلى تغيير الممارسات، والعمليات التنظيمية؛ لتحسين كفاءة

حاصلة في يرات العلى االستجابة، والتكي ف مع التغي تهموُقدر العاملين 
لمنظمة، بما يضمن بلوغ الحالة التنظيمية والخارجية ل البيئة الداخلية

 المنشودة. 
من المفاهيم  اوالباحثين عددً  د طرحت مجموعة أخرى من الُكت ابوق

ز على  لباحثين اوغاياتها، ومن  عملية إدارة التغيير التنظيميالتي ُتركِ 
حين وصف إدارة التغيير التنظيمي بعملية ( 28)الذين سايروا هذا الطرح

طَّط ة ترتكز على جميع األنظمة الُمتكاملة للمنظمة، أو بعًضا إداري ة ُمخ  
لى ها، والمحفاظة عئعزيز فاعلية المنظمة، وتحسين أدامنها؛ من أجل ت

 هذا األداء وتطويره في المستقبل.
أن  تحديد كيفية إحداث التغيير التنظيمي بنجاح ُيعد   (55)(68)ويرى 

الة، حيث يتطلب اتباع منهجية فع   ،وضوًعا رئيًسا لدى كافة المنظماتم
مة لتعامل مع مقاو باخاصة ال ها، تلكوتنفيذستراتيجيات اإل ورسم

هذه  تنفيذ اتهم علىالعاملين للتغيير التنظيمي؛ من خالل تشجيع سلوك
 ؛ من أجل تحقيق أهداف المنظمة.هاوإنجاح التغييرات
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م تعر هذه ُيمكن ل ،سبق تأسيًسا على ما دارة التغيير يًفا إلالدراسة أن ُتقدِ 
، وتغييرات تتعديالوتننفيذ  ، بأن ها نهج إداري شمولي لتخطيطالتنظيمي

ل المحتوى التنظيمي  في المكونات، والعناصر األساسية التي ُتشك 
 ةثقافال، و المنظمةوموارد  ،هيكل التنظيميللمنظمة، وتشمل: ال

للتعامل  خاصةستراتيجيات إلى جانب اتباع نهج فع ال، وإ لتنظيمية،ا
 ياتهذه العمل لعمليات التغيير، ومتابعة نتائج مع مقاومة العاملين

مع  فالتكي  و  انحرافات فيها؛ من أجل االستجابة، ومعالجة أي وآثارها
ن المنظمة؛ مما يُ ةة والخارجي  الداخلي   :هايبيئتالتغييرات الحاصلة في   مك 

ع الخروج من الوضو والفاعلية،  ها بمزيد من الكفاءةتحقيق أهدافمن 
 الحالة التي تنشدها في المستقبل.إلى وصواًل  الر اهن

 أهمية إدارة التغيير التنظيمي:
ترتبط أهمي ة التغيير التنظيمي بتطوير المنظمة، وأساليب عملياتها، 

ء ما ُيساهم في تنمية والوأنشطتها الداخلية، ونشاطاتها الخارجية؛ ب
عها من غير العمالء )مثل: الموردين، وغيرهم من المتعاملين م العمالء

وأصحاب المصلحة(، وتعزيز ثقتهم بالمنظمة، ومخرجاتها؛ وبالتالي 
اكتساب حصة سوقية أكبر، وبقاء المنظمة، ونموها في السوق من 

م غبات العمالء، وُتلبي احتياجاتهخالل تقديم منتجات مميزة ُتشبع ر 
د ق مع ئم بالشكل الذي يتفاوالتغ ير الد وأذواقهم التي تت سم بالتجد 

د  (11)وقد أشار ،(47)توقعاتهم ويتجاوزها أن  أهمية التغيير التنظيمي تتجس 
في زيادة ُقدرة المنظمة على التعامل مع البيئة المحيطة بها، والتكيف 
معها، وتعزيز قدرتها على البقاء، والنمو في ميدان األعمال، إضافًة 

اد وروح الفريق الواحد بين كافة األفر إلى زيادة مستوى العمل التعاوني 
للوصول إلى  دة درجة انتماء العاملين للمنظمة؛والجماعات، وزيا

 أهدافها.  

 أبعاد إدارة التغيير التنظيمي:
 أوًل: التغيير في الهيكل التنظيمي:

ُيمث ل الهيكل التنظيمي أحد المكونات الرئيسة لبيئة المنظمة الداخلية؛ 
توزيع األدوار، والصالحيات، والمسؤوليات، وتحديد حيث يتم بموجبه 

 مات بين كافة المستويات اإلداريةشبكات االتصال، وتدفق المعلو 
 ستجابةرته على االوالتنظيمية، وتكمن أهمية الهيكل التنظيمي في قد

، وقدرته جية من جهةوالتكيف مع التغيرات التي تحدث في البيئة الخار 
  .(4) الجديدة للمنظمة من جهة أخرى  ستراتيجياتعلى تنفيذ اإل

ر العالقة بين الهيكل التنظيمي محاوالت الباحثين لتأطي وفي
، قةلهذه العال ك أكثر من توجهلهنانجد أن  المنظمة،  اتستراتيجيإو 

إلى أن الهيكل التنظيمي يتبع  ، والذي يشير(33)التوجه األول: توجه
ع ى تعديله ليتناسب ممة العمل علستراتيجية، ويجب على المنظاإل

 ، إلى أن  (43)توجهوهو ستراتيجياتها، بينما يشير التوجه الثاني: إ
عديل تعلى المنظمة تتبع الهيكل التنظيمي، ويجب  ستراتيجيةاإل

يق ثالث لتنظيمي، في حين أشار فر ستراتيجياتها لتتوافق مع هيكلها اإ

يات المنظمة تيجستراإبين  -القة ديناميكيةع-  متباداًل  اثيرً أن  هناك تأ
 .(4)وهيكلها التنظيمي

 يتبع الهيكل التنظيمي   أن   على (4()7)ويتفق العديد من الباحثين أمثال
 وافًقا مع يتم تغييره ليصبح أكثر ت متغيًرا عاماًل  ، وُيمثل  ستراتيجيةاإل

 ات المنظمة.ستراتيجيإُمتطلبات 
 ثايًيا: التغيير في التكنولوجيا:

 لاالستجابة للتغيير في التكنولوجيا، وكذلك إدارة هذا التغيير بشك ُتمث ل
كافة المنظمات في بيئة األعمال  فاعل أحد األسباب الرئيسة لنجاح

م الُمعاصرة ديثة في ت الحالتكنولوجيا والتقنيا ساهمت؛ حيث هاوت قدُّ
 والمهام، وتحسين جودة العمل، وجودة الُمخرجات تطوير أداء األعمال

 (.12)سلع وخدمات، وتقليل التكاليفمن 
في العمل  مُنظإجراء تعديالت في  في التكنولوجيا ويستهدف التغيير

تقنيات ال إدخ التغيير التكنولوجي يتطل ب حيث؛ هاأساليبو  المنظمات
 ديثةحاستخدام أساليب كذلك اإلنتاج، و  اتجديدة في عملي ةتكنولوجي
 (.2)في تقييم أداء العاملين ومتطورة

في  ااالتصاالت دوًرا مهم  و النمو الهائل لتكنولوجيا المعلومات  ويؤد ي
لعمليات الة للمعلومات، والتنسيق بين عتحقيق التكامل، والمشاركة الفا

وكذلك تعمل على تطوير أساليب أداء  عبر المنظمات، وخارجها،
األعمال؛ من خالل أتمتة بعض العمليات وما يرافقها من تقليل حجم 

ومات لالدور المهم لتكنولوجيا المع عالوة علىال، وتقليل التكلفة، األعم
؛ من خالل اتهفاعليزيادة و  سلسلة التوريد واالتصاالت في زيادة كفاءة

تعزيز سرعة التواصل مع الموردين، وسرعة استيراد المواد األولية، 
 .(83)مع العمالءومشاركتها وسرعة تبادل المعلومات 

 الموارد البشرية: ثالًثا: التغيير في
لى المنظمات امتالك ميزة تنافسية أو أكثر؛ حتى تتمكن من يتحت م ع
الة، ففي الوقت الحالي،ستراتيجيات تتطوير إ جد أن ه من ن نافسية فع 

لذلك  ها،سنف السهل على جميع المنظمات امتالك التقنيات التكنولوجية
نظمة مصبح التكنولوجيا الحديثة معياًرا كافًيا لتمييز من النادر أن ت

عن غيرها من المنظمات؛ ففي الوقت الراهن، إن  ما يصنع الفارق 
ية تتمتع بمستوى عاٍل من لمعظم المنظمات هو امتالكها موارد بشر 

هر وُتظمهارات، ال د أنظمة إدارية ُتنتجوااللتزام، وكذلك وجو  المهارة
 .(35) التزام العاملين

ن عمل ماكألانتدابهم  الموارد البشريَّةفي تغيير جانب ال وقد يشمل
 حداث التغييرات المطلوبة في سلوكاتهمأخرى؛ وذلك من أجل إ

ات لوكس لتغيير في الموارد البشرية إدراكومهاراتهم، وكذلك فقد يشمل ا
طويرها، وت، ومن ث م  العمل على تغييرها شخصياتهموفهم  ،العاملين

محيطة، بيئة القيمة العنصر البشري؛ لتتوافق مع متغيرات الورفع 
 .(80)أدوارها في تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعليةو ومتطلبات المنظمة 

 لتنظيميا التغيير تنفيذ أمامالعقبات الُمحتملة  إحدىإلى أن   (50)وأشار
 رفوالمعا األفكارتبادل ن  عدم االتصاالت؛ إْذ إ افتقار وه ،هوإنجاح
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والمتأثرين بعمليات  بالمستوى المطلوب مع العاملين علوماتالمو 
يؤدي  من الممكن أنوالذي  ؛د لديهم شعوًرا بعدم الثقةالتغيير، قد ُيول  

على ضرورة ( 29)إلى مقاومتهم لعمليات التغيير التنظيمي؛ ولذلك أك د
ه، والعمل على إشراك مراعاة العنصر البشري أثناء عمليات التغيير،

؛ من هاتنفيذو  عمليات التغيير اته، وأخذ رأيه عند تخطيطسلوكوتشجيع 
 أجل ضمان عدم مقاومته للعملية.

 رابًعا: التغيير في الثقافة التنظيمية:
ن اإلدارة بموجبها من  ل الثقافة التنظيمية الُبنية األساسية التي تتمك  ُتشك 

التطورات و  بكفاءة؛ من أجل مواجهة التحديات تنفيذ التغييرات التنظيمية
د اتجاه  البيئية التي تتسم بالتقل ب، والتغيير الُمتسارع، فالثقافة ُتحد 

 وذلك عندما يعتقد العاملون أن  التغيير من ؛التغيير في بعض األحيان
الممكن أن يؤث ر سلًبا في ثقافاتهم؛ بسبب اعتقادهم بأن  التَّغيير مبني 

ة التي صوتجاربه الخا مهي  على حالة من عدم اليقين، فالجميع لديه قِ 
 (.73)يرغب في المحافاظة عليها

، فتراضات، والمعتفدات، والقيممثل الثقافة التنظيمية مجموعة االوتُ 
والمعايير السلوكية، واالتصاالت، والتقاليد، واألعراف السائدة في 

 ، والتي تمنحها الخصوصية والتفر د عن غيرها من المنظمات،المنظمة
ن، مية هي المصدر الرئيس للقيم التي يلتزم بها العاملو فالثقافة التنظي

  (.61)(76)(21)ونها خالل سلوكهم، وعملهم اليوميويتبع
 ،وُتعد  الثقافة التنظيمية بمثابة الهوية، أو البصمة الخاصة بالمنظمة

م عمل ، والتي تحكالعاملون بها األساسي للقيم التي يتحلى والمصدر 
الثقافة التنظيمية من منظمة ألخرى؛ نتيجة تأثر المنظمة؛ حيث تختلف 

ظمة، ل فيها المنالبيئة التي تعم :هذه الثقافات بعوامل عديدة، مثل
د ن التي من الممكن أن تتجسيستراتيجياإل والمديرين وممارسات القادة

ات ُيراد نشرها ضمن إطار المنظمة، وكون الثقافة التنظيمية بسلوك
ل أحد المكونات للب وًرا مهم ا في د ُتؤد ييئة الداخلية للمنظمة؛ فهي ُتشك 

 بين تكاملالو  ترابطوتحقيق الوتنفيذها،  ستراتيجيةالخيارات اإلتحديد 
 (.4)هوعناصر  التنظيم أجزاء

 مفهوم سلسلة التوريد: 
، المستشار في (Keith Oliver)ر م كيث أوليف، قد  (1982(في عام 

، مصطلح "إدارة سلسلة (Booz Allen Hamilton) بوز ألن هاملتون 
في مقابلة مع صحيفة  -ألول مرة- التوريد" إلى المجال العام

(Financial Times) ، ة ها عمليبأن  حين عر ف إدارة سلسلة التوريد
لبية متطلبات بهدف ت ؛تهاومراقبها وتنفيذعمليات سلسلة التوريد تخطيط 

ميع ج ارة سلسلة التوريد، وتشمل إدالعمالء بأكبر قدر ممكن من الكفاءة
، ومخزون العمل الجاري، المواد الخامب المتعلقة تخزينالحركات و ال

 ،(57)(69)من نقطة المنشأ إلى نقطة االستهالك ،تامة الصنعوالسلع 
ومع ذلك، كان مفهوم سلسلة التوريد في اإلدارة ذا أهمية كبيرة قبل ذلك 

، عمع إنشاء خط التجمي بوقت طويل في أوائل القرن العشرين، خاصةً 

خصائص هذا العصر من إدارة سلسلة التوريد الحاجة إلى  وشملت
، وتقليص الحجم العمليات تغييرات واسعة النطاق، وإعادة هندسة

برامج خفض التكاليف، واهتمام واسع النطاق بممارسات اإلدارة ب مدفوًعا
 .(74)يةاليابان
شمل شبكة اإلدارة، وعمليات تإلى ان  إدارة سلسلة التوريد  (53)وأشار

اإلدخال التي تضمن تدفق المواد األولية )الخام(، والمعلومات، بين 
ة عالمنظمات والُمستخِدمين النهائيين، وتتشكل سلسلة التوريد من مجمو 

كل بشحيث تشارك هذه المجموعة  ،ت ُضم  ثالثة مشاركين أو أكثر
مات، خدالو ع، سلال/ أو غير مباشر في حركة المنتجات من مباشر

رضاء جل إأوالصادرة، وتدفق المعلومات؛ من  المالية الواردة والتدفقات
 الُمستخِدمين النهائيين. 

ا ورئيسً  هم امعاماًل  وتنفيذها بالشكل السليم، سلسلة التوريدإدارة  وُتعد  
وبالتالي  ا،هوتطوير  تحسين أداء المنظمات، وبناء ميزاتها التنافسيةفي 

ها؛ حيث ُيساهم تكامل سلسلة التوريد، نجاحالمنظمات، و تحقيق أهداف 
 بين ،يوالخارج الداخلي ستراتيجياإل ، والتنسيقفي تحقيق التعاون 

د؛ من أجل ضمان سلسلة التوريفي  )األعضاء( شركاءوالالمنظمة 
على أ  علومات، والقرارات؛ لتحقيقتدفق السلع، والخدمات، والموارد، والم

نها من المنافسة على  قيمة لعمالئها؛ وبالتالي تحقيق مزايا تنافسية، ُتمك 
 (.3)والعالمي االمحلي الصعيدين

ن ومتكاملة م سلسلة التوريد هي شبكة مترابطة إلى أن  ( 24)(52)وأشار
األفراد، والمنظمات، والموارد، واألنشطة، والمعلومات، والتقنيات التي 

تصميم الخدمة، ونقلهما إلى العميل،  أو تج،تشارك في تصنيع المن
ات، والمكونوتبدأ خدمة سلسلة التوريد منذ وقت استالم المواد الخام، 

 وتنتهي مع تسليم المنتج النهائي، أو الخدمة إلى العميل النهائي.
في  والحقول الجديدة التي تتجذ ر مث ل سلسلة التوريد أحد المفاهيموتُ 

من الخلط بين مفهوم  د يكون هنالك نوعنب التنظيم، وقجميع جوا
اللوجستية، ومفهوم سلسلة التوريد، فاللوجستية تتعلق بتدفق البضائع، 

: تطوير مث ل بعضها فيأما سلسلة التوريد، فقد أضافت قيًما أخرى، يت
أو الخدمات الجديدة، وأنشطة التسويق، والتمويل، والتركيز المنتجات و/

سلة التوريد لها مجموعة من األهداف، سل، ف(23)على خدمة العمالء
 .(84)عمالء، واستدامة األداء التنظيميومن أهم ها: إرضا ال

ل من مجموعة من األعضاء  (44)وأوضح  أن  سلسلة التوريد تتشك 
المشاركين، مثل: الُمصن عين، والموردين، والموزعين، وغيرهم من تجار 

 من أجل تحقيق الهدف التجزئة، الذين يعملون مًعا، وبشكٍل متكامٍل؛
 لعمالء.لوالخدمات المرغوبة  وهو تقديم المنتجات الرئيس

أن  العامل الرئيس في إنجاح سلسلة التوريد يكُمن في تكامل  (58)دوأك  
 أعضاء سلسلة التوريد؛ حيث ُيعد  كل عضو ضمن هذه السلسلة بمثابة

د و ج هة مستراتيجيات إ وإذا ما استطاعت المنظمات صياغة وعميل، مور 
ا بشكل سالسل التوريد لديه افق مع إدارةو ، وبشكل يتهاوتنفيذ للعمالء

قيق العديد ، وتحتنافسيةال تهافإن  ذلك سوف يؤدي إلى بناء ميز  ،فع ال
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من أهدافها، مثل: زيادة اإلنتاجية، واألرباح، والمحافظة على مستوى 
ء العمال المخزون، وتحفيض وقت الدورة، وزيادة رضامن مناسب 

 والحصة السوقية.
ب عليه "لعبة إدارة سلسلة التوريد"، ي تطل   ق  لِ طْ أن  الفوز بما أُ ( 52)وأوضح

طور جيد، وي من كل العب ضمن سلسلة التوريد أن ُيدرك دوره بشكل
ق سلسلة اآلخرين في "فري مع زمالئهستراتيجياته الرابحة، وأن يتعاون إ

 التوريد".
م تعريًفا هذه ُيمكن ل ،مما سبق ، لتوريدلتكامل سلسلة االدراسة أن ُتقدِ 

 ،بأنها نظام ُمتكامل إلدارة أنشطة سلسلة التوريد بكفاءة، وفاعليةوذلك 
لممارسات، وا ،ناتكو  مُ ال ستراتيجي بينوالتكامل اإلتحقيق االنسجام، و 

تعاون ، وال، واألنشطة الداخلية للمنظمة، وتحقيق التنسيقعملياتوال
ء، والعمال الخارجي( بين المنظمة والموردين ستراتيجي )التكاملاإل

 ؛ وذلك منمن أصحاب المصلحة الخارجيين وكاف ة المتعاملين معها
ة أعضاء سلسلة التوريد خالل تعزيز مشاركة المعلومات بين كاف

ير تصميم عمليات اإلنتاج، وتطو والخارجيين؛ إلشراكهم في  الداخليين
للعمالء، تلب ي احتياجاتهم، ذات قيمة أكبر  أو خدماتو/ منتجات

وتتخطى توقعاتهم، وتحقق للمنظمة أهدافها المتعلقة باألداء المالي، 
 والعملياتي، وإرضاء العمالء، والنمو والتعلم. 

 أهمية سلسلة التوريد:
أنشطة سلسلة التوريد ليست مسؤولية شخص واحد، أو منظمة  إن  

فة أعضاء السلسلة، وتمتلك إدارة واحدة، فهي تحتاج إلى تعاون كا
على األعمال؛ من خالل مساهمتها في  ابارزً  اسلسلة الدوريد تأثيرً 

تحسين خدمة العمالء بشكل مباشر، وحرصها على تسليم المنتج 
الصحيح، والكمية الصحيحة في الوقت المناسب، وكذلك تهدف إدارة 

ضائها؛ أع نسلسلة التوريد إلى تحسين التعاون، ومستوى الثقة بي
وسرعة حركة المخزون، وزيادة اإليرادات، وتقليل  وبالتالي تحسين إدارة

 .(52)التكاليف
 على إيجاد عالقة بين أعضائهاتعمل سلسلة التوريد أن   (17)بي نو 

، كما تعمل على تخفيض تكاليف المخزون، وعلى المشاركين فيها
قت التسليم، و توقع الطلب، والتأخير في الُمرتبطة بتخفيض تعقيدات 

 ل خطوط اإلنتاج، ومستوى جودة المواد الخام، وتكمن أهميتهاوتعط  
الخدمات و  في تحسين أداء الموردين والعمالء، وتوفير المنتجات كذلك

في الوقت المناسب، ومن ث مَّ تحقيق رغبات العمالء، وتخفيض تكاليف 
الميزة  يقإلى تحق المخزون، وتحسين الوضع التنافسي للمنظمة، وصوالً 

 التنافسية.
)تكامل الموردين، وتكامل  :ساعد كلٌّ من: التكامل الخارجيويُ 

 في إضفاء قيمة على)تكامل العمليات(،  :العمالء(، والتكامل الداخلي
 ،والسرعة ،ق تقليل التكلفة، وتحسين المرونةعن طري ؛سلسلة التوريد

 تالمبيعال مباشر، وغير مباشر من والجودة، والدقة، مما يزيد بشك

واألرباح، والحصة السوقية، والعائد على االستثمار، والعائد على 
ا يعني أن تكامل سلسلة التوريد ُيس ين أداء هم في تحساالمبيعات، مم 

 (.78)المنظمة
د في تحقيق إي (44) وأشار ادات أعلى ر إلى أن  أهمية سلسلة التوريد تتجس 

 في عمليات الُمساعدةو ها، وزيادة أرباحها، ئللمنظمات، وتحسين أدا
، والعمالء إلى تعميق التعاون مع الموردين ضبط المخزون، إضافةً 

وإتاحة الفرصة أمام المنظمات لتقييم السوق؛ مما يساعدها في تقليل 
ل فشل المُ  نتج؛ من خالل تسهيل عملية الحصول على فرص ُمعد 

عمل وال وأذواقهم، همورغبات العمالء معلومات المرتبطة باحتياجاتال
 وكذلك المساهمة فيوتحسين مستوى خدمة العمالء،  على تحقيقها،

ورها دضبط تكاليف النقل، والتخزين، والتعبئة، وتتبع اإلنتاج بكفاءة، و 
 تحسين سمعة العالمة التجارية في األسواق.في 

 سلسلة التوريد: تكامل أبعاد 
 أوًل: تكامل الموردين: 

عالقة متكاملة مع أصحاب  تحرص منظمات األعمال على بناء
 تها، وقد ترتبط المنظمة بعمالئهاالمصلحة، وبما يتماشى مع أنشط

ز سلسلة التوريد اهتمامها على ، (79)ومورديها، وكذلك موظفيها وُترك 
كيفية اختيار المنظمات للموردين، والتكنولوجيا، وغيرها من العمليات؛ 

جًيا موردين قراًرا إستراتيلتكون قادرة على المنافسة، وُيعد  اختيار ال
للمنظمات؛ بهدف بناء شبكة من الموردين الذين يتمتعون بثقتها، 
ويتعي ن على المنظمات في الوقت نفسه، بناء عالقات جيدة مع 

 (.53)الموردين، وإنشاء قنوات من التعامل معهم
 المنتج على أداء سلسلة وردين في عمليات تطويرر إشراك المويؤث  

 يض الوقت الالزم لتطوير المنتجات؛ من خالل تخفهاسينوتح التوريد
 .((62والخدمات، وزيادة جودة المنتج و/أو الخدمة، وتقليل التكاليف

راتأن  المنظمات لديها  (46)ويرى  أخرى الختيار الموردين، تتمثل  تصو 
ليم، ، وسرعة التسمنتجات وخدمات عالية الجودة تقديمالقدرة على في: 

 واألداء المالي. وخدمة العمالء،
إلى أن  الكثير من المنظمات تلجأ إلى ما ُيعرف بتقييم  (37)وأشار

، وقد تلجأ مهالموردين، والتي ُتعد  بمثابة أداة  يتم استخدامها للتمييز بين
(؛ من Supplier Auditهذه المنظمات إلى التدقيق على الموردين )

ير ردين، وتقديم التقار تدقيق من المنظمة لزيارة المو   خالل تشكيل فريق
أن   ، كماالالزمة لتقييمهم، واتخاذ القرارات المناسبة للتعامل معهم

، تشغل المنظمات تطوير الموردين ُيمث ل أحد األمور األساسية التي 
اء لتحسين أد ؛جميع األنشطة التي يتخذها المشتري  والتي تعني

مشاركة و  ،همدريبتو  هذه األنشطة: تقييم الموردين أبرز الموردين، ومن
 .المعلومات، واالستشارات
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في عملية  هموإشراك ،عالقة المنظمة مع الموردين إلى أن   (27)وضحوأ
ن األبعاد م ُتعد  ، معهم اتخاذ القرارات، وتبادل المعلومات اإلستراتيجية

 المهمة في تكامل سلسلة التوريد.
 تكامل العمالء:  اثاييً 

بغض النظر عن مجال  ها،فشل أو منظمةأي  مفتاح لنجاحالعميل هو 
عملها، أو حجمها، ويمكن تصنيف العمالء إلى نوعين: العميل 

مرحلة  فكل الداخلي، وهو المستخدم للوحدة المنتجة في مراحل اإلنتاج؛
، للمرحلة التي تسبقها، والعميل الخارجي ا داخلي  إنتاجية ُتمث ل عمياًل 

رغبة أو تتوفر لديه ال ،الخدمةذي يقوم بشراء المنتج، أو وهو العميل ال
 .(15)بالشراء

 الءوالمستقبلية للعماالحتياجات الحالية  تحرص المنظمات على إدراك
خدمات، المنتجات، والالمرتبطة ب وتحقيقها، وتجاوز توقعاتهمها وفهم

ظمة لمنمن أجل ربط أهداف ا ؛يم، والسعر، والموثوقيةوتاريخ التسل
ها، نوالتوقعات، ومتابعة تحقيق التوازن بي الموضوعة بهذه االحتياجات

 .(22)وبين أصحاب المصلحة اآلخرين
وتسعى الكثير من المنظمات إلى تطبيق مفهوم مشاركة العمالء 

، وفي هذا (18)لمنتجات، بما يتفق مع احتياجاتهم وأذواقهمفي تصميم ا
نظمة بجمع المعلومات عن إلى ضرورة قيام الم (37)السياق أشار

 ، والعمل على  تقديم المنتجات والخدماتهموتوقعات العمالء اتاحتياج
أن  المنظمات ، و التي تشبع رغباتهم، وتلبي احتياجاتهم، وتحقق رضاهم

، همرغباتو  عمالئها لتحديد احتياجات ؛قد تلجأ إلى تطبيق بيت الجودة
وهي وسيلة لترجمة متطلبات العمالء إلى مواصفات تدخل في تصميم 

ز على اال المنتج، وهو  رتقاء بمستوى جودة تصميم المنتجمنهج ُيرك 
 ؛ت العميل، والُمصم م، والمنافسينوتطويره؛ من خالل اإلصغاء لصو 

 لتقديم منتج يحقق ميزة تنافسية للمنظمة.
مستويات، وتتمثل  ةأن  إرضاء العمالء يكون على ثالث (15)وبي ن

فيما إذا كان أداء المنتج و/أو الخدمة أقل من توقعات العميل، فهنا 
العميل يكون غير راٍض، أما إذا تساوى أداء المنتج و/أو الخدمة مع 
توقعات العميل، هنا سيشعر العميل بالرضا، أما في حال كان أداء 

 العميلالمنتج و/أو الخدمة أكبر من توقعات العميل، هنا سيشعر 
 بالسعادة.

 : تكامل العمليات: الثً ثا
في سلسلة التوريد، وتسعى إلى تحقيق التكامل  اُتعد  المنظمة شريكً 

طوي على مزيد من تكامل الداخلي، والتكامل الخارجي، وهذا ين
واألنظمة، والمزيد من التعاون، ومشاركة المعلومات داخل  المعلومات

ورديها )تكامل الموردين(، ومع المنظمة )التكامل الداخلي(، ومع م
عمالئها )تكامل العمالء(؛ فالتكامل الداخلي يتضمن الكفاءات، 
والقدرات الداخلية، التي ترتبط بتبادل المعلومات، والتعاون بين األقسام، 

خلي التكامل الداواإلدارات المختلفة داخل المنظمة؛ لذا يتوقف تحقيق 
م على طبيعة وسائل اعل ، وطبيعة التفتهاوأنظم ةاالتصال الُمستخد 

واألقسام المختلفة في المنظمة، بينما يرتكز التكامل  بين اإلدارات
المعلومات، والتعاون مع الخارجي على قدرات المنظمة في تبادل 

 (.(36الموردين والعمالء
 التكامل الداخلي يساهم في تحطيم الحواجز الهرميةإلى أن   (82)وأشار

 لمختلفة،اوإداراتها  هافي المنظمة، ويعزز التعاون بين أقسام والوظيفية
مما ينتج عنه القدرة على تلبية متطلبات  ويعزز العمل الجماعي؛

 العمالء.
ويتبلور مفهوم تكامل سلسلة التوريد في تحقيق التنسيق المتكامل بين 

ة: يالعمليات الداخلية: )اإلدارة، والوظائف(، والعمليات التجارية الخارج
 (36)أشارو  ،(63))العمالء والموردين(؛ لخلق أكبر قيمة في سلسلة التوريد

قدرة المنظمة على دمج العمليات، والتنسيق بين األنشطة داخل إلى أن  
ن المنظمة من التغلُّب على الحواجز الوظيفية،  اإلدارات والوظائف، يمكِ 

 ؛داراتاإل التعاون، وتبادل المعلومات، بين جميع ويساهم في تحقيق
 .لتلبية متطلبات العمالء

رق العمل التي تضم موظفين من أقسام المشتريات، أن  فِ  (81)وأوضح
والمبيعات، واإلنتاج، والخدمات اللوجستية، والتوزيع، قد  ،والتسويق

، تدفق المعلومات من عمليات لسه  ؛ مما يُ بعًضاتتعاون مع بعضها 
 يمية.وتقاسم الموارد؛ لتحقيق األهداف التنظ

 رات المختلفةأن  تكامل العمليات، واألنشطة الداخلية، واإلدا (59)وبي ن
ستراتيجي، سيساهم في تحسين أداء المنظمة؛ إفي المنظمة بتوافق 

فتكامل العمليات الداخلية سيعمل على التحسين التنظيمي، وتسهيل 
من خالل مشاركة المعلومات  ؛التكامل مع الموردين، والعمالء

 .المناسبة
فالتنسيق  ؛من المبادئ األساسية في سلسلة التوريد ُيعد  فتكامل العمليات 

 تهاوأنشطدارات اإلووظائف  ،الجيد بين العمليات الداخلية المختلفة
وإدارة  ،التي تبدأ من إدارة المشتريات والتي من شأنها توفير المواد الخام

التوزيع  وإدارة ،ل المواد الخام إلى منتجاتحو ِ التي تُ التصنيع واإلنتاج 
ي ف بشكل أساسي همايس ؛المسؤولة عن إيصال المنتجات إلى العمالء

 (.78)همرغباتإشباع و  احتياجات العمالء،تلبية 

 الدراسات السابقة:
 العربية: : الدراساتأوًل 

في  إدارة التغيير وعالقتها بالولء التنظيمي بعنوان: (6)دراسة
 المؤسسات التعليمية في دولة الكويت: دراسة مكتبية تحليلية.

ي فعالقة إدارة التغيير بالوالء التنظيمي معرفة هدفت الدراسة إلى 
 وتوصلت الدراسة إلى، دولة الكويتفي  المؤسسات التعليميةقطاع 

وجود عالقة إيجابية مهمة إلدارة التغيير  عدد من النتائج، من أبرزها:
لى القادة ع تدريب ء التنظيمي، وقد أوصت الدراسة بضرورةمع الوال

إدارة التغيير، وكذلك ضرورة إعطاء القادة الصالحيات اإلدارية 
 القيادة التشاركية. ئمن أجل تعزيز مباد ؛المناسبة
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بعنوان: أثر التغيير التنظيمي على اللتزام التنظيمي للعاملين  (9)دراسة
دراسة ميدايية بالمؤسسة الوطنية للرخام  –من وجهة يظرهم 

 بسكيكدة.
معرفة أثر التغيير التنظيمي على االلتزام التنظيمي هدفت الدراسة إلى 

للعاملين من وجهة نظرهم دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية للرخام 
هنالك  ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها: أن  بسكيكدة

يتجسد األثر و  ،تنظيمي على االلتزام التنظيمي للعامينللتغيير ال أثًرا
وقد أوصت  ،كنولوجيافي التغيير في األفراد، والتغيير الحاصل في الت

ةرة االهتمام ببرامج التدريب، الدراسة بضرو   يرفي حال التغي خاص 
لى ، والعمل عهموقدراتالعاملين  التكنولوجي؛ وذلك لتطوير مهارات

ولوجي، كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تعزيز التغيير التكن
 .إجراء تعديالت في الهيكل التنظيمي، وتقليص مستوى المركزية

دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير إدارة سلسة بعنوان:  (13)دراسة
 .التوريد: دراسة حالة مؤسسة لفارج بالمسيلة

ر إدارة تطويدور تكنولوجيا المعلومات في إلى هدفت الدراسة التعرف 
توصلت و  سلسة التوريد في مؤسسة الفارج إلنتاج اإلسمنت بالمسيلة،

 وجود عالقة ارتباطية إيجابيةالدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها: 
بين تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة سلسلة التوريد، وقد أوصت 

التوريد،  جالالدراسة بضرورة االهتمام بالمورد البشري، وتكوينه في م
ركين والمشا لوماتي متكامل؛ ليتم ربط األعضاءوضرورة بناء نظام مع

ن، ييفي سلسلة التوريد في المدى القصير، وكذلك ربط العمالء الخارج
 وتلقي األوامر منهم. 

 ستراتيجي وأثره على التميزإإدارة التغيير كتوجه بعنوان:  (1)دراسة
لمستدامة: دراسة ميدايية في التنظيمي في ضوء متطلبات التنمية ا

المؤسسات المشاركة بجائزة الملك عبد هللا الثايي لتميز الداء 
 .الحكومي والشفافية

جي على ستراتيإأثر إدارة التغيير كتوجه إلى هدفت الدراسة التعرف 
التميز المؤسسي في ضوء متطلبات التنمية المستدامة لدى جميع 

 ي جائزة الملك عبدهللا الثانيالوزارات والمؤسسات التي شاركت ف
والشفافية في الدورة الثامنة  للتميز في األداء الحكومي )األردن(

النتائج، من أبرزها:  (، وتوصلت الدراسة إلى عدد من2016/2017)
لى ستراتيجي عإة إحصائية إلدارة التغيير كتوجه دالل يوجود أثر ذ

ت المستدامة، وقد أوصالتميز المؤسسي، في ضوء متطلبات التنمية 
وير كلما دعت الحاجة إلى تقييم، وتطلدراسة بضرورة التقييم المستمر، ا

الهياكل التنظيمية، وتبديل خطوط االتصال بين جميع أقسام التنظيم؛ 
 .لضمان تحقيق متطلبات التنمية المستدامة

 سلسلة وإدارة الشاملة، الجودة إدارة بين العالقة :بعنوان (16)دراسة 
 .العام للقطاع التابعة الدوية صناعة في شركات توريدال

 الشاملة، الجودة إدارة بين العالقة معرفة أثرإلى  هدفت هذه الدراسة 
 العام للقطاع التابعة األدوية صناعة سلسلة التوريد في شركات وإدارة

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، و  في جمهورية مصر العربية،
 الشاملة في إدارة الجودة إلدارة إيجابي تأثير عالقة وجود من أبرزها:

وقد  العام، للقطاع التابعة األدوية صناعة في شركات التوريد سلسلة
 ممارسات بتطبيق المبحوثة قيام الشركات ضرورةأوصت الدراسة ب

 إدارة إيجابي في لما لها من أثر ؛ بأبعادها ،الشاملة إدارة الجودة
ضرورة دعم ممارسات إدارة أوصت الدراسة بكما التوريد، و  سلسلة

 العالقاتو الموردين،  مع ستراتيجيةاإل كةاالشر : بأبعادها ،سلسلة التوريد
 سلسلة عملياتو  التوريد، سلسلة عبر المعلومات تدفقو  العمالء، مع

 الداخلية.  التوريد
 :الجنبيةثايًيا: الدراسات 

 بعنوان: (26)دراسة
Impact of Knowledge Management Capability on 

Supply Chain Management and Organizational 

Practices in Logistics Industry. 

قدرة إدارة المعرفة على إدارة سلسلة التوريد والممارسات  "أثر
 ".التنظيمية في صناعة الخدمات اللوجستية

ت إدارة اتأثير قدرة إدارة المعرفة على ممارس معرفةهدفت الدراسة إلى 
ية في صناعة الخدمات اللوجست ةالتنظيمي لممارساتسلسلة التوريد، وا

جود و  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:، ماليزيافي 
تأثير إيجابي مهم إلدارة المعرفة  في إدارة سلسلة التوريد والممارسات 

لمعرفة ا إدارة أثرتعزيز فهم  التنظيمية، وقد أوصت الدراسة بضرورة
مات في صناعة الخد على إدارة سلسلة التوريد، والممارسات التنظيمية

 راتيجياتستإبصياغة  وأصحاب القرار الممارسون  ، وأن يقوم اللوجستية
 دإدارة سلسلة التوري ؛ لتعزيز ممارساتإدارة المعرفة خاصة لتطبيق

 .داخل مؤسساتهم
 بعنوان: (60)دراسة

How do Partners Benefit from IT Use in Supply-

Chain Management: An Empirical Study of 

Taiwan’s Bicycle Industry. 

كيف يستفيد الشركاء من استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة "
صناعة الدراجات في قطاع طبيقية على تسلسلة التوريد: دراسة 

 ".تايوان
كيفية استفادة الشركاء من استخدام  البحث فيهدفت الدراسة إلى 

تكنولوجيا المعلومات في إدارة سلسلة التوريد في الصناعات التقليدية 
لت وتوصالُمتمث لة بقطاع صناعات الدرجات الهوائية في تايوان، 

وجود تأثير إيجابي مهم  الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:
تطبيق  يةيؤد  توريد؛ وذلك لما لتكنولوجيا المعلومات في إدارة سلسلة ال

 يدر يادة ُقدرات سلسلة التو ُنظم إدارة سلسلة التورريد من دور مهم في ز 
دمج تنفيذ تكنولوجيا المعلومات بضرورة   ، وقد أوصت الدراسةوتعزيزها

سلسلة إدارة  عمليات ضمنوإدراجها  ،مع أهداف التنمية المستدامة
 .هاوبرامج التوريد
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 بعنوان: (51)دراسة 
Change Management and Organizational 

Performance in Selected Manufacturing 

Companies in Anambra State, Nigeria. 

، أيامبرا في وليةالتننيع إدارة التغيير والداء التنظيمي في شركات "
 ييجيريا".

ركات ش إدارة التغيير واألداء التنظيمي في البحث فيهدفت الدراسة إلى 
وتوصلت الدراسة إلى عدد من ، نيجيريا-التصنيع في والية أنامبرا

إدارة التغيير لها تأثير إيجابي معنوي على  أن   النتائج، من أبرزها:
 المبحوثة، وقد أوصت الدراسة شركات التصنيع األداء التنظيمي في

تسهيل ي ؛ لما له من أثر فالتغيير التكنولوجيبضرورة تعزيز االهتمام ب
 أداء العاملين، كما أوصتتحسين ، و كفاءته إجراءات العمل، وتحسين

توفر  أنالتكنولوجيا الجديدة المنظمات التي تطبق يجب على  هبأن  
للعاملين؛ من أجل تزويدهم بالمهارات، والخبرات التدريب المناسب 

لى يجب ع الالومة للتعامل مع هذه التكنولوجيا بالشكل األمثل، كما
ساعد على ت ؛تنظيمية قويةو  يةستراتيجيات إدار إتتبن ى ظمة أن كل من

 ،ومعاييرهم ،بناًء على قيمهم مع العاملين بناء عالقات جيدة
، اهمةواختيار المس ،المشاركة على وتساهم في تشجيعهم ،اتهموسلوك

 بداًل من إجبارهم على ذلك. 
 :بعنوان (66)دراسة

Influence Of Information Sharing on Supply 

Chain Performance in The Tourism Industry in 

The County Government of Kakamega, Kenya. 

تبادل المعلومات على أداء سلسلة التوريد في قطاع السياحة  تأثير"
 .في مقاطعة كاكاميغا، كينيا"

 
لة لى أداء سلستأثير تبادل المعلومات عإلى هدفت الدراسة التعرف 

ت إلى وتوصل ،كينيا-قطاع السياحة في مقاطعة كاكاميغافي  التوريد
ة داللة إحصائي يوجود أثر إيجابي مهم ذ عدد من النتائج، من أبرزها:

، وقد أوصت الدراسة لتبادل المعلومات على أداء سلسلة التوريد
لمساعدة في ل ؛الةفع   ةوأنظمة تكنولوجي ،ي برامجضرورة االهتمام بتبن  ب

جات نت  م مُ وتقدي ،كفاءة سلسلة التوريد ؛ من أجل تعزيزتبادل المعلومات
 ترضي العمالء. 

 :منهجية، والتنميمال

 منهجية الدراسة: 
ستخدم ويُ  ،هذه الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي اعتمدت

لوصف خصائص متغيرات الدراسة، والتي تتمثل في  ؛المنهج الوصفي
 لسلة التوريدوتكامل س، ا مستقاًل بوصفها متغيرً  التغيير التنظيمي إدارة

دراسة أثر إدارة ل ؛بوصفه متغيًرا تابًعا، بينما ُيستخدم المنهج التحليلي
دنية لدى الشركات األر  في تكامل سلسلة التوريد التغيير التنظيمي

لصناعة األدوية البشرية، وقد قامت الدراسة بتنفيذ هذا المنهج؛ من 
خالل وصف متغيرات الدراسة، والخصائص الشخصية والوظيفية 
للمستجيبين من عناصر مجتمع الدراسة، وقد تم استخدام االستبانة 

 كأداة رئيسة لجمع البيانات من الُمستجيبين. 

 مجتمع الدراسة: 
مجتمع هذه الدراسة على جميع المديرين العاملين في اإلدارتين:  اشتمل

لدى الشركات األردنية  ( مديًرا،493، وعددهم )الُعليا، والُوسطى
لة سجَّ المُ ، و درجة في سوق عمان الماليالمُ  لصناعة األدوية البشرية

( شركة، 17، والبالغ عددها )االتحاد األردني لمنتجي األدويةفي 
لمهم لدوره ار السبب في اختيار هذا القطاع كمجتمع للدراسة؛ وتمحو 

يث ُيساهم وتطويره؛ ح ، والمساهمة في نهضتهرفد االقتصاد األردنيفي 
ث ر بشكل مؤ قطاع الصناعات الدوائية في المملكة األردنية الهاشمية 

العجز في الميزان التجاري ، وتقليص الناتج المحلي اإلجماليفي 
من منافسة شديدة،  ، إضافًة إلى ما يتصف به القطاع(93)(10)األردني

الصناعة، والتي تجعل التحديات التي تواجه هذه خاصة في ِظل  
 .هي الوسيلة الوحيدة للتعامل في السوق  المنافسة، والتجديد

ومن أجل الحصول على معلومات دقيقة؛ فقد اعتمد الباحثان أسلوب 
امل لجمع البي انات من عناصر مجتمع الدراسة؛ الم سح الميداني  الش 

جتمع معن طريق توزيع االستبانات الخاصة بهذه الدراسة على أفراد 
( يقدم وصًفا 1رقم )ال اآلتي ذو ، والجدولالدراسة )وحدة التحليل(

 إحصائي ا لمجتمع الدراسة: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلحنائي لمجتمع الدراسة، م وزًَّعا حسب المسمى الوظيفي(: الوصف 1رقم )ال ذو جدولال

 الشركة اسم التسلسل

 الوظيفي الم سّمى

 المجموع
 قسم رئيس دائرة مدير عام مدير مساعد/  يائب عام مدير

 28 6 21 - 1 الدوائية للنناعات التقدم 1
 21 14 4 2 1 الدوائية للنناعات الرام 2
 54 30 22 1 1 الدوية يتاجإل  الرديية 3
 21 20 - - 1 الدوائية للنناعات سختيان منير مجموعة 4
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 3 - 2 - 1 الدوائية للنناعات العربي المركز 5
 38 16 16 5 1 الحكمة أدوية شركة 6
 20 4 13 2 1 الدوائية للنناعات بيال 7
 32 10 11 10 1 الدوائية للنناعات عمان 8
 53 45 4 3 1 والستثمار للتنمية الدواء دار شركة 9

 36 19 16 - 1 الدوية لنناعة المتحدة الشركة 10
 67 30 36 - 1 الدوائية للنناعات الدولية شركة 11

12 
 اتوالمستلزم والكيماوية الدوائية للنناعات الوسط الشرق 

 الطبية
1 - 4 20 25 

 19 2 16 - 1 والعقم الطبية للمنتجات السويدية ردييةال  13
 12 9 2 - 1 الدوائية للنناعات الردن يهر 14
 17 - 14 2 1 الدوائية للنناعات الحياة 15
 27 22 4 - 1  الدوية لنناعة فيالدلفيا 16
 20 15 4 - 1 (الحكمة لدوية تابعة) الدوية لنناعة العربية 17
 493 262 189 25 17 المجموع 

 (.19)في المنشورة والبيانات، (8)المنشورة البشرية األدوية لصناعة األردنية الشركات تقارير: المصدر

 وحدة التحليل:
ي العاملين ف المديرينهذه الدراسة جميع في تحليل الشملت وحدة 

 األدوية اعةلصن األردنية الشركاتفي كافة  ،والُوسطى اإلدارتين: الُعليا
، لون مجتمع هذه الدراسةمث  يُ  مديًرا( 493، والبالغ عددهم )البشرية

 مدير عام، نائب مدير عام، مدير :اآلتيةالمسميات الوظيفية  يشغلون و 
يعادلها من مسميات بسبب اختالف بعضها أو ما دائرة، رئيس قسم، 

 برؤية عهمتمتل نظًراوقد تم اختيار أفراد وحدة التحليل؛ ، بين الشركات
 لدى العامة السياسات عن واضحة صورة رسم في المدى طويلة

 إضافةً  الدراسة، محل   البشرية األدوية لصناعة األردنية الشركات
القرارات، أو المشاركة المؤثرة  صناعةالمتالكهم الصالحيات الالزمة ل

ستوياتها موالتي تساهم في إجراء التغييرات اإليجابية بكافة ، في اتخاذها
و اآلتي ذوالجدول ، لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية

( يوضح إجمالي عدد االستبانات الموزعة على إدارات 2رقم )ال
ردة، ، وعدد االستبانات المستلصناعة األدوية البشرية شركات األردنيةال

 وعدد االستبانات الصالحة للتحليل.

زَّعة على (: إجمالي 2رقم )ال ذو جدولال لصناعة األدوية  شركات األردنيةالعدد االستبانات الُمو 
الحة، وعدد االستبانات الُمست ردَّ البشرية  ة، وعدد االستبانات الص 

 التسلسل
عدد الستبايات 

 الموزعة

 عدد الستبايات
 ة الم سَتردَّ 

عدد الستبايات 
 النالحة للتحليل

 338 349 493 وعـــــــــالمجم

 الستجابةيسبة 
% 

100% 70.79% %68.56 

ة والوظيفي ( تحليل الخصائص الشخصية3رقم )ذو اليتناول الجدول و 
النوع االجتماعي، الفئة العمرية، المؤهل وهي: ألفراد وحدة التحليل، 

العلمي، المسمى الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة؛ وذلك من خالل 
 .الوظيفيةو  ،الشخصيةوالنسب المئوية للمتغيرات  استخراج التكرارات

 

 خصائص مجتمع الدراسة: (3) رقمذو ال جدولال

 (Percentage) المئوية النسب (Frequencies) التكرارات (Categories) الفئات (Variable) المتغير

 الجتماعي الّنوع
 61.24% 207 ذكر

%38.76 131 أنثى  

  338 %100.0 

 العمريَّة الِفَئة

 13.61% 46 سنة 30 من أقل

 20.12% 68 سنة 40 من أقل – سنة 30

 28.70% 97 سنة 50 من أقل – سنة 40

  37.57% 127 فأكثر سنه 50 

  338 %100.0 

 العلمي الم ؤّهل

 3.55% 12 دبلوم

 76.04% 257 بكالوريوس

 16.27% 55 ماجستير
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 4.14% 14 دكتوراه  

  338 %100.0 

 الوظيفي الم َسّمى

 0.89% 3 عام مدير

 4.14% 14 عام مدير نائب

 41.12% 139 دائرة مدير

 53.85% 182 قسم رئيس

  338 %100.0 

 الخبرة سنوات عدد

 12.13% 41 سنوات 5 من أقل

 17.46% 59 سنوات 10 من أقل – سنوات 5

 27.81% 94 سنة 15 من أقل – سنوات 10

 42.60% 144 فأكثر سنة 15

 100% 338 المجموع 

 (اآلتي:3ويت ضح من الجدول السابق ذي الرقم )
(، أما نسبة اإلناث فقد بلغت %61.24بلغت نسبة الذكور ) .أ

إحصائيات تتوافق إلى حد كبير مع (، وهذه نسب 38.76%)
ة الهاشمية، والتي الصناعات الدوائية في المملكة األردني قطاع

(، %63اع قد بلغت )في القطن  نسبة الذكور العاملين تشير إلى أ
 .(5)( لإلناث%37و)

(؛ سنة فأكثر 50جاءت أعلى نسبة لمعدل الُعمر في الفئة العمرية ) .ب
بة نس(، في حين جاءت في المرتبة الثانية %37.57حيث بلغت )

(؛ حيث بلغت سنة 50أقل من  –سنة  40عمرية )الفئة ال
دير )م :ليا(، وهذه النتيجة منطقية؛ كون الوظائف العُ 28.70%)

 تحتاج إلى ألدويةليا، أو الوسطى( في شركات افي اإلدارة العُ 
 يتطلب اكتسابها وقت طويل. ،خبرات عالية

جاءت نسبة حاملي درجة البكالوريوس كأعلى نسبة مؤهل  .ج
حملة درجة الماجستير نسبة  ت(، وجاء%76.04غت )علمي؛ حيث بل

نسبة  ت(، ومن ثم جاء%16.27بلغت )حيث  ؛في المركز الثاني
 عد  (، وتُ %4.14بلغت ) حيث ؛حملة درجة الدكتوراه في المركز الثالث

تطلب ت األدويةليا في شركات هذه النسب منطقية؛ كون الوظائف العُ 
لوم وترابط المواد، والع ،الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى؛ نظًرا لتنوع

في هذه المرحلة، وكون هذه العلوم دائمة التطور، وقابلة للتحديث 
بشكل مستمر؛ فالتركيز بعد مرحلة البكالوريوس لدى الشركات األردنية 

ب   لصناعة األدوية البشرية مل شالذي ي على الجانب العملي ي نص 
 الصناعة والتدريب؛ من أجل مواكبة مستجداتالبحث، والتطوير، 

 .هاوتطورات
بة ( كأعلى نسرئيس قسمنسبة شاغلي المسمى الوظيفي ) .د

في المركز  ت(، ومن ثم جاء%553.8مسمى وظيفي؛ حيث بلغت )
بلغت  جاءت حيث ؛(مدير دائرةشاغلي المسمى الوظيفي )نسبة الثاني 

لهياكل ا، وتتوافق مع طبيعة عد  طبيعية(، وهذه النسب تُ 41.12%)
دًدا ع نتاجية، والتي ُتخصص في العادةالتنظيمية في الشركات اإل

كلما تم االقتراب من المستوى التشغيلي أكبر من الموظفين 
تقاء كلما تم االر  ن اإلداريينموظفيالوبالتالي يقل عدد )اإلنتاجي(؛ 

 .ألعلى الهيكل التنظيمي
سنة فأكثر( كأعلى  15الخبرات من )جاءت نسبة أصحاب  .ه

 ت(، وجاء%042.6نسبة في فئة عدد سنوات الخبرة؛ حيث بلغت )
أقل  -سنوات 10فئة عدد سنوات الخبرة )نسبة في المركز الثاني 

هذه نتائج منطقية؛ كون و (، %27.81بلغت ) ؛ حيثسنوات( 15من
ة ردنيسطى لدى الشركات األليا أو الوُ وظيفة مدير في اإلدارة العُ 

فترة ابها يتطلب اكتس ،تحتاج إلى خبرات عالية لصناعة األدوية البشرية
 .طويلة من الزمن

 أداة الدراسة، ومنادر الحنول على البيايات:
اعتمدت هذه الدراسة على مصدرْين رئيسْين لجمع البيانات، وهما: 

، وفيها اتجه الباحثان Secondary Resources)المصادر الثانوية )
؛ هاأبعادو  الدراسة الحالية  اإلنتاج العلمي الذي يتعلق بمتغيراتلمسح 

حيث تم االعتماد على المراجع، والدوريات، والمقاالت، والتقارير، 
ع هذه واألجنبية، التي تناولت موضو  لكتب، والدراسات السابقة العربيةوا

نترنت؛ من أجل رصد آخر ة، وكذلك البحث في مواقع شبكة اإلالدراس
جدات الحاصلة في موضوع هذه الدراسة، وتغطية اإلطار النظري المست

المتغيراتها، وأبعادها،  ، Primary Resources)المصادر األولية ) أم 
جمع يتم استخدامها كأداة رئيسة ل-تتمث ل في تطوير استبانة خاصة ف

 اسةهذه الدر  ًدا من العبارات التي تعكس أسئلةتشمل عد -البيانات
، والحصول على آراء المستجيبين عنهاتم اإلجابة ت؛ لهاوأهداف

)المبحوثين( بخصوصها، وقد حرص الباحثان في مرحلة تطوير 
االستبانة على جعل المستجيبين واعين ألهدافها، ومكوناتها، ودق تها، 

س ونوعه، بالشكل الذي يخدم وتجانسها، ووحدة اتجاه حركة المقيا
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ها قد تضمنت االستبانة بصورت، هذا و هاوفرضيات هذه الدراسة أهداف
 النهائية فقرات ذات اختيارات متعددة.

ذه ه بناء أداة الدراسة )االستبانة( بعد مراجعة أسئلةبوقام الباحثان 
لدراسات ا، ودراسة األدبيات، و ها، وف رضياتها، ومتغيراتهاوأهداف ،الدراسة

، هاتطوير و  االستبانةتم االستفادة منها في بناء تالسابقة ذات العالقة؛ ل
وصياغة فقراتها، وقد تم االسترشاد بالعديد من الدراسات السابقة لقياس 

قم ر اآلتي ذي الأبعاد متغيرات الدراسة، وكما هو ُموضح في الجدول 
تخصيص الصفحة األولى من االستبانة لتقديم الدراسة، وقد تم (، 4)

سام طلوبة، أما األقوأهدافها، وطلب التعاون في استيفاء البيانات الم
 على النحو اآلتي: جاءتاألخرى فقد 

المتعلقة بالعوامل الشخصية،  الفقراتتضمن  القسم الول: -
: النوع االجتماعي، الفئة ، وهيمجتمع الدراسةفراد والوظيفية أل

 العمرية، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة.
، ميلقة بإدارة التغيير التنظيالفقرات المتعتضمن  القسم الثايي: -

 ُعليافي اإلدارتين: الالعاملين ؛ لقياس تصورات المديرين هاوأبعاد
عن  ،لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية ،والُوسطى

ي الهيكل التغيير ف، بأبعادها: تبن ي إدارة اتغيير التنظيميمستوى 
البشرية،  ي المواردالتنظيمي، التغيير في التكنولوجيا، التغيير ف

( 16-1ن )رات موتم تخصيص الفق والتغير في الثقافة التنظيمية،
 وأبعاده. لقياس هذا المتغير

ريد امل سلسلة التو الفقرات المتعلقة بتكتضمن  القسم الثالث: -
ُعليا، في اإلدارتين: الالعاملين ؛ لقياس تصورات المديرين هاوأبعاد

والُوسطى لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية عن 
، دينتكامل المور ، بأبعادها: تكامل سلسلة التوريدمستوى توافر 
-17، وتم تخصيص الفقرات من )تكامل العمليات، تكامل العمالء

 وأبعاده. ( لقياس هذا المتغير28
ا للمبحوثين تسليمهو لكتروني، ريد اإلزيع االستبانات بواسطة البوتم تو 

باليد، وبعد االنتهاء من تجميع االستبانات، تم تحليل بياناتها ياستخدام 
كان تقييم ثبات األداة ، وقد (SmartPLS 3.0)الرزمة اإلحصائية 

ت )االستبانة( هو الخطوة األولى في تحليل بيانا لجمع البيانات الرئيسة
 هذه الدراسة.

 في االستبانةالمتغيرات أبعاد ، والدراسات السابقة لقياس هاوأبعاد الدراسة  (: توزيع متغيِ رات4رقم )ال ذو جدولال

 أهم الدراسات السابقة لقياس متغيرات، وأبعاد الدراسة الفقرات البعاد المتغّيرات

 المتغير المستقل:

 التنظيمي إدارة التغيير

 4-1 التغيير في الهيكل التنظيمي

(؛ 31(؛ )85(؛ )70(؛ )64(؛ )46(؛ )65(؛ )25)             
 (.56(؛ )38)

 

 8-5 التغيير في التكنولوجيا

 12-9 التغيير في الموارد البشرية

 16-13 التغيير في الثقافة التنظيمية

 المتغير التابع:

 تكامل سلسلة التوريد

  20-17 الموردينتكامل 
(؛ 59(؛ )82(؛ )79(؛ )78(؛ )67(؛ )77(؛ )48)            

(20.) 
 

 24-21 تكامل العمالء

 28-25 تكامل العمليات

 المصدر: من إعداد الباحثْين باالعتماد على الدراسات السابقة.
 Content Validityاختبار صدق الم حتوى ) صدق أداة الدراسة:

Test:) 
اتذة وأس مينحك ِ تم عرض أداة الدراسة )االستبانة( على ُنخبة من المُ 

الجامعات األردنية من أصحاب االختصاص، والخبرة في موضوع هذه 
ستفادة من خبراتهم، مين؛ بقصد االحك ِ ( مُ 10الدراسة، وقد بلغ عددهم )

مجاالت اختصاصاهم؛ للت أك د من مدى صالحية وخزينهم المعرفي في 
اء الفقرات د من انتماالستبانة لقياس ما يجب عليها قياسه، وكذلك التأك  

، تهامالءمو  فقراتها تنتمي إليه، والتحقق من مدى وضوحإلى الُبعد الذي 
 قَّةح أكثر دِ وصحة مفرداتها من الناحية اللغوية والمعنوية؛ لتصب

احثان باألخذ بآراء المحكمين من تعديل، وحذف، وموضوعية، وقام الب
أداة الدراسة  وإضافة، وإعادة صياغة بعض الفقرات؛ إلى أن وصلت

 . لشكلها النهائي )االستبانة)
 

 ثبات أداة الدراسة:
بوصفه أكثر أساليب  (Cronbach Alpha)تم استخدام كرونباخ ألفا 

 حتوياتالداخلي بين م رجة التناسقفي تقييم د ،ادية داللةتحليل االعتم
م ادية في االعتملمستويات تحليل  ا، ووفقً هأو بنود المقياس الُمستخد 
، فإن  الحدود المقبولة لمعامل االرتباط ألفا هو (39)العلوم اإلجتماعية

(Alpha ≥ 0.70) وتم تطبيق هذا األسلوب على مقياس إدارة التغيير ،
ل أن  وأظهرت نتائج التحليالتنظيمي، ومقياس تكامل سلسلة التوريد، 

قيم معامل كرونباخ ألفا لمقياس أبعاد إدارة التغيير التنظيمي، قد 
يد تور (، ولمقياس أبعاد تكامل سلسلة ال0.744-0.839تراوحت بين )

(، وهذا مؤشر 0.738-0.779لفا بين )أتراوحت قيم معامل كرونباخ 
( يوضح درجة 5) رقماآلتي ذو اللدرجة عالية من االعتمادية، والجدول 

 االتساق الداخلي لمحتويات المقاييس التي استخدمتها الدراسة:
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(: تقييم درجة معامل ثبات االتساق الداخلي بين محتويات المقاييس 5رقم )ذو الجدول ال
 الُمستخدم ة في الدراسة

 (Alpha)قيمة معامل الثبات  عدد الفقرات الب عد الفقرات

 0.823 4 يالتنظيمالتغيير في الهيكل  1-4

 0.839 4 التغيير في التكنولوجيا 5-8

 0.829 4 التغيير في الموارد البشرية 9-12

 0.744 4 التغيير في الثقافة التنظيمية 13-16

 0.779 4 تكامل الموردين 17-20

 0.738 4 تكامل العمالء 21-24

 0.766 4 تكامل العمليات 25-28

راسة السابق، فإن  المقاييس الُمستخدم ة في الدوبناًء على نتائج التحليل 
تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي بين فقراتها، وبقدرتها على 
تحقيق أهداف هذه الدراسة، وإمكانية االعتماد عليها في المراحل 

 الالحقة من التحليل.

 تحليل يتائج الدراسة: 
 سة:وصف إجابات أفراد وحدة التحليل عن متغيرات الدرا

 هدفت هذه الفقرة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وعلى النحو اآلتي:
 العاملين في اإلدارتين: الع ليا ما تنورات المديرينالسؤال الول: 

سطى لدى الشركات الرديية لنناعة الدوية البشرية لمستوى  والو 
تبني إدارة التغيير التنظيمي، بأبعادها: التغيير في الهيكل التنظيمي، 
التغيير في التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، والتغيير في 

 الثقافة التنظيمية؟ 
لدى  تنظيميأبعاد إدارة التغيير ال تبن يوبهدف وصف مستوى 

الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية، تم استخدام المتوسطات 
ي فة الُبعد، كما هو موضح الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وأهمي

 (.6رقم )اآلتي ذي ال الجدول
(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وواقع تطبيق أبعاد إدارة 6رقم )ذو الجدول ال

 ير التنظيمي لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشريةالتغي

 المجال الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

اليحراف 
 الرتبة المعياري 

مستوى 
 الهمية

 التغيير في الهيكل 1-4
 التنظيمي

 مرتفع 1 0.696 3.885

التغيير في  5-8
 التكنولوجيا

 مرتفع 3 0.645 3.735

التغيير في الموارد  9-12
 البشرية

 مرتفع 4 0.658 3.710

13-16 
ة التغيير في الثقاف

 التنظيمية
3.845 0.811 

 مرتفع 2

المتوسط الحسابي  
 الكلي

 مرتفع - 0.779 3.794

 ن يتب(، أن  المتوسط الكلي لواقع 6رقم )السابق ذي اليظهر من الجدول 
أبعاد إدارة التغيير التنظيمي لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية 

قد جاء بدرجة مرتفعة؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي  ،البشرية
(، وتراوحت المتوسطات 0.779) مقداره (، وبانحراف معياري 3.794)

(، وهذا يشير إلى واقع المستوى 3.885 – 3.710الحسابية بين )
إدارة التغيير التنظيمي بأبعادها؛ إذْ جاء في المرتبة  تبن يلالمرتفع 

األولى ُبعد "التغيير في الهيكل التنظيمي" بمتوسط حسابي بلغ 
(، فيما حصل ُبعد "التغيير 0.696(، وبانحراف معياري بلغ )3.885)

في الموارد البشرية" على المرتبة الرابعة واألخيرة بمتوسط حسابي 
(، وكذلك أظهر الجدول 0.658) مقداره ري (، وبانحراف معيا3.710)

التقارب في قيم المتوسطات الحسابية، والتشتت المنخفض في 
استجابات أفراد وحدة التحليل حول أبعاد إدارة التغيير التنظيمي ، وهو 

تبن ي ع واق جهات نظر أفراد وحدة التحليل حولما يعكس التقارب في و 
 أبعاد إدارة التغيير التنظيمي. 

 العاملين في اإلدارتين: الع ليا ما تنورات المديرينالسؤال الثايي: 
سطى لدى الشركات الرديية لنناعة الدوية البشرية لمستوى  والو 
تكامل سلسلة التوريد، بأبعادها: تكامل الموردين، تكامل العمالء، 

 تكامل العمليات؟
 أبعاد سلسلة التوريد لدى الشركات تكامل وبهدف وصف مستوى 

األردنية لصناعة األدوية البشرية، تم استخدام المتوسطات الحسابية، 
آلتي ا واالنحرافات المعيارية، وأهمية الُبعد، كما هو موضح في الجدول

 (.7رقم )ال ذي
 

 فر أبعاد تكامل سلسلة التوريد لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وواقع توا7رقم )ذو الجدول ال

 مستوى الهمية الرتبة اليحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال الفقرات

 مرتفع 3 0.695 3.818 تكامل الموردين 17-20

 مرتفع 1 0.809 3.980 تكامل العمالء 21-24

 مرتفع 2 0.819 3.840 تكامل العمليات 25-28

 مرتفع - 0.858 3.879 المتوسط الحسابي الكلي

(، أن  المتوسط الكلي لواقع 7رقم )السابق ذي اليظهر من الجدول 
أبعاد سلسلة التوريد لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية  تكامل

قد جاء بدرجة مرتفعة؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي  ،البشرية

(، وتراوحت المتوسطات 0.858) مقداره (، وبانحراف معياري 3.879)
المستوى (، وهذا يشير إلى واقع 3.980 – 3.818الحسابية بين )

سلسلة التوريد؛ إذ جاء في المرتبة األولى ُبعد  أبعاد تكاملل المرتفع
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(، وبانحراف معياري 3.980حسابي بلغ ) "تكامل العمالء" بمتوسط
(، فيما حصل ُبعد "تكامل الموردين" على المرتبة األخيرة 0.809بلغ )

 مقداره (، وبانحراف معياري 3.818) مقداره بمتوسط حسابي
(، وكذلك أظهر الجدول التقارب في قيم المتوسطات 0.695)

ليل حول حالحسابية، والتشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة الت
أبعاد تكامل سلسلة التوريد، وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر 

 أفراد وحدة التحليل حول واقع توافر أبعاد الميزة التنافسية.

 يموذج:مؤشرات جودة ال 

إن  التوصل إلى نماذج أكثر صالحية  يموذج القياس:أتقييم  أوًل:
ك النماذج ورة أن  تلر لالستخدام، وأكثر مالءمة لبيئة بحثية يعني بالض

، ن، تتيح للدراسات الالحقة استخدامهاوموثوقية عالييْ  تتمتع بصدق
 ومن هنا تظهر أهمية كل من الصدق التقاربي، والصدق التمييزي. 

 ( الندق التقاربيConvergent Validity:) اآلتي  يبي ن الجدول
بي، التقار ( نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الصدق 8رقم )ال ذو

 SmartPLSوسيتم اختبار البيانات باستخدام الرزمة اإلحصائية )
3.0 .) 

 مؤشرات الصدق التقاربي(: 8رقم )ال ذو جدولال

 Cronbach Alphaكرويباخ ألفا  Composite Reliability (CR)الثبات المركب   (AVE) ستخرجمعدل التباين الم   البعاد

 0.50< 0.70< 0.70< 

 0.841 0.882 0.654 التغيير في الهيكل التنظيمي

 0.842 0.893 0.676 التغيير في التكنولوجيا

 0.838 0.886 0.661 التغيير في الموارد البشرية

 0.768 0.842 0.577 التغيير في الثقافة التنظيمية

 0.803 0.861 0.614 تكامل الموردين

 0.741 0.803 0.506 تكامل العمالء

 0.77 0.85 0.588 تكامل العمليات

 (.SmartPLS 3.0) لمستخرجات ااستنادً ن ي  المندر: من إعداد الباحث

( AVEضح من الجدول أعاله، أن  كل متوسطات التباين الُمفسر )يت  
اإلحصائية لكافة (؛ ولذلك فهي مقبولة من الناحية 0.50أكبر من )

، كما يتضح أن  جميع معامالت (42)ألبعاد المستخدمة في هذه الدراسةا
ومقبولة من الناحية اإلحصائية في  ( معنويةCRالثبات المركب )

 ، إضافة(75)(0.70الجتماعية؛ ألنها أكبر من )البحوث اإلنسانية وا
إلى أن جميع معامالت كرونباخ ألفا مقبولة من الناحية اإلحصائية 

، كما (71()32)(، وضمن المعدالت المسموح بها0.70ألنها أكبر من )
( لكافة فقرات Factor Loadingتم استخراج معامالت التشبع )

حة في الشكل  الذي يشير إلى أن  قيم  (2رقم )ذي الالدراسة، والُموضَّ
ي ضمن ، وه(0.70) ع لفقرات الدراسة كانت أكبر منمعامالت التشب

تحقق أعلى درجة من الصدق التقاربي تالمعايير المقبولة، وبذلك 
 نموذج الدراسة. أل

 
 نموذج البنائيمعامالت التشبع لفقرات الدراسة، بحسب األ :(2رقم )ذو الشكل ال

 

  الندق التمييزي(Discriminant Validity): الصدق  ويشير
التمييزي إلى تباعد الفقرات لمتغير ما، وعدم تكرارها، وتداخلها مع 
متغيرات أخرى، ويمكن الحصول عليه من خالل اختبار مصفوفة الصدق 

ينة الذي يقيس أن الفقرة المع هاوأبعاد الدراسة التمييزي بين متغيرات
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تقيس المتغير الذي ُبنيت من أجله، وال تقيس متغيرات أخرى، وحسب 
 (:9رقم )اآلتي ذي الما هو موضح في الجدول 

 

 (: مؤشرات الصدق التمييزي 9رقم )ذو الجدول ال

 البُعد
التغيير في 

 التكنولوجيا
التغيير في الثقافة 

 التنظيمية
التغيير في 

 الموارد البشرية
التغيير في الهيكل 

 التنظيمي
 تكامل الموردين تكامل العمليات تكامل العمالء

       0.871 التغيير في التكنولوجيا

      0.894 0.844 التغيير في الثقافة التنظيمية

     0.813 0.776 0.822 التغيير في الموارد البشرية

    0.808 0.693 0.835 0.823 التغيير في الهيكل التنظيمي

   0.767 0.725 0.803 0.816 0.850 تكامل العمالء

  0.711 0.746 0.708 0.760 0.732 0.726 تكامل العمليات

 0.784 0.691 0.752 0.793 0.694 0.759 0.789 تكامل الموردين

 (.SmartPLS 3.0) ن استناًدا لمستخرجاتيْ المصدر: من إعداد الباحث

ضح من خالل الجدول أعاله، بأن  جميع معامالت الصدق يت  
قيمة تقاطع كل  ن  إمعنوية ومقبولة إحصائي ا؛ حيث  (DV)التمييزي 

ُبعد مع نفسه أكبر من تقاطعه مع أي ُبعد آخر في المصفوفة، وهذا 
 .(48)اسة ومتغيراتهتشابك بين أبعاد الدراالتداخل و العلى عدم  يدل  

د من عدم وجود ارتباط عاٍل بين أبعاد المستقلة كما تم التأك  
(Multicollinearity( ؛ باستخدام معامل تضخم البيانات)VIF ،)

لكل ُبعد من أبعاد ، (Tolerance)واختبار التباين المسموح به 
عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به  ةالدراسة، مع مراعا

(VIF) ( وأن تكون قيمة التباين المسموح به10للقيمة ،)ا 
(Tolerance) ( 0.05أكبر من)72)(.  

 (: اختبار معامل تضخم التباين، والتباين المسموح10) ذو العددجدول ال

 Skewness (VIF)  معامل تقييم التباين (Tolerance)  التباين المسموح به البعاد

 0.563 2.686 0.814 التغيير في الهيكل التنظيمي

 0.447 2.137 0.876 التغيير في التكنولوجيا

 0.317 1.515 0.810 التغيير في الموارد البشرية

 0.332 1.586 0.884 التغيير في الثقافة التنظيمية

 0.435 2.079 0.836 تكامل الموردين

 0.387 1.849 0.886 تكامل العمالء

 0.404 1.934 0.775 تكامل العمليات

 (.SmartPLS 3.0) استنادًا لمستخرجات نيْ المصدر: من إعداد الباحث

( لجميع المتغيرات كانت VIF(، أن  قيمة )10) ذو العددُيظهر الجدول 
 الحظ أن  (، كما نُ 2.686 – 1.515(، وتتراوح ما بين )10قل من )أ

( لجميع المتغيرات كانت أكبر Toleranceقيمة التباين المسموح به )
(؛ ولذلك يمكن القول 0.886–0.775(، وتتراوح ما بين )0.05من )

وجد مشكلة حقيقية تتعلق بوجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات تن ه ال إ
 ؛عييالبيانات تتبع التوزيع الطب المستقلة، كما أشارت النتائج إلى أن  

ولم تتجاوز في  ،امنخفضة جد   (Skewness)حيث كانت معامالت 
 (. 0.563حدها األعلى )

ي للدراسة؛ نموذج البنائيتم تقييم األيموذج البنائي: ثايًيا: تقييم ال 
حصائية الُمبي نة في باستخدام مجموعة من المعايير واألساليب اإل

 (. 11) ذي العددالجدول 
 

 

 نموذج البنائي(: مؤشرات مطابقة األ11) ذو العدد جدولال

 المسار
معامل 

 R2  التحديد 

القوة 

 f2التفسيرية 
 q2القوة التنبؤية 

 <-إدارة التغيير التنظيمي 
 0.472 0.492 0.836 تكامل الموردين

 <-إدارة التغيير التنظيمي 
 0.466 0.438 0.866 تكامل العمالء

 <-إدارة التغيير التنظيمي 
 0.350 0.450 0.775 العملياتتكامل 

 

لقياس نسبة التباين في المتغيرات التابعة  R)2(ُيستخدم معامل التحديد 
ر للمسانموذج تفسيرها، وقد كان معامل التحديد التي استطاع األ

نموذج في األ< تكامل الموردين -إدارة التغيير التنظيمي  الول:
(=0.8362R(  وهذا يشير إلى أن ،)من التباين في تكامل %83.6 )

لدى الشركات األردنية  ،الموردين كأحد أبعاد تكامل سلسلة التوريد
لصناعة األدوية البشرية، قد تم تفسيره من خالل إدارة التغيير 

التغيير  إدارة للمسار الثايي: التنظيمي، كما وبلغت قيمة معامل التحديد
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عني أن  (، وهذا ي0.8662R=)< تكامل العمالء -التنظيمي 
( من التباين في تكامل العمالء كأحد أبعاد تكامل سلسلة 86.6%)

لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية، قد تم تفسيره  ،التوريد
 للمسارمن خالل إدارة التغيير التنظيمي، أما قيمة معامل التحديد 

فقد بلغت < تكامل العمليات، -إدارة التغيير التنظيمي الثالث: 
(=0.7752R(  وهذا يعني أن ،)من التباين في تكامل  %77.5 )

 لدى الشركات األردنية ،العمليات كأحد أبعاد تكامل سلسلة التوريد
لصناعة األدوية البشرية، قد تم تفسيره من خالل إدارة التغيير 

 .التنظيمي
(؛ لبيان قدرة المتغير Blindfoldingوكذلك تم استخدام اختبار )

وُيرمز  ،التنبؤ في التغييرات الحاصلة في المتغير التابعالمستقل على 
( للمسار 2q( إلى أن  قيمة )11) ذو العدد(، ويشير الجدول 2qله )

(، وهذا يشير إلى أن  إلدارة التغيير التنظيمي 0.472األول قد بلغت )
قدرة بدرجة كبيرة على التنبؤ في التغيير الحاصل في تكامل الموردين 

لدى الشركات األردنية لصناعة  ،تكامل سلسلة التوريدكأحد أبعاد 
(، 0.466( للمسار الثاني قد بلغت )2qاألدوية البشرية، وقيمة )

(، وهي ضمن القيم المقبولة من الناحية 0.350وللمسار الثالث بلغت )
 .(41)اإلحصائية بحسب

(؛ للتحقق أيًضا من جودة أنموذج GOFتم استخراج معامل ) اوأخيرً 
(، وهي ضمن الحدود المقبولة 0.578سة، وبلغت قيمته )الدرا

نموذج على جودة األ (؛ فهذا يدل  0.360إحصائي ا، وبما أنها تفوق )
 .  (75)المقترح ككل
حجم تأثير إدارة التغيير التنظيمي في تحقيق ُبعد تكامل  ولتحديد

الموردين كأحد أبعاد تكامل سلسلة التوريد لدى الشركات األردنية 
شير النتائج إلى أن  حجم التأثير قد بلغ لصناعة األدوية البشرية، تُ 

(، وُيصنَّف بدرجة )تأثير كبير(، كما بلغ 2f( بحسب معامل )0.492)
ة التغيير التنظيمي في تحقيق ُبعد تكامل العمالء كأحد حجم تأثير إدار 

أبعاد تكامل سلسلة التوريد لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية 
(،  وُيصنَّف بدرجة )تأثير كبير(، 2f( بحسب معامل )0.438البشرية )

كما بلغ حجم تأثير إدارة التغيير التنظيمي في تحقيق ُبعد تكامل 
د تكامل سلسلة التوريد لدى الشركات األردنية العمليات كأحد أبعا

(، وُيصنَّف 2f( بحسب معامل )0.450لصناعة األدوية البشرية )
بدرجة )تأثير كبير(، علًما بأن  حجم التأثير ُيصنَّف بالدرجة الكبيرة إذا 

(، وُيصنَّف بالدرجة المتوسطة إذا 0.350( أكبر من )2fكانت قيمة )
د وجميع ما ُذكر يؤك   ،(75)(0.350-0.15ين )( تتراوح ب2fكانت قيمة )

كامل في تحقيق أبعاد ت ،إدارة التغيير التنظيمي بأبعادها تبن يدور 
سلسلة التوريد، وأثرها في القدرة على التنبؤ، وتفسير التباين في تكامل 
سلسلة التوريد لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية، وبناًء 

 بار فرضيات الدراسة. على ذلك ُيمكن اخت
 

 اختبار فرضيات الدراسة:
بعد التأك د من عدم وجود تداخل بين أبعاد المتغير المستقل، والتأك د 

 يع الطبيعي، والتأك د من صالحيةمن أن  بيانات الدراسة تتبع التوز 
نموذج الدراسة؛ فقد أصبح باإلمكان اختبار فرضيات الدراسة، أوجودة 

ات الدراسة؛ تم استخدام تحليل المربعات ومن أجل اختبار فرضي
 SmartPLS(، وباالعتماد على الرزمة اإلحصائية )PLSالُصغرى )

(؛ لتحليل التأثير المباشر بين متغيرات هذه الدارسة، وعلى النحو 3.0
 اآلتي:

ال يوجد أثر مهم ذو داللة إحصائية، : 1Hoالفرضية الرئيسة الولى 
( إلدارة α ≤ 0.05مستوى داللة )حسب تصورات المبحوثين عند 

غيير في )التغيير في الهيكل التنظيمي، الت :التغيير التنظيمي، بأبعادها
قافة التنظيمية( ير في الثالتكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، والتغي

امل )تكامل الموردين، تك :، في تكامل سلسة التوريد، بأبعادهامجتمعة
، لدى الشركات األردنية لصناعة ات( مجتمعةلعمالء، وتكامل العمليا

 األدوية البشرية.
إدارة التغيير التنظيمي  تبن يلتأثير  (Bootstrapping)(: نتائج اختبار 12)ذو العدد جدول ال

 في تحقيق تكامل سلسة التوريد

 المسار
معامل 

 المسار

الخطأ 

 (p)اللة مستوى الد   T المعياري

إدارة التغيير 

تكامل < -التنظيمي 

 سلسة التوريد
0.943 0.010 90.187 0.000 

= 0.888 2Coefficient of Deamination. R 

 ***p< .001, based on two-tailed test; t (p< .001) = 3.29; t 
(p< .01) = 2.58; t (p< .05) =1.96. pc; path coefficient 
 

 
حقيق إدارة التغيير التنظيمي في ت تبن ي(: األنموذج الهيكلي لنتائج اختبار أثر 3رقم )ذو الشكل ال

 تكامل سلسة التوريد لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية

(، معامل 3رقم )ذو ال(، والشكل 12) ذو العددويبي ن الجدول 
(؛ حيث أظهرت نتائج التحليل t) المسار لمتغيرات الدراسة، وقيم

لتنظيمي إدارة التغيير ا لتبن ياإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية 
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في تحقيق تكامل سلسة التوريد لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية 
 α)( عند مستوى داللة PC=0.943إْذ بلغ معامل المسار ) ؛البشرية
أي أن  ما  (،0.888) ( فقد بلغ2R، أما معامل التحديد)≥ (0.05
( من التباين في تكامل سلسلة التوريد لدى الشركات %88.8)قيمته 

التغيير  بتبن ي إدارةناتج عن االهتمام األردنية لصناعة األدوية البشرية 
ة (، وهي قيمة دال  90.187( المحسوبة )T، كما بلغت قيمة )التنظيمي

د عدم صحة ما يؤ ، وهذا (α ≤ 0.05)إحصائي ا عند مستوى داللة  ك 
تي ة األولى، وعليه يتم قبول الفرضية البديلة القبول الفرضية الرئيس

يوجد أثر مهم ذو داللة إحصائية، حسب تصورات : أن ه تنص على
( إلدارة التغيير التنظيمي، α ≤ 0.05المبحوثين عند مستوى داللة )

وجيا، ل)التغيير في الهيكل التنظيمي، التغيير في التكنو  :بأبعادها
، جتمعةير في الثقافة التنظيمية( مالتغيير في الموارد البشرية، والتغي
عمالء، ل)تكامل الموردين، تكامل ا :في تكامل سلسة التوريد، بأبعادها

، لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية وتكامل العمليات( مجتمعة
 البشرية.

ير في الهيكل ها )التغيوللتحقق من تأثير إدارة التغيير التنظيمي، بأبعاد
ر يالتنظيمي، التغيير في التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، والتغي

 :يد، في تحقيق أبعاد تكامل سلسة التور في الثقافة التنظيمية( مجتمعة
)تكامل الموردين، تكامل العمالء، وتكامل العمليات( لدى العاملين في 

والُوسطى، لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية  تين: الُعليااإلدار 
رضيات إلى ثالث ف البشرية، فقد تم تجزئة الفرضية الرئيسة األولى

 :ذلك على وفق اآلتيفرعية، و 
ال يوجد أثر مهم ذو داللة إحصائية، : 1.1Hoالفرضية الفرعية الولى  -

إلدارة  (α ≤ 0.05)حسب تصورات المبحوثين عند مستوى داللة 
يير في )التغيير في الهيكل التنظيمي، التغ :تغيير التنظيمي، بأبعادهاال

قافة التنظيمية( ير في الثالتكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، والتغي
، في تكامل الموردين كأحد أبعاد تكامل سلسلة التوريد، لدى مجتمعة

 الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.
ال يوجد أثر مهم ذو داللة إحصائية،  2.1Hoالثايية  الفرضية الفرعية -

إلدارة  (α ≤ 0.05)حسب تصورات المبحوثين عند مستوى داللة 
يير في )التغيير في الهيكل التنظيمي، التغ :التغيير التنظيمي، بأبعادها

قافة التنظيمية( ير في الثالتكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، والتغي
كامل العمالء كأحد أبعاد تكامل سلسلة التوريد، لدى ، في تمجتمعة

 الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.
ال يوجد أثر مهم ذو داللة إحصائية، : 3.1Hoالفرضية الفرعية الثالثة  -

إلدارة  (α ≤ 0.05)حسب تصورات المبحوثين عند مستوى داللة 
يير في )التغيير في الهيكل التنظيمي، التغ :التغيير التنظيمي، بأبعادها

قافة التنظيمية( ير في الثالتكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، والتغي
، في تكامل العمليات كأحد أبعاد تكامل سلسلة التوريد، لدى مجتمعة

 الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.

 ،لتأثير إدارة التغيير التنظيمي (Bootstrapping)(: نتائج اختبار 13)ذو العدد جدول ال
 في تحقيق أبعاد تكامل سلسة التوريد ،بأبعادها

 المسار
معامل 

 المسار

الخطأ 

مستوى  T المعياري

 (p)اللة الد  

معامل التحديد 
2R 

إدارة التغيير 

< -التنظيمي 
تكامل 

 الموردين

0.885 0.029 30.89 

0.000 

0.836 

إدارة التغيير 

< -التنظيمي 
 تكامل العمالء

0.887 0.024 37.334 

0.000 

0.866 

إدارة التغيير 

< -التنظيمي 
تكامل 

 العمليات

0.813 0.046 17.849 

0.000 

0.775 

 ***p< .001, based on two-tailed test; t (p< .001) = 3.29; t (p< .01) = 

2.58; t (p< .05) =1.96. pc; path coefficient 
 

، (pc)ومعامالت المسار  (،t)( إلى قيم 13) العددذو شير الجدول يُ 
غيير إدارة الت لتبن يالتي تبي ن األثر المباشر  ،(sig)اللة ومستوى الد  

 مكن تلخيص هذه النتائج على النحو اآلتي:التنظيمي بأبعادها، ويُ 
 عددذي ال السابق من النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول ضحيت  
 هعادبأب ،(، أن  متغير إدارة التغيير التنظيميtقيم )(، ومن متابعة 12)

ذو تأثير دال إحصائي ا في تحقيق أبعاد تكامل سلسة التوريد  ،مجتمعة
( tلدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية؛ حيث بلغت قيمة )

 < تكامل الموردين-إدارة التغيير التنظيمي  :للمسار الول
< تكامل -إدارة التغيير التنظيمي  :يوللمسار الثاي(، 30.89)

إدارة التغيير التنظيمي  :وللمسار الثالث(، 37.334بلغت ) العمالء
شار إليها ( المُ t(، وجميع قيم )17.849) بلغت < تكامل العمليات-
مما يقتضي رفض  ؛(α ≤ 0.05)ة إحصائي ا عند مستوى داللة دال  

الفرضيات العدمية )الصفرية(، وقبول الفرضيات البديلة، التي تنص 
 على:

يوجد أثر مهم ذو داللة : 1.1Hoالفرضية الفرعية الولى  -
 ≥ α) إحصائية، حسب تصورات المبحوثين عند مستوى داللة

يكل )التغيير في اله :إلدارة التغيير التنظيمي، بأبعادها ((0.05
لتغيير في التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، التنظيمي، ا

ن كأحد ، في تكامل المورديير في الثقافة التنظيمية( مجتمعةوالتغي
أبعاد تكامل سلسلة التوريد، لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية 

 .البشرية
يوجد أثر مهم ذو داللة : 2.1Hoالفرضية الفرعية الثايية  -

 ≥ α) ت المبحوثين عند مستوى داللةإحصائية، حسب تصورا
يكل )التغيير في اله :إلدارة التغيير التنظيمي، بأبعادها ((0.05

التنظيمي، التغيير في التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، 
أحد ، في تكامل العمالء كير في الثقافة التنظيمية( مجتمعةوالتغي

دوية األردنية لصناعة األأبعاد تكامل سلسلة التوريد، لدى الشركات 
 .البشرية
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يوجد أثر مهم ذو داللة : 3.1Hoالفرضية الفرعية الثالثة  -
 ≥ α) إحصائية، حسب تصورات المبحوثين عند مستوى داللة

يكل )التغيير في اله :إلدارة التغيير التنظيمي، بأبعادها ((0.05
التنظيمي، التغيير في التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، 

ت كأحد ، في تكامل العملياير في الثقافة التنظيمية( مجتمعةوالتغي
أبعاد تكامل سلسلة التوريد، لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية 

 .البشرية
 ؛تكامل سلسلة التوريدألبعاد معامل المسار  ،(4رقم )ذو الويبي ن الشكل 

إْذ جاءت نتائج التحليل اإلحصائي لمعامالت مسار أنموذج الدراسة، 
 على النحو اآلتي: 

 إدارة التغيير التنظيمي في تبن يبلغ معامل المسار لقياس أثر  -
 (.0.885تكامل الموردين )

 إدارة التغيير التنظيمي في تبن يبلغ معامل المسار لقياس أثر  -
 (.0.887العمالء )تكامل 

 إدارة التغيير التنظيمي في تبن يبلغ معامل المسار لقياس أثر  -
 (.0.813تكامل العمليات )

 ة إحصائي ا، وهذه النتيجة تدل  على أن ه كلماوجميع هذه المسارات دال      
ير في الهيكل )التغي :إدارة التغيير التنظيمي، بأبعادها بتبن يزاد االهتمام 

 التنظيمي، التغيير في التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، والتغيير
في الثقافة التنظيمية(؛ ساهم ذلك في تحقيق كل ُبعد من أبعاد تكامل 

 .سلسة التوريد، لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية

 
في  ،ادهابأبع ،لنتائج اختبار أثر إدارة التغيير التنظيمي(: األنموذج الهيكلي 4رقم )ذو الشكل ال

 بعاد تكامل سلسة التوريدأتحقيق 

 مناقشة النتائج: 
يير إدارة التغ تبن يأظهرت نتائج التحليل الوصفي لمستوى 

دى بأبعادها، ل ادها، ومستوى تكامل سلسة التوريدبأبع التنظيمي
من وجهة نظر أفراد -الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية 

ها قد بلغت الدرجة المرتفعة، وهذا يبي ن سعي بأن   –مجتمع الدراسة
 جاالتمالشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية إلى تضمين تبني 

جياتها؛  ستراتيإنظيمي، وتكامل سلسة التوريد ضمن إدارة التغيير الت
 يةالبيئية الداخلف مع المتغيرات وبما ُيكسبها القدرة على التكي

والخارجية؛ وبالتالي تمكينها من تحقيق التميز في السوق، والتفوق على 
 المنافسين. 

ة داللة إحصائي يوجود أثر مهم ذأظهرت نتائج اختبار الفرضيات و 
أبعادها ب التنظيمي،إدارة التغيير  لتبن ي( α≤0.05عند مستوى معنوية )

لدى  ،بأبعادها مجتمعة ،، في تحقيق تكامل سلسلة التوريدمجتمعة
 يوجود أثر مهم ذ، وكذلك الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية

إدارة التغيير  لتبن ي( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 ، في كل بُعد من أبعاد تكامل سلسة التوريدبأبعادها مجتمعة التنظيمي

 ،وتكامل العمليات تكامل الموردين، تكامل العمالء،على حدة، وهي: 
 لدى الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.

والمعرفية التي تناولت األثر  األدبي ة المساهماتدرة في ومع وجود نُ 
، أو ربطت دالمباشر إلدارة التغيير التنظيمي في تكامل سلسلة التوري

في   -نفي حدود ما توصل إليه علم الباحثيْ -بين هذين المتغيرين 
لنتائج لغرض محاكاة ا- وغيرها، فقد  قامت هذه الدراسة البيئة العربية

بإجراء مقارنات مع دراسات سابقة كانت قد تناولت  -التي توصلت إليها
ير تابع، غإدارة التغيير التظيمي كمتغير مستقل، وسلسلة التوريد كمت

ئج اوالمتغيرات اإلدارية األخرى، وقد اتفقت نت وعالقتهما مع المفاهيم
راساتالنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة مع   من حيث ؛ِتلك الدِ 

، ووجود بأبعادها فع لتبني إدارة التغيير التنظيميوجود مستوى مرت
إيجابي  ها، وكذلك وجود أثربأبعاد توى مرتفع لتكامل سلسلة التوريدمس

ا رً داللة إحصائيَّة بين إدارة التغيير التنظيمي بوصفها متغي يمهم ذ
 لمفاهيمه متغيًرا تابًعا، وبين امستقاًل، وتكامل سلسلة التوريد بوصف

 خرى التي تناولتها تلك الدراسات السابقة، مثلوالمتغيرات اإلدارية األ
قطاع ي فعالقة إدارة التغيير بالوالء التنظيمي دراسة إلى التي  (6)دراسة

هدفت إلى معرفة التي  (9)دراسةدولة الكويت، و في  المؤسسات التعليمية
أثر التغيير التنظيمي على االلتزام التنظيمي للعاملين من وجهة نظرهم 

التي هدفت التعرف  (13)دراسة، و المؤسسة الوطنية للرخام بسكيكدةفي 
دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير إدارة سلسة التوريد في مؤسسة  إلى

أثر  معرفةالتي هدفت إلى  (1)إلنتاج اإلسمنت بالمسيلة، ودراسةالفارج 
ستراتيجي على التميز المؤسسي في ضوء إإدارة التغيير كتوجه 

جميع الوزارات، والمؤسسات التي  متطلبات التنمية المستدامة لدى
شاركت في جائزة الملك عبدهللا الثاني  للتميز في األداء الحكومي، 

لتي هدفت ا (16)دراسة(، و 2016/2017والشفافية في الدورة الثامنة )
سلسلة التوريد في  وإدارة الشاملة، الجودة إدارة بين إلى دراسة العالقة

العام في جمهورية مصر  للقطاع التابعة األدوية صناعة شركات
تأثير قدرة إدارة المعرفة على دراسة إلى التي هدفت  (26)ودراسةالعربية، 

اعة نممارسات إدارة سلسلة التوريد، والممارسات التنظيمية في ص
ة كيفيدراسة التي هدفت إلى  (60)ودراسة الخدمات اللوجستية في ماليزيا،

استفادة الشركاء من استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة سلسلة 
ت االتوريد في الصناعات التقليدية الُمتمث لة بقطاع صناعات الدرج
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غيير هدفت إلى دراسة إدارة الت التي (51)الهوائية في تايوان، ودراسة
واألداء التنظيمي في شركات التصنيع في والية أنامبرا في نيجيريا، 

تأثير تبادل المعلومات على إلى هدفت التعرف التي  (66)دراسةوأخيًرا 
 أداء سلسلة التوريد في قطاع السياحة في مقاطعة كاكاميغا في كينيا.

 ات:ــالتوصي
تغيير ُبعد بِ  لصناعة األدوية البشرية األردنية الشركاتتعزيز اهتمام  .1

 في قدرات القوى العاملة المحليةالموارد البشرية، وزيادة االستثمار 
ن نتائج وْ كفي مجال تصنيع األدوية البشرية، والمستلزمات الطبية، 

 إدارة التغيير التنظيمي في مستوى الدراسة قد أظهرت أن ه أقل أبعاد 
 :اآلتيةت، واألساليب وذلك من خالل اآلليا األهمية؛

  وعاملي للمشغلين، والفنيين فنية متخصصة تدريبية برامجتوفير ،
 ؛ لتزويدهم بالمهارات(Blue-Collar Workers)اإلنتاج 

نهم من المساهمة في تطويروالمعارف الت  ئيةالمنتجات الدوا ي ُتمك 
 برامج رتوفيباستمرار، إلى جانب  هاوتحسينوالمستلزمات الطبية 

 لتطوير،وا البحثمجال  فيللعاملين  متخصصة وتعليمية تدريبية
 منتجات :مثل ،(Blue-Collar Workers) الحديثة والتكنولوجيا
 ،معارف تتطلب التي األورام ومضادات الحيوية، التكنولوجيا

 .التحليل، و والتطوير ،البحث في وكفاءات متخصصة
 امعات، جال) :ردنيةالتنسيق مع الهيئات، والمؤسسات التعليمية األ

 للطلبة -في الجانب العملي-مجتمع(؛ لتوفير برامج تدريبية وكليات 
في التخصصات المتعلقة بصناعة األدوية، والمستلزمات الطبية 

دوية البشرية؛ وذلك من أجل داخل الشركات األردنية لصناعة األ
والمستجدات الحاصلة في قطاع الصناعات  اتمواكبة التطور 

 هاراتن الكفاءات، والخبرات، والموتقليل الفجوة الحاصلة بيالدوائية، 
فرها ليم الجامعي التي تو التي يحتاجها القطاع، وبين ُمخر جات التع

 والمؤسسات التعليمية األردنية. الهيئات
 نشاءإتعزيز اهتمام الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية ب .2

 ،كاملةمت معلومات وتكنولوجيا ،تصنيع بأنظمة مزودة ذكية مصانع
 زيادةب للشركات االستثمار من النوع هذا يسمح حيث ؛للغاية ومرنة
م في ، والتحك  تمتةاأل من أعلى مستوى  تنفيذ خالل منتها؛ إنتاجي  

 التدخل البشري.
تكامل عد بُ الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية بِ تعزيز اهتمام  .3

سلسلة  تكاملاسة قد أظهرت أن ه أقل أبعاد ن نتائج الدر كوْ الموردين، 
وذلك من خالل اآلليات، واألساليب التوريد في مستوى األهمية؛ 

 :اآلتية
 الةلفع  ا الدوائية المكونات لتصنيع محلية مصانع إنشاءاالهتمام ب 

(APIs) شرية،الب األدوية صناعة في ُتستخدم التي األولية المواد، و 
لتي ا األولية المواد لتصنيع محلية شركات وجود عدم ل  ظِ  في وذلك

 ،يتم استخدام بعضها في صناعة األدوية المتعلقة باألمراض المزمنة

ما يتم إنتاجه حالًيا من المواد األولية يقتصر  ومنها السرطان، وأن  
مادة السيفالوسبورين، وبعض المواد الداخلة  :مثل ،على بعض المواد

لصلبة اعة الكبسوالت الجيالتينية افي تصنيع أدوية البنسلين، وصن
 .الفارغة

 على ةالقدر  لديها خارجية شركات مع وتحالفات ،بشراكات الدخول أو 
ضمن المواصفات، والجودة المطلوبة، وتوريدها  المواد هذه تصنيع

 في المواعيد المناسبة، ودون تأخير.
بن ي إدارة بت البشرية األدوية لصناعة األردنية الشركاتتعزيز اهتمام  .4

التغيير التنظيمي، بأبعادها: التغيير في الهيكل التنظيمي، التغيير 
لثقافة افي التكنولوجيا، التغيير في الموارد البشرية، والتغيير في 

 المعارف، مشاركةوتسهيل عمليات  التنظيمية؛ من أجل تشجيع
 خليةالداات مكونوال األقسام بين والتكتيكية ستراتيجيةاإل المعلوماتو 

والعمالء، وغيرهم من  ،الموردين معو  ،لهذه الشركات من جهة
أصحاب المصلحة الخارجيين المتعاملين معها من جهة أخرى؛ 

عضاء قيق التكامل بين األتحوبالتالي تمكين الشركات المبحوثة من 
 –لياتوالعمالء والعم الموردين-شاركين في سالسل التوريد لديها الم

 :اآلتيوتحقيق 
 وتمكين  ،جيد بشكل والتوزيع كفؤ، بشكل تهوإدار  المخزون  تخطيط

والمستلزمات بالمواصفات والنوعية  ،الموردين من توريد المواد
 توافر ل  ظِ  في فاعلية أكثر ستراتيجيةإ قرارات واتخاذالمناسبة، 

 .المناسب وبالوقت ،وصريحة واضحة، معلومات
 ر ذات قيمة أكب تصميم عمليات اإلنتاج، وتطوير منتجات دوائية

 الميةالع والمواصفات ،للمعايير متثلت عالية جودةللعمالء، وذات 
( في مجال جودة التصنيع GMP) الجيدة التصنيع لممارسات

 ، وزيادة مستوى ثقتهمهموإسعاد العمالء من أجل إرضاء ؛الدوائي
ووالئهم تجاه المنتجات التي تقدمها الشركات األردنية لصناعة 

 األدوية البشرية. 
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