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 أثـر استخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد 
 باملؤسسات االقتصادية من وجهة نظر املستخدميـن: 

دراسة ميدانية ملجموعة من املؤسسات االقتصادية باملسيلة، الجزائر

د. حريـزي فاروق

أستاذ محاضر أ

دبي عبد النور

باحث إدارة إعمال
 قسم التسييـر - كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييـر 

جامعة محمد بوضياف باملسيلة، الجزائر

امللخص 1

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور استخدام البـرمجيات في إدارة أنشطة سلسلة التوريد على املؤسسات االقتصادية. 
ومن أجل دراسة هذا األثـر تم تقسيم املتغيـر التابع إلى خمسة أبعاد أساسية هي: نشاط الشراء، ونشاط التخزيـن، ونشاط 

اإلنتاج، ونشاط التوزيع، ونشاط النقل.

 » »Lafarge Holcim«, :وتمت الدراسة امليدانية بالتطبيق على أربعة مؤسسات اقتصادية باملسيلة، وهي على التوالي
رئيسة  كــأداة  فيها االستبيان  ««Moulin El-hodna«, »Eatit«, »Maghrep Pipe. واعتمدنا على دراســة كمية، استخدمنا 
لجمع البيانات واملعلومات وتحليلها؛ وطبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 73 إطار وموظف، وتم تحليل البيانات 

.SPSS V.25 باستخدام بـرنامج الحزم اإلحصائية

وفي األخيـر أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مستوى استخدام معتبـر للبـرمجيات في املؤسسات محل الدراسة، ولكن 
بنسب متفاوتة، كما أظهرت أن هناك أثـر الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد.

الكلمات املفتاحية: البـرمجيات، املؤسسات االقتصادية، إدارة أنشطة سلسلة التوريد.

املقدمة
تعد البـرمجيات إحــدى أهم مكونات تكنولوجيا املعلومات، التي قامت بفضلها اقتصاديات العديد من الــدول عبـر 
العالم، حيث من دونها ال يمكن للمكونات املادية )الحاسوب، اآلالت وغيـرها( أن تعمل فهي بـمثابة الروح في الجسد، لذلك 
نجد مؤسسات عمالقة استثمرت أمــواال ضخمة من أجل التطويـر والتحسيـن املستمر لهذه الصناعة، وطــرح بـرمـجيات 
وأنظمة قادرة على توفـيـر الكثيـر من الحلول للمشاكل التي تعتـرض املؤسسات في تجسيد مشاريعها وأهدافها بشكل أسرع 

وأبسط، وبالتالي تحسيـن عملية اتخاذ القرار وتحقيق اإلنتاجية والفعالية.

 شاملة لكل العمليات واملشكالت املعقدة، من خالل 
ً
تحقق مختلف البـرمجيات املستخدمة في اإلدارة والتسييـر حلوال

االستفادة من تدفق وتحويل املعلومات عبـر مختلف وحــدات املؤسسة الداخلية، وعمليات الربط الخارجي مع املورديـن 
والزبائن، وتسريع العمليات وبلوغ األهداف املخطط لها وتحقيق النجاح واالستمرار في ساحة املنافسة الصعبة.

كما تعتبـر إدارة سالسل التوريد من بيـن األنشطة والعمليات التي توليها املؤسسات اليوم اهتماًما متـزايًدا من أجل 
تحقيق التكامل والتعاون بيـن جميع ذوي الصلة بالسلسلة من مورديـن ومتعامليـن وعمالء، بهدف تحسيـن سرعة االستجابة 
التكاليف  الــكــفــاءة والفعالية واملــرونــة لتخفيض  الـــوالء والــرضــا لديهم، وتحقيق  املــتــعــددة، وبالتالي زيـــادة  الــزبــائــن  لطلبات 

وخفض املخزون ألدنى مستوى وامتالك رؤية شاملة حولها، باإلضافة إلى اإلدارة الجيدة للمخاطر وتحقيق القيمة.

 *  تم استالم البحث في إبريل 2020، وقبل للنشر في أغسطس 2020، وتم نشره في يونيو 2022.

DOI: 10.21608/aja.2022.243379 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2022، ص ص 327- 344، 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور استخدام البـرمجيات في إدارة أنشطة سلسلة التوريد على املؤسسات االقتصادية، ومن 
إلــى خمسة أبعاد أساسية هــي: نشاط الــشــراء، نشاط التخزيـن، نشاط اإلنتاج،  أجــل دراســة هــذا األثـر تم تقسيم املتغيـر التابع 
نشاط التوزيع، نشاط النقل. وفي األخيـر أظهرت نتائج الدراسة أن هناك مستوى استخدام معتبـر للبـرمجيات في املؤسسات محل 

الدراسة، ولكن بنسب متفاوتة، كما أظهرت أن هناك أثـر الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد.



أثر استخدام البرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد باملؤسسات االقتصادية ...

328

الدراسات السابقة

نــقــوم باستعراض مجموعة  فــي صياغة الــفــروض وعملية جمع املــعــلــومــات، ســوف  نــظــرا ألهمية الــدراســات السابقة 
من الدراسات والبحوث السابقة العربية واألجنبية التي أتيح لنا االطالع عليها، والتي تتناول املتغيـرات التي لها صلة وثيقة 

بالدراسة الحالية.

دراســـة )عــبــد الــبــاســط، 2015(، وهــي مــقــال بــعــنــوان دور تكنولوجيا املــعــلــومــات واالتــصــال فــي دعــم قــــرارات سلسلة 
التوريد – مع اإلشارة إلى بـرامج إدارة سلسلة التوريد اإللكتـرونية حيث تطرق البحث إلى تحديد نوع تكنولوجيات املعلومات 
التوريد اإللكتـرونية، وقــد توصلت  في سلسلة  التوريد وواقــع تطبيقها  قـــرارات سلسلة  في توجيه  واالتــصــال واستخداماتها 
الدراسة إلى نتائج مفادها أن نجاح تطبيق نظام املعلومات يعتمد على شبكات اتصال جيدة وخاصة استخدام اإلنتـرنت 
واإلنتـرانت وكذلك اإلكستـرانت، كذلك حتى يتم ربــط العالقة بيـن املــورد والعميل واملؤسسة بصورة أكثـر دقــة ألن ذلك 
يتطلب وجود ارتباط عن طريق اإلنتـرنت حتى تسمح بتدفق املعلومات من وإلى أعضاء السلسلة، وتوجيه قرارات سلسلة 
التوريد بما يضمن التنسيق وتوحيد الرؤى اإلستـراتيجية والتكامل بيـن أعضاء السلسلة في احتياجات العمليات اإلنتاجية.

دراسة )بن سا�سي، قواميد، 2014(: بعنوان »أنظمة املعلومات ومجاالت تطبيقاتها في سالسل اإلمــداد باملؤسسة 
االقتصادية: حالة مشروعي الغاز عيـن صالح )ISG( وعيـن أميناس )IAP( بحا�سي مسعود«. وهدفت الدراسة إلى توضيح 
أهمية ودور سالسل التوريد في املؤسسة االقتصادية والتعرف على أغلبية األدبيات النظرية ألنظمة املعلومات وتكنولوجيا 
املعلومات واالتــصــال املستخدمة فــي سالسل الــتــوريــد بمؤسسات الــيــوم، وقــد خلصت الــدراســة إلــى أنــه يوجد العديد من 
البـرمجيات التي تستخدم لتغطية مراحل سلسلة اإلمداد، وان من هذه البـرمجيات ما هو أسا�سي، وما هو مساعدة، وأن 
إدارة مشروعي الغاز بحا�سي مسعود ال تطبق إال الجزء اليسيـر من هذه البـرمجيات، مع عدم استغالل إدارة املشروعيـن 
 ،EMSو TMSو APS املهمة األخــرى مثل  إهمالها لبعض األنظمة  إلــى  باإلضافة  التي تستخدمها  أحسن استغالل لألنظمة 

وستساعدنا هذه الدراسة على معرفة نوعية البـرمجيات املستخدمة في سلسلة التوريد.

دراسة )خلفي؛ لحول، 2017(: بعنوان »دور تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء اللوجستي: دراسة حالة مؤسسة 
نفطال وحدة - CBR باتنة«، وهدفت إلى التعرف على دور تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن األداء اللوجستي باملؤسسة محل 
الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من تطبيق مؤسسة نفطال األم لبعض التطبيقات التكنولوجية املتطورة إال أن 
فرع وحدة نفطال باتنة يفتقر إلى ذلك؛ باستثناء بعض التطبيقات البسيطة، كما أن املعلومات الناتجة يتم تبادلها بصفة 
متوسطة بيـن الوحدة واملؤسسة األصلية، وكذا مع باقي الفروع والعمالء، أما املعلومات املنتجة بالوحدة فهي ذات جودة ال 
بأس بها من حيث السرعة والدقة والشمولية؛ وقد جاءت العالقة بيـن تكنولوجيا املعلومات ومستوى الخدمة قوية بيـن أداء 
التسليم وأضعف مع التكلفة، أيضا كشفت الدراسة عن وجود عالقة إيجابية متوسطة بيـن كل من استخدام تكنولوجيا 

املعلومات وجودة املعلومات الناتجة عنها ومدى تبادلهما مجتمعيـن كمتغيـر مستقل وبيـن األداء اللوجستي.

دراسة )العامري، كاظم، 2011(: بعنوان »أثـر فاعلية عوامل تكنولوجيا املعلومات في تحسيـن أداء سلسلة التوريد 
اإللكتـرونية: دراســة تطبيقية على الشركات الصناعية املــدرجــة في ســوق عمان املــالــي«، وهدفت الــدراســة إلــى التعرف على 
العوامل املؤثـرة في كفاءة أداء سلسلة التوريد اإللكتـرونية في املؤسسات؛ حيث بينت نتائج هذه الدراسة إلى وجــود تأثيـر 
كبيـر للعناصر املادية املتمثلة في األجهزة على أداء سلسلة التوريد ووجود تأثيـر أيضا لعناصر البـرمجيات على أداء سلسلة 

التوريد اإللكتـرونية في املؤسسات محل الدراسة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن سلسلة التوريد اإللكتـرونية تـزيد من كفاءة التصنيع على كافة املستويات وتعمل على 
تحسيـن األنشطة واألساليب املستخدمة.

دراسة )Sneha S Kothari et al., 2018(: بعنوان The Impact of IOT on Supply Chain Management، وتطرقت 
هذه الورقة البحثية إلى دراســة إمكانية تطبيق إنتـرنت األشياء في إدارة سلسلة التوريد بمساعدة الكائنات على التواصل 
بشكل مفتوح والتي تمكن من التحكم بشكل أفضل في الخدمات اللوجستية وجلب كفاءة عملية وطرق اإلدارة الذكية، كما 
تهدف كذلك إلى سد الفجوة من خالل استكشاف املزايا املختلفة لـ IOT في تسهيل الرؤية من البداية إلى النهاية، وخلصت 
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الدراسة أن IOT تساعد على تحقيق رؤية وشفافية في الوقت الحقيقي إلدارة سلسلة التوريد من خالل الربط بيـن األجهزة 
املختلفة في عملية اإلنتاج، حيث يصبح من السهل تتبع املخزون ومراقبة عملية اإلنتاج وتجنب االزدواجية وأي انحراف في 

الجودة والكمية، وبالتالي حل املشاكل في إدارة سلسلة التوريد.

دراسة)Phase, Mhetre, 2018(: بعنوان Using IoT in Supply Chain Management، وتناول التقريـر بالتفصيل 
التقليدية لسلسلة  أنــه على مر السنيـن تطورت اإلدارة  تاريخ تطور إدارة سلسلة التوريد، حيث تكشف معظم األدبــيــات 
التوريد، والتي اعتمدت على الجمع اليدوي والشاق للمعلومات وتتبع املنتجات، إلى إدارة سلسلة التوريد الذكية، وتطور 
ظهور إنتـرنت األشياء وتطبيقاتها في إدارة سلسلة التوريد إلى حد لم يساعد في تتبع املنتجات فحسب بل أثـر على اإلدارة 
الفعالة للمخزونات وتقليل خسائر سالسل التوريد مما أدى إلى فوائد اقتصادية واسعة النطاق للمؤسسات وساعدت في 
توسيع عمليات سلسلة التوريد عبـر املناطق الجغرافية الكبيـرة، وقد منح تطبيق إنتـرنت األشياء رؤية أكبـر في تصنيع السلع 

وكذلك سالسل التوريد إلى تسليم املنتجات تامة الصنع حتى املستخدم النهائي.

 The Evaluation of Mobile Sector in Turkey in Terms Mobile Supply« بعنوان :)Sati; Oclu, 2016( دراسة
إلــى تقييم قطاع املحمول في تـركيا من حيث إدارة سلسلة  of«، وهدفت هــذه الــدراســة   Chain Management Practices
املتنقلة  تقنيات ومــرافــق االتــصــاالت  إلــى استخدام أحــدث  التوريد املحمولة  إدارة سلسلة  التوريد املحمولة، حيث تهدف 
التشغيلية وفعالية  الــكــفــاءة  وتعزيـز  لــألعــمــال،  اللوجستية  والــخــدمــات  واملــعــلــومــات،  املـــال،  لـــرأس  السريع  التدفق  لتعزيـز 
املشاركيـن في سلسلة التوريد؛ وسلسلة التوريد املحمولة تشيـر أيضا إلى استخدام التطبيقات واألجهزة املحمولة للمساعدة 
في إجــراء سلسلة التوريد بالسلع، وفي النهاية مساعدة املؤسسات في الحصول على تخفيضات في التكلفة، والحفاظ على 

امليـزة التنافسية.

ــــداد بــاســتــمــرار بـــأحـــدث تكنولوجيا  خــلــصــت الـــدراســـة إلـــى أنـــه يــجــب عــلــى املــؤســســات الــتـــــركــيــة تــحــديــث ســالســل اإلمــ
املعلومات؛ يمثل هذا املوقف فرصة متـزايدة لسالسل التوريد املتنقلة؛ ومع ذلــك، واحــدة من أكبـر العقبات التي تواجه 

سلسلة التوريد املحمولة هي عملية االنتقال والتحول.

دراسة )Rao; Reddy, 2013(: بعنوان »Impact of IT on Supply Chain Management«، وتناولت هذه الدراسة 
إدارة  فــي  تثبيتها  مــن  والــهــدف  البـرمجيات  بالتـركيـز على  وذلـــك  الــتــوريــد؛  فــي سلسلة  املعلومات  تكنولوجيا  اســتــخــدام  تأثيـر 
سلسلة التوريد وما هي الحواجز التي تعيق تثبيتها، وما هي سلسلة التوريد املوسعة؛ باإلضافة إلى التطرق إلى بعض التقنيات 
الناشئة التي ستؤثـر على سلسلة التوريد، فقد خلصت الدراسة على أن البيئة التنافسية الحالية تجبـر املؤسسة على تغييـر 
تـركيـزها خارج حدودها والتعاون مع الشركاء التجارييـن، كما حددت تكنولوجيا املعلومات املتـزايدة تغييـر طريقة العمل 

بيـن الشركاء، مما يـزيد من توقعات العمالء ويضع مطالب جديدة على أداء سلسلة التوريد.

في  التوريد زيــادات كبيـرة  التي تستفيد من األعمال اإللكتـرونية إلعــادة تعريف تكامل سلسلة  وستحقق املؤسسات 
إدارة  فــي  انــفــجــاًرا  املقبلة  القليلة  الــســنــوات  فــي  تنافسية هائلة على منافسيها، وسنشهد  ميـزة  واملــكــاســب وتحقيق  الــكــفــاءة 
وبالتالي،  للمستقبل  الجديدة  اإللكتـرونية  األعمال  نماذج  بتطويـر  املؤسسات  قيام  مع  إلكتـرونًيا  نة 

ّ
املمك التوريد  سلسلة 

نة إلكتـرونًيا.
ّ

أصبح واضحا أن ساحة املعركة في العقد القادم ستكون سلسلة التوريد املمك

 The Impact of Strategy and Information Systems« بــعــنــوان   :)Kamel A. Fantazy et al., 2009( دراســـة 
بيـن  الــعــالقــة  فــي  التحقيق  الــدراســة هــو  الــرئــيــس مــن هــذه  Flexibility on the Supply Chain Performance«، والــهــدف 
االستـراتيجية ومرونة أنظمة املعلومات على أداء سلسلة التوريد للمؤسسات الصغيـرة واملتوسطة الكندية، وقد أنتجت 

الدراسة ثالثة استنتاجات رئيسة، هي:

اآلثار املباشرة لالستـراتيجية ومرونة أنظمة املعلومات على أداء سلسلة التوريد في املؤسسات محل الدراسة.- 

 على األداء غيـر املالي.- 
ً
 إيجابيا

ً
التأثيـر اإلجمالي لالستـراتيجية ومرونة أنظمة املعلومات لها تأثيـرا

التأثيـر اإلجمالي لالستـراتيجية ومرونة أنظمة املعلومات ليس له أي تأثيـر على األداء املالي.- 
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ما يميـز دراستنا على الدراسات السابقة
أهم ما يميـز دراستنا الحالية عن الدراسات السابقة هو تـركيـز معظم الدراسات على تكنولوجيا املعلومات بمختلف 
الــقــرارات  واتــخــاذ  املــرونــة  الفاعلية،  األداء،  أهمها  عــدة متغيـرات  مــن خــالل  الــتــوريــد  عناصرها ومكوناتها وربطها بسالسل 
فــي جانب مهم مــن تكنولوجيا  التعمق والتخصيص  نتناولها بشكل مختلف مــن خــالل  فــي دراستنا حاولنا أن  أمــا  وغيـرها، 
املعلومات واملتمثلة في عنصر البـرمجيات وربطه بسلسلة التوريد من خالل األنشطة املختلفة لها، وإبـراز التأثيـر املحتمل 

لها من خالل املؤسسات االقتصادية محل الدراسة، وهذا حسب وجهة نظر املستخدميـن كذلك.

كما تعتبـر هذه الدراسة منطلقا للكثيـر من الدراسات واألبحاث املستقبلية حيث تناولت الكثيـر من املفاهيم الجديدة 
كسالسل التوريد الرقمية واستخدام التقنيات الحديثة كإنتـرنت األشياء في جميع مراحل العملية اإلنتاجية، بدءا من تلقي 

أوامر الشراء من العميل وحتى حصوله على املنتج أو الخدمة.

اإلطار النظري للدراسة
- البـرمجيات

ً
أوال

مفهوم البـرمـجيات 1-

تمتد جذور البـرمجيات لعشرات السنيـن حيث تطورت منذ اختـراع الحواسيب اإللكتـرونية، وتعتبـر البـرمجيات من 
الصناعات التكنولوجية التي كان لها تطور سريع جدا واستخدام واسع النطاق، وتوصف البـرمـجيات بأنـها الجزء املشغل 
ألجهزة الكمبيوتـر، إذ أن الكمبيوتـر أو الحاسب �سيء جامد ال يمكنه فعل أي �سيء بدون البـرمـجيات، وقد وضع الباحثون 

والكتاب واملـهتمون بعالم البـرمـجيات عدة تعاريف للبـرمـجيات نذكر منها:

تعريف )Laudon & Laudon, 2013( هي مـجموعة تعليمات مبـرمـجة مسبقا والتي تسيطر على عمل املكونات املادية 
للحاسوب وتنسق عمله في نظم تكنولوجيا املعلومات.

تعريف )O’Brien & Markas, 2011: 130( الــذي يـرى أن البـرنامج هو املصطلح العام ألنــواع مـختلفة من البـرامج 
 :)Claude & Alain, 2017 :03( تعريف  بها.  الخاصة  الطرفية  واألجــهــزة  الكمبيوتـر  أجهزة  ومعالجـة  لتشغيل  املستخدمة 
أنــهــا كــل أو جــزء مــن البـرامج واإلجـــــراءات والــقــواعــد والــوثــائــق املرتبطة بنظام معالجة املعلومات  ويــعــرف البـرمجيات على 
واملتعلقة بتشغيل نظام الكمبيوتـر. تعريف )البـرزنجي، جمعة، 2013(: عرفها الباحثيـن على أنها وصف للبـرامج والتعليمات 
واإلرشـــادات املستخدمة في نظام تكنولوجيا الحاسوب إلنـجاز األوامــر والوظائف واألنشطة، من خالل تنسيق العمليات 
واملعالجات املتعلقة باملكونات املادية للحاسوب. وعليه يمكن وضع تعريف عام للبـرمجيات: البـرمجيات هي مجموعة من 
التعليمات واألوامر والتي صممت للقيام بمهمة أو مجموعة من املهام إلدارة أجهزة الكمبيوتـر واألجهزة املرتبطة بها، وإنجاز 

الوظائف والعمليات املتعلقة بإدخال ومعالجة البيانات.

املكونات الرئيسة للبـرمـجيات 2-

إن استخدام أجهزة الكمبيوتـر يحتاج إلى بـرنامج يوفر اإلرشادات التفصيلية التي توجه عمل الكمبيوتـر، ومنها بـرنامج 
النظام وبـرنامج التطبيق، وهما متـرابطان حيث يمكن اعتبارهما مجموعة من الصناديق املتداخلة، التي يجب أن يتفاعل 

.)Laudon & Laudon, 2013(  يوضح أكثـر هذه العالقة )كل منها مع الصناديق األخرى املحيطة بها، وشكل رقم )1

حيث نالحظ من خالل الشكل رقم )1( بأن بـرنامج النظام يسمح بالوصول إلى األجهزة كما يتحكم فيها، وعليه يجب 
أن يعمل بـرنامج التطبيق بما في ذلك لغات البـرمـجة من خالل بـرنامج النظام حتى يتمكن املستخدمون النهائيون من العمل 

في املقام األول مع تطبيقات البـرمـجيات.

أنواع البـرمـجيات 3-

ــــواع والــوظــائــف الــرئــيــســة لــبـــــرامــج الــتــطــبــيــق وبـــــرامــج الــنــظــام املــتــاحــة ملستخدمي  مــن خـــالل إلــقــاء نــظــرة عــامــة عــلــى األنـ
الكمبيوتـر، كما هو موضح في الشكل )2( أدنــاه، والــذي يلخص الفئات الرئيسة لنظام التطبيق والبـرمجيات، أيـن تعتمد 
أنواع البـرامج بشكل أسا�سي على أنواع أجهزة الكمبيوتـر والشبكات التي نستخدمها وعلى املهام املحددة التي نـريد تنفيذها 
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)O’Brien & Markas, 2011(، ويكمن 
عــــرض أنــــــواع الــبـــــرمــجــيــات فـــي الــشــكــل 

رقم )2(.

على  تعتمد  الــنــظــام  فبـرمجيات 
نظام التشغيل إذ يتحكم هــذا األخيـر 
فــــي طـــريـــقـــة تـــفـــاعـــل املــســتــخــدمــيـــــن مــع 
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــــــر حـــيـــث تـــســـتـــخـــدم أنــظــمــة 
كثيـرة من  وأنــــواع  املــعــاصــرة  التشغيل 
ــيـــق واجـــــهـــــة مـــســـتـــخـــدم  ــبـ ــتـــطـ بـــــــــرامــــج الـ
 )Graphical User Interface( رسومية
تستخدم  والــتــي   ،)GUI( اخــتــصــارا  أو 
عــلــى نــطــاق واســــع األيـــقـــونـــات واألزرار 
ــــة واملــــربــــعــــات لــتــنــفــيــذ املـــهـــام  واألشـــــرطـ
 ،)Laudon & Laudon, 2013 :123(
فــنــظــام التشغيل هــو الــبـــــرنــامــج الــذي 
ــي الـــتـــشـــغـــيـــل الـــكـــلـــي لــجــهــاز  ــ يـــتـــحـــكـــم فـ

الكمبيوتـر.

ــبــــيــــق فـــتـــظـــم  أمـــــــــا بـــــــــــرامـــــج الــــتــــطــ
املستعملة  البـرمـجيات  من  مـجموعة 
ــــع فـــي مـــــجـــــال األعـــمـــال  عــلــى نـــطـــاق واسـ
حيث  التخصصات،  وجـمــيع  واإلدارة 
ــــــي اخـــتـــيـــار  فـ ــــــًرا  ــيـ كـــبـ تـــلـــعـــب دوًرا  ــا  ــهــ أنــ
نــظــام الــتــشــغــيــل املــتــكــامــل مــعــهــا، ولــهــا 
الــعــديــد مـــن املـــزايـــا والـــفـــوائـــد لـــألفـــراد 

واملؤسسات على حد سواء.

مـــــــــــــمــــــيـــــــــــــزات الـــــبـــــــــــرمـــــــــــجـــــيـــــات  4-
والتطبيقات

وتتمثل مزايا بـرمجيات التطبيقات الجاهزة في العمل باآلتي )البـرزنجي، جمعة، 2013(:

-        اإلدامة والتحديث-  التوثيق والتبسيط في العمل.  

-        االعتمادية في العمل-  تقليل كلف اإلنجاز   

ثانًيا- إدارة سلسلة التوريد

مفهوم سلسلة التوريد 1-

بــأنــهــا ســلــســلــة تسهيالت   ،)Stevenson, 2012: 663( تــعــريــف فــنــجــد  الــتــوريــد  تــعــريــفــات ومــفــاهــيــم ســلــســلــة  تـــعـــددت 
والــتــي تشمل وظــائــف املؤسسة  بالتجزئة(  البيع  التوزيع ومنافذ  التشغيل ومــراكــز  )املــخــازن، املصانع ومــراكــز  للمؤسسات 
وأنشطتها، حيث تشارك في إنتاج وتسليم املنتج أو الخدمة؛ ويبدأ التسلسل األسا�سي من مــوردي املــواد الخام إلى العميل 
النهائي؛ كما يوجد تعريف )Reid & Sanders, 2013: 105( حيث يـرى الكاتبان أن سلسلة التوريد هي شبكة األنشطة التي 
الغيار والتصنيع وتجميع املنتجات والتخزيـن  املــواد الخام وقطع  النهائي أو الخدمة للعميل، وتشمل مصادر  توفر املنتج 
 ،)Slack et al., 2013: 375 ( وإدخــال األوامــر وتتبعها وتوزيعها عبـر القنوات وتسليمها إلى العميل. ويمكن تعريفها كــإدارة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Users) ونالمستخدم  

Application software   التطبيق برمجيات
System software النظام برمجيات  

 

(Hardware ) األجهزة  

نظام -
 التشغيل

لغات -

 لغات البرمجة.-
 لغات الجيل الرابع.-
حزمة برمجيات إنتاجية سطح -

Source: )Laudon & Laudon, 2013: 123(

الشكل رقم )1( البنية الرئيسة للمكونات البـرمجية

 

  

 برمجيات الكمبيوتر

 برمجيات النظام

 تطوير  برمجيات

 النظام
 إدارة برمجيات

 النظام

التطبيق برمجيات  

التطبيق برمجيات 

 لألغراض العامة

التطبيق برمجيات 

 لألغراض الخاصة

Source: )O’Brien & Markas، 2011 :133(

الشكل )2(: األنواع الرئيسية للبـرمجيات
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باعتبار أن إدارة سلسلة التوريد هي إدارة التوصيل البيني للمؤسسات التي تـرتبط مع بعضها البعض من خالل روابط املنبع 
واملصب والعمليات التي تنتج قيمة للمستهلك النهائي في شكل منتجات وخدمات.

بناء على ما تقدم من تعاريف يمكن تلخيص مفهوم سلسلة التوريد بأنها »مجموعة من األنشطة التي تتكامل فيما 
بينها في مؤسسة أو مجموعة مؤسسات للحصول على املواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية وتقديمها إلى الزبون النهائي« 

)الطويل، العبادي، 2013(

إدارة سلسلة التوريد واللوجستيات 2-

الحلقة،  هــذه  تتدفق عبـر  التامة واملعلومات والصفقات  املـــواد واملنتجات  العميل، فكل  مــع  وتنتهي  تبدأ  هــي حلقة 
 شبكة متحركة من التسهيالت 

ً
وإدارة سلسلة التوريد يمكن أن تكون مهمة معقدة جــًدا بسبب الواقع الفعلي، وهى أيضا

واملؤسسات، وذلــك مع اختالفها وتناقض أهدافها، باإلضافة إلى أن سلسلة التوريد هي مصطلح يستخدم لتوصيف كل 
العناصر والعمليات املتداخلة والالزمة لضمان الكمية املناسبة من املنتج في األماكن املناسبة وفى الوقت املناسب وبأقل 
املعقدة  التوريد  إدارة سالسل  إلــى  للوصول  بـرمجيات  البـرمجيات واالستشارات  العديد من شركات  تكلفة ممكنة؛ وتضع 
للشركات الكبيـرة وفق مدخل التكلفة والعائد وهذا بغية تعظيم قيمة سلسلة التوريد لديها ولتحقيق عوائد كبيـرة ومتعددة 

)الطويل، العبادي، 2013: 55-54(

أنشطة سلسلة التوريد 3-

لقد اتفق العديد من الباحثيـن على أن أنشطة التوريد هي على النحو اآلتي:

نشاط الشراء: وهو نشاط مسؤول عن الحصول على احتياجات املؤسسة من املواد الخام واألجزاء واملعدات واملهام أ- 
األخرى املتعلقة بالجودة املناسبة وبالكمية وبالسعر املناسبيـن وفي الوقت املناسب ومن مصدر التوريد املناسب.

نشاط التخزيـن: لنشاط التخزيـن تأثيـرا مهم في وقت تدفق املواد وهو الوقت املحصور بيـن نقطة دخول املادة في ب- 
سلسلة التوريد إلى نقطة خروجها من السلسة، ويشمل الغرض الرئي�سي من ممارسات إدارة التخزيـن في سلسلة 
التوريد في كل مؤسسات اإلنتاج على أن تكون املواد املطلوبة جاهزة في الوقت املحدد مسبقا وبأدنى حد من التكاليف.

نشاط اإلنتاج: إن الغرض األسا�سي لتصميم سلسلة التوريد بالنسبة للمنتجيـن هو السيطرة على املخزون من ج- 
خالل إدارة تدفق املواد، ويمكن للمنتجيـن أن يحصلوا على أرباح كبيـرة مع انخفاض كبيـر في تكاليف املواد، األمر 

الذي يجعل من إدارة سلسلة التوريد سالحا تنافسيا ورئيسيا.

نشاط التوزيع: إن كفاءة التوزيع مرتبطة بمستوى التكامل الوظيفي على طول سالسل التوريد وهذه الكفاءة ال د- 
تتوقف على التدفقات املادية فقط الناتجة عن طريق الوظائف املختلفة )اإلنتاج، والتوزيع املادي، وخدمات ما 

بعد البيع وغيـرها( ولكن كيف تكون هذه العناصر مرتبطة على نحو جيد مع بعضها البعض.

نشاط النقل: هنالك اتفاق على أن نشاط النقل يعد حلقة الوصل بيـن مصادر التوريد والسوق، والنقل يسهم 	- 
في تحقيق املنفعة الزمانية واملكانية للمنتجات من خالل القيام بعملية نقلها من مناطق إنتاجها إلى مناطق شرائها 

واستهالكها، ولهذا يعد النقل عنصًرا رئيًسا في سلسلة التوريد.

متطلبات نجاح إدارة سلسلة التوريد 4-

 مــــن الــــعــــوامــــل وهـــي 
ً
ــنـــجـــاح فــــي ســلــســلــة الــــتــــوريــــد الـــخـــاصـــة بـــهـــا يـــجـــب تـــوفـــر عـــــــددا مــــن أجـــــل أن تــحــقــق املــــؤســــســــات الـ

)جاسم، 2010: 43-42(:
الثقة: تعد الثقة عنصر ضروري بيـن الشركاء في السلسلة من أجل تحقيق أهداف الشراكة والتي تقود إلى تحقيق - 

املنافع املتبادلة.
التعاون والثبات: وتتمثل في املعقولية والتنسيق والعالقات طويلة األمد مع املورد.- 
مع -  التعامل  أي  النهائية  والغايات  واألهـــداف  املشتـركة  والعمليات  باملعلومات  املشاركة  في  وتتمثل  االعتمادية: 

املورد كشريك.
االتصاالت الفعالة: وتتطلب تكامل التكنولوجيا ووسائل االتصال بيـن الشركاء.- 
وضوح سلسلة التوريد: وهذا يتم من خالل قيام الشركاء في السلسلة بـربط مكوناتها لغرض وصول البيانات عن - 

املخزون الحقيقي.
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القدرة على إدارة الحدث: وتشيـر إلى القدرة على اكتشاف واالستجابة إلى األحداث غيـر املخطط لها مثل تأخيـر - 
الشحنة أو انخفاض تدفق املخزون لبعض املواد.

قياس األداء: إن قياس أداء سلسلة التوريد ضــروري لتعزيـز وظائفها املتوقعة ومعرفة املشاكل التي تنجم عنها. - 
وهــنــاك تــنــوع فــي مــقــايــيــس أداء السلسلة مــثــل قــيــاس دوران املـــخـــزون ووقــــت الــتــســلــيــم، وضــمــان الـــجـــودة، ووقــت 

االستجابة لطلب الزبون.

بـرمـجيات إدارة سلسلة التوريد 5-

تتوفر اليوم مجموعة واسعة من البـرمجيات التي يمكن دمجها في الكثيـر من الوظائف والعمليات باملؤسسة والتي 
نوجزها كما يلي:

الجدول رقم )1(
بـرمجيات سلسلة التوريد

الهدف من البـرنامجالتعريف بالبـرنامجاسم البـرنامج

بـرنامج 
التخطيط 

املتقدم 
APS :والجدولة

أو منطق  رياضية متقدمة  بـرنامج يستخدم خــوارزمــيــات  هــو 
إلجراء التحسيـن أو املحاكاة وتحديد املصادر، وتخطيط رأس 
ــــوارد، والــتــنــبــؤ، وإدارة الــطــلــب، وغــيـــــرهــا،  املــــال، وتــخــطــيــط املــ
تأخذ هذه التقنيات في الوقت نفسه في االعتبار مجموعة من 
القيود- وقواعد العمل لدعم التخطيط والجدولة في الوقت 

الفعلي، ودعم القرار، والقدرات املتاحة.

تحليل قـــدرة املــــوارد والــقــيــود مــن أجـــل تــقــديــم جـــدول زمني - 
مفصل ومرن لإلنتاج األمثل.

ــائــــف ســلــســلــة اإلمـــــــــداد: املــشــتـــــريــات، -  يـــدخـــل فــــي جــمــيــع وظــ
اإلنتاج، التخزيـن، النقل والتوزيع.

بـرنامج تخطيط 
االحتياجات من 

)MRP( املواد

ملساعدة  خصيًصا  تطويـره  تــم  محوسب  معلومات  نظام  هــو 
التابع وجدولة  الطلب  مــخــزون  إدارة  فــي  املصنعة  املؤسسات 
أوامـــــر اإلنـــتـــاج، تــتــمــثــل املـــدخـــالت الــرئــيــســيــة لــنــظــام MRP في 
قاعدة بيانات املواد، وجدول اإلنتاج الرئي�سي، وقاعدة بيانات 

سجل املخزون.

تحريـر أوامـــر اإلنــتــاج الــجــديــدة، وضبط كميات الطلبات، - 
وتسريع الطلبات املتأخرة.

تـرجمة جـــدول اإلنــتــاج الــرئــيــ�ســي ومــصــادر الطلب األخـــرى، - 
مــثــل الــطــلــب املــســتــقــل عــلــى قــطــع الــغــيــار ومـــــواد الــصــيــانــة، 
إلى متطلبات جميع املجموعات الفرعية واملكونات واملــواد 

الخام الالزمة إلنتاج العناصر الرئيسية املطلوبة.

بـرنامج تخطيط 
االحتياجات من 

DRP التوزيع

التوزيع حيث يعتبـر  هو نظام ضــروري إلدارة املخزون وتخطيط 
ــتــــداد ملــفــهــوم تــخــطــيــط االحـــتـــيـــاجـــات مـــن املـــــــواد، ويــقــســم هــذا  امــ
الــنــظــام املــخــزون إلــى مجموعات مختلفة مــن املــخــازن حيث يبدأ 
فــي نهاية قناة التوزيع والعمل للخلف مــن خــالل نظام  مــع الطلب 
التخزيـن للحصول على أو لتحقيق توقيت مرحلي إلحالل الجداول 

الالزمة لتحرك املخزون خالل شبكة التخزيـن أو املخازن.

تــخــطــيــط وتــنــســيــق الــنــقــل والــتــخــزيـــــن والـــعـــمـــالـــة واملـــعـــدات - 
والتدفقات املالية، تخطيط موارد التوزيع.

ــلــــب فـــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء -  ــــــن الـــــعـــــرض والــــطــ تـــحـــقـــيـــق تـــــــــوازن بـــيـ
السلسلة.

بـرنامج إدارة 
النقل
TMS

نــظــام إدارة الــنــقــل هــو نــظــام يــقــوم بتخطيط مــواعــيــد التسليم 
على النحو األمثل من املورديـن للعمالء بأقل التكاليف والوقت، 
يسمح بتخصيص وسائل النقل والسائقيـن؛ كما يقوم بإطالق 
مــعــلــومــات الــتــنــبــيــه فــي حــالــة وجــــود مشكلة مــن خـــالل مــؤشــرات 

األداء مثل معدل التعبئة واحتـرام مواعيد التسليم.

ــي الــــوقــــت -  ــ ــيـــم فــ ــــق تـــتـــبـــع الـــتـــســـلـ ــــريـ ــــن طـ ــنــــات عــ ــحــ تـــتـــبـــع الــــشــ
الحقيقي وتحسيـن تنظيم النقل.

ــتـــفـــريـــغ وفــــقــــا لـــتـــواريـــخ -  الــتــخــطــيــط لــعــمــلــيــات الــتــحــمــيــل والـ
التسليم

بـرنامج إدارة 
الطلبات 
املتقدمة

AOM

يمكن أن تحسن أنظمة إدارة الطلبات عملية تنفيذ الطلبات 
من  املــبــاشــر  التسليم  مثل  الــطــلــب،  حسب  املصممة  للمواقع 
املورديـن أومن أحد املستودعات الحالية أو املستودع اإلقليمي 
. كــمــا يــمــكــنــهــا أن تـــــؤدي إلــــى تــجــديــد األوامــــــر تــلــقــائــيــا، وخــاصــة 

بالنسبة للمنتجات واملواد التي هي في تـردد منتظم نسبيا. 

إنــشــاء أوامــــر بــســرعــة وكـــفـــاءة مــن لــحــظــة اتــصــالــهــا بأنظمة - 
إدارة املخزون.

أنها تسمح بإدارة األرصدة القائمة مع األخذ بعيـن االعتبار - 
شروط العمالء وكذلك تبسيط عمليات الفوتـرة والخدمات 

والعائدات.
بـرنامج إدارة 
املستودعات

WMS

لــتــشــغــيــل  تــســتــخــدم املــــؤســــســــات أنـــظـــمـــة إدارة مـــســـتـــودعـــات 
الــعــمــلــيــات الــيــومــيــة ملــركــز الــتــوزيــع وتــتــبــع املـــخـــزونـــات، تتدفق 

 .)AOM( من خالل نظام إدارة الطلبات WMS األوامر إلى

ــتـــاح لــلــشــحــن، وإن لــــم يــكــن -  ــــأن املـــنـــتـــج مـ يــســمــح بــمــعــرفــة بـ
متى  الفعلي  الــوقــت  فــي  للمورديـن  النظام  متاًحا، فسيحدد 

سيكون متاًحا.

بـرنامج تنفيذ 
MES التصنيع

هو نظام معلومات يـربط ويـرصد ويتحكم في أنظمة التصنيع 
املعقدة وتدفقات البيانات في ورشة العمل.، تقوم MES بجمع 
بــيــانــات املــنــتــج واألداء وإمــكــانــيــة الــتــتــبــع وإدارة املــــواد والــعــمــل 
الجاري )WIP( وأنشطة املصنع األخرى فور حدوثها، تتيح هذه 
البيانات بدورها لصناع القرار فهم اإلعدادات الحالية ألرض 

املصنع وتحسيـن عملية اإلنتاج بشكل أفضل.

 ضمان التنفيذ الفعال لعمليات التصنيع وتحسيـن عملية - 
اإلنتاج

تتبع وجــمــع بــيــانــات دقــيــقــة فــي الــوقــت الحقيقي حـــول دورة - 
حياة اإلنتاج الكاملة، بدًءا من إصدار الطلب حتى مرحلة 

تسليم املنتج للعميل النهائي.

 من إعداد الباحثيـن باالعتماد على املراجع التالية: بن سا�سي، قواميد: 54-53
 )Stevenson, 2012: 530; Krajewski et al., 2014: 585; Lupelklene, Caplinskas, 2016: 56(. 
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اإلشكالية
سهلت ثورة تكنولوجيا املعلومات من خالل األدوات والتقنيات الناشئة عبـر اإلنتـرنت والبـرمجيات املستخدمة في إدارة 
سالسل التوريد من سرعة الحصول على املعلومات والتبادل الفوري لها، مما يؤدي دون شك إلى زيادة التكامل والتعاون بيـن 
املؤسسة ومورديها وزبائنها وتحسيـن سرعة اتخاذ القرارات وتحقيق الكثيـر من الفوائد لجميع األطراف ذوي الصلة بالسلسلة.

حتى نتعرف على أنواع البـرمجيات واستخداماتها في إدارة أنشطة سلسلة التوريد باملؤسسات االقتصادية الجزائرية، 
أردنا أن ندرس هذا األثـر من خالل واقع العمل بالبـرمجيات والتقنيات واألدوات املختلفة فضال عن معرفة األثـر الذي من 
املمكن أن يلعبه استخدام هذا النوع من التقنيات في فهم وحل املشاكل املرتبطة بسالسل التوريد باملؤسسات االقتصادية، 
وذلك من خالل هذه األبعاد الخمسة لسلسلة التوريد: نشاط الشراء، ونشاط التخزيـن، ونشاط اإلنتاج، ونشاط التوزيع، 

ونشاط النقل.

وعليه تكمن مشكلة دراستنا فيما إذا كان هناك أثـر الستخدام البـرمـجيات في إدارة أنشطة سالسل التوريد باملؤسسات 
االقتصادية، لذلك قمنا بهذه الدراسة في أربعة مؤسسات اقتصادية ناشطة بوالية املسيلة هي مؤسسة الفــارج هولسيم 

- مؤسسة مطاحن الحضنة - مؤسسة األقمشة ومؤسسة مغرب بايب، ومما سبق يمكن طرح اإلشكالية الرئيسة التالية:

ما هو أثـر استخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة؟

الهدف من البحث
نسعى في نهاية هذه الدراسة إلى الوصول إلى جملة من األهداف بعد اإلجابة عن التساؤالت واختبار صحة الفرضيات 

واملتمثلة في:

معرفة واقـــع اســتــخــدام البـرمجيات بمختلف أنــواعــهــا فــي املؤسسة االقــتــصــاديــة بصفة عــامــة واملــؤســســات محل - 
الدراسة بصفة خاصة.

إبـراز درجة تأثيـر استخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد.- 

التعريف بأهم البـرمجيات املستخدمة في إدارة أنشطة سلسلة التوريد في املؤسسات االقتصادية.- 

املقارنة بيـن وجهات نظر املستخدميـن باملؤسسات االقتصادية محل الدراسة ملعرفة واقع ودرجة استخدام البـرمجيات.- 

التعرف على التوجهات الحديثة وآخر التقنيات املستخدمة في إدارة سالسل التوريد.- 

أهمية البحث
تكمن أهمية هذه الدراسة في الجوانب واالعتبارات التالية:

تقديم مجموعة من االقتـراحات والتوصيات إلى املؤسسات املستهدفة مع إمكانية تعميمها على جميع املؤسسات - 
االقتصادية وأصحاب القرار املعنييـن بسلسلة التوريد.

يمكن لهذه الدراسة أن تضيف دراسة أخرى ألدبيات البـرمجيات وعالقتها بإدارة أنشطة سلسة التوريد والتي تهم - 
الباحثيـن واألكاديمييـن.

تنبيه املــســؤولــيـــــن عــلــى إدارة ســالســل الــتــوريــد فــي املــؤســســات االقــتــصــاديــة بــأهــمــيــة الــتــحــول مــن ســالســل الــتــوريــد - 
التقليدية إلى سالسل التوريد املمكنة إلكتـرونيا، لضمان استخدام املوارد بكفاءة أفضل، وسرعة وسهولة تبادل 

املعلومات في الوقت الفعلي ملواجهة ضغوط املنافسة وضمان البقاء واالستمرار.

تعميم استخدام البـرمجيات ومختلف التقنيات واألدوات املختلفة على املؤسسات االقتصادية الجزائرية، ونشر - 
ثقافة العمل املستند إلى التكنولوجيا الحديثة واالستغالل األمثل لشبكات اإلنتـرنت واإلنتـرانت.

حدود الدراسة:
الحدود املكانية: تمثلت في أربع مؤسسات اقتصادية؛ والتي تمــارس نشــاطها على مســتوى والية املســيلة.- 

الحدود الزمانية: نهاية سنة 2018 والسدا�سي األول من سنة 2019- 
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فرضيات الدراسة

تتمثل في دراسة األثـر بيـن البـرمجيات وإدارة أنشطة سلسلة التوريد، وتتفرع عنها الفرضيات التالية:

يوجد أثـر الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد من ناحية إدارة نشاط الشراء من وجهة نظر - 
املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

يوجد أثـر الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد من ناحية إدارة نشاط التخزيـن من وجهة نظر - 
املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

يوجد أثـر الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد من ناحية إدارة نشاط اإلنتاج من وجهة نظر - 
املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

يوجد أثـر الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد من ناحية إدارة نشاط التوزيع من وجهة نظر - 
املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

يوجد أثـر الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد من ناحية إدارة نشاط النقل من وجهة نظر - 
املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

نموذج الدراسة
ويتكون نموذج الدراسة من متغيـريـن مستقل يتمثل في استخدام البـرمجيات وتابع يتمثل في إدارة أنشطة سلسلة 
التوريد حيث قسم هذا األخيـر إلى خمسة أبعاد أو أنشطة: نشاط الشراء، نشاط التخزيـن، نشاط اإلنتاج، نشاط التوزيع، 

نشاط النقل.

الطريقة واألدوات واملعطيات املجمعة
منهج البحث: ملعالجة اإلشكالية املذكورة أعاله واختبار فرضيات الدراسة، سنعتمد على استـراتيجية بحث تستند 
على البيانات امليدانية، باالعتماد على دراسة كمية من أجل تعميم النتائج؛ واستخدام املنهج الوصفي لوصف العالقة بيـن 
املتغيـرات )املتغيـر املستقل واملتمثل في البـرمجيات واملتغيـر التابع أنشطة سلسلة التوريد(، ومنه نلجأ أيضا إلى تفسيـر هذه 
العالقة وذلــك لقياس قوة العالقة واألثـر الناجم عنها؛ بهدف معرفة طبيعة العالقة بيـن متغيـرات الدراسة واملؤسسات 

االقتصادية ميدان الدراسة.

املجتمع وعينة الدراسة: قبل الشروع في جـمع البيانات يجب تحديد نوع العينة وحجمها من أجل التوصل إلى نتائج 
ذات مصداقية وقابلة للتعميم على املـجتمع، ويجب أن تكون العينة مالئمة لهدف البحث لكي يمـكن للغيـر تقييم مدى 

الثقة التي يمكن وضعها فـي نتائج البحث.

ــــــي املـــؤســـســـات  ــــة فـ ــــدراســ يــتــمــثــل مـــــجــتــمــع الــ
ــــة املـــســـيـــلـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــقــطــاع  ــــواليـ ـــة بـ ــاديـ ــتــــصــ االقــ
التحديد،  وجــه  على  واإلنــتــاجــي  باملسيلة  الصناعي 
ــا مـــــع املــــــوضــــــوع املــــعــــالــــج،  ــهـ ـــق نـــشـــاطـ ــتــــوافـ والـــــتـــــي يــ
ونـــظـــرا ألن دراســتــنــا تــبــحــث فـــي مــعــرفــة وجــهــة نظر 
املــســتــخــدمــيـــــن مــن اســتــخــدام الــبـــــرمــجــيــات وأثـــــرهــا 
عــلــى أنــشــطــة سلسلة الــتــوريــد قمنا بــاخــتــيــار عينة 
ــــــن الــتــابــعــيـــــن  عـــشـــوائـــيـــة مــــن اإلطـــــــــــارات واملـــوظـــفـــيـ
لــلــمــصــالــح املــعــنــيــة بــأنــشــطــة ســلــســلــة الـــتـــوريـــد فــي 
وحدة  أصبحت  وبالتالي  االقتصادية،  املؤسسات 
ــــة هــــي اإلطـــــــــــارات واملـــوظـــفـــيـــــــن، حـــيـــث بــلــغ  ــــدراســ الــ
ــي املـــؤســـســـات  عـــــدد األفـــــــــراد 73 إطــــــار ومــــوظــــف فــ

االقتصادية مـحل الدراسة.
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أدوات الدراسة: بعـد دراسـة منهجية ألدوات البحث والتعمـق في إيجابياتها وسـلبياتها، وعلى ضوء إشكاليات البحث 
ـكــأداة للبحث هـي أنسـب أدواتــــه وأكثـرهـا مالئمـة لجمـع  بــاســتــخــدام االســتــبــيــان  الــدراســـــة الكمية  لنا أن  أتــضــح  وفــرضــيــاتــه 
املعلومـات املتعلقـة بالبحث موضـوع الدراسـة، وتم استخدام مقياس ليكارت Likert سبع درجات وهذا من أجل الحصول 
على مجال تبايـن أوسع وتحليل معطيات تعكس الظاهرة املدروسة، كما يتكون االستبيان في هذه الدراسة من 61 سؤاال أو 
بندا. وقد قمنا بتحليل البيانات باستخدام بـرنامج التحليل اإلحصائي، SPSS V.25 وتم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام 

خمسة تقنيات إحصائية هي:

التحليل العاملي االستكشافي.- 

 -)KMO and Bartlett’s Test( اختبار

 -. Cronbach’s Alpha تحليل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ

مقاييس النـزعة املركزية )املتوسط الحسابي، االنحراف املعياري، النسب املئوية والتكرارات لوصف عينة الدراسة(.- 

تحليل االنحدار الخطي البسيط.- 

الجانب امليداني
تحليل وتفسيـر النتائج

صدق وثبات أداة الدراسة 1-
ــاتـــذة فــي كــلــيــة الــعــلــوم -  الــصــدق الــظــاهــري: قـــام الــبــاحــثــان بــعــرض أســئــلــة االســتــبــيــان فــي صــورتــهــا األولـــيـــة عــلــى األسـ

االقتصادية بجامعة محمد بوضياف باملسيلة بالجزائر، وبناء على املالحظات والتوجيهات التي أقرها املحكمون 
قمنا بإجراء التعديالت التي اتفق عليها معظم املحكميـن لتكون االستمارة في صورتها النهائية.

الصدق البنائي )اختبار الثبات الكلي ملحاور االستبيان(.- 
االتساق الداخلي: للبحث عن قوة درجــة االرتباط بيـن بنود كل بعد قمنا باستخدام اختبار ألفا كرونباخ الذي - 

كانت نتائجه كما يلي:

املالحظ من خالل بيانات الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة جدا حيث ال تقل عن 0.90 في جميع 
األبعاد املشكلة ملحاور االستبيان فيما بلغت قيمة معامل الثبات اإلجمالي0.976 مما يدل على صدق وثبات األداة وقدرتها 

على تحقيق أغراض وأهداف البحث .

اختبار الفرضيات 2-

والختبار هذه الفرضية قمنا بتحليل االنحدار الخطي البسيط )Simple Regression( ملعرفة أثـر استخدام البـرمجيات 
على إدارة سلسلة التوريد حسب أبعادها الخمسة: نشاط الشراء، نشاط التخزيـن، نشاط اإلنتاج، نشاط التوزيع، نشاط النقل.

الفرضية الفرعية األولى املتعلقة بنشاط أ- 
الشراء:

H0: ال يــوجــد أثـــــر ذو داللــــة إحــصــائــيــة - 
الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة 
سلسلة التوريد من ناحية إدارة نشاط 
الشراء من وجهة نظر املستخدميـن في 
املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

إحـــصـــائـــيـــة -  ــــر ذو داللـــــــة  ـــ أثــ يــــوجــــد   :H1
الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشط 
سلسلة التوريد من ناحية إدارة نشاط 
الشراء من وجهة نظر املستخدميـن في 
املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

الجدول رقم )2(
االتساق الداخلي )قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع األبعاد(

عدد اسم البعدالبعداملتغيـر
البنود

 Cronbach’s قيمة
Alphaمالحظة

البـرمجيات
X150.924بـرمجيات األغراض العامة

مـمتاز

Y090.968بـرمجيات األغراض الخاصة

أنشطة 
سلسلة 
التوريد

A060.948نشاط الشراء
B050.943نشاط التخزيـن
C080.942نشاط اإلنتاج
D050.937نشاط التوزيع
E070.953نشاط النقل

ممتاز97.60معامل الثبات الكلي لجميع البنود
SPSS V.25 املصدر: من إعداد الباحثيـن بناء على بيانات االستمارة باستخدام بـرمجية
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حيث أظهرت بيانات الجدول رقم )3( النتائج التالية:

نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول )3( أن 
قيمة F الجدولية دالة إحصائيا بما أن قيمة Sig أقل من 
يــدل على مالئمة وصالحية  0.05 والتي بلغت 0.000، مما 

نموذج معادلة االنحدار للتنبؤ بقيم املتغيـر التابع.

وأن معامل االرتباط R يقدر بنسبة 45.20% وتعتبـر 
هذه النسبة مقبولة على وجود عالقة ارتباطية بيـن املتغيـر 
الشراء، كما أن  إدارة نشاط  البـرمجيات والتابع  املستقل 
R² يمثل ما  التبايـن في املتغيـر املستقل )معامل التحديد( 
نسبته 20.50% وهو دال إحصائيا وهذا يعني أن التبايـن 
مــقــداره %20.5  مــا  البـرمجيات يفسر  املتغيـر املستقل  فــي 
من التبايـن الحاصل في املتغيـر التابع إدارة نشاط الشراء 

والنسبة الباقية تعود لعوامل أخرى.

كما نالحظ من خالل بيانات الجدول أيضا أن قيمة T املحسوبة أكبـر من 2، هذا ما يؤكده مستوى الداللة Sig الذي 
يساوي 0.00 لدى املتغيـريـن املستقل والتابع وهي أقل من مستوى املعنوية 0.05، حيث يمكن تحديد مقطع خط االنحدار 
وفق املعادلة Y=a+bx وبالتالي نـرفض الفرضية الصفرية H0 ونقبل الفرضية البديلة H1 وعليه فإن معادلة خط االنحدار 

0.470x+Y=2.131 :هي من الشكل

إدارة نشاط  ناحية  التوريد من  أنشطة سلسلة  البـرمجيات وإدارة  بيـن استخدام  أثـر  أن: هناك  القول  يمكن  ومنه 
الشراء من وجهة نظر املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

الفرضية الفرعية الثانية املتعلقة بنشاط التخزيـن:ب- 

إدارة -  ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد من ناحية   :H0
نشاط التخزيـن من وجهة نظر املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

H1: يوجد أثـر ذو داللة إحصائية الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد من ناحية إدارة نشاط - 
التخزيـن من وجهة نظر املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

حيث أظهرت معطيات الجدول رقم )4( النتائج التالية:

نالحظ مــن خــالل البيانات الــــواردة فــي الــجــدول )4( أن 
قيمة F الــجــدولــيــة دالـــة إحــصــائــيــا بــمــا أن قيمة Sig أقـــل من 
يــــدل عــلــى مــالئــمــة وصــالحــيــة  0.05 والـــتـــي بــلــغــت 0.01، مــمــا 

نموذج معادلة االنحدار للتنبؤ بقيم املتغيـر التابع.

R يقدر بنسبة 37.70% وتعتبـر  وأن معامل االرتــبــاط 
هذه النسبة مقبولة على وجود عالقة ارتباطية بيـن املتغيـر 
أن  كما  التخزيـن،  نشاط  إدارة  والتابع  البـرمجيات  املستقل 
ما  يمثل   R² الــتــحــديــد(  )مــعــامــل  املستقل  املتغيـر  فــي  التبايـن 
التبايـن  أن  يعني  وهـــذا  إحــصــائــيــا  دال  وهـــو   %14.20 نسبته 
 %14.20 مــقــداره  مــا  يفسر  البـرمجيات  املستقل  املتغيـر  فــي 
من التبايـن الحاصل في املتغيـر التابع إدارة نشاط التخزيـن 

والنسبة الباقية تعود لعوامل أخرى.

جدول رقم )3( 
املعامالت املعيارية لخط االنحدار البسيط

للفرضية الفرعية األولى املتعلقة بنشاط الشراء
معامل 

االرتباط 
R

معامل 
التحديد

R²
F قيمة

مستوى 
الداللة 

Sig
النتيجة

البـرمجيات وإدارة 
دال 452ª205.18.2620،000b.نشاط الشراء

إحصائيا

املعامل معامالت غيـر معيارية
املعياري
Beta

 T قيمة
ستيودنت

مستوى 
الداللة 

Sig Bاالنحراف املعياري

،2.131471.452.4.5230000نموذج ثابت
،470.110.4.2730000البـرمجيات

املصــدر: مــن إعــداد الباحثيـــن بنــاء علــى بيانــات االســتمارة باســتخدام بـــرمجية 
SPSS V.25

جدول رقم )4( 
املعامالت املعيارية لخط االنحدار البسيط

للفرضية الفرعية الثانية املتعلقة بنشاط التخزيـن
معامل 

االرتباط 
R

معامل 
التحديد

 R²
F قيمة

مستوى 
الداللة 

Sig
النتيجة

البـرمجيات وإدارة 
دال 377ª142.11.7650،01b.نشاط التخزيـن 

إحصائيا

املعامل معامالت غيـر معيارية
املعياري
Beta

 T قيمة
ستيودنت

مستوى 
الداللة Bاالنحراف املعياري

،2.568476.377.5.397010نموذج ثابت
،381.111.3.430010البـرمجيات

املصدر: من إعداد الباحثيـــن بناء على بيانات االستمارة باستخدام بـــرمجية 
SPSS V.25
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Sig الذي  2، هــذا ما يؤكده مستوى الداللة  T املحسوبة أكبـر من  نالحظ من خــالل بيانات الجدول أيضا أن قيمة 
يساوي 0.01 لدى املتغيـريـن املستقل والتابع وهي أقل من مستوى املعنوية 0.05، حيث يمكن تحديد مقطع خط االنحدار 
وفق املعادلة Y=a+bx وبالتالي نـرفض الفرضية الصفرية H0 ونقبل الفرضية البديلة H1 وعليه فإن معادلة خط االنحدار 

0.381x+Y=2.568 :هي من الشكل

ناحية إدارة نشاط  أثـر بيـن استخدام البـرمجيات وإدارة أنشطة سلسلة التوريد من  ومنه يمكن القول أن: هناك 
التخزيـن من وجهة نظر املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

الفرضية الفرعية الثالثة املتعلقة بنشاط اإلنتاج:ج- 

H0: ال يــوجــد أثـــــر ذو داللــــة إحــصــائــيــة الســتــخــدام - 
الــبـــــرمــجــيــات عـــلـــى إدارة أنـــشـــطـــة ســلــســلــة الـــتـــوريـــد 
مـــن نــاحــيــة إدارة نــشــاط اإلنـــتـــاج مـــن وجــهــة نظر 
املــســتــخــدمــيـــــن فـــي املـــؤســـســـات االقـــتـــصـــاديـــة محل 

الدراسة.

أثـــــــر ذو داللــــــة إحـــصـــائـــيـــة الســـتـــخـــدام -  يـــوجـــد   :H1
الــبـــــرمــجــيــات عـــلـــى إدارة أنـــشـــطـــة ســلــســلــة الـــتـــوريـــد 
مـــن نــاحــيــة إدارة نــشــاط اإلنـــتـــاج مـــن وجــهــة نظر 
املــســتــخــدمــيـــــن فـــي املـــؤســـســـات االقـــتـــصـــاديـــة محل 

الدراسة.

حيث أظهرت معطيات الجدول رقم )5( النتائج التالية:

نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله أن 
قيمة F الجدولية دالة إحصائيا بما أن قيمة Sig أقل من 0.05 والتي بلغت 0.000، مما يدل على مالئمة وصالحية نموذج 

معادلة االنحدار للتنبؤ بقيم املتغيـر التابع.

املتغيـر  بيـن  ارتباطية  النسبة مقبولة على وجــود عالقة  R يقدر بنسبة 44.50% وتعتبـر هــذه  وأن معامل االرتــبــاط 
املستقل البـرمجيات والتابع إدارة نشاط اإلنتاج، كما أن التبايـن في املتغيـر املستقل )معامل التحديد( R² يمثل ما نسبته 
19.80% وهو دال إحصائيا وهــذا يعني أن التبايـن في املتغيـر املستقل البـرمجيات يفسر ما مقداره 19.80% من التبايـن 

الحاصل في املتغيـر التابع إدارة نشاط اإلنتاج والنسبة الباقية تعود لعوامل أخرى.

كما نالحظ من خالل بيانات الجدول أيضا أن قيمة T املحسوبة أكبـر من 2، هذا ما يؤكده مستوى الداللة Sig الذي 
يساوي 0.000 لدى املتغيـريـن املستقل والتابع وهي أقل من مستوى املعنوية 0.05، حيث يمكن تحديد مقطع خط االنحدار 
وفق املعادلة Y=a+bx وبالتالي نـرفض الفرضية الصفرية H0 ونقبل الفرضية البديلة H1 وعليه فإن معادلة خط االنحدار 

0.440x+Y=2.433 :هي من الشكل

ناحية إدارة نشاط  التوريد من  إدارة أنشطة سلسلة  البـرمجيات على  أثـر الستخدام  القول أن: هناك  ومنه يمكن 
اإلنتاج من وجهة نظر املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

الفرضية الفرعية الرابعة املتعلقة بنشاط التوزيع:د- 

إدارة -  ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد من ناحية   :H0
نشاط التوزيع من وجهة نظر املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

H1: يوجد أثـر ذو داللة إحصائية الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد من ناحية إدارة نشاط - 
التوزيع من وجهة نظر املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

حيث أظهرت معطيات الجدول رقم )6( النتائج التالية:

جدول رقم )5(
نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط

للفرضية الفرعية الثالثة املتعلقة بنشاط اإلنتاج
معامل 

االرتباط 
R

معامل 
التحديد

 R²
F قيمة

مستوى 
الداللة 

Sig
النتيجة

البـرمجيات وإدارة 
دال 445ª.198.17.4910،000bنشاط اإلنتاج 

إحصائيا

املعامل معامالت غيـر معيارية
املعياري
Beta

 T قيمة
ستيودنت

مستوى 
الداللة Bاالنحراف املعياري

،2.433451.445.5.3940000نموذج ثابت
،440.105.4.1820000البـرمجيات

املصدر: من إعداد الباحثيـــن بناء على بيانات االستمارة باستخدام بـــرمجية 
SPSS V.25
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نالحظ مــن خــالل البيانات الــــواردة فــي الــجــدول )6( أن 
قيمة F الــجــدولــيــة دالـــة إحــصــائــيــا بــمــا أن قيمة Sig أقـــل من 
يــــدل عــلــى مــالئــمــة وصــالحــيــة  0.05 والـــتـــي بــلــغــت 0.01، مــمــا 

نموذج معادلة االنحدار للتنبؤ بقيم املتغيـر التابع.

R يقدر بنسبة 38.40% وتعتبـر  وأن معامل االرتــبــاط 
هذه النسبة مقبولة على وجود عالقة ارتباطية بيـن املتغيـر 
أن  الــتــوزيــع، كما  إدارة نشاط  والــتــابــع  البـرمجيات  املستقل 
ما  يمثل   R² الــتــحــديــد(  )مــعــامــل  املستقل  املتغيـر  فــي  التبايـن 
التبايـن  أن  يعني  وهـــذا  إحــصــائــيــا  دال  وهـــو   %14.80 نسبته 
 %14.80 مــقــداره  مــا  يفسر  البـرمجيات  املستقل  املتغيـر  فــي 
التوزيع  نــشــاط  إدارة  التابع  املتغيـر  فــي  الحاصل  التبايـن  مــن 

والنسبة الباقية تعود لعوامل أخرى.

 T نــالحــظ مــن خــالل بــيــانــات الــجــدول رقــم 06 أن قيمة
املحسوبة أكبـر من 2، هذا ما يؤكده مستوى الداللة Sig الذي يساوي 0.000 لدى املتغيـر املستقل و0.01 لدى التابع وهي 
أقل من مستوى املعنوية 0.05، حيث يمكن تحديد مقطع خط االنحدار وفق املعادلة Y=a+bx وبالتالي نـرفض الفرضية 
الصفرية H0 ونقبل الفرضية البديلة H1 وعليه فإن معادلة خط االنحدار هي من الشكل: 0.393x+Y=2.701 ومنه يمكن 
القول أن: هناك أثـر الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد من ناحية إدارة نشاط التوزيع من وجهة نظر 

املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

الفرضية الفرعية الخامسة املتعلقة بنشاط النقل:	- 

إدارة -  ال يوجد أثـر ذو داللــة إحصائية الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد من ناحية   :H0
نشاط النقل من وجهة نظر املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

H1: يوجد أثـر ذو داللة إحصائية الستخدام البـرمجيات على إدارة أنشطة سلسلة التوريد من ناحية إدارة نشاط - 
النقل من وجهة نظر املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة.

حيث أظهرت معطيات الجدول رقم )7( النتائج التالية:

نالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول )7( أن قيمة F الجدولية دالة إحصائيا بما أن قيمة Sig أقل من 0.05 
والتي بلغت 0.000، مما يدل على مالئمة وصالحية نموذج معادلة االنحدار للتنبؤ بقيم املتغيـر التابع.

املتغيـر  بيـن  ارتباطية  النسبة مقبولة على وجــود عالقة  R يقدر بنسبة 43.50% وتعتبـر هــذه  وأن معامل االرتــبــاط 
املــســتــقــل الــبـــــرمــجــيــات والــتــابــع إدارة نــشــاط الــنــقــل، كــمــا أن 
ما  يمثل   R² الــتــحــديــد(  )مــعــامــل  املستقل  املتغيـر  فــي  التبايـن 
التبايـن  أن  يعني  وهـــذا  إحــصــائــيــا  دال  وهـــو   %18.90 نسبته 
 %18.90 مــقــداره  مــا  يفسر  البـرمجيات  املستقل  املتغيـر  فــي 
النقل  نــشــاط  إدارة  الــتــابــع  املتغيـر  فــي  الــحــاصــل  التبايـن  مــن 

والنسبة الباقية تعود لعوامل أخرى.

نـــالحـــظ مـــن خــــالل بــيــانــات الـــجـــدول رقــــم 07 أن قيمة 
 Sig املحسوبة أكبـر مــن 2 هــذا مــا يــؤكــده مستوى الــداللــة T
الذي يساوي 0.000 لدى املتغيـريـن املستقل والتابع وهي أقل 
من مستوى املعنوية 0.05، حيث يمكن تحديد مقطع خط 
الفرضية  نـرفض  وبالتالي   ،Y=a+bx املــعــادلــة االنــحــدار وفــق 
الصفرية H0 ونقبل الفرضية البديلة H1 وعليه فإن معادلة 

0.443x+Y=2.363 :خط االنحدار هي من الشكل

جدول رقم )6( 
املعامالت املعيارية لخط االنحدار البسيط

للفرضية الفرعية الرابعة املتعلقة بنشاط التوزيع
معامل 

االرتباط 
R

معامل 
التحديد

 R²
F قيمة

مستوى 
الداللة 

Sig

القرار 
اإلحصائي

البـرمجيات وإدارة 
دال 384ª.148.12.3040،01bنشاط التوزيع

إحصائيا

املعامل معامالت غيـر معيارية
املعياري
Beta

 T قيمة
ستيودنت

مستوى 
الداللة Bاالنحراف املعياري

،2.701480.384.5.6240000نموذج ثابت
393.112.3.5080،01bالبـرمجيات

باســتخدام  االســتمارة  بيانــات  علــى  بنــاء  الباحثيـــن  إعــداد  مــن  املصــدر:   
SPSS V.25 بـــرمجية 

الجدول رقم )7(
املعامالت املعيارية لخط االنحدار البسيط

للفرضية الفرعية الخامسة املتعلقة بنشاط النقل 
معامل 

االرتباط 
R

معامل 
التحديد

 R²
F قيمة

مستوى 
الداللة 

Sig

النتيجة 
اإلحصائية

البـرمجيات وإدارة 
دال ،435ª.18916.5430000.نشاط النقل

إحصائيا

املعامل معامالت غيـر معيارية
املعياري

Beta

 T قيمة
ستيودنت

مستوى 
الداللة Bاالنحراف املعياري

،2.363467.435.5.0600000نموذج ثابت
،443.109.4.0670000البـرمجيات

املصدر: من إعداد الباحثيـــن بناء على بيانات االستمارة باستخدام بـــرمجية 
SPSS V.25
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ناحية إدارة نشاط  أثـر بيـن استخدام البـرمجيات وإدارة أنشطة سلسلة التوريد من  ومنه يمكن القول أن: هناك 
النقل من وجهة نظر املستخدميـن في املؤسسات االقتصادية محل الدراسة

الخاتمة
تمكنت أغلب البـرمجيات والتقنيات من وضع حلول للكثيـر من املشاكل التي تعتـرض املؤسسات في إدارة، وخاصة 
الــتــوازن بيـن العرض والطلب،  ارتــفــاع التكاليف، وعــدم  إدارة سالسل التوريد الخاصة بها ومــا تعتـرضها من مشاكل مثل 
ونقص املعلومات وعــدم تماثلها، وغياب الشفافية وغيـرها من املشاكل، وعلى هذا األســاس كان هدفنا من هذه الدراسة 
في  الــتــوريــد  البـرمجيات على أنشطة سلسلة  يلعبه اســتــخــدام  الـــذي مــن املمكن أن  الــعــالقــة والتأثيـر  الــضــوء على  تسليط 

املؤسسات االقتصادية في مواجهة مختلف التحديات وضغوط املنافسة وإضفاء املزيد من املرونة والشفافية.

وبعد إجراء عملية مقارنـة بـيـن محتوى الجانـب النظـري والجانـب امليداني من وجهة نظر املستخدميـن في مؤسسـات 
بـيـن املؤسسـات  الــدراســـــة وبــنــاًء على أوجــه التشابه واالخــتــالف بينهم ســواء على مستوى كــل مؤسسة؛ أوفــي حالة املقارنـة 
األربعة؛ توصـلنا إلى نتائج مهمـة تتعلق بكـل مؤسسـة، ومنـه الخـروج بنتائج كلية خاصـة باملؤسسـات االقتصـادية الجزائرية، 

ويمكن ذكرها كما يلي:

درجة استخدام البـرمجيات والتقنيات كبيـرة وفعالة في مؤسسة الفارج هولسيم حيث نجد أن أغلب املصالح تتوفر - 
على بـرمجيات خاصة بها، متوسطة في مؤسسة مطاحن الحضنة ومؤسسة األقمشة وضعيفة في مؤسسة مغرب بايب.

اقتصار استخدام البـرمـجيات بالنسبة للمؤسسات االقتصادية األخرى على البـرمـجيات ذات الطابع الروتينــي، - 
أنها تبقى غيـر كافية تماما على اعتبار غياب  الــرغــم مــن أهميتها إال  الــرواتــب واملحاسبة واملــخــزون على  كتسييـر 

أغلبية بـرمجيات وأدوات إدارة سلسلة التوريد.

تتم إدارة أنشطة سلسلة التوريد في مؤسسة الفارج هولسيم بشكل فعال ومرن أما بقية املؤسسات فتتم بشكل - 
متوسط وضعيف.

فــي مــيــدان البـرمجيات، حيث أن أغــلــب توجهات -  الــتــطــورات الحاصلة  أغــلــب املــؤســســات بعيدة بشكل كبيـر عــن 
املؤسسات في الوقت الراهن نحو الحلول السحابية واستخدام البـرمجيات كخدمة عن طريق مزودي الخدمات 

السحابية )سلسلة التوريد الرقمية املوسعة(.

عدم االستفادة من الحلول التي توفرها بعض التطبيقات املجانية مثل أدوات الويب واإليميل.- 

أنشطة  إدارة  فــي  البـرمجيات  اســتــخــدام  أثـر  لتفعيل  العامة  باالقتـراحات  الــخــروج  يمكن  الفرضيات  لتحقق  ونــظــرا 
سلسلة التوريد في املؤسسة االقتصادية الجزائرية كما يلي:

فــي عمليات الربط 1-  فــي أدواتــهــا وتقنياتها، ملــا لها مــن ميـزات  االســتــفــادة مــن شبكات اإلنتـرنت واإلنــتـــــرانــت والتحكم 
واالتصال والتواصل بيـن جميع أعضاء سلسلة التوريد في الوقت املحدد، وهذا لتبادل وتقاسم املعلومات وضمان 

استمرارية تدفقها مما يساعد على اتخاذ أفضل القرارات في الوقت املناسب.

قبل اســتــخــدام أو اقــتــنــاء بـرمجيات األغــــراض الــخــاصــة يجب على املــؤســســات الــقــيــام بــدراســة جـــدوى مــن جميع 2- 
الجوانب من خالل الفائدة التي سيجلبها، والتحسينات التي سيقوم بها، باإلضافة إلى تحضيـر وتدريب املوظفيـن 

لتغييـر طريقة العمل.

املكتبية األصلية 3-  الــحــزم  وبـــــرامــج  التشغيل  أنظمة  الــعــامــة مثل  البـرمجيات  االعــتــمــاد على  املــؤســســات  يجب على 
واالستفادة من تحديثاتها والقيام بصيانتها لتفادي التعطيالت.

يجب على املؤسسات تنصيب بـرامج حماية قوية ومحدثة باستمرار، مع وضع أنظمة لحماية الشبكات الداخلية 4- 
وتأميـن االتصال باإلنتـرنت.

االعتماد قدر اإلمكان على البـرمجيات املوجودة في مجال إدارة أنشطة سالسل التوريد ملا لها من أهمية كبيـرة في 5- 
تخفيض التكاليف وتقليل املخاطر والوصول السريع إلى معلومات سالسل التوريد.

االهتمام باملورد البشري، عن طريق زيادة فرص التكويـن في مجال استخدام البـرمجيات وإدارة سالسل التوريد 6- 
وزيادة معارفه على اعتبار أنه هو أساس نجاح كل استخدام.
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 ABSTRACT

This study aims to know the role of using software on management of supply chain activities in eco-
nomic institutions. Furthermore, in order to examine this impact we divided our dependent variable into 
five main dimensions that are: purchasing activity; stock activity، production activity, distribution activity, 
and transportation activity. 

Therefore The field of study was done on four economic institutions in the M’sila’s wilaya that are: 
Lafarge Holcim, Moulin El-Hodna, Eatit and Maghrep Pipe; we relied on a quantitative study, we used the 
questionnaire as a main research tool for collection and analysis of data and information.

This study was applied on a random sample consist 73 managers and employees. The data was ana-
lyzed by using the SPSS V.25 program.

Finally, the results of study showed that the degree of use the software in institutions was consid-
erable, but in varying degrees; and there is an impact of using software on management of supply chain 
activities.

Keywords: Software، Economic Institutions، Management of Supply Chain Activities.


