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 المستخلص

ان البيئة الصناعيية ينع ينعلل الينتم ت بينو   تنتر متانتت اا معتهنع ابنع امبن  الباعبنعد ي نى اي بنع  تهدف الدراسة إلى  

البحث الى  يعن اثن  ابعرسنعد ا ارة  سالسل ال تريد  صترة كفتءة ميعي ة لغ ض تقديل اا معد مديدة، مان هاع يهدف

س س ة ال تريد ي ى تتتي  البا معد المديندة ينع   نل الان كعد الصناعيية ينع احعيعنة ويانتس، متنل اسن ردام اسن بعرة 

كننا اة رسيسننة لمبننا البيعوننعد الرعثننة  علبحننث ملغنن ض تح ي هننع ماق بننعر الف  ننيعد يقنند اي بنندد  (1)الب حنن   االسنن بعوة

 (T-test)ااهننع اق بننعر  ،ماسنن رداك كننملم امبتيننة اننن االسننعلي  االحصننعسية ،التثننفع مال ح ي ننعالبعحثننة الباهمننين 

، متتثل البحنث النى اسن ا عف افنع و ممنت  (spss22)مالب امة االحصعسية  ،متح يل االوحدار ،ما عال ارتبعط  ي ستن

مديندة، م انعءع ي نى االسن ا عمعد يقند قندم يالقة ارتبنعط متناثي   نين ابعرسنعد ا ارة س سن ة ال تريند متتنتي  البا منعد ال

 البحث امبتية ان البق  حعد.
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The Impact of Supply Chain Management Practices on the Development of New 

Products / A Field Study of the Opinions of a Sample of the Administrative Leaders 

of Some Industrial Companies in Nineveh Governorate 

Ibtisam Ismael Hanna Bedawd 1 

 

Abstract 

 The industrial environment in today's world is characterized by the development and 

diversity of its products, forcing organizations to adopt supply chains in an efficient and 

effective manner for the purpose of providing new products. The questionnaire as a main 

tool for collecting data for research and for the purpose of analyzing and testing 

hypotheses, The research came to the conclusion that there is a correlation and impact 

relationship between supply chain management practices and the development of new 

products, and based on the conclusions, the research presented a set of proposals. 
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  : المقدمة

الا كعد ال ع ت غ  يع  ادس اي بع يت ح  ان هما البت تت       

تحقينن  ال بيننو مالبقننعء يننع السننتق ي ننى قنندرتهع يننع تصننبيل متصننايا 

متقديل اا معد مقداعد مديندة النى السنتق ال نع ت غن  الان كة ينع 

الن اذماق الو ننعسن مرغبنعتهل ت غينن   عسنن ب ار و يمننة  ،اشنبعت حعم هننع

 ل  تتراد الحعث ة ينع االسنتاق مال انتت ينع تقنديل البا منعد، مانن

ا ارة س س ة ال تريد اسعس يبنل الان كعد هوهنع  ت د  امل تحقي  ذلم 

مالبسنننن  واعد  ،تننننتي  االح يعمننننعد الاللاننننة اننننن البننننتا  االمليننننة

مالتعقننة البسنن رداة يننع ال ب يننة  ،مال مهيننواد البر  فننة ،الضنن مرية

االو عميننة ل حقينن  الامننعا ي ننى الانن كعد الباعيسننة .  بتمنن  اننع تقنندم 

تضبن البحث ار  ة احعمر ي ض االمل ااهمية البحنث مترصن  

الثننعوع لالطننعر الاعنن   مركننو الثعلننث ي ننى المعونن  البيننداوع مشننبل 

د البحنننتر ال ا نننا اهنننل االسننن ا عمعد مالبق  حنننعد البقدانننة ل اننن كع

 الببحتثة.
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 المحور االول/ منهجية البحث

 مشكلة البحثأوال: 

تب ل الحعمة الى اس ردام الا كة مسعسل تقاينة حديثنة ينع تتنتي    

البا مننعد المدينندة ينن ل ذلننم اننن قننالل ال  كيننو ي ننى ا ارة س سنن ة 

ال تريد ميالق هع اا االط اف االق س ال ع ت  عال ا هع يع ط ا 

كل اع هت مديد يع الستق، لكن ق ة الب  ية لدس القينع اد اال ارينة 

يل الحديثنة ينن ات ننتيع البحنث  ينا البعحثننة ينع شن كعتاع  علبفننعه

الننى تاننعمل افهننتم ا ارة س سنن ة ال ترينند مانندس تاثي هننع يننع تتننتي  

 البا معد المديدة، متضباك ااك ة البحث ال سعؤالد االتية:

اع طبي نة مونتت يالقنة االرتبنعط مال ناثي   نين ابعرسنعد ا ارة  .1

 س سننن ة ال تريننند متتنننتي  البا منننعد المديننندة ينننع الاننن كعد

 الببحتثة؟

هننل تنن بكن ابعرسننعد ا ارة س سنن ة ال ترينند تحقينن  تتننتي  يننع  .2

 البا معد المديدة؟

 

 :أهمية البحثثانيا: 

مننعءد اهبيننة البحننث لغنن ض تقننديل اطننعر وعنن   ي كننو ي ننى     

افهننتاع ابعرسننة ا ارة س سنن ة ال ترينند متتننتي  البا مننعد المدينندة 

ان قنالل انع ط حنل البنعحثتن ينع هنما البمنعل يضنال ينن احعملنة 

تفسننني  ا  ينننة االيننن ا  الببحنننتثين لهنننمو الببعرسنننعد ماننندس قننندرة 

الا كعد الصاعيية ي ى تتبيقهنع مم  هنع منوء انن يب هنع لغن ض 

 تحقي  تتتي  يع البا معد المديدة.      

 

 أهداف البحث: ثالثا: 

ال ترينند مابعرسننعتهع يضننال . ال  نن ف ي ننى افهننتم ا ارة س سنن ة 1

 ين افهتم تتتي  البا معد المديدة.

. تحديننند طبي نننة ال القنننة  نننين ابعرسنننعد ا ارة س سننن ة ال تريننند 2

 مافهتم تتتي  البا معد المديدة م داللة ا غي اد البحث. 

. تقنننديل امبتينننة انننن البق  حنننعد ال نننع يبكنننن ان تقننندم يعسننندة 3

 س س ة ال تريد.ل ا كعد الببحتثة ين ابعرسعد ا ارة 

 

 البحث رابعاً: مخطط 

ي كن  ارتننل البحننث طبي نة ال القننة  ننين ا غين   البحننث مكبننع    

 .(1ات ح يع الاكل )

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح مخطط البحث: ( 1الشكل )                   يالقة االرتبعط

                       يالقة ال اثي                        

 .البصدر: ان إيدا  البعحثة

 

 فرضيات البحث: خامسا: 

  عالي بع  ي ى ارتل البحث تل ثيعغة ي  يعتل كعالتع: 

ي تقننا ممننت  يالقننة ارتبننعط ا اتيننة الفرضييية الرسيسيية االولييى: 

اتمبنننة  نننين ابعرسنننعد ا ارة س سننن ة ال تريننند ام ب نننة متتنننتي  

البا مننعد المدينندة متابثنن  ااهننع الف  ننية الف ييننة االتيننة: )ي تقننا 

ط ا اتية اتمبة  ين كل ابعرسنة انن ابعرسنعد ممت  يالقة ارتبع

ا ارة س سننن ة ال تريننند متتنننتي  البا منننعد المديننندة ينننع الاننن كعد 

 . الصاعيية الببحتثة(

ممنت  تناثي  ا انت  اتمن   نين  ي تقناالفرضية الرسيسية الثانيية: 

ابعرسنننعد ا ارة س سننن ة ال تريننند ام ب نننة ينننع تتنننتي  البا منننعد 

 ييننة االتيننة: )ي تقننا ممننت  تنناثي  المدينندة متبثنن  ااهننع الف  ننية الف

ا ات  اتم  لكل ابعرسة ان ابعرسعد ا ارة س س ة ال تريد ينع 

 . تتتي  البا معد المديدة يع الا كعد الصاعيية الببحتثة(

 

 منهج البحث: سادسا: 

تل االس اع  ي ى الباهج التثفع مال ح ي ع يع مثف ام با البحنث 

 ل  تثل الى الا عسج.مييا ل يضال ين تح يل  يعوعد البحث 

 تطوير المنتجات الجديدة

 العمليات الداخلية                  العالقة مع الزبائن                 العالقة مع الموردين        
 ممارسات ادارة سلسلة التوريد
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 سابعاً: اساليب جمع البيانات والمعلومات: 

اسنن  عوك البعحثنننة  عل دينند انننن البصننع ر ال   ينننة ماالمابيننة ل غتينننة 

المعونن  الاعنن   ل بحننث ميننع المعونن  البيننداوع اسنن رداك اسنن بعرة 

االس بيعن ل حصتل ي ى البيعوعد الرعثة   ياة البحنث، يضنال ينن 

البيعونننعد ال نننع تنننل االي بنننع  ي يهنننع ينننع تح ينننل يالقنننعد االرتبنننعط 

ينندا  االسنن بعرة ي ننى امبتيننة اننن مال نناثي ، مقنند اي بنندد يننع ا

البصننع ر الرعثنننة  ب غيننن   البحنننث لغنن ض االسننن فع ة ااهنننع ينننع 

ثننيعغة يقنن اد االسنن بعرة، يننع ابعرسننعد ا ارة س سنن ة ال ترينند تننل 

اانع البصنع ر ال نع تنل االي بنع  ي يهنع ينع  (1) ,(2)االي بنع  ي نى 

 (3) ,(4)هع يتتتي  البا معد المديدة 

 

 صاسية المستخدمة:ثامناً: االساليب االح

ل ح يننننل ماق بننننعر ي  ننننيعد البحننننث اي بنننندد البعحثننننة الب وننننعاج  

حيننث اسنن رداك ا عاننل االرتبننعط الرتننع  (spss22)االحصننعسع 

البسننيل ل ح يننل يالقننعد االرتبننعط  ننين ا غينن   البحننث ماالوحنندار 

, (F)البسيل إليمع  يالقعد االث   ين ا غي   البحث ماالق بنعراد 

(T) . 

 

 وصف مجتمع البحث وعينته: تاسعاً 

: تننل اق يننعر امبتيننة اننن الانن كعد وصييف مجتمييع البحييث .1

الصاعيية يع احعيعة ويانتس مهنع الان كة ال عانة لصناعية 

اه ميننة مالبسنن  واعد التبيننة، ما بننل نلبننعن وياننتس ما بننل 

نلبعن الموي ة ما بل الغول مالاسيج ما بل قيعطة   ط نة، 

ماق بنعر الف  نيعد، لغ ض تتبي  المعو  البيداوع ل بحنث 

مقد تل اق يعر همو الا كعد كتوهع ت كنو ي نى اسنعس ي بنع 

ا تننتر يننع امننعل ال صننايا ماتاكب هننع ل  تننتر ال كاتلننتمع 

 ملديهع ااعيم تستيقية ا  د ة.

تننل اق يننعر يياننة اننن القيننع اد  وصييف االفييراد المبحييوثين:  .2

اال ارينة الب بث نة  نا )البندراء ما نعمويهل ماسنالملع االقسننعم 

الانن   مالتحننداد اال اريننة( الننمين ت ننتي  لننديهل الب  يننة م

الكعا ننة  اواننتة ميب يننعد الانن كة لغنن ض الحصننتل ي ننى 

( اسنن بعرة 40 يعوننعد ما  تاننعد ثننحيحة، مقنند تننل تتليننا )

( اسن بعرة ثنعلحة ل  ح ينل ا  ان 36اس بيعن متل اس  معت )

( مثنف 1(، ميبنين المندمل )%90وسبة االسن مع ة   غنك )

مكبع ات ح يع ياة البحث يع الا كعد الصاعيية ي االي ا 

 (.1المدمل )

 

 وصف االفراد عينة البحث في الشركات الصناعيةيبين نتاسج  : (1جدول )

 حسب التحصيل الدراسيبتوزيع االفراد 

 شهادات عليا بكالوريوس

 % عدد % عدد

29 80.5 7 19.5 

 حسب العمر االفرادتوزيع 

 فاكثر -51 41-50 30-40

 % عدد % عدد % عدد

6 16.7 21 58.3 9 25 

 حسب مدة الخدمة في الشركةبتوزيع االفراد 

 فاكثر -20 11-20 1-10

 % عدد % عدد % عدد

8 22.2 19 52.8 9 25 

 يع  تء و عسج الحعسبة االلك  مويةالبصدر: البعحثة ان تح يل البيعوعد 

 

 المحور الثاني / االطار النظري

 اوالً: ادارة سلسلة التوريد

(  عوهنع امبتينة انن 5ي  يهنع ) مفهوم ادارة سلسلة التوريد: .1

الانن كعد ت صننل اننا   ضننهع  اننكل ابعشنن  يننن ط ينن  قتننتط 

تدي  البا معد مالرداعد مالب  تاعد ميب ينعد ال حتينل سنتاء 

 عوهنع  (6)كعن هما ال دي  يابل البتر ين ام البس ه كين، مين س 

ت ع ا يبل ماواتة الباعبعد ممظعسفهع يع او نعف سن ا مقنداعد 

تهيئنة متنتيي  البنتا  الرنعم انن قبننل  متقنديبهع ل و نتن انن قنالل

 عوهنع  (7)البمهوين ماس ردااهع يع ال ب ينعد االو عمينة، مينمك  

ا ارة يالقعد تدي  البنتا  انن البنتر ين لغن ض تقنديل اا منعد 

النى اوهنع  (8)مقداعد ايضل ل و عسن م عقل ك فة ابكاة، مياني  

ارينننة اال ارة البه بننة  كننل اننع ي   نن   عهواننتة مالتظننعسف اال 

لغنن ض القيننعم   حتيننل البننتا  الرننعم الننى اا مننعد مننعهوة تقنندم 

 عوهع امبتية ان  (9)ل و عسن ان قالل قاتاد ال تليا ، ماشعر 

التحنداد الب اتينة تامنو يب ينعد ا داق نة لغن ض تندي  البننتا  

 عوهع امبتية ان االواتة مااليبنعل  (10)مالب  تاعد، ميالكد 
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م مسننعسل تقايننة حديثننة  هنندف ال ننع تامننو قننعرف الانن كة  عسنن ردا

تسهيل يبل الباعبعد البا  كة  صترة س س ة ال تريد لضنبعن 

تدي  مح كة البا معد مالب  تاعد، تاسيسنع ي نى انع ذكن  تن س 

البعحثننة  عوهننع امبتيننة اننن االواننتة مال ب يننعد ال ننع تبعرسننهع 

الباعبننة تضننبن تنندي  مح كننة البننتا  مالب  تاننعد مالبا مننعد 

ت عموهع اا البنتر ين  انكل يضنبن تحقين   مالرداعد ان قالل

ايضنننل ا اء ي  نننع حعمنننعد الو نننتن ينننع  نننتء البتاثنننفعد 

 البت ت ة م عقل ك فة ابكاة.

: ت د الباعبنعد منوءاع انن س سن ة اهمية ادارة سلسلة التوريد .2

لننملم يننعن الباعبننعد الصننغي ة يبكننن السننيت ة ي ننى  ،ال ترينند

بمهنننوين يب هنننع ماوانننت هع  انننكل اننن ن  حينننث يسنننهل ي نننى ال

ال  كيننو ي ننى ال ب يننعد االو عميننة مي ننى تتننتي  البننتظفين اننن 

قالل البن ااج ال دريبينة مكنملم ال  كينو ي نى الو نعسن مابي نعد 

النى  مر ا ارة  (12)، مياني   (11)الا كة ماالر نعا الب حققنة 

س س ة ال تريد يع ليع ة اي ا اد الا كة ان قنالل ال  نعمن  نين 

ايضعء اال ارة مال بل  اكل اا  ك ل حقي  اهداف الا كة يع 

اسننن ردام ايضنننل ل بتمنننت اد مقفنننل ال كنننعليف ملينننع ة ر نننع 

 الو تن.

: ت ننند د ابعرسنننعد ا ارة ممارسيييات ادارة سلسيييلة التورييييد  .3

ملهننع البننعحثين حيننث شننب ك ال القننة اننا س سنن ة ال ترينند ال ننع تاع

مال ب يننعد الداق يننة  (13)مال القننة اننا الو ننعسن  (2)البننتر ين 

 مكعالتع: (1)

ي نند البننتر  التنن ف الرننعرمع الننم  العالقيية مييع المييوردين:  -

لننملم يمنن  اق يننعر البننتر  الباعسنن   ،ت  عاننل ا ننل الباعبننة

يقننند  ،ل   عانننل ا نننل متمهينننو الباعبنننة  علحعمنننعد الضننن مرية

 عوهع اندس ال نوام الباعبنة  ت يقنة اق ينعر البنتر   (1) ي يهع

الباعس  مال فنعمض ا نل ماندس اانعرك ل ينع اوانتة الان كة 

 عوهع اقعاة يالقنعد شن اكة طتي نة االاند  (2)الداق ية ، ميمك  

ت بكن الباعبنة انن قاللهنع م نا قتنل اسن قب ية ينع تصنبيل 

ن، مينن س متتننتي  البا مننعد مت بيننة حعمننعد السننتق مالو ننعس

وهننع تبثننل ي ثنننة ل باننعء ت  بنند ي نننى ومننعا البصنننع ر ن (14)

االسنن  اتيمية مابننع راد الانن اء ال ق يديننة ماوهننع تاتننت  ي ننى 

يالقنننعد الاننن اكة انننا البنننتر ين ال سيسنننين ل ق ينننل ال كنننعليف 

ما  كعر اا معد مديدة مق   قيبنة لكنال التن يين ي نى اسنعس 

 االل وام الب بع ل ل  فعمض طتيل االاد.

متاي  الى امبتية ان االوانتة مال قاينعد العالقة مع الزباسن:  -

ال ننع تسنن رداهع الانن كة ك ننتيي  وعننعم ا  تاننعد يقنندم ل و ننعسن 

ا  تاعد ين اس عر مقصعس  البا منعد ابنع يبكنن الان كة 

مين س  : (13) ان االسن مع ة ل غين اد السنتق متحسنين ا اسهنع

 عوهع ادس تكيف السنتق انا اا منعد الان كة الب  م نة  (1)

ل سننن تيا الاننن كة اتامهنننة الب ت بنننعد الب غيننن ة  عسننن ب ار، 

 عن ال القة اا الو تن ت ل ان قالل اواعء قاتاد  (15)مياي  

مطنن ق ا ارة الب  تانننعد ال ننع ت كنننو ي ننى الو نننتن ل حسنننين 

 الحصتل ي ى و عسج يبل ايضل. ان ثل  اال اء ال اعيبع م

يقصد  هنع امبتينة انن ال ب ينعد ماالوانتة العمليات الداخلية:  -

ال ع تال يهع الباعبة  هدف تقديل اا منعد مقنداعد ذاد منت ة 

يعلية م علتقك الباعس  انن قنالل تحسنين ال ب ينعد االو عمينة 

وهع ت ت   تحسين اس ب  ه اء ال ب يعد ن (17)( ، مي س 16)

د البامنوة ل حديند ان قنالل م نا وعنعم ل  قع نة ي نى ال ب ينع

وهننع ال ب يننعد ال ننع تامننو  اقننل  ا 1)) ك ف هننع ، مقنند م ننحهع

الا كة مايوهع ين ال ب يعد االق س ال ع ت ل قنعرف الان كة 

 كعل القعد البقعاة اا البتر ين مالو عسن.

 

 ثانياً: تطوير المنتجات الجديدة

يهننع  ،ت نند البا مننعد ال اصنن  االسننعس مالبهننل يننع الانن كة      

لننملم اق ضننى ي ننى  ،ت كنن  قنندراتهع ال سننتيقية ماالو عميننة مالفايننة

الا كة ان تتتر اا معتهنع  بنع ي بعشنى انا حعمنة السنتق مرغبنة 

غننن ض تحقيننن  اهننندايهع ينننع امنننعل وبنننت الببي نننعد ينننع الو نننعسن 

( 18مالبحعيعة ي نى الحصنة السنتقية متحقين  االر نعا، مين س )

د ي نى اا منعد الان كة ام  عوهع يب ية امن اء ت نديالد ام تغين ا

ا  كعر اا معد مديدة ابع يالث  ذلم ي ى ال الانة ال معرينة ل بان ج 

ان البا ج المديد ي  بد ي نى  (18)و يمة ل تتر البا معد، ميالكد 

اع يقدال الو تن ام الستق ان ايكعر ماق  حعد تسعيد يع تتتي  

دة ململم يصناف البا منعد النى ثالثنة اونتات اا منعد مدين ،البا ج

ماا معد اب ك ة ماا معد ام س ي يهنع ت نديالد، ينع حنين ذكن  

 عوهننع امبتيننة اننن االواننتة مالبسننالمليعد ال ننع تقننتم  هننع  (4)

الانن كة ل حتيننل االيكننعر الننى اا مننعد ا تننترة ام قننداعد تقنندم 

الننى اوهننع يب يننة تصننبيل اانن ج  (19)متبننعت يننع االسننتاق، ميانني  

او عمل مط حل يع استاق مديد لل ي ل تصاي ل اسبقع يع الا كة م

مدينندة ام ايننع ة تسننبية يالا ننل ال معريننة، مي  بنند ومننعا ا  اانن ج 

يضننال يننن يهننل  ،مدينند ي ننى ال دينند اننن الب غينن اد م ال تننتراد

كبنننع ان  ،الاننن كة اح يعمنننعد الو نننعسن م يئنننة االيبنننعل مالسنننتق

البا مننعد المدينندة يبكننن ان تكننتن واننعطع تمعريننع ا قنندا ماحفتيننع 

هننع تكننتن حيتيننة لابننت سننتق البا مننعد ام اك سننعب  علبرننعط  ملكا

   .(20)ايوة تاعيسية 

   (21)مي اث  تتتي  البا معد المديدة مومعحهع   عا ين هبع:      
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 االواتة مالتظعسف الفاية مال ستيقية .1

 اتار  مااكعويعد الباعبة مالرب ة البت ت ة .2

  ى:ي( ان البا معد المديدة تقسل 22مي س )     

اب كنن ة: هننع البا مننعد ال ننع لننل يكننن لهننع ا  ممننت  يننع اا مننعد  .1

 الستق ماوبع تقدم همل ا ة متر   استاقع مديدة.

اا مننعد ا تننترة: هننع اا مننعد اتمننت ة ما  ميننة يننع السننتق  .2

ام يك ي يهنع ت نديالد  سنيتة ل  تاكن  انا حعمنعد مرغبنعد 

 الو عسن.

ع اا معد ا دلة: هع البا معد ال ع تل تفسي هع  اكل ك ع ين ان .3

 كعوك ي يل يع السع  .  

البا معد الب بيوة   الاة تمعرية: هع اا معد اتمنت ة مقديبنة  .4

ي ل ا قعلهع الى الستق   الاة تمعرية  هدف رسل ثترة مديدة 

 ل و تن ين ذاد البا معد ام  هدف الدقتل الى استاق مديدة.

متس ب  يب ية تتتي  البا معد يع الا كة  هدف ال ر   انن      

منننعد الب يبنننة، مي  بننند ذلنننم ي نننى الربننن ة مالب  ينننة ل يننن ا  البا 

، ماننن اهننل  (23)مال ننعا ين مانندس ال  ننعمن  ينناهل  اقننل الانن كة 

 (24)االسبعب ال ع تديا الا كعد الى تتتي  اا معتهع هع: 

 ليع ة حدة الباعيسة .1

 يدم اس ق ار مثبعد حعمعد متتق عد الو عسن .2

 ال تتراد ال قاية .3

  معدقص   مرة حيعة البا .4

مت فنن  البعحثننة اننا اننع ذكنن  ايننالو يننع تحدينند ت  يننف ل تننتي        

البا معد المديدة  عوهع ا  ا  كعر ام ا عية تمن س ي نى اتاثنفعد 

مقصننعس  البانن ج ام امنن اء ت ننديالد ي ننى البا مننعد الحعليننة ام 

 راسة االسنتاق ل حديند حعمنعد الو نعسن انن قنالل اي بنع  اسنعلي  

ل او عميننة اال  كننعر ماال اء  هنندف تقننديل ممسننعسل تقايننة حديثننة ت ننو

ام تكتن غي  ا  مية يع  ،اا معد مديدة ال يدركهع الو تن ان قبل

 لكاهع ت  ع حعمعد الو عسن ماالستاق.  ،االستاق

ثالثييياا: العالقييية بيييين ممارسيييات ادارة سلسيييلة التورييييد وتطيييوير 

 :المنتجات الجديدة

ال ا د حدة الباعيسة الاديدة يع االستاق  اكل كبي  يع اآلموة     

االقينن ة ابننع امبنن  الانن كعد الننى ال  ننعمن اننا اتر يهننع مل عساهننع 

ل تتي  اا معتهنع  هندف السنيت ة ي نى ااعيسنيهل يضنال ينن تحديند 

البتر ين البح ب ين ماش اك اكب  يد  ان البنتر ين البناله ين ينع 

ة الرعثة  هل لويع ة ي ص ومعا الان كعد تتتي  البا معد المديد

يضال ين اطالق اا ج مديد اسن ت انن ااعيسنيهع مت بينة اح يعمنعد 

 (26)مياي   (25)الو عسن  اكل كعف م بعن تحقي  مت ة ايضل 

الى  مر ال القعد اا البتر ين تسعهل يع تتتي  البا معد المديندة 

الصنغي ة ال نع  يديل ذلم ال القعد  ين الا كعد الكبي ة مالا كعد

تالث  ي ى تقديل البا معد المديدة النى االسنتاق، مان إل ارة س سن ة 

ال تريد القدرة ي ى تتتي  البا منعد انن قنالل اانعركة البنتر ين 

يننع الب احننل االملننى يننع ومننعا تتننتي  البا مننعد مقيننعم الانن كعد 

البصا ة   ب ية اال  كعر  بع يع ذلنم تتليند االيكنعر متقينيل االيبنعل 

 .  (27)تي  البفهتم مالهادسة مال صبيل متت

 

 المحور الثالث/ الجانب الميداني

 اوال: عرض وتحليل عالقات االرتباط بين متغيرات البحث

( تح يل يالقعد االرتبعط  ين ابعرسعد ا ارة 2يبين المدمل )       

س س ة ال تريد ام ب ة متتتي  البا منعد المديندة، اذ   غنك قيب هنع 

متت ح همو الا يمة اندس  (0.05)ياد اس تس ا اتية  (*0.797)

اه بننعم ا ارة الانن كعد الصنناعيية  ببعرسننعد ا ارة س سنن ة ال ترينند 

وبهيي ا فقييد  اننن شننعول ان يحقنن  تتننتي  يننع تقننديل اا مننعد مدينندة.

 (.2مكبع ات ح يع المدمل ) ،تحققت الفرضية الرسيسة االولى

 

 عالقات االرتباط بين ممارسات ادارة سلسلة التوريد وتطوير المنتجات الجديدة في الشركات الصناعية المبحوثة نتاسجيبين :  (2الجدول )

 المتغير المستقل                                        

 المتغير المعتمد
 ممارسات ادارة سلسلة التوريد

 *0.797 تطوير المنتجات الجديدة

  spss       N=36   p*  0.05و عسج   وعاج  تء يع  البصدر: البعحثة ان تح يل البيعوعد

 

  انننن  ابعرسنننة  نننين كنننل   االرتبنننعط   ح ينننل يالقنننعدمل    

 مكبننع  متتننتي  البا مننعد المدينندة ال ترينند  س سنن ة  ا ارة ابعرسننعد 

 .  (3المدمل ) يع   ات ح
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نتاسج عالقات االرتباط بين كل ممارسة من ممارسات ادارة سلسلة التوريد وتطوير المنتجات الجديدة في الشركات الصناعية يبين  : (3الجدول )

 المبحوثة

  spss                  N=36   p*  0.05و عسج   وعاج   تء يع البصدر: البعحثة ان تح يل البيعوعد

     

مل ت ننيح ال القننة  ننين كننل ابعرسننة اننن ابعرسننعد ا ارة س سنن ة    

ال ترينند متتنننتي  البا منننعد المديننندة يننع  نننتء الف  نننية الف يينننة 

 ل ف  ية ال سيسة االملى ي ل كعالتع:

اق بنننعر يالقنننة االرتبنننعط  نننين ابعرسنننة ال القنننة انننا البنننتر ين  .1

ط ( هانعك يالقنة ارتبنع3متتتي  البا معد المديدة: يت ح المندمل )

ا اتية  ين ابعرسة ال القة اا البتر ين  عي بعرهع الب غين  البسن قل 

متتتي  البا منعد المديندة  عي بعرهنع الب غين  الب  بند، مكعونك قيبنة 

 .  (0.05)ياد اس تس ا اتية  (*0.851)ا عال ارتبعط 

اق بعر يالقة االرتبعط  ين ابعرسة ال القة انا الو نعسن متتنتي   .2

( الى ممت  يالقة ارتبعط ا اتية 3ي  المدمل )البا معد المديدة: يا

اتمبننة  ننين ابعرسننة ال القننة اننا الو ننعسن  تثننفهع احنند الب غينن اد 

البسنن ق ة متتننتي  البا مننعد المدينندة  تثننفهع الب غينن  الب  بنند، اذ 

 .  (0.05)ياد اس تس ا اتية  (*0.812)  غك  رمة االرتبعط 

يالقة االرتبعط  نين ابعرسنة ال ب ينعد الداق ينة متتنتي  البا منعد 

( ممت  يالقة ارتبعط ا اتية  ين ابعرسنة 3المديدة: يبين المدمل )

ال ب ينننعد الداق ينننة  عي بعرهنننع احننند الب غيننن اد البسننن ق ة متتنننتي  

البا مننعد المديننندة  عي بعرهنننع الب غيننن  الب  بنند، يقننند   غنننك  رمنننة 

وبهييي ا فقيييد . (0.05)اننند اسننن تس ا اتينننة ي (*0.711)االرتبنننعط 

مكبنع ات نح  تحققت الفرضية الفرعية للفرضيية الرسيسية االوليى

 (.4يع المدمل )

 

 :ثانياً: اختبار عالقات االثر بين متغيرات البحث

اننندس تننناثي  ابعرسنننعد ا ارة س سننن ة تنننعسج يبنننين ( 4المننندمل ) 

الان كعد ال تريد ام ب ة يع تتتي  البا معد المديدة ي ى اسن تس 

 .الصاعيية الببحتثة

 

تأثير ممارسات ادارة سلسلة التوريد مجتمعة في تطوير المنتجات الجديدة على مستوى الشركات الصناعية  يبين نتاسج:  (4الجدول )

 المبحوثة

 spss     df(1,34)     N=36   p*  0.05و عسج   وعاج  تء يع  البعحثة ان تح يل البيعوعد البصدر:

 البحست ة       t)  ( تاي  الى قيبة 

 

( ممنت  تناثي  ا انت  4تت ح و عسج تح يل االوحدار يع المندمل ) 

لببعرسننعد ا ارة س سنن ة ال ترينند يننع تتننتي  البا مننعد المدينندة اذ 

مهنننع اكبننن  انننن قيب هنننع  (46.121)البحسنننت ة  (F)  غنننك قيبنننة 

، مقنند   نن  (1,34)يانند  رم ننع ح يننة  (4.1709)المدمليننة البعلغننة 

انننن  (%63.5)مهنننما يننندل ان  ²R ( (0.635)(ا عانننل االرتبنننعط 

االق الينننعد البنننالث ة ينننع تتنننتي  البا منننعد المديننندة ت نننت  النننى 

ت نت   (%36.5)ابعرسعد ا ارة س س ة ال تريد  اكل ك ع مالبعقع 

الى ا غي اد ياتاسية يقد السيت ة ي يهع ام اوهع لل تدقل اثال يع 

لهنع  (T)ماق بنعر  (B)قالل ا ع  ة ا عاالد تح يل االوحدار. مان 

مهع اكب  ان قيب هع  (*7.861)البحست ة   غك  (T)تبين ان قيبة 

ماسن تس  (1,34)ياد  رم ع ح ية  (1.684)المدملية ال ع   غك 

مكبنع  وبه ا فقد تحققت الفرضيية الرسيسية الثانيية (0.05)ا اتية 

ابعرسننعد ا ارة تنناثي  كننل ابعرسننة اننن  (5ات ننح يننع المنندمل )

 س س ة ال تريد يع تتتي  البا معد المديدة مكعالتع:

 المتغير المستقل                  

 المتغير المعتمد

 التوريدممارسات ادارة سلسلة 

 العمليات الداخلية العالقة مع الزباسن العالقة مع الموردين

 *0.711 *0.812 *0.851 تطوير المنتجات الجديدة

 المتغير المستقل            

 

 المتغير المعتمد

 سلسلة التوريدممارسات ادارة 
²R 

F 

0B 1B الجدولية المحسوبة 

 0.830 تطوير المنتجات الجديدة
0.812 

(7.861*) 

 

0.635 

 

46.121 4.1709 

523                            (518-528)
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نتاسج تأثير كل ممارسة من ممارسات ادارة سلسلة التوريد في تطوير المنتجات على مستوى الشركات الصناعية يبين  :(5الجدول )

 المبحوثة

 spss     df(3,32)       N=36       p*  0.05و عسج   وعاج   تء البعحثة ان تح يل البيعوعد يع البصدر:

 البحست ة       t)  ( تاي  الى قيبة 

        

( ممننت  تنناثي  5تت ننح و ننعسج تح يننل االوحنندار يننع المنندمل )      

ا اننت  لكننل ابعرسننة اننن ابعرسننعد ا ارة س سنن ة ال ترينند يننع 

البحسنننننت ة  (F)تتنننننتي  البا منننننعد المديننننندة، اذ   غنننننك قيبنننننة 

ياد  (4.1709)مهع اي ى ان قيب هع المدملية البعلغة  (46.121)

ماق بنعر  (B)د مان قالل ا ع  نة ا نعاال (3,32) رم ع ح ية 

(T)  اتضننح ان اي ننى تنناثي  لببعرسننة ال القننة اننا البننتر ين يننع

 (*6.531)البحست ة  (t)تتتي  البا معد المديدة يقد   غك قيبة 

ياد  رم ع ح ية  (1.684)مهع اكب  ان قيب هع المدملية البعلغة 

، ممعءد ابعرسة ال القة اا الو عسن ان حيث ال اثي  يع (3,32)

 (t)عد المدينندة يننع الب تبننة الثعويننة يقنند   غننك قيبننة تتننتي  البا منن

مهنننع اكبننن  انننن قيب هنننع المدملينننة البعلغنننة  (*6.244)البحسنننت ة 

، ماح  ك ابعرسنة ال ب ينعد (3,32)ياد  رم ع ح ية  (1.684)

الداق يننة الب تبننة الثعلثننة اننن حيننث ال نناثي  يننع تتننتي  البا مننعد 

مهنع اكبن  انن  (*5.384)البحسنت ة  (t)يقد   غنك قيبنة المديدة 

، (3,32)يانند  رم ننع ح يننة  (1.684)قيب هننع المدمليننة البعلغننة 

م هما يقد تحققك الف  ية الف يية ل ف  نية ال سيسنة الثعوينة ي نى 

 اس تس الا كة الببحتثة.

 

 المحور الرابع/ االستنتاجات والمقترحات

 اوالً: االستنتاجات

لهنع اهبينة كبين ة  اتضح نن افهتم س سن ة ال تريند مابعرسنعتهع  .1

 يع تتتي  اا معد مديدة تقدم الى االستاق.

تسنن ى الانن كعد الببحتثننة الننى تتننتي  اا معتهننع اننن قننالل   .2

امنن اء تحسننين يننع اتاثننفعد ام قصننعس  البانن ج ام امنن اء 

ا ننعية ام تغينن  ييهننع  هنندف اشننبعت حعمننعد الو ننعسن الب غينن ة 

  عس ب ار ل تثتل الى تحقي  اا ج مديد.

عسج نن قيبننة البالشنن  الك ننع لب عاننل االرتبننعط هننت اظهنن د الا نن  .3

يالقة ارتبعط ا اتية اتمبة  مهما ياي  الى ممت (  *0.797)

 ين ابعرسعد ا ارة س س ة ال تريند متتنتي  البا منعد المديندة 

متفسي  ذلم الدمر الكبي  الم  تبعرسل ا ارة س س ة ال تريد يع 

 تتتي  البا معد المديدة.

ممنننت  يالقنننة تننناثي  ذاد  اللنننة ا اتينننة لكنننل ابعرسنننة انننن   .4

ابعرسعد ا ارة س سن ة ال تريند ينع تتنتي  البا منعد المديندة، 

يالقننة االثنن  الب اننت   ننين ال القننة اننا البننتر ين مقنند اح  ننك 

يع ال ناثي  مقند   غنك  متتتي  البا معد المديدة الب تبة االملى

رسنة ال ب ينعد  يابنع منعءد ابع (6.531)البحسنت ة  (T)قيبة 

الداق ية يع الب تبة االقي ة ان حينث ال ناثي  حينث   غنك قيبنة 

(T)  (5.384)البحست ة . 

ام ننحك و ننعسج ال ح يننل االحصننعسع ان الانن كعد ال ننع تسنن ى   .5

الى اي بع  ابعرسعد ا ارة س س ة ال تريد  اكل يعيل ماس ب  

ستف يكنتن لنديهع القندرة ي نى تتنتي  اا منعد مديندة  اشنكعل 

ذف متصعايل ار  فة ابع يقت هنع النى تحقين  اكعونة ا بينوة موبع

 يع الستق. 

 

 ثانياً: المقترحات

يمنن  ي ننى القيننع اد اال اريننة يننع الانن كعد الببحتثننة اي بننع   .1

مذلننم لنندمرهع التا ننح يننع  ،ابعرسننعد ا ارة س سنن ة ال ترينند

تتننننتي  البا مننننعد المدينننندة لغنننن ض تحقينننن  ااعيسننننة ي ننننى 

 الا كعد االق س.

الاننن كعد الببحتثنننة ي نننى االه بنننعم  علببعرسنننعد  حنننث ا ارة .2

االقنن س ال ننع حققننك يالقننعد ارتبننعط ماثنن   اسننبة اقننل يننع 

 تتتي  البا معد المديدة.

يمنن  اه بننعم الانن كعد الببحتثننة  عل ب يننعد الداق يننة لغنن ض  .3

 تحقي  ال قع ة الفعي ة ي ى ال ب يعد االو عمية.

ينن ا  يمنن  اقعاننة  مراد تدريبيننة لغنن ض ت  يننف مبيننا اال .4

ال نننعا ين ينننع الاننن كعد الصننناعيية  علبصنننت حعد الحديثنننة 

 المستقلة المتغيرات    

 

 المتغير المعتمدة

 

0B 

 

العالقة مع 

 الموردين

العالقة مع 

 الزباسن

العمليات 

 الداخلية
 

²R 

F 

1B 2B 3B الجدولية المحسوبة 

تطوير المنتجات 

 الجديدة
0.731 

0.154 

(6.531*) 

0.172 

(6.244*) 

0.342 

(5.384*) 
0.635 46.121 4.1709 

524                            (518-528)
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مافهتاهننع  هنندف تتننتي  الب  يننة لننديهل ماننن هننمو البفننعهيل 

 ا ارة س س ة ال تريد متتتي  البا معد المديدة.

 نننن مرة االه بننننعم  ببعرسننننعد ا ارة س سنننن ة ال ترينننند يننننع  .5

الاننن كعد الصننناعيية لننندمرهع البهنننل ينننع تتنننتي  البا منننعد 

قي  قيبة ماكعونة ا بينوة مسنب ة ميندة ل ان كعد المديدة مل ح

 الصاعيية.

  مرة اه بعم الا كعد  علو تن متقديل كل اع هت مديند انن  .6

البا مننعد ام ا قننعل تحسننياعد ي ننى البا مننعد القعسبننة ا  ال 

يكنننتن االي بنننع  يقنننل ي نننى ط بنننعد الو نننتن ل  بينننة حعمنننعد 

 مرغبعد الو عسن الب غي ة  عس ب ار. 
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 (1الملحق )

 

 وبتذف اس بعرة االس بعوة

 حض ة السيد البمي  البح  م...

اث  ابعرسعد ا ارة س سن ة ال تريند ي نى تتنتي  البا منعد المديندة /  راسنة ايداوينة آلراء ييانة انن  تبثل االس بعرة موءاع ان البحث البتستم "

 اال ارية لب ل الا كعد الصاعيية يع احعيعة وياتس " اذ ت د االس بعرة اقيعسع هغ اض البحث ال  بع يقل . القيع اد

 تكتن االمع ة ي ى مبيا االسئ ة  من ت ك ا  سالال مال  ايع ل ثبيك االسل. /االحعة

 

 اا الاك  مال قدي 

 البعحثة                                                                             

 ا  سعم اسبعييل حاع                                                                      

 

 

 اوالً: البيانات العامة

  يعوعد تر  اال ارة: -

 ال حصيل الدراسع: )   (  كعلتريتس             )   ( شهع اد ي يع         .ن

 يعكث  -51ساة )   (  50-41ساة  )   (  40-30الفئعد ال ب ية:  )   (  .ب

 يعكث   - 20)   (   20-11)   (   10-1ادة الرداة يع الا كة: )   (  .ف

 

 ثانياً: ممارسات ادارة سلسلة التوريد

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة الفقرات ت

 العالقة مع الموردين

      اساس الثقة تبني الشركة عالقتها مع الموردين على 1

2 
تحرص الشركة على االستمرار في التعامل مع 

 الموردين ال ين اختارتهم وتعاملت معهم
     

3 
ن بعالقات بعيدة االمد في التعامل مع ويلتزم المورد

 الشركة
     

 

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة الفقرات ت

 العالقة مع الزباسن

      الى تحقيق رضا الزبونتهدف الشركة  4

5 
تحرص الشركة على تسليم منتجاتها الى الزبون 

 بالوقت المحدد
     

6 
تسعى الشركة الى تقديم منتجات متميزة تفوق حاجات 

 الزباسن ورغباتهم
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 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة الفقرات ت

 العمليات الداخلية

7 
اسلوب فرق العمل لحل المشكالت تستخدم الشركة 

 والقيام ببعض المهام
     

8 
تتوفر في الشركة وساسل تقنية لتبادل المعلومات بشكل 

 سريع
     

9 
تستخدم الشركة النظم الحديثة للقيام بالعمليات الداخلية 

 واالنشطة الخارجية
     

  

 ثالثاً: تطوير المنتجات الجديدة

 

 

 

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفق بشدة الفقرات ت

10 
تسعى الشركة الى جعل جودة منتجاتها اعلى من جودة 

 الشركات االخرى المنافسة
     

11 
تعتمد الشركة اسلوب تقديم منتجات متنوعة بشكل 

 مستمر مقارنة بالشركات االخرى
     

12 
تتوفر بيئة مالسمة لممارسة نشاطات تطوير المنتجات 

 الجديدة
     

      واضحة لتطوير منتجاتها الجديدة اتمتلك الشركة اهدافً  13

14 
تحرص الشركة على مكافئة االفراد العاملين ال ين 

 يساهمون في نشاطات تطوير المنتجات الجديدة
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