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دور البيانات الضخمة في دعم عمميات التكامل بين المصنعين والموردين والعمالء 
 دراسة تجريبية –عند تطبيق نظام االنتاج بدون مخزون 

 : ملخص

يعتبر نظام االنتاج بدون مخزون أحد أدوات إدارة التكمفة إال أنو في كثير من األحوال ما تشوب 
عممية تطبيقو بعض أوجو القصور تتعمق بعممية التكامل بين المصنعين والموردين والعمالء ، وذلك 

يؤثر عمى كفاءة بسبب عدم توافر البيانات الكافية إلتمام ىذا التكامل عمى الوجو المطموب ، مما قد 
تطبيق ىذا النظام ، ولذلك تمثمت مشكمة البحث في عدم توافر البيانات الالزمة إلتمام عممية 
التكامل بين المصنعين والموردين والعمالء عند تطبيق نظام االنتاج بدون مخزون ، وأستيدف 

ائم الالزمة إلنجاح البحث توضيح مدى أىمية التكامل بين المصنعين والموردين والعمالء كأحد الدع
البيانات استخدام نظام االنتاج بدون مخزون ، وتوضيح العوامل المحددة لنجاح ىذا التكامل ومنيا 

دور القائمين عمييا في توفير البيانات الالزمة إلتمام ىذا التكامل عمى كذلك توضيح الضخمة و 
امل البيانات الضخمة بالعوامل وكذلك مقارنة تأثير ع أكمل وجو إلنجاح نظام االنتاج بدون مخزون

، ومن خالل الدراسة التجريبية التى أجراىا الباحث عمى  األخرى المؤثرة عمى نجاح عممية التكامل
عينة من المحاسبين ومديرى االدارات في بعض الشركات العاممة في المممكة العربية السعودية ، 

المصنعين والموردين والعمالء ليست من  توصل إلى بعض النتائج من أىميا أن عممية التكامل بين
العوامل الداعمة لمتطبيق الجيد لنظام االنتاج بدون مخزون ، العامل الوحيد المؤثر عمى نجاح عممية 
التكامل بين المصنعين والموردين والعمالء ىو استخدام األنظمة االنتاجية األوتوماتيكية )الموجيو 

البيع والتسويق ، توافر كم كبير بأنشطة االنتاج  أنشطةربط ة بالخاصعوامل البالحاسب اآللى( ، أما 
من البيانات ، مشاركة البيانات بين المصنعين والموردين والعمالء ، قدرة المصنعين والموردين 

كميا عوامل غير ذات تأثير عمى نجاح عممية التكامل بين ، والعمالء عمى تحميل البيانات الضخمة 
العمالء ، ولقد أعزى الباحث ذلك إلى حداثة تطبيق نظام االنتاج بدون المصنعين والموردين و 

تركيز أفراد عينة البحث عمى منافع تطبيق  مما أدى إلى توجومخزون في المممكة العربية السعودية 
ىذا النظام دون التركيز عمى العوامل التى يمكن أن تزيد من فاعمية ىذا التطبيق خاصة وأن تأثير 

 يكون في األجل الطويل .  ىذه العوامل
التكامل ، نظام االنتاج بدون مخزون ، مشاركة البيانات الضخمة ، عممية  الكممات المفتاحية :

 البيانات .
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Abstract 

The just in time (jit) is one of the cost management tools, but in many cases 

its application process has some deficiencies related to the integration 

process between manufacturers, suppliers and customers, due to the lack of 

sufficient data to complete this integration in the required manner, which 

may affect the efficiency of applying this system, and therefore the research 

problem was the lack of data necessary to complete the integration process 

between manufacturers, suppliers and customers when applying just in time 

system, and the research aimed to clarify the importance of integration 

between manufacturers, suppliers and customers as one of the pillars 

necessary for the success of the just in time system, and clarify the specific 

factors for the success of this integration, which include the big data and the 

role of those in charge of providing the data necessary  to complete this 

integration in the best way for the success of the just in time system, As well 

as comparing the impact of the big data factor with other factors affecting 

the success of the integration process and through the experimental study 

conducted by the  researcher on a sample of accountants and managers of 

operating departments in some companies In the Kingdom of Saudi Arabia, 

he reached some results, the most important of which is that the integration 

process between manufacturers, suppliers and customers is not one of the 

factors that support the good implementation of the the just in time system, 

the only factor affecting the success of the integration process between 

manufacturers and supplier  and  customers is the use of automatic 

production systems (computer-oriented), As for the following factors, 

linking production activities to the sales and marketing activities, the 

availability of a large amount of data, data sharing between manufacturers, 

suppliers, and customers, the ability of manufacturers, suppliers, and 

customers to analyze big data are all factors that do not affect success The 

process of integration between manufacturers, suppliers and customers, and 

the researcher attributed this to the recent application of the just in time 

system in the Kingdom of Saudi Arabia and therefore the research sample 

individuals focus on the benefits of applying this system without focusing 

on factors that can increase The effectiveness of this application, especially 

since the impact of these factors will be in the long term.   

Key Words : Big Data , Integration Process , Just in Time , Data Sharing . 
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 مقدمة :  

نتٌجة  لزٌادة التكالٌف المرتبطة باالحتفاظ بالمخزون وزٌادة المشاكل المحاسبٌة 

التكالٌف إلى أقل فقد سعت العدٌد من المنظمات إلى محاولة تخفٌض هذه المرتبطة به 

هم ( من أJust in Time - JITحد ممكن ، وٌعتبر نظام االنتاج بدون مخزون )

ولقد ساهم نظام االنتاج بدون  األنظمة التى ٌترتب على تطبٌقها تحقٌق هذا الهدف .

مخزون باعتباره أداة من أدوات إدارة التكلفة فً تخفٌض التكالٌف ورفع كفاءة 

طار النظرى والتطبٌقى لهذا النظام فً ولقد تم تطوٌر اإل ٌه ،االنتاج والتوسع ف

نتٌجة المزاٌا التى ٌتمتع بها السنوات القلٌلة الماضٌة ، والقى قبوالً واستحساناً 

 والفوائد التى نتجت عن تطبٌقه فً العدٌد من الشركات العالمٌة .

مع تكاملٌة ٌة قامة عالقات استراتٌجتطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون ا ومن مقومات

العتماد على عدد محدود منهم الموردٌن والعمالء ، فعلى جانب الموردٌن ٌجب ا

ن تكون العالقات وثٌقة وراسخة لٌتمكن المورد من تؤمٌن االحتٌاجات المتكررة على أ

بالجودة المطلوبة  - ن تصل إلى عدة مرات فً الٌوم الواحدٌمكن أ -للشركة 

فً الوقت المناسب ، أما على جانب العمالء فقد أصبح  وتوصٌلها إلى خطوط االنتاج

رضاإهم هدفاً تسعى الشركات إلى تحقٌقه حتى ال ٌتحول هإالء العمالء إلى 

عامل الجذب الوحٌد للعمالء الحالٌٌن ، فسعر المنتج أو الخدمة لم ٌعد  المنافسٌن

و خدمة متمٌزة ، هناك عوامل أخرى مثل تقدٌم منتج أ توالمرتقبٌن ، بل أصبح

االستجابة لطلبات واحتٌاجات العمالء ، المرونة فً تلبٌة فً جودة أعلى ، سرعة 

 رغبات العمالء ، تنوٌع المنتجات وتحدٌثها بصورة مستمرة .

موردٌن والعمالء خالل ومن الجدٌر بالذكر أن مفهوم تداول البٌانات الكترونٌاً بٌن ال

مر الذى ٌسهل من عملٌة التكامل ، األ ملموساً خٌرة قد أصبح واقعاً السنوات األ

المرجوة بٌن المنظمة وموردٌها وعمالئها ، كما ٌترتب علٌه أٌضاً توفٌر الوقت 

والتكلفة من خالل تمكٌن المنظمات من أداء أعمالها بدون استخدام المستندات الورقٌة 

 وتخفٌض األعمال الكتابٌة .

لتشغٌل نظام االنتاج  ظمة وعمالئها وموردٌهاتى ٌمكن بناء هذا التكامل بٌن المنحو

فالبد من توافر كم كبٌر من البٌانات تتعلق ، بدون مخزون على أكمل وجه 

مكن ن تتعامل معه المنظمة ، وهل ٌبالموردٌن وقدراتهم وظروفهم ومن منهم ٌمكن أ

رد ربط نظام المنظمة بنظام المورد أم ال ، وهل تتوافر لدى النظام االنتاجى للمو

المرونة الكافٌة لالستجابة لتغٌر طلبات المنظمة ، ونفس الشىء بالنسبة للعمالء الذٌن 
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ٌمكن أن تتعامل معهم المنظمة فً ظل تطبٌقها لنظام االنتاج بدون مخزون ، لذلك 

وهى البٌانات التى ٌتم الحصول علٌها  – فإن تبنى المنظمة لفكرة البٌانات الضخمة

االجتماعى وغٌرها من الوسائل األخرى والتى تتمٌز عن طرٌق وسائل التواصل 

ن ٌمكن أوالقٌام بالحصول علٌها وتخزٌنها وتحلٌلها  -بكبر الحجم والتنوع الشدٌد 

إتمام عملٌة التكامل بٌنها وبٌن موردٌها  ٌوفر البٌانات الكافٌة لتمكٌن المنظمة من

 . ونالتطبٌق الجٌد لنظام االنتاج بدون مخزوبالتالى  وعمالئها

 : مشكلة البحث

على الرغم من أهمٌة نظام االنتاج بدون مخزون كؤحد أدوات إدارة التكلفة إال أنه فً 

تتعلق بعملٌة ، كثٌر من األحوال ما تشوب عملٌة تطبٌقه بعض أوجه القصور 

والعمالء ، والسبب فً ذلك هو عدم توافر البٌانات والموردٌن التكامل بٌن المصنعٌن 

الكافٌة إلتمام هذا التكامل على الوجه المطلوب ، فالبٌانات المطلوبة تكون عن 

وعن العمالء ورغباتهم وتوجهاتهم وذلك فً األجلٌن الموردٌن وقدراتهم وكفاءاتهم 

ً عدم توافر تتلخص فمشكلة هذا البحث القصٌر والطوٌل ، ولذلك ٌمكن القول أن 

والعمالء عند تطبٌق المصنعٌن والموردٌن البٌانات الالزمة إلتمام عملٌة التكامل بٌن 

 نظام االنتاج بدون مخزون .

والعمالء  المصنعٌن والموردٌنإلى توضٌح مدى أهمٌة التكامل بٌن  ويهدف البحث

مل المحددة العواكؤحد الدعائم الالزمة إلنجاح نظام االنتاج بدون مخزون ، وتوضٌح 

القائمٌن دور كذلك توضٌح البٌانات الضخمة واستخدام  هاومن لنجاح هذا التكامل

نجاح نظام كمل وجه إلالالزمة إلتمام هذا التكامل على أعلٌها فً توفٌر البٌانات 

، وكذلك مقارنة تؤثٌر عامل االنتاج بدون مخزون وضمان استمرار هذا النجاح 

، وبالتالى ٌمكن ألخرى المإثرة على نجاح عملٌة التكامل البٌانات الضخمة بالعوامل ا

المنافع المتوقعة )األثر اإلٌجابى( من استخدام  استكشافالقول أن هدف البحث هو 

البٌانات الضخمة على عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء وبالتالى 

 على نجاح نظام االنتاج بدون مخزون .

همٌة العلمٌة والعملٌة ، فعلى الجانب فٌمكن التفرقة بٌن األ أهمية البحثعن أما 

د على سد الفجوة بٌن االطار النظرى لنظام العلمى )األكادٌمى( فإن هذا البحث ٌساع

االنتاج بدون مخزون كؤحد أدوات إدارة التكلفة وعملٌة التطبٌق العملى الناجح له ، 

محاسب االدارى والقائمٌن على أما على الجانب العملى فإن هذا البحث ٌوضح لل

تطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون أن أهم عوامل تطبٌق هذا النظام هو التكامل الجٌد 
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فضل صورة أن ٌتم فً المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، وأن هذا التكامل ٌمكن أبٌن 

وذلك بتجمٌعها وتصنٌفها وتحلٌلها ، له إذا تم االعتماد على البٌانات الضخمة 

 طرٌقة التى ٌمكن أن تخدم هذا الغرض .بال

ما تبقى من هذا البحث وانطالقاً من مشكلة البحث والهدف منه وأهمٌته ٌمكن تقسٌم 

 : إلى

والعمالء كؤحد مقومات نجاح نظام االنتاج بدون والموردٌن التكامل بٌن المصنعٌن 

والعمالء والموردٌن مخزون ، دور البٌانات الضخمة فً دعم التكامل بٌن المصنعٌن 

، الخالصة والنتائج  ج بدون مخزون ، الدراسة التجرٌبٌةعند تطبٌق نظام االنتا

 والتوصٌات .

والعمالء كأحد مقومات نجاح نظام االنتاج والموردين التكامل بين المصنعين  -1

 بدون مخزون

صبح فقد أالمنظمات فً الوقت الراهن ، نتٌجة الزدٌاد حدة المنافسة التى تواجهها 

تبحث عن الطرق واألسالٌب التى تجعلها أكثر قدرة على المنافسة  لزاماً علٌها أن

ظام االنتاج فً الوقت المحدد من أهم و نوٌعتبر نظام االنتاج بدون مخزون أوالبقاء ، 

 نظمة التى تساهم فً تخفٌض التكالٌف والتوسع فً االنتاج ورفع كفاءة األداء .األ

نظمة التى تمثل عناصر النظام الرشٌق اج بدون مخزون من أكثر األتنظام االن ٌعتبر

، وعلى الرغم من بساطة فلسفته إال أنه ٌعتبر من أكثر النظم فعالٌة ، وذلك ألنه 

، مع  ٌذهب ألبعد من مجرد السٌطرة على المخزون لٌشمل نظام االنتاج كله

 الجٌدة للعنصر البشرى االستمرار فً حل المشكالت والتخلص من الفاقد مع االدارة

 . (6102 ، الداإد)عبد الرحمن ، 

 هى :تطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون  متطلبات وٌمكن القول أن

نظام البطاقات الذى ٌنظم  –وكانبان ، نظام السحب كؤداة لتدفق المواد  -

 كؤداة للرقابة على المواد . –عملٌات سحب المواد 

 استقرار جدولة االنتاج الرئٌسٌة . -

 الشراء اآلنى . -

 التحسٌن المستمر . -

 الصٌانة الوقائٌة . -
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تكنولوجٌا المجامٌع )تجمٌع المنتجات المتشابهه فً خصائصها وطرق  -

تصنٌعها مع بعضها البعض وكذلك تجمٌع اآلالت وفقاً لتلك المجامٌع( 

 .(6102)المصرى ، مصطفى، 

 عدد على واالعتماد شركاء الموردٌن اعتبار أٌضاً  نظامال تطبٌق مقومات منو

 ، وموردٌها المنظمة بٌن التام والتكامل التعاون بالضرورة ٌعنى وذلك ، منهم محدود

 بشكل االعداد زمن تخفٌض من تمكن والتى االنتاج خطوط أتمتة إلى باإلضافة وذلك

 وهذا الحاسوب برنامج فً تغٌٌر مجرد على تقتصر سوف االعداد عملٌة ألن كبٌر

 وتفادى بسرعة آخر إلى منتج إنتاج من االنتقال ٌمكن وبالتالى ، قلٌلة دقائق فً ٌتم

 عند التصنٌع فً أكبر كفاءة تحقٌق من ٌمكن مما ، كبٌرة كمٌات انتاج إلى الحاجة

 حاسوب بواسطة البعض بعضها مع المواد مناولة نظام مع التصنٌع خالٌا ربط

 بإنتاج ٌسمح نظام وهو ، المرن التصنٌع نظام تسمى الترتٌبات وهذه ، مركزى

 وٌخفض ، المستخدمة الخام المواد ونوع الحجم فً متشابهه ولكنها مختلفة منتجات

 وبالتالى جدٌد منتج إلنتاج فائقة بسرعة االنتقال من وٌمكن والتكالٌف االعداد زمن

 ٌعمل فحتى الشاملة الجودة رقابة وكذلك ، العمالء احتٌاجات مع بسرعة التجاوب

 بدءاً  الشاملة الجودة لرقابة نظام إنشاء فٌجب بنجاح المحدد الوقت فً االنتاج نظام

 العمٌل إلى نهائى بشكل المنتج تسلٌم بعملٌة وانتهاءً  األولٌة المواد استالم عملٌة من

 (.6102 ، جرٌرة) مستمرة بصورة الرقابة هذه تكون أن على

أٌضاً من مقومات تطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون تقلٌل االنحرافات واالختالفات 

بٌن وقت العملٌة الفعلى والوقت المطلوب أو المعٌارى ، وٌتم ذلك من خالل العمل 

على تدفق المواد الخام خالل شبكات وقنوات التوزٌع بشكل منسق ودون حدوث أى 

ت االنتاج أو أداء الخدمة )البردٌنى ، تعارض أو تقاطع قد ٌإدى إلى تعقٌد وق

6102.) 

عداد اآلالت تإدى إلى ضغط وقت وتكلفة إالتى مجامٌع تكنولوجٌا ال وهناك ما ٌسمى

، وٌتطلب ذلك وجود العامل متعدد المهام حٌث أن استخدام اآلالت الحدٌثة فً ظل 

ون قادراً ٌك نظام االنتاج بدون مخزون وشكل ترتٌب اآلالت ٌتطلب من العامل أن

، كذلك بكل آالته دارة مركز العمل بالكامل مثل إ بمفرده على أداء عدد من األعمال

عداد اآلالت نة الوقائٌة والصٌانة العالجٌة وإٌسند إلى العامل وظٌفة الصٌاٌمكن أن 

  .(6112)المطارنة ، البشتاوى ،  وفحص العٌوب



 دور البيانات الضخمة في دعم عمليات التكامل بين المصنعين والموردين والعمالء 
 

 

 
 

 
 
 
 

 مجلة الدراسات التجارية المعاصرة ٢٠٢٠ الجزء الثاني -العاشر العدد  -المجلد السادس  ( 899) 

لى الموردٌن ، باإلضافة إعدد محدود من على المنظمة تعتمد  ومن الضرورى أن

جل ، حٌث ٌترتب على تطبٌق نظام االنتاج بدون الزامهم بعقود تورٌد طوٌلة األ

خر فً مواعٌد لى درجة عالٌة من الحساسٌة ألى تؤمخزون أن تكون المنظمة ع

تسلٌم المواد أو االجزاء نصف المصنعة ، لذلك ٌجب قصر وتركٌز التعامل على عدد 

مكانٌة االعتماد علٌهم ، كما ٌجب أن ٌكون الذٌن ثبت بالتجربة إٌن دمن المور محدود

ت قصٌرة الموردون الذٌن تم اختٌارهم على استعداد للتورٌد المتكرر على فترا

ن هذه الطرٌقة فً الشراء تستلزم وجود خط اتصال وبكمٌات صغٌرة ، وال شك أ

 . (6110)توفٌق ،  والموردٌن المنظمةدائم ومباشر بٌن 

قات الجٌدة بٌن المنظمة والمورد أمر هام جداً لتحقٌق سٌاسة نظام االنتاج بدون العالو

مخزون من أجل ضمان الحصول على المواد الخام وعناصر التشغٌل األخرى فً 

الوقت المحدد ووفق المواصفات والمقاسات المقررة ، ولهذا البد وأن ترتبط مصلحة 

اتٌجٌاتهم وعملهم وأهدافهم فً األجل المورد مع مصلحة المنظمة وأن تتوحد استر

كما أن ،  (6101الطوٌل بما ٌكفل تنفٌذ سٌاسة نظام االنتاج بدون مخزون )الراوى ، 

التعاقدات مع الموردٌن البد وأن تكون طوٌلة األجل لضمان التورٌد فً الوقت 

المحدد لإلنتاج وضمان جودة الوارد منها حٌث ٌتم ادخالها مباشرة على خطوط 

 (6102)المحروق ، فرج  نتاج لٌتم العمل علٌها فوراً .اال

 الجودة وإدارة مخزون بدون االنتاج نظام بٌن التكامل عملٌة مقومات أهمومن 

 نظام على االعتماد ، الصناعٌة للشركات الداخلى األداء تقٌٌم لغرض الشاملة

 للعالقات جٌد نظام عن فضالً  المخزون على الرقابة نظام على ٌعتمد والذى( كانبان)

 الوقت فً المصنعة نصف والمنتجات المواد استالم ٌضمن والذى الموردٌن مع

 (.6112 فودة) المطلوبة وبالجودة المناسب

ال  المنظماتج بدون مخزون اآلن أن أهم أوجه التقصٌر فً تطبٌق نظام االنتاومن 

والتعاقد معهم على ، جل مع الموردٌن تتعامل بالعقود متوسطة وقصٌرة األ تزال

خذ فى االعتبار عدم األكثر من مورد للصنف الواحد وكمٌات كبٌرة والتعامل مع أ

جدٌدة مع  تعاقداتتكوٌن  غرافٌاً عند اختٌاره ، لذلك فمن الضرورىقرب المورد ج

هامة فً سلسلة الموردٌن والموزعٌن حٌث أن الموردٌن والموزعٌن ٌمثلون حلقات 

مساعدات المالٌة والفنٌة إلقناعهم بؤهمٌة تطبٌق نظام االنتاج بدون مع تقدٌم ال التورٌد

 .(0111)عطا هللا ، ابراهٌم مخزون 
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، تقلٌل عدد الموردٌن ن مفهوم الشراء فً الوقت المحدد ٌشتمل على عدة خصائص إ

دنى من الفحص للمواد واألجزاء جل ، الدفعات الصغٌرة ، الحد األالعقود طوٌلة األ، 

المستلمة ، الدفع المجمع لكل تاجر ، لذلك فإن من مستلزمات تطبٌق نظام االنتاج 

بدون مخزون تحدٌد طبٌعة العالقة بٌن المنظمة والموردٌن وضمان حصول المنظمة 

على النوعٌة المطلوبة وفقاً للمواصفات المحددة من قبل العمٌل وذلك من خالل 

 :( 6102)خلٌل ،  على اآلتىالتركٌز 

ذلك من أجل تكوٌن ٌعنى استخدام مورد واحد لكل جزء واختٌار المورد :  -

لضمان الحصول على األجزاء وفقاً  جل مع الموردٌنطوٌلة األ عالقات

 للنوعٌة المطلوبة .

تقٌٌم المورد : وهى عملٌة مهمة وهناك مجموعة من المعاٌٌر التى ٌتم بها  -

جودة المنتج ، االستقرار المالى للمورد ، أداء التسلٌم ،  تقٌٌم المورد وهى

القدرة على االستجابة لحاجة المنظمة والطاقة االنتاجٌة وحجم المورد 

 والتطور التكنولوجى والموقع الجغرافى .

على شكل دفعات  بالثبات المطلوبةحجم دفعة الشراء : تتصف الكمٌات  -

س الحاجه المباشرة للعملٌة متعددة ضمن عقود طوٌلة األجل على أسا

تقلٌل تكلفة االحتفاظ بالمخزون  عدة فوائد منها وٌترتب على ذلكاالنتاجٌة 

 ، انخفاض تكالٌف الفحص واعادة التصنٌع . (متطلبات المساحة والمكان)

حاجات عن تعلٌم المورد : الهدف من التعلٌم هو تزوٌد المورد بنظرة واسعة  -

ً تطوٌر أنظمته لتحسٌن جودة منتجاته ومتطلبات الشركة ومساعدته ف

 وضمان التسلٌم فً الوقت المحدد .

العمل على تطوٌر العالقات مع الموردٌن من خالل عالقة المورد بالشركة :  -

وبالمقابل فإن المورد ٌحاول رفع مستوى العالقة ، شبكات عمل معهم  اقامة

 فً األجل الطوٌل.من خالل الدقة فً العمل والتى تعود بالنفع على الطرفٌن 

ن تقنٌة نظام االنتاج بدون مخزون تتطلب أن ٌعمل الموردون وقسم المشترٌات إ

معاً وفقاً لنظام اتصال مفتوح ، وبهدف واحد وهو منع الهدر وخفض تكلفة 

أن بناء العالقات القوٌة والراسخة هى من أهم عوامل نجاح النظام  حٌث االنتاج ،

 .(6102)شنطاوى ، 

وبما أن العقود طوٌلة األجل لتورٌد المواد تإدى إلى تخفٌض عدد الطلبٌات 

وبالتالى تخفٌض التكالٌف المرتبطة بها ، فقد ابتكر صغار الموردٌن طرٌقة 

أسموها " التجدٌد المستمر لتخفٌض تكلفة الطلب " ، وفى هذه الطرٌقة تعتبر 
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خطار المورد حٌث ٌتم إمخزون من اختصاص دارة الكة المنتجة أن وظٌفة إالشر

عملٌة التجدٌد المستمر عن ب والرقم المحدد لذلك وٌتم تسٌٌر المورد بكمٌة الطل

طرٌق تبادل المعلومات الكترونٌاً حٌث ٌتمكن المورد من معرفة جدول االنتاج 

عبد للمنشؤة عبر الشبكة فٌقوم بتورٌد االحتٌاجات فً الوقت المحدد الستخدامها )

 .( 6101الباقى ، 

كما ٌوفر نظام االنتاج بدون مخزون استجابة سرٌعة لرغبات العمالء وفق 

الجدولة الٌومٌة المتماثلة نتٌجة االنخفاض الكبٌر والملموس للمهل الزمنٌة 

المعتمدة وذلك من خالل تزامن جدولة المبٌعات مع عملٌة االنتاج لمقابلة الطلب 

 ( .6102،  علىالحقٌقى مع ضمان بٌع جمٌع السلع المنتجة )

نتاج بالكمٌة المطلوبة االم م االنتاج بدون مخزون تتطلب أن ٌتن فلسفة نظاإ

والجودة المطلوبة وفى الوقت المحدد ، وبالتالى فإن نجاح النظام ٌتطلب درجة 

وكذلك العمالء وذلك بمحاولة بناء عالقات عالٌة من الدقة والتنسٌق مع الموردٌن 

 .( 6112ح ، )صالاستراتٌجٌة مع كل منهما 

ٌمكن حل مشكلة سرعة االمداد من المناطق البعٌدة مع االستفادة من انخفاض و

تكلفة المواد والسلع الموردة عن طرٌق التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن فً 

ماكن البعٌدة فً دة من األالمناطق البعٌدة ، حٌث ٌتم تجمٌع المواد والسلع المور

مخازن وسٌطة وقرٌبة من المصنعٌن بحٌث ٌتم ضمان عملٌة التورٌد فً الوقت 

المناسب ، وفى نفس الوقت االستفادة من انخفاض أسعار المواد والسلع الموردة 

، ولكن تتطلب هذه العملٌة قدر عالى من التنسٌق والتعاون بٌن المصنعٌن 

مٌات الموردة وطرٌقة ووقت التورٌد ، والموردٌن ودقة كبٌرة فً تحدٌد الك

وٌتطلب ذلك توافر قدر كبٌر من المعلومات الالزمة إلدارة هذه العملٌة بطرٌقة 

 . (Schwerdfeger;Boyen,2018) جٌدة

ون استراتٌجى للصناعات اآللٌة ن نظام االنتاج بدون مخزون ٌعتبر مكإ

االنتاجٌة فٌها عن طرٌق ٌتم ادارة العملٌات هى الصناعات التى وتوماتٌكٌة )األ

اآلن نحو النمو فً العدد واألهمٌة ، فاالتجاه اآلن نحو  المتجههبرامج الحاسب( 

، ولكن هذه نظم التصنٌع المرنة لزٌادة الكفاءة الخاصة بسالسل التورٌد 

وتوماتٌكٌة تحتاج إلى نوع خاص من الموردٌن على نفس القدر من الصناعات األ

ن لدٌهم نفس التوجه نحو زٌادة كفاءة سلسلة التورٌد ، ٌوالذالكفاءة والعمل اآللى 

وهناك العدٌد من المعوقات والصعوبات التى تحول دون اختٌار المورد للتعاون 
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مع المنظمات التى لدٌها أنظمة آلٌة وتطبق نظام االنتاج بدون مخزون منها 

تاجى للمورد نمرتبطة بالحجم وطبٌعة النظام اال معوقات دٌموغرافٌة ، ومعوقات

( Matson and matson,2007)لق بمرونة النظام والجودة ، خاصة فٌما ٌتع

ن ٌتم االعتماد علٌهم من قبل ٌمكن أ% فقط من الموردٌن 62أن  وٌمكن القول، 

 .(Green Jr et al.,2006)نظام آلى وٌطبق نظام االنتاج بدون مخزون 

من خالل التعاون مع باقى المزاٌا التنافسٌة  ٌبحثون دائماً عن والمصنعون

اج بدون مخزون سوف ٌدعم نتأعضاء سلسلة التورٌد ، وتطبٌق نظام اال

دارة سلسلة التورٌد فً هذا الصدد ، فالنجاحات التى تحققت فً ظل مجهودات إ

ربط وظٌفة االنتاج بوظٌفة التسوٌق ، االدارة خالل تطبٌق هذا النظام جاءت من 

تحتاج إلى فكر متطور ٌعتمد على خلق القٌمة وفقاً على مستوى سلسلة التورٌد 

لتغٌر طلب العمٌل ، وتطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون سوف ٌغٌر من مستوى 

نه سٌزٌد من عملٌة الرقابة على األداء وٌزٌد تكامل بٌن المنظمة وعمالئها كما أال

 . (Green Jr et al.,2006) كذلك من التخصص وتقسٌم العمل

نظمة وجه أطوٌر كفاءاتها من خالل تكامل كل أحدٌثاً فً تشركات وقد بدأت ال

االنتاج وكل الوظائف بداٌة من الحصول على المواد الخام وحتى خدمات ما بعد 

، ولذلك كان البد من النظر ألبعد من المصنع إلى المورد والناقل ، البٌع 

تمثل فً متكاملة سلسلة القٌمة وهى لٌست أجزاء مستقلة بل أجزاء  والتركٌز على

هى النظام الذى ٌنتج القٌمة للمنتج فً السوق ، فمجملها نظام القٌمة للمنظمة ، 

مستوٌات خدمة  تطوٌرإذن البد من ، فمثالً خدمة العمالء تقدم قٌمة كبٌرة للمنتج 

التى ٌمكن معها تحقٌق مزاٌا تنافسٌة ، وٌكون ذلك بتطوٌر إلى الصورة العمالء 

طرٌقة التى تفى بمتطلبات العمالء ، وكذلك تطوٌر كل الوظائف نظام االنتاج بال

بما ٌحسن من قٌمة العمالء والغاء الوظائف غٌر المضٌفة للقٌمة ، ونظام االنتاج 

بدون مخزون بتقنٌاته الجدٌدة )منتج متطور ٌفى بطلبات العمالء ، عملٌات 

نشطة لمختلف األ قدم مٌكانٌكٌة للتكامل( ٌمتطور معلوماتنظام متطورة مرنة ، 

عبر سلسلة التورٌد ، وٌظهر كإطار لتكامل أنشطة المنشؤة داخل سلسلة التورٌد 

 .( White and Pearson,2001)لزٌادة الكفاءة وتحسٌن األداء 

 ٌتالءماالدارة أن تغٌر دور خبراء البٌع بما  ٌجب علىوعلى مستوى وظٌفة البٌع 

مع فلسفة وتقنٌات نظام االنتاج بدون مخزون ، فالمنتج والعمٌل ٌجب أن ٌعمال 

معاً وبصورة أكثر قرباً وتكامالً وذلك وفقاً لمدخل االتصال ذو االتجاهٌن البائع 

أو الخدمة والمشترى ، فالمنتج ٌجب أن ٌكون قادراً على توصٌل مزاٌا السلعة 
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وجهه نظر العمٌل البد وأن تصل وكذلك  راها مناسبة ،للعمٌل بالطرٌقة التى ٌ

حتى ٌتمكن من تعدٌل عملٌاته االنتاجٌة وفقاً لرغبات العمالء ، وحتى  نتجللم

االتصال بٌن  ٌمكن الوصول لهذه الدرجة من التكامل فالبد من تطوٌر عملٌات

 ( .Fruscione,1998) الطرفٌن بشكل كبٌر

فروق على المستوى ( بإجراء دراسة توضح ال1996) Wisnerوقد قام 

التشغٌلى بٌن الشركات التى تطبق نظام االنتاج بدون مخزون والشركات التى ال 

هذه الدراسة أن الشركات التى تطبق نظام االنتاج  وضحت نتائج، وقد أتطبقه 

أكبر واستخدام أكثر للحاسب اآللى ، مستوى  بدون مخزون لدٌها نسبة تشغٌل آلى

العمالء ٌتم التعامل معهم مع حجم  من، عدد أقل  أعلى من اآللٌة فً االنتاج

أعمال أكبر ، خدمة أكثر وأفضل للعمالء مع عوائد مالٌة أكبر ، وعلى مستوى 

فضل انتاجٌة أفضل مع جودة أقت العمل ، سٌاسات التشغٌل ، استخدام أفضل لو

 وسهولة الحصول على التموٌل .

استعراضها فً الصفحات السابقة ومن خالل الدراسات السابقة التى قام الباحث ب

 ٌمكن الخروج باآلتى :

نظاماً إلدارة المخزون ولكن نظام فقط نظام االنتاج بدون مخزون لٌس  -

تطبٌق هذا النظام ٌشمل عملٌة إدارة العالقات مع  كما أنإلدارة االنتاج  ، 

الموردٌن والعمالء وربطها بنظام االنتاج بما ٌمكن المنظمة من تحقٌق 

 ا وطموحاتها فً األسواق التى تعمل بها .أهدافه

وهى : استقرار جدولة االنتاج ، هناك عدة متطلبات لتطبٌق هذا النظام  -

الشراء اآلنى ، التحسٌن المستمر ، الصٌانة الوقائٌة ، تكنولوجٌا المجامٌع ، 

ٌمكن االعتماد )من اعتبار الموردٌن شركاء مع التعامل مع عدد قلٌل منهم 

محاولة مساعدة المورد فً تطوٌر أنظمته لتحسٌن جودة منتجاته مع  (علٌه

استراتٌجٌة ، توحٌد وقت المحدد بالمواصفات المطلوبة وضمان التسلٌم فً ال

جل الطوٌل لتحقٌق أهداف األالمصنع والمورد وكذلك أعمالهم وأهدافهم فً 

 كال الطرفٌن .

تعتبر من والعمالء موردٌن لذلك ٌمكن القول أن عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن وال

الدعائم األساسٌة لنجاح نظام االنتاج بدون مخزون ، وهناك العدٌد من اآللٌات التى 

 ٌمكن استخدامها لتحقٌق هذا الغرض منها :
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، حٌث استخدام األنظمة االنتاجٌة اآللٌة المدارة عن طرٌق الحواسب اآللٌة  -

تسمى نظم االنتاج  –مالء أنها تكون أكثر مرونة فً االستجابة لطلبات الع

 خاصة فً ظل تعقد العملٌات االنتاجٌة . –المرنة 

التسوٌق والمنافسة المعتمدة على خلق و البٌع بؤنشطةاالنتاج  أنشطةربط  -

ولكن من خالل  والبٌع االنتاج والتسوٌق أنشطةالقٌمة ، لٌس فقط من خالل 

المنظمة ، حٌث أن سلسلة القٌمة لٌست أجزاء مستقلة بل هى  أنشطةكل 

 أجزاء متكاملة تمثل فً مجملها نظام القٌمة للمنظمة .

 ومما سبق ٌمكن الخروج بالفروض التالٌة :

H1  : توافر عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء تساعد على

 عدم وجود هذا التكامل .تطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون بصورة أفضل من 

H2   : )عملٌة استخدام األنظمة االنتاجٌة األوتوماتٌكٌة )الموجهه بالحاسب اآللى

تساعد على نجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء بصورة 

 أفضل من عدم استخدامها .

H3   : البٌع والتسوٌق تساعد على نجاح عملٌة  بؤنشطةاالنتاج  أنشطةعملٌة ربط

 التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم وجودها .

 روض الثالثة السابقة من خالل الشكل التالى :وٌمكن توضٌح الف

 

 الفرض األول

  

 الفرض الثانى                         الفرض الثالث 

     

 

 (0شكل رقم )
 ٌوضح الفروض الثالثة األولى للبحث

 المصدر : من اعداد الباحث

التكامل بين 

المصنعين 

 والموردين والعمالء

نجاح نظام االنتاج بدون 

 مخزون

نظمة األاستخدام 

االنتاجية 

 األوتوماتيكية

االنتاج  أنشطةربط 

البيع  بأنشطة

 والتسويق
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والموردين دور البيانات الضخمة في دعم عملية التكامل بين المصنعين  -٢

  والعمالء عند تطبيق نظام االنتاج بدون مخزون

على الرغم من أهمٌة التكامل بٌن المصنع والمورد عند تطبٌق نظام االنتاج بدون 

مخزون إال أنه البد من تحدٌد متطلبات هذا التكامل وتكالٌفه ، فمتطلبات التكامل 

تتمثل فً المشاركة فً المعلومات وهى الدعامة األساسٌة فً التكامل ، توافر المواد 

لتقنٌة الخاصة بإتمام عملٌة المشاركة فً المعلومات والتسهٌالت وخاصة التسهٌالت ا

، أما عن تكالٌف التكامل فتتمثل فً حجم ووقت التورٌد وٌمثل ذلك عامل هام جداً 

فً ظل تطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون ، حٌث ٌتم تورٌد كمٌات صغٌرة على عدة 

عامل الطلب حٌث ٌسمى ذلك ب –مرات والبد أن ٌكون التورٌد فً الوقت المناسب 

تكالٌف النقل ، تكالٌف ،  -غٌر الثابت المعتمد على نظام االنتاج بدون مخزون 

لتكلفة ومنفعة هذا الفحص ، تكالٌف التلف والتقادم ، لذلك البد من إجراء تحلٌل 

 ( .Shah,2011قدام علٌه )النظام قبل اإل

اوباً اجٌة وتكون أكثر تجنظمة االنتاجٌة األوتوماتٌكٌة ٌمكن أن تحسن العملٌة االنتاألو

سواق عالٌة المنافسة ، فالعملٌة االنتاجٌة تصبح أكثر مع طلبات العمالء فً ظل األ

مرونة وقابلٌة للتغٌٌر السرٌع وفقاً لطلبات العمالء وذلك عن طرٌق البٌانات التى 

كثر مرونة من الواقع العملى ، ولعل هذه األنظمة اآللٌة األ ٌفترض أن تكون متاحه

ون أكثر مالءمة فً ظل تطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون ، وٌسمى النظام تك

االنتاجى فً هذه الحالة بالنظام المدفوع بالبٌانات ، والذى ٌجعل عملٌة التصمٌم 

نظمة بة والتقٌٌم ، وتعتبر هذه األوتعدٌل التصمٌم واالجراءات التصحٌحٌة قابلة للرقا

 .(Wang et al.,2010)االنتاجٌة اآللٌة ضرورٌة فً ظل تعقد العملٌات 

مع موردٌها بنظام آلى شبكى مغلق ٌسمى نظام  االتصال مإخراً  الشركات وقد بدأت

البٌانات االلكترونٌة المتداولة ، حٌث ٌسهل هذا النظام من تبادل المعلومات 

لٌتم التواصل عن طرٌق الوٌب  والوصول للبٌانات ، وقد تطور هذا النظام

عمال االلكترونٌة ، وقد أدى ذلك دوات متطورة تواكب أدوات األ)األنترنت( مع أ

دى إلدارة كثر تطوراً ومرونة مما ألظهور نماذج لسالسل التورٌد أكثر كفاءة وأ

 .( Kros et al.,2006)المخزون بشكل أفضل وبتكلفة أقل 

جرٌت على عٌنة من التى أ من خالل الدراسة Kros et all (2006) وقد أوضح

شركة من الشركات التى تطبق أنظمة االنتاج اآللٌة أن تطبٌق نظام البٌانات  202
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االلكترونٌة المتبادلة الذى ٌربط بٌن المصنع وموردٌه سٌكون أكثر كفاءة وفاعلٌة فً 

 ظل تطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون .

% 22بلغت  0192ً عام ون مخزون فن نسبة الشركات التى تطبق نظام االنتاج بدإ

% ، وعلى الرغم من هذه النسبة 96لتصبح  0110ن هذه النسبة قد ارتفعت عام وأ

سنوات إال أن نتائج تطبٌق هذا النظام لم  2الكبٌرة وارتفاعها بشكل ملحوظ خالل 

من هذه الشركات فقط % 01أن نسبة والسبب فً ذلك تكن على النحو المتوقع ، 

 .(procter,1995)ى تطبٌق هذا النظام وجٌا المعلومات فعلى أنظمة تكنول تعتمد

وهناك العدٌد من برامج الحاسب التى ٌمكن استخدامها فً ظل تطبٌق نظام االنتاج 

بطة بالمخزون مرتال اتبدون مخزون ، هذه البرامج تساعد فً عملٌة اتخاذ القرار

ظار حتى ٌتم تورٌدها أم فهل ٌتم االنتوعملٌات االنتاج ، فإذا تؤخر تورٌد مادة معٌنة 

ٌتم التواصل مع مورد آخر أم ٌتم تعدٌل العملٌة االنتاجٌة بطرٌقة تستوعب هذا 

ى العملٌات ٌمكن أن تإجل اج ٌحدد ما هى العملٌة التالٌة وأالتؤخٌر ، فجدول االنت

افٌة أم ال ، وهذه و تكالٌف أضلتؤخٌر سوف ٌترتب علٌه وقت أطول أوهل هذا ا

ٌلزم وجود قاعدة بٌانات ضخمة ن تساعد فً عملٌة اتخاذ القرار ولكن أالبرامج ٌمكن 

 ( .Wells,2015ٌل هذا النوع من البرامج  )لتشغ

ومع زٌادة المنافسة ظهرت االتحادات بٌن الموردٌن والمشترٌن ، واعتمدت هذه 

االتحادات على مشاركة المعلومات والموارد والتقنٌات المناسبة ، وٌإدى هذا التعاون 

إلى تقلٌل تكلفة االنتاج واالستجابة األسرع لطلبات العمالء ، والتكامل فً ظل نظام 

كؤنهما فرٌق ود هذه الصور والذى أظهر الطرفان االنتاج بدون مخزون ٌعتبر أح

ٌتشاركان فً المعلومات الضرورٌة لمواجهة عدم التؤكد المرتبط بالعرض واحد 

وقد ظهر ذلك فً سلسلة القٌمة فً صورة تخفٌض ، ولٌسا متنافسٌن ، والطلب 

 ٌظهر الطرفان –فً ظل نظام االنتاج بدون مخزون  –لى كامللتكالٌف ، والنظام الت

تاجٌة والكفاءة تزٌد الجودة واالن الالعبٌن فً سلسلة التورٌد ، لذلكمتعاونان مع باقى 

، فهو ٌقلل ن معلومات المشترى هامة جداً للمنتج ولعملٌاته االنتاجٌة ، فالتكامل هام أل

 من عدم التؤكد وٌإثر فً تكتٌك العمل وتخطٌط العملٌات ، وبالتالى انتاج المنتج فً

  ( .Chung and Wee,2007خطاء والفاقد )ب مع تقلٌل نسبة األالوقت المناس

وهذه المعلومات ال تتعلق فقط بالكمٌات المطلوبة ونوعٌتها ولكن أٌضاً بالظروف 

االقتصادٌة والسٌاسٌة المرتبطة ببٌئة العمل سواء الحالٌة أو المستقبلٌة والتى سٌكون 

 ( .Wiebe,2003)لتحلٌلها أكبر األثر على تخطٌط االنتاج للمصنع 
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ومن الجدٌر بالذكر أن تحلٌل سلوك العمٌل بناء على ظروف البٌئة التى ٌعمل بها 

تعتبر من األمور الهامة جداً للمنتج ، فالتواصل مع العمالء له ثالث صور : مخطط 

لطلبات العمالء ، وما  لالستجابةورد فعل ، وهو ٌشٌر ، وهو ما ٌتوقع من العمالء ، 

قبل الفعل ، وهو االستجابة للتغٌر فً سلوك العمٌل ، لذلك البد وأن ٌكون المنتج 

هم من ذلك لمناسبة وفى الوقت المناسب ، واألمستعد لتلبٌة رغبات العمالء بالصور ا

أن ٌكون مستعداً للتجاوب مع التغٌر فً سلوك العمٌل وأن ٌكون متوقعاً ومستعداً لهذا 

لتغٌٌر ، وذلك بالطبع ٌتطلب كمٌة كبٌرة من المعلومات عن العمالء والبٌئات التى ا

هم بالنسبة لهم أى السلع تعتبر األ –ٌتواجدون فٌها وكل العوامل المإثرة فً سلوكهم 

وٌتم ذلك من خالل تتبع تغٌر سلوك العمٌل على  –ومتى ٌتوقع أن ٌتغٌر هذا السلوك 

باألحداث المحٌطة به ، لٌس هذا فحسب ولكن البد من  مدار سلسلة زمنٌة وربط ذلك

توافر القدرة على تحلٌل هذه البٌانات بالصورة التى ٌنتج عنها معلومات تساعد على 

أن التكامل بٌن المصنع والعمٌل ( ، وٌجب القول Caplan,2001ترشٌد القرار )

سم التخطٌط بط بٌن قسٌجعل عملٌة التواصل تتم بصورة مباشرة خاصة إذا تم الر

 .(Dixon,1999)قسام االنتاج لدى المصنع لدى العمٌل وأ

مشاكلهم وٌعتمد ذلك فً المهندسون والمصممون عن أفضل الحلول ل دائماً ٌبحث

هم فً لبٌانات المطلوبة ، والبٌانات األول على مقدرتهم على الحصول على االمقام األ

ون المشكلة التالٌة هى كٌفٌة معالجة ، وتكهذه الحالة هى البٌانات التى تخص العمالء 

هذه البٌانات بالطرٌقة التى تحقق أكبر استفادة ممكنة منها ، وفى ظل تطبٌق نظام 

االنتاج بدون مخزون تكون العملٌة أكثر صعوبة ، حٌث أن البٌانات البد وأن تكون 

لطلب بالكمٌات المتوقعة ومواعٌد االبٌانات المتعلقة خاصة أكثر تحدٌداً ودقة ، 

  .(Apple,1996)والمواصفات المطلوبة 

اتٌجٌة نظام فً نجاح استر اً هام اً ن خطوة شراء المواد من الموردٌن تلعب دورإ

االنتاج بدون مخزون لما لها من تؤثٌر مباشر على الكفاءة االنتاجٌة وتقلٌل التكالٌف 

وتحسٌن الجودة ، لذلك البد من توافق وتكامل المصنع مع المورد ، والعالقة الناجحة 

المورد تعتبر أهم وظٌفة من وظائف نشاط  فاختٌارتبدأ من اختٌار المورد الجٌد 

ن السإال ما هى المعاٌٌر التى بناء علٌها سٌتم اختٌار المورد ، ومن الشراء ، وٌكو

الطرق الشائعة فً هذا المجال هى عمل وزن نسبى لعدة معاٌٌر محددة لكل مورد 

،  من الموردٌن ومن هذه المعاٌٌر معٌار السعر ، الجودة ، وقت التسلٌم ، المرونة

هم هى كٌف ٌمكن الحصول األ تحت ضغط ، ولكن تكون المشكلة االلتزام ، العمل

على هذه البٌانات الخاصة بكل هإالء الموردٌن وكٌف ٌمكن استخالص البٌانات 
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كون متاحه عن هإالء الموردٌن المطلوبة من فٌض البٌانات التى ٌمكن أن ت

 .(Willis et al.,1993) سواق التى ٌعملون فٌها ؟؟واأل

ن قد انتشر على نطاق واسع عٌن والمشترٌن تبادل البٌانات الكترونٌاً بٌن المصنأ كما

ن الشركات التى تتبادل البٌانات الكترونٌاً تتمتع بقدر كبٌر من االنسٌاب واتضح أ

للمنتجات والخدمات مما ٌمكنها من تطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون الجٌد الفعلى 

الوقت  بكفاءة وفاعلٌة ، حٌث أنها تتمكن من القٌام بعملٌات االنتاج والشحن فً

)الطحان , أبو شناف المناسب مما ٌمكنها من تفادى تكالٌف التخزٌن المرتفعة 

0112). 

ضرورة حتمٌة دقٌقة وتقنٌات القٌاس عملٌة التطور فً تجمٌع البٌانات الوتعتبر 

للتطبٌق الناجح لنظام االنتاج بدون مخزون ، فالتطور فً جمع البٌانات الدقٌقة مهم 

تهٌئة واالعداد وذلك من خالل تجمٌع بٌانات دقٌقة ٌمكن الرجوع الوقت وتكلفة لتقلٌل 

% من 011أن البٌانات التى ٌجب توفٌرها ٌجب أال تقل عن  كماالٌها عند الحاجة ، 

 .(6102)الصابونى ، المطلوب حتى ال ٌكون النظام عرضه لألخطاء 

لذا فإن توفٌر البٌانات المناسبة فً الوقت المناسب ٌعتبر من الدعائم األساسٌة لنظام 

االنتاج بدون مخزون ، فالبٌانات عن توافر المواد والعمال وتقلبات الجو والمناخ 

وتقلبات العملة ، .... البد من توفٌرها فً الوقت المناسب لمواكبة األسعار وتغٌراتها 

الطرٌقة التى ٌمكن من ت اللوجستٌة ، لذلك كان البد من تحدٌد واالمدادات والخدما

خاللها الوصول إلى هذه الكتلة من البٌانات والتعامل معها بؤفضل الطرق الممكنة 

(Brooks,2016. ) 

ن ٌإثر بشكل إٌجابً فً بٌانات وخاصة الكبٌرة منها ٌمكن أكذلك فإن تحلٌل ال

ب علٌه زٌادة الكفاءة وتخفٌض التكالٌف ، فً عملٌات تخطٌط االنتاج والنقل مما ٌترت

باإلضافة إلى عدم إمكانٌة  ت تكلفة الحصول على هذه البٌانات مرتفعةالسابق كان

الحصول علٌها فً الوقت المناسب ولكن اآلن وفى ظل التوجهات نحو جمع وتحلٌل 

ٌانات خالل تحلٌل هذه البومن البٌانات الضخمة أصبحت هذه العملٌة أسهل وأٌسر ، 

مثل ما ٌمكن االجابة على العدٌد من األسئلة التى ٌحتاجها مخططى عملٌات النقل ، 

وقات المناسبة والحمولة المناسبة والمسارات المناسبة ، هى السٌارات المناسبة واأل

 ( .....Lawson,2004 . ) 

ات عمال االلكترونٌة هى عبارة عن تمكٌن شبكا األتكنولوجٌ ومن الجدٌر بالذكر أن

االتصال للعمل الكترونٌاً لتقوم مإسسات األعمال بالعمل على استقبال ونشر 
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المعلومات ، فهى بذلك تقدم طرق عدة لتطوٌر العمل وتحسٌن االنتاجٌة ورفع 

تعزز كما أنها ، المعلومات  العمالء وخفض تكالٌف عملٌة جمع ونشر مستوى خدمة

ت التى تدٌر أعمالها الكترونٌاً قادرة القدرة التنافسٌة للمنظمة بحٌث تكون المنظما

باإلضافة إلى تنشٌط ، على المنافسة بشكل أفضل وضمن قطاعات سوقٌة أكبر 

المنظمات التى تطبق العملٌات التجارٌة من بٌع وشراء وخدمة زبائن وغٌرها ، ف

 :( 6102)الزعبى ، عمال االلكترونٌة تضمن تكنولوجٌا األ

 المرتقبٌن .جمع المعلومات عن العمالء  -

 زٌادة والء العمالء من خالل إدارة العالقات معهم بشكل أفضل . -

 تخفٌض تكالٌف الشراء وزٌادة الحصة السوقٌة . -

 تخفٌض وقت اتمام الصفقات مع العمالء والموردٌن . -

 سهولة تبادل المعلومات مع شركاء العمل . -

 مما ٌإدى فً النهاٌة إلى إدارة أفضل لسلسلة التورٌد .

خٌرة ظهرت العدٌد من البرامج والتقنٌات الحدٌثة التى ٌمكن اآلونة األوفى 

عمال والتى تمكن من التعامل مع هذا ا مع البٌانات الضخمة فً مجال األاستخدامه

النوع من البٌانات وتحلٌلها بطرٌقة تحقق أكبر استفادة ممكنة منها ، ومنها برامج 

مكانٌة التوافق مع أنظمة التشغٌل القائمة توسع من نطاق جمع البٌانات وتحلٌلها مع ا

وبذلك ٌمكن ضمان إجراء التحلٌل فً الوقت المناسب مع تخزٌن نتائج التحلٌل 

 ( .Business Wire,2012بسهولة )

البرامج التى تستطٌع التعامل بكفاءة مع أكثر من مصدر من وهناك العدٌد من 

دارة الً ووضوحاً مع توفٌر إتمافً نفس الوقت لتوفر صورة أكثر اكمصادر البٌانات 

 PR Newswire 2013, Businessجٌدة لوحدات تخزٌن البٌانات الضخمة )

Wire,2012. ) 

كذلك عملٌة صناعة مراكز البٌانات وادارتها بالشكل الذى ٌضمن سرعة نقل 

 Dowوتوصٌل هذه البٌانات قد ٌشكل مٌزة كبٌرة وتطور خطٌر فً عالم البٌانات )

Jones Institutional News, 2013. ) 

وهناك العدٌد من الشركات التى تقدم هذه الخدمات ، فهى تقدم المعلومات المناسبة 

عن العمالء الحالٌٌن والمرتقبٌن وغٌرها من المعلومات الهامة فً الوقت المناسب 

(PR Newswire, 2018كما أ ، ) نها تتٌح للشركات امكانٌة استخدام قواعد البٌانات
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الخاصة بها مع حماٌتها من التلف والضٌاع ودون الحاجه إلى عمل قاعدة بٌانات 

 ( .PR Newswire, 2005ٌزٌد من الكفاءة وٌقلل من التكالٌف ) مما، موازٌة 

نواع المختلفة من البٌانات من على قاعدة وهناك أٌضاً برامج تمكن من دمج األ

من تحقٌق استفادة أكبر من هذه البٌانات معٌنة بما ٌمكن  وفقاً لطرق ومعاٌٌرالبٌانات 

( ، PR Newswire, 2013مع ضمان عدم تحرٌف أو تغٌٌر البٌانات األصلٌة . )

توفٌر نسخ احتٌاطٌة من البٌانات وضمان استرجاع البٌانات المفقودة 

(Fruscione,1998 كما ٌمكن أن توفر عملٌات الدمج هذه من مساحات التخزٌن ،. )

 ( .Business/High-Tech Editors 2000المطلوبة )

كما ٌوجد شركات تقوم بتقدٌم خدمات تعدٌل البرامج المستخدمة بما ٌتناسب مع 

طبٌعة البٌانات التى ٌتم استخدامها ، وبما ٌوفر التكالٌف وٌزٌد من كفاءة استخدام 

 ( .Wireless News, 2006البٌانات )

اآلمن للنظام ، حٌث أن التشغٌل كما تقوم هذه الشركات بضمان عملٌة التشغٌل 

 وتحقٌقحمال مما قد ٌإدى إلى توقف النظام مر والسرٌع للنظام قد ٌزٌد من األالمست

ضمان  أٌضاً ن ٌشمل ( ، كما ٌمكن أPR Newswire, 2001خسائر كبٌرة للمنظمة )

لعوامل الطبٌعٌة مثل الزالزل استمرار عمل النظام حتى فً حالة توقفه نتٌجة ل

،  (PR Newswire,2005ٌر وذلك باستخدام وسائل االتصال االحتٌاطٌة )عاصواأل

كما ٌمكن لهذه البرامج أن تحل شفرات بعض البٌانات المعقدة أو غٌر المفهومة وتقوم 

 ( .PR Newswire, 2007بتصنٌفها بطرٌقة تمكن من االستفادة منها )

قام الباحث باستعراضها ٌمكن القول أن من أهم  من خالل الدراسات السابقة التى

 متطلبات نجاح عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء ما ٌلى :

توفٌر كم كبٌر من البٌانات )بٌانات ضخمة( عن ظروف االنتاج والعمالء  -

 والموردٌن فً الوقت المناسب .

بع ذلك من ضرورة المشاركة فً البٌانات )من خالل نظام الشبكات( وما ٌت -

 وجود تسهٌالت تقنٌة إلتمام ذلك .

ن ة والخروج منها باستنتاجات ٌمكن أالقدرة على تحلٌل البٌانات الضخم -

بعض الشركات تساعد فً ترشٌد القرار ، وٌمكن أن ٌتم ذلك من خالل 

المتخصصة فً جمع وتوفٌر وتحلٌل البٌانات باستخدام بعض البرامج المعدة 

 رض .خصٌصاً لهذا الغ
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ومما سبق ٌمكن القول أن نجاح عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء 

ن وف االنتاج والعمالء والموردٌن وأتتطلب توفٌر كم كبٌر من البٌانات عن ظر

ٌكون هناك نظام للمشاركة فً هذه البٌانات وأن ٌكون هناك قدرة على تحلٌلها 

 ٌنتج عنها استنتاجات تساعد فً عملٌة ترشٌد القرار . بالطرٌقة التى

 ومما سبق ٌمكن الخروج بالفروض التالٌة :

H4  : توافر كم كبٌر من البٌانات عن ظروف االنتاج والعمالء والموردٌن ٌساعد

بصورة أفضل من عدم  على نجاح عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء

 منها . توافر هذا الكم الكبٌر

H5  :والموردٌن والعمالء تساعد على نجاح  لٌة مشاركة البٌانات بٌن المصنعٌنعم

 عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم توافرها .

H6  :والموردٌن والعمالء على تحلٌل البٌانات الضخمة  توافر قدرة المصنعٌن

 نجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن ر ٌساعد علىبالشكل الذى ٌمكن أن ٌرشد القرا

 والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم توافرها .

 وٌمكن توضٌح العالقة بٌن الفروض الثالثة السابقة من خالل الشكل التالى :

 

 الفرض الثالث                                      

                                                                     

 الفرض الرابع                                 

 

 الفرض الخامس                                                                        

 
 (6شكل رقم )

  ٌوضح الفروض الرابع والخامس والسادس للبحث
 المصدر : من اعداد الباحث

 

 

توافر كم كبير من البيانات عن 

ظروف االنتاج والموردين 

 والعمالء 

مشاركة البيانات بين 

 والموردين والعمالء المصنعين

والموردين  قدرة المصنعين

والعمالء على تحليل البيانات 

 الضخمة

نجاح عملية التكامل 

 بين المصنعين

 والموردين والعمالء
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 الدراسة التجريبية -3

 ٌمكن نتائج إلى التوصل إلى تهدف التً البحثٌة المنهجٌات أحد هو التجرٌبى البحث

 إلى ٌهدف حٌث البحث إلٌه ٌصبو ما وهو األعمال بٌئة تحسٌن فً عملٌاً  تطبٌقها

 عملٌة على الضخمة البٌانات استخدام من( اإلٌجابى األثر) المتوقعة المنافع استكشاف

 بدون االنتاج نظام نجاح على وبالتالى والعمالء والموردٌن المصنعٌن بٌن التكامل

 التجرٌبى المتغٌر لتؤثٌر التجرٌبٌة المجموعة تعرٌض خالل من ذلك تم وقد.  مخزون

 لتلك بالنسبة المدخل هذا استخدام أهمٌة وتتضح ، مستقل كمتغٌر( الضخمة البٌانات)

 تطبٌق عن  تنتج أن ٌمكن التى الفائدة مدى على الحكم أساس كونها فً المجموعة

  ( .الضخمة البٌانات) التجرٌبً المتغٌر

إلى اثبات الفروض ومن هذا المنطلق ٌمكن القول أن الدراسة التجرٌبٌة هدفت 

والموردٌن النظرٌة للبحث والمتعلقة بوجود عالقة طردٌة بٌن التكامل بٌن المصنعٌن 

ل من والعمالء ونجاح تطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون ، وعالقة طردٌة بٌن ك

استخدام األنظمة االنتاجٌة األوتوماتٌكٌة )الموجهه عن طرٌق الحاسب اآللى( ، ربط 

البٌع والتسوٌق ونجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن  بؤنشطةاالنتاج  أنشطة

دٌة بٌن كل من مدى توافر كم كبٌر من البٌانات والموردٌن والعمالء ، وعالقة طر

عن ظروف االنتاج والعمالء والموردٌن ، مدى مشاركة البٌانات بٌن المنتجٌن 

والموردٌن والعمالء ، مدى قدرة المنتجٌن والموردٌن والعمالء على تحلٌل البٌانات 

مصنعٌن الضخمة بالشكل الذى ٌمكن أن ٌرشد القرار ونجاح عملٌة التكامل بٌن ال

راء مجموعة من ، وسوف تتم الدراسة من خالل استقصاء آوالموردٌن والعمالء 

 . دارات بعض الشركات العاملة فً المملكة العربٌة السعودٌةالمحاسبٌن ومدٌرى إ

 المجتمع وعينة الدراسة  -3-1

ٌتمثل مجتمع الدراسة فً مجموعة المحاسبٌن ومدٌرى االدارات العاملون فً 

ض من عاملة فً المملكة العربٌة السعودٌة ، وتتمثل عٌنة الدراسة فً بعالشركات ال

حث لم ٌركز فً انتقاء عٌنة اهإالء المحاسبٌن والمدٌرٌن ، ومن الجدٌر بالذكر أن الب

البحث على الوحدات التى تطبق نظام االنتاج بدون مخزون وتستخدم البٌانات 

الباحث فً هدف البحث أن  هما أوضحلدعم نجاح هذا التطبٌق وذلك لالضخمة 

الهدف لٌس قٌاس األثر االٌجابى الستخدام البٌانات الضخمة على عملٌة التكامل بٌن 

، المصنعٌن والموردٌن والعمالء وبالتالى على نجاح نظام االنتاج بدون مخزون 

، ولذلك كان حرص الباحث مركزاً ولكن الهدف هو استكشاف هذا األثر االٌجابى 
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األفراد الذٌن لهم دراٌة كافٌة عن أنظمة وأدوات المحاسبة االدارٌة على انتقاء 

 المتطورة .

 منهجية الدراسة -٢-3

ول وقد تعلق الفرض األتم بناء التجربة بهدف اثبات الفروض النظرٌة الستة للبحث ، 

بالعالقة بٌن عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ونجاح نظام االنتاج 

خزون ، لذلك فإن الهدف هو بٌان تؤثٌر التكامل على نجاح تطبٌق النظام ، بدون م

( رأٌهم 0-0منهم تناول السإال األول ) للمستقصًولهذا السبب فقد تم وضع سإالٌن 

 عتماداً زون فً ظل بٌئة التصنٌع الحالٌة افً امكانٌة نجاح نظام االنتاج بدون مخ

نظام السحب كؤداة وهى )فقط دون مخزون على المقومات األساسٌة لنظام االنتاج ب

كؤداة   -نظام البطاقات الذى ٌنظم عملٌات سحب المواد  -لتدفق المواد وكانبان 

استقرار جدولة االنتاج الرئٌسٌة ، الشراء اآلنى ، التحسٌن ،  للرقابة على المواد

، توافر عدد محدود من الموردٌن (  تكنولوجٌا المجامٌعالمستمر ، الصٌانة الوقائٌة ، 

كعامل ، دون أن ٌتم االشارة إلى متغٌر التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء 

هم ( فتناول رأ6ٌ-0، أما السإال الثانى )مإثر على نجاح نظام االنتاج بدون مخزون 

أطراف نجاح النظام حٌث أن التكامل ٌعنى أن ٌكمل فً عدم كفاٌة هذه العوامل فً إ

السلسلة بعضهم بعضاً من خالل ربط أنشطة سلسلة التورٌد حتى ٌمكن زٌادة القٌمة 

السإالٌن ٌمكن  إجابتًٌاس الفرق بٌن طراف السلسلة ، وبقالمتحققة لكل أ المضافة

التعرف على تؤثٌر التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء على نجاح نظام 

 صنٌع الحالٌة .االنتاج بدون مخزون فً بٌئة الت

وتوماتٌكٌة )التى تدار نظمة االنتاجٌة األٌن استخدام األوتعلق الفرض الثانى بالعالقة ب

عن طرٌق الحاسب اآللى( ونجاح التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، لذلك 

( والذى تناول مدى كفاٌة التعاقدات الملزمة بٌن المصنعٌن 0-6كان السإال )

( 6-6عمالء إلتمام التكامل بٌنهم على أكمل وجه ، وجاء السإال )والموردٌن وال

نظمة االنتاجٌة وماتٌكٌة والتى تزٌد من مرونة األوتمتضمناً فكرة األنظمة االنتاجٌة األ

تغٌرها المستمر من حٌث الكمٌات التى تتصف بوسرعة االستجابة لطلبات العمالء و

نظمة االنتاجٌة لعالقة بٌن األعن اٌكون السإال ووالنوعٌات والمواصفات ، 

وتوماتٌكٌة ونجاح التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، لٌكون الفرق بٌن األ

وتوماتٌكٌة على نجاح ( هو تؤثٌر األنظمة االنتاجٌة األ6-6( ، )0-6لٌن )السإا إجابتً

 عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء .
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تعلق بالعالقة بٌن عملٌة الترابط بٌن أنشطة االنتاج والتسوٌق أما الفرض الثالث فقد 

 والبٌع ونجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، لذلك كان السإال

بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء على ثٌر التعاقدات الملزمة ( وهو عن تؤ2-0)

تضمن توضٌح عملٌة ترابط  ( فقد6-2نجاح عملٌة التكامل بٌنهم ، أما السإال )

نشطة البٌع والتسوٌق وأهمٌة ذلك فً عملٌة خلق القٌمة ، األنشطة االنتاجٌة مع أ

السإال عن العالقة بٌن ترابط األنشطة االنتاجٌة والبٌعٌة والتسوٌقٌة ونجاح  وكان

 إجابتًعملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، لٌكون الفرق بٌن 

ثٌر ترابط أنشطة االنتاج والبٌع والتسوٌق على نجاح ( هو تؤ6-2( ، )0-2السإالٌن )

 عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء .

وتناول الفرض الرابع العالقة بٌن استخدام البٌانات الضخمة ونجاح عملٌة التكامل 

( عن مدى كفاٌة 0-2بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، لذلك كان السإال )

فقط لدى المنظمة فً نجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن  المتاحةاستغالل البٌانات 

لفكرة البٌانات الضخمة  اً ( فتضمن توضٌح6-2والموردٌن والعمالء ، أما السإال )

بكمٌاتها الكبٌرة وتنوعها وقدرتها على تخفٌض مقدار عدم التؤكد المرتبط بالقرار ، 

ن العالقة بٌن تبنى المنظمة لفكرة )سٌاسة( البٌانات الضخمة ونجاح وكان السإال ع

 إجابتًعملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، لٌكون الفرق بٌن 

ثٌر استخدام البٌانات الضخمة على نجاح ؤمعبراً عن ت( 6-2( ، )0-2السإالٌن )

 عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء .

البٌانات ونجاح عملٌة فرض الخامس تناول العالقة بٌن عملٌة المشاركة اآللٌة فً ال

( عن مدى 0-2لذلك كان السإال )ل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، التكام

كل على حدى )لبٌانات التى لدٌهم ام المصنعٌن والموردٌن والعمالء لكفاٌة استخد

( فتضمن 6-2ما السإال )لتكامل بٌنهم ، أٌة اعلى نجاح عمل (ودون المشاركة فٌها

لعملٌة المشاركة فً البٌانات بٌن أطراف سلسلة التورٌد والتى ٌمكن أن تتم  اً توضٌح

وتؤثٌر عملٌة المشاركة هذه على تكامل ، من خالل نظام الشبكات أو غٌره من النظم 

آلٌاً بٌن المصنعٌن واكتمال البٌانات ، ثم كان السإال عن العالقة بٌن مشاركة البٌانات 

السإالٌن  إجابتًٌكون الفرق بٌن والموردٌن والعمالء ونجاح عملٌة التكامل بٌنهم ، ل

( معبراً عن تؤثٌر المشاركة اآللٌة للبٌانات بٌن المصنعٌن والموردٌن 2-6( ، )2-0)

 والعمالء على نجاح عملٌة التكامل بٌنهم .

مستخدمى البٌانات الضخمة )القائمٌن علٌها( كفاءة الفرض السادس تناول العالقة بٌن 

( 0-2ونجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، لذلك كان السإال )
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العادٌٌن على نجاح عن مدى كفاٌة استخدام البٌانات الضخمة من قبل أفراد المنظمة 

( فتضمن 6-2عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، أما السإال )

ألهمٌة توافر خبرات معٌنة فً القائمٌن على البٌانات الضخمة وهى القدرة  اً توضٌح

على التخزٌن واالسترجاع والتصنٌف والتحلٌل حتى ٌمكن تحقٌق االستفادة المرجوة 

من البٌانات الضخمة فً عملٌة ترشٌد القرار ، ثم كان السإال عن العالقة بٌن 

من خالل المتخصصٌن )أفراد تكنولوجٌا المعلومات(  التعامل فً البٌانات الضخمة

بمتخصصٌن محترفٌن من خارج المنظمة  االستعانةو من خالل خل المنظمة أمن دا

 إجابتًونجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، لٌكون الفرق بٌن 

الضخمة على ثٌر طبٌعة مستخدمى البٌانات ( معبراً عن تؤ6-2( ، )0-2إالٌن )الس

 نجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء .

تم توزٌعها على الدراسة من خالل قائمة استقصاء  تم قٌاس العالقة بٌن متغٌراتوقد 

سإال تمثل ستة مجموعات  06منهم  حٌث ٌتم سإال المستقصى عٌنة الدراسة ،

تتعلق كل مجموعة بفرض من فروض الدراسة الستة ، فالسإال األول من كل 

 لٌكون هوالسإال الثانى ٌتضمنالمرتبط بالفرض المتغٌر المستقل  ال ٌتضمنمجموعة 

على المتغٌر  الخاص بالفرض ر المتغٌر المستقلٌثالسإالٌن هو تؤ إجابتًالفرق بٌن 

 .التابع 

 متغيرات الدراسة وصياغة الفروض إحصائياً  -3-3

تتحدد متغٌرات الدراسة من خالل فروضها ، حٌث ٌتناول الفرض األول العالقة بٌن 

 عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ونجاح نظام االنتاج بدون مخزون

والمتغٌر  ن والعمالءالتكامل بٌن المصنعٌن والموردٌول هو فإن المتغٌر األ ، وبالتالى

وبالتالى ٌمكن صٌاغة الفرض األول ،  نجاح نظام االنتاج بدون مخزونالثانى هو 

 احصائٌاً كالتالى :

H0  : توافر عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ال تساعد على تطبٌق

 نظام االنتاج بدون مخزون بصورة أفضل من عدم وجود هذا التكامل .

1a Median ≤ 1b Median 

إلى اجابات السإال الثانى المرتبط بالفرض األول فً قائمة  1bحٌث ٌشٌر رمز 

إلى اجابات السإال األول المرتبط بالفرض األول فً  1aاالستقصاء ، ٌشٌر الرمز 

 قائمة االستقصاء .
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H1  : توافر عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء تساعد على تطبٌق

 االنتاج بدون مخزون بصورة أفضل من عدم وجود هذا التكامل . نظام

Median1a   < Median1b 

إلى اجابات السإال الثانى المرتبط بالفرض األول فً قائمة  1bحٌث ٌشٌر رمز 

إلى اجابات السإال األول المرتبط بالفرض األول فً  1aاالستقصاء ، ٌشٌر الرمز 

 قائمة االستقصاء .

نظمة االنتاجٌة األوتوماتٌكٌة )التى ٌن استخدام األبالثانى العالقة وٌتناول الفرض 

،  تدار عن طرٌق الحاسب اآللى( ونجاح التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء

استخدام األنظمة االنتاجٌة األوتوماتٌكٌة )التى تدار  وبالتالى فإن المتغٌر األول هو

نجاح التكامل بٌن المصنعٌن  الثانى هو، والمتغٌر  عن طرٌق الحاسب اآللى

 ، وبالتالى ٌمكن صٌاغة الفرض الثانى احصائٌاً كالتالى : والموردٌن والعمالء

H0  : عملٌة استخدام األنظمة االنتاجٌة األوتوماتٌكٌة )الموجهه بالحاسب اآللى( ال

ضل تساعد على نجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء بصورة أف

 من عدم استخدامها .

2a Median ≤ 2b Median 

إلى اجابات السإال الثانى المرتبط بالفرض الثانى فً قائمة  2bحٌث ٌشٌر رمز 

إلى اجابات السإال األول المرتبط بالفرض الثانى فً  2aاالستقصاء ، ٌشٌر الرمز 

 قائمة االستقصاء .

H1  :ٌكٌة )الموجهه بالحاسب اآللى( عملٌة استخدام األنظمة االنتاجٌة األوتومات

تساعد على نجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل 

 من عدم استخدامها .

Median2a   < Median2b 

فً قائمة  المرتبط بالفرض الثانىإلى اجابات السإال الثانى  2bحٌث ٌشٌر رمز 

فً  المرتبط بالفرض الثانىإلى اجابات السإال األول  2aاالستقصاء ، ٌشٌر الرمز 

 قائمة االستقصاء .
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العالقة بٌن عملٌة الترابط بٌن أنشطة االنتاج والتسوٌق والبٌع وٌتناول الفرض الثالث 

فإن المتغٌر  ونجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، وبالتالى

األول هو عملٌة الترابط بٌن أنشطة االنتاج والتسوٌق والبٌع والمتغٌر الثانى هو 

وبالتالى ٌمكن صٌاغة ونجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، 

 الفرض الثالث احصائٌاً كالتالى :

H0 :  لى نجاح البٌع والتسوٌق ال تساعد ع بؤنشطةاالنتاج  أنشطةعملٌة ربط

عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم 

 وجودها .

3a Median ≤ 3b Median 

إلى اجابات السإال الثانى المرتبط بالفرض الثالث فً قائمة  3bحٌث ٌشٌر رمز 

إلى اجابات السإال األول المرتبط بالفرض الثالث فً  3aاالستقصاء ، ٌشٌر الرمز 

 قائمة االستقصاء .

H1 :  البٌع والتسوٌق تساعد على نجاح عملٌة  بؤنشطةاالنتاج  أنشطةعملٌة ربط

 التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم وجودها .

Median3a   < Median3b 

فً قائمة  المرتبط بالفرض الثالثالسإال الثانى إلى اجابات  3bحٌث ٌشٌر رمز 

فً  المرتبط بالفرض الثالثإلى اجابات السإال األول  3aاالستقصاء ، ٌشٌر الرمز 

 قائمة االستقصاء .

وٌتناول الفرض الرابع العالقة بٌن استخدام البٌانات الضخمة ونجاح عملٌة التكامل 

ول هو استخدام البٌانات ى فإن المتغٌر األعمالء ، وبالتالبٌن المصنعٌن والموردٌن وال

نجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن ، والمتغٌر الثانى هو  الضخمة

 احصائٌاً كالتالى : والعمالء ، وبالتالى ٌمكن صٌاغة الفرض الرابع

 H0  : توافر كم كبٌر من البٌانات عن ظروف االنتاج والعمالء والموردٌن ال ٌساعد

نجاح عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم على 

 توافر هذا الكم الكبٌر منها .

4a Median ≤ 4b Median 
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إلى اجابات السإال الثانى المرتبط بالفرض الرابع فً قائمة  4bحٌث ٌشٌر رمز 

الرابع فً  إلى اجابات السإال األول المرتبط بالفرض 4aاالستقصاء ، ٌشٌر الرمز 

 قائمة االستقصاء .

H1  : توافر كم كبٌر من البٌانات عن ظروف االنتاج والعمالء والموردٌن ٌساعد

على نجاح عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم 

 توافر هذا الكم الكبٌر منها .

Median4a   < Median4b 

ال الثانى المرتبط بالفرض الرابع فً قائمة إلى اجابات السإ 4bحٌث ٌشٌر رمز 

إلى اجابات السإال األول المرتبط بالفرض الرابع فً  4aاالستقصاء ، ٌشٌر الرمز 

 قائمة االستقصاء .

العالقة بٌن عملٌة المشاركة اآللٌة فً البٌانات ونجاح عملٌة  وٌتناول الفرض الخامس

ول هو عملٌة بالتالى فإن المتغٌر األعمالء ، والتكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن وال

نجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن فً البٌانات والمتغٌر الثانى هو المشاركة اآللٌة 

 احصائٌاً كالتالى : والموردٌن والعمالء ، وبالتالى ٌمكن صٌاغة الفرض الخامس

 H0  : على عملٌة مشاركة البٌانات بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء ال تساعد

نجاح عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم 

 توافرها .

5a Median ≤ 5b Median 

إلى اجابات السإال الثانى المرتبط بالفرض الخامس فً قائمة  5bحٌث ٌشٌر رمز 

إلى اجابات السإال األول المرتبط بالفرض الخامس فً  5aاالستقصاء ، ٌشٌر الرمز 

 قائمة االستقصاء .

H1  : عملٌة مشاركة البٌانات بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء تساعد على نجاح

 عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم توافرها .

Median5a   < Median5b 
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ى اجابات السإال الثانى المرتبط بالفرض الخامس فً قائمة إل 5bحٌث ٌشٌر رمز 

إلى اجابات السإال األول المرتبط بالفرض الخامس فً  5aاالستقصاء ، ٌشٌر الرمز 

 قائمة االستقصاء .

كفاءة مستخدمى البٌانات الضخمة )القائمٌن وٌتناول الفرض السادس العالقة بٌن 

عمالء ، وبالتالى فإن عٌن والموردٌن والعلٌها( ونجاح عملٌة التكامل بٌن المصن

ها( والمتغٌر الثانى ول هو كفاءة مستخدمى البٌانات الضخمة )القائمٌن علٌالمتغٌر األ

، وبالتالى ٌمكن صٌاغة  نجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالءهو 

 احصائٌاً كالتالى : الفرض السادس

 H0  : والموردٌن والعمالء على تحلٌل البٌانات الضخمة بالشكل توافر قدرة المنتجٌن

الذى ٌمكن أن ٌرشد القرار ال ٌساعد على نجاح عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن 

 والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم توافرها .

6a Median ≤ 6b Median 

قائمة  إلى اجابات السإال الثانى المرتبط بالفرض السادس فً 6bحٌث ٌشٌر رمز 

إلى اجابات السإال األول المرتبط بالفرض السادس فً  6aاالستقصاء ، ٌشٌر الرمز 

 قائمة االستقصاء .

H1  : توافر قدرة المنتجٌن والموردٌن والعمالء على تحلٌل البٌانات الضخمة بالشكل

الذى ٌمكن أن ٌرشد القرار ٌساعد على نجاح عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن 

 لعمالء بصورة أفضل من عدم توافرها .وا

Median6a   < Median6b 

إلى اجابات السإال الثانى المرتبط بالفرض السادس فً قائمة  6bحٌث ٌشٌر رمز 

إلى اجابات السإال األول المرتبط بالفرض السادس فً  6aاالستقصاء ، ٌشٌر الرمز 

 قائمة االستقصاء .

 تصميم قائمة اإلستقصاء : -3-4

وتحتوى على مجموعة Likert Scale تعتمد قائمة اإلستقصاء على مقٌاس لٌكرت 

من األسئلة المرتبطة بمقاٌٌس متغٌرات الدراسة المرتبطة بفروض البحث والسابق 

تسمت أسئلة أ، وقد توضٌحها ، وقد بدأت القائمة بتوضٌح الهدف منها ومكوناتها 
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ى مصطلحات صعبة الفهم على القائمة بالبساطة والوضوح وعدم احتوائها عل

  المستقصى منهم .

كما تم تنمٌط مقٌاس اإلجابة على األسئلة بحٌث تؤخذ الشكل الترتٌبى ، فردود األفراد 

 ،قد تكون 

، وتم ترجٌح اإلجابات  ال أوافق مطلقاً ،  ال أوافق،  محاٌد،  أوافق،  أوافق بشدة

  . 0،  6،  2،  2،  2بإعطائها أوزان 

 : الردود والتحليل اإلحصائى ونتائج الدراسةتجميع  -3-5

رونا التى اجتاحت العالم فً هذا الوقت ونتٌجة لتزامن وقت اعداد البحث مع جائحة ك

 وسٌلة ال إحدى الوسائل االلكترونٌة وهى تم توزٌع قوائم االستقصاء من خالل فقد 

Linked in  ،أمكن من خاللها توزٌع  حدى وسائل التواصل االجتماعى والتىوهى إ

رٌن على مجموعة من المدٌقائمة(  211عدد كبٌر من قائمة االستقصاء )أكثر من 

 ولم ٌتلقى الباحث سوىن فً المملكة العربٌة السعودٌة ، والمحاسبٌن االدارٌٌن العاملٌ

 قائمة صحٌحة وهى التى تم استخدامها فً هذا البحث .   21عدد 

وألن البٌانات حجم العٌنة بالنسبة لمجتمع هذا البحث على وجه التحدٌد ونتٌجة لصغر 

التى تم الحصول علٌها من قوائم االستقصاء تعد من البٌانات الترتٌبٌة فقد تم استخدام 

الختبار ما   Kruskal-Wallis Test )كروسكال واالس( أسلوب االختبار الالمعلمى

وسٌط ردود العٌنة على  الثانى أكبر منوسٌط ردود العٌنة على السإال كان ذا إ

من خالل حزمة  ذلك، وقد تم من فروض البحث الستة  ول لكل فرضالسإال األ

نظراً لصٌاغة الفروض فً   Minitab18 ( 09 البرامج االحصائٌة )المٌنى تاب

  Stat  قائمة فتح ولقد قام الباحث بذلك من خالل صورة اتجاه واحد ولٌس اتجاهٌن ،

-Kruskal  ثم  tow-paired sample ثم nonparametric tests اختٌار ثم

Wallis  : وقد كانت النتائج على النحو التالى  
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 أوالً : بالنسبة لنتائج اختبار الفرض األول :

 (0جدول )

Kruskal-Wallis Test: C2 versus C1 

Descriptive Statistics 

C1 N Median Mean Rank Z-Value 

2 6 4,5 14,3 -0,39 

3 1 4,0 7,0 -0,98 

4 14 5,0 14,9 -0,37 

5 9 5,0 18,3 1,13 

Overall 30    15,5    

Test 

Null hypothesis H₀: the median of C1 is less than or equal to C2 

Alternative hypothesis H₁: the median of C2 is more than C1 

Method DF H-Value P-Value 

Not adjusted for ties 3 2,02 0,567 

Adjusted for ties 3 2,75 0,431 

 

( السابق أن وسٌط ردود العٌنة على السإال األول أكبر 0ٌتضح من خالل جدول )

( p- valueمن وسٌط ردود العٌنة على السإال الثانى ، وبالتالى كانت قٌمة )

القائل بؤن توافر عملٌة  (H0ٌتم قبول فرض العدم ) .( ، وبالتالى12< ).( 220)

التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ال تساعد على تطبٌق نظام االنتاج بدون 

 .( H1)مخزون بصورة أفضل من عدم وجود هذا التكامل ورفض الفرض البدٌل 
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 : النسبة لنتائج اختبار الفرض الثانى: ب ثانياً 

 (6جدول )

Kruskal-Wallis Test: C4 versus C3 

Descriptive Statistics 

C3 N Median Mean Rank Z-Value 

2 7 4,0 11,9 -1,23 

3 5 4,0 9,4 -1,70 

4 6 4,5 13,8 -0,54 

5 12 5,0 21,0 2,79 

Overall 30    15,5    

Test 

Null hypothesis H₀: the median of C3 is less than or equal to C4 

Alternative hypothesis H₁: the median of C4 is more than C3 

Method DF H-Value P-Value 

Not adjusted for ties 3 8,47 0,037 

Adjusted for ties 3 11,94 0,008 

 

أكبر  ( السابق أن وسٌط ردود العٌنة على السإال الثانى6ٌتضح من خالل جدول )

( p- valueمن وسٌط ردود العٌنة على السإال األول ، وبالتالى كانت قٌمة )

عملٌة استخدام  بؤنالقائل  (H1) .( ، وبالتالى ٌتم قبول الفرض البدٌل12.( > )119)

األنظمة االنتاجٌة األوتوماتٌكٌة )الموجهه بالحاسب اآللى( تساعد على نجاح عملٌة 

والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم استخدامها ، التكامل بٌن المصنعٌن 

 ( .H0ورفض فرض العدم )
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 : النسبة لنتائج اختبار الفرض الثالث: ب ثالثاً 

 (2جدول )

Kruskal-Wallis Test: C6 versus C5 

Descriptive Statistics 

C5 N Median Mean Rank Z-Value 

2 8 4,5 15,0 -0,19 

3 4 4,0 12,5 -0,73 

4 6 4,5 14,8 -0,21 

5 12 5,0 17,2 0,85 

Overall 30    15,5    

Test 

Null hypothesis H₀: the median of C5 is less than or equal to C6 

Alternative hypothesis H₁: the median of C6 is more than C5 

Method DF H-Value P-Value 

Not adjusted for ties 3 0,95 0,812 

Adjusted for ties 3 1,20 0,753 

 

( السابق أن وسٌط ردود العٌنة على السإال األول أكبر 2ٌتضح من خالل جدول )

( p- valueمن وسٌط ردود العٌنة على السإال الثانى ، وبالتالى كانت قٌمة )

عملٌة ربط ( القائل بؤن H0.( ، وبالتالى ٌتم قبول فرض العدم )12.( < )222)

البٌع والتسوٌق ال تساعد على نجاح عملٌة التكامل بٌن  بؤنشطةاالنتاج  أنشطة

ورفض الفرض المصنعٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم وجودها 

  ( .H1البدٌل )
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 : النسبة لنتائج اختبار الفرض الرابع: ب رابعاً 

 (2جدول )                                                                       

Kruskal-Wallis Test: C8 versus C7 

Descriptive Statistics 

C7 N Median Mean Rank Z-Value 

2 10 4,0 14,2 -0,57 

3 6 4,0 10,2 -1,66 

4 10 4,5 17,8 0,99 

5 4 5,0 21,1 1,37 

Overall 30    15,5    

Test 

Null hypothesis H₀: the median of C7 is less than or equal to C8 

Alternative hypothesis H₁: the median of C8 is more than C7 

Method DF H-Value P-Value 

Not adjusted for ties 3 4,71 0,195 

Adjusted for ties 3 5,80 0,122 

 

( السابق أن وسٌط ردود العٌنة على السإال األول أكبر 2ٌتضح من خالل جدول )

( p- valueمن وسٌط ردود العٌنة على السإال الثانى ، وبالتالى كانت قٌمة )

( القائل بؤن توافر كم كبٌر H0.( ، وبالتالى ٌتم قبول فرض العدم )12.( < )066)

موردٌن ال ٌساعد على نجاح عملٌة من البٌانات عن ظروف االنتاج والعمالء وال

التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم توافر هذا الكم 

 ( . H1الكبٌر منها ، ورفض الفرض البدٌل )
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 : النسبة لنتائج اختبار الفرض الخامس: ب خامساً 

 (2جدول )                                                                        

Kruskal-Wallis Test: C10 versus C9 

Descriptive Statistics 

C9 N Median Mean Rank Z-Value 

1 4 4,5 18,0 0,61 

2 14 4,0 14,6 -0,50 

3 2 4,5 18,0 0,42 

4 7 4,0 11,0 -1,54 

5 3 5,0 25,0 1,97 

Overall 30    15,5    

Test 

Null hypothesis H₀: the median of C9 is less than or equal to C10 

Alternative hypothesis H₁: the median of C10 is more than C9 

Method DF H-Value P-Value 

Not adjusted for ties 4 5,94 0,204 

Adjusted for ties 4 7,72 0,102 

 

( السابق أن وسٌط ردود العٌنة على السإال األول أكبر 2ٌتضح من خالل جدول )

( p- valueمن وسٌط ردود العٌنة على السإال الثانى ، وبالتالى كانت قٌمة )

( القائل بؤن عملٌة مشاركة H0.( ، وبالتالى ٌتم قبول فرض العدم )12.( < )016)

دٌن والعمالء ال تساعد على نجاح عملٌة التكامل بٌن البٌانات بٌن المنتجٌن والمور

المنتجٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم توافرها ، ورفض الفرض 

 ( . H1البدٌل )
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 : النسبة لنتائج اختبار الفرض السادس: ب سادساً 

 (2جدول )                                                                         

Kruskal-Wallis Test: C12 versus C11 

Descriptive Statistics 

C11 N Median Mean Rank Z-Value 

1 2 4 12,3 -0,54 

2 3 5 17,5 0,41 

3 10 4 13,9 -0,70 

4 8 5 15,3 -0,09 

5 7 5 18,1 0,91 

Overall 30    15,5    

Test 

Null hypothesis H₀: the median of C11 is less than or equal to C12 

Alternative hypothesis H₁: the median of C12 is more than C11 

Method DF H-Value P-Value 

Not adjusted for ties 4 1,40 0,845 

Adjusted for ties 4 1,79 0,775 

 

( السابق أن وسٌط ردود العٌنة على السإال األول أكبر 2ٌتضح من خالل جدول )

( p- valueمن وسٌط ردود العٌنة على السإال الثانى ، وبالتالى كانت قٌمة )

( القائل بؤن توافر قدرة H0.( ، وبالتالى ٌتم قبول فرض العدم )12.( < )222)

ٌل البٌانات الضخمة بالشكل الذى ٌمكن أن المنتجٌن والموردٌن والعمالء على تحل

ٌرشد القرار ال ٌساعد على نجاح عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء 

   ( .H1بصورة أفضل من عدم توافرها ، ورفض الفرض البدٌل )
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 الخالصة والنتائج والتوصيات -4

 خالصة البحث -4-1

ٌعتبر نظام االنتاج بدون مخزون أحد أدوات إدارة التكلفة إال أنه فً كثٌر من 

تتعلق بعملٌة التكامل بٌن  التىاألحوال ما تشوب عملٌة تطبٌقه بعض أوجه القصور 

المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، والسبب فً ذلك هو عدم توافر البٌانات الكافٌة 

وب ، فالبٌانات المطلوبة تكون عن الموردٌن إلتمام هذا التكامل على الوجه المطل

وقدراتهم وكفاءاتهم ، وعن العمالء ورغباتهم وتوجهاتهم وذلك فً األجلٌن القصٌر 

والطوٌل ، ولذلك تمثلت مشكلة البحث فً عدم توافر البٌانات الالزمة إلتمام عملٌة 

بدون مخزون ، التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء عند تطبٌق نظام االنتاج 

توضٌح مدى أهمٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء  البحث أستهدفو

كؤحد الدعائم الالزمة إلنجاح نظام االنتاج بدون مخزون ، وتوضٌح العوامل المحددة 

البٌانات الضخمة ودور القائمٌن علٌها فً توفٌر  هالنجاح هذا التكامل والتى من

م هذا التكامل على أكمل وجه وإنجاح نظام االنتاج بدون البٌانات الالزمة إلتما

وكذلك مقارنة تؤثٌر عامل البٌانات الضخمة ، مخزون وضمان استمرار هذا النجاح 

وتمثلت أهمٌة البحث على ، بالعوامل األخرى المإثرة على نجاح عملٌة التكامل 

ظام االنتاج بدون الجانب العلمى )األكادٌمى( فى سد الفجوة بٌن االطار النظرى لن

مخزون كؤحد أدوات إدارة التكلفة وعملٌة التطبٌق العملى الناجح له ، وعلى الجانب 

العملى فً توضٌح أن أهم عوامل تطبٌق هذا النظام هو التكامل الجٌد بٌن المصنعٌن 

والموردٌن والعمالء ، وأن هذا التكامل ٌمكن أن ٌتم فً أفضل صورة له إذا تم 

لبٌانات الضخمة ، وذلك بتجمٌعها وتصنٌفها وتحلٌلها بالطرٌقة التى االعتماد على ا

 ٌمكن أن تخدم هذا الغرض .

لمحاسبٌن ومدٌرى ا ومن خالل الدراسة التجرٌبٌة التى أجراها الباحث على عٌنة من

، توصل إلى  الشركات العاملة فً المملكة العربٌة السعودٌةبعض فً االدارات 

أن عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء من أهمها  بعض النتائج التى

لٌست من العوامل الداعمة للتطبٌق الجٌد لنظام االنتاج بدون مخزون ، العامل الوحٌد 

المإثر على نجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء هو استخدام 

 أنشطةاسب اآللى( ، أما عوامل ربط األنظمة االنتاجٌة األوتوماتٌكٌة )الموجهه بالح

البٌع والتسوٌق ، توافر كم كبٌر من البٌانات ، مشاركة البٌانات بٌن  بؤنشطةاالنتاج 

المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، قدرة المصنعٌن والموردٌن والعمالء على تحلٌل 

البٌانات الضخمة كلها عوامل غٌر ذات تؤثٌر على نجاح عملٌة التكامل بٌن 
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عزى الباحث ذلك إلى حداثة تطبٌق نظام ولقد أمصنعٌن والموردٌن والعمالء ، ال

تركٌز أفراد عٌنة كان االنتاج بدون مخزون فً المملكة العربٌة السعودٌة وبالتالى 

ٌد ن تزالتركٌز على العوامل التى ٌمكن أ البحث على منافع تطبٌق هذا النظام وعدم

 جل الطوٌل . األثٌر هذه العوامل ٌكون فً ن تؤمن فاعلٌة هذا التطبٌق خاصة وأ

 نتائج البحث -٢-4

التى أجراها الباحث رفض الفرض أوضحت النتائج االحصائٌة للدراسة التجرٌبٌة 

مما ٌعنى أن عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ال  ، ول للبحثاأل

عدم وجودها ،  مخزون بصورة أفضل منتساعد على تطبٌق نظام االنتاج بدون 

قبول الفرض الثانى للبحث مما ٌعنى أن عملٌة استخدام األنظمة االنتاجٌة 

األوتوماتٌكٌة )الموجهه بالحاسب اآللى( تساعد على نجاح عملٌة التكامل بٌن 

المصنعٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم استخدامها ، رفض الفرض 

البٌع والتسوٌق ال  بؤنشطةاالنتاج  أنشطةالثالث للبحث مما ٌعنى أن عملٌة ربط 

تساعد على نجاح عملٌة التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل 

من عدم وجودها ، رفض الفرض الرابع للبحث مما ٌعنى أن توافر كم كبٌر من 

البٌانات عن ظروف االنتاج والعمالء والموردٌن ال ٌساعد على نجاح عملٌة التكامل 

ر هذا الكم الكبٌر منها ٌن المنتجٌن والموردٌن والعمالء بصورة أفضل من عدم توافب

رض الخامس للبحث مما ٌعنى أن عملٌة مشاركة البٌانات بٌن المنتجٌن ، رفض الف

والموردٌن والعمالء ال تساعد على نجاح عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن 

، رفض الفرض السادس للبحث مما ٌعنى  والعمالء بصورة أفضل من عدم توافرها

قدرة المنتجٌن والموردٌن والعمالء على تحلٌل البٌانات الضخمة بالشكل الذى  أن

ٌمكن أن ٌرشد القرار ال ٌساعد على نجاح عملٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن 

  هذه القدرات . لعمالء بصورة أفضل من عدم توافروا

ول والذى ٌتعلق بتؤثٌر التكامل بٌن لفرض األلباحث أن سبب رفض اوٌرى ا

المصنعٌن والموردٌن والعمالء على نجاح تطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون ٌرجع 

نتاج بدون مخزون فً المملكة العربٌة السعودٌة وبالتالى إلى حداثة تطبٌق نظام اال

النظم ته على فإن تركٌز أفراد عٌنة البحث كان منصباً على مزاٌا هذا النظام وأفضلٌ

ن عملٌة التحول إلى نظام االنتاج بدون وأالتقلٌدٌة فً التعامل مع قضٌة التخزٌن 

وبالتالى عدم نظم االنتاج الحدٌثة وادارة التكلفة ، مخزون ٌعتبر طفرة كبٌرة فً 

ى منها من فاعلٌة تطبٌق هذا النظام والت تركٌزهم على العوامل التى ٌمكن أن تزٌد

ٌن أطراف سلسلة التورٌد ، وقد ظهر ذلك فً تقارب اجاباتهم على عملٌة التكامل ب
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السإالٌن األول والثانى المتعلقٌن بالفرض األول للبحث والذى ٌمثل الفرق بٌنهم تؤثٌر 

 .التكامل على زٌادة فعالٌة تطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون 

محددة لنجاح عملٌة أما بالنسبة للفروض من الثانى للسادس والتى تتناول العوامل ال

التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، فقد تم قبول الفرض الثانى فقط 

والخاص بعامل استخدام األنظمة االنتاجٌة االوتوماتٌكٌة )الموجهه بالحاسب اآللى( 

االنتاج مع  أنشطةترابط ورفض باقى الفروض والتى تعلقت بباقى العوامل وهى 

، توافر كم كبٌر من البٌانات ، مشاركة البٌانات ، القدرة على  البٌع والتسوٌق أنشطة

تحلٌل البٌانات الضخمة ، والسبب فً ذلك هو نفس السبب السابق فؤفراد عٌنة البحث 

على أهمٌة نظام االنتاج بدون مخزون نفسه والمنافع التى ٌمكن  اً كان تركٌزهم منصب

العوامل التى ٌمكن أن تزٌد من منفعة  جنٌها من وراء تطبٌقه وبالتالى لم ٌركزوا على

وبطبٌعة الحال فهم ، تطبٌقه والتى منها التكامل بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء 

ن تزٌد من فعالٌة عملٌة التكامل وتزٌد من نجاحه امل التى ٌمكن ألن ٌركزوا فً العو

نظمة االنتاجٌة انى فقط وهو المتعلق باستخدام األقبول الفرض الث، والدلٌل على ذلك 

نظمة دائماً مالصقة لنظام االنتاج بدون مخزون األوتوماتٌكٌة حٌث أن هذه األ

وظٌفتى البٌع نشاط االنتاج بأما بالنسبة لعوامل ربط وترتبط بعملٌة تطبٌقه ونجاحه ، 

عوامل  والتسوٌق وتوافر البٌانات الضخمة والمشاركة فٌها والقدرة على تحلٌلٌها فهى

لٌست ذات ارتباط مباشر  نظر أفراد عٌنة البحث أنهاومن وجهه ، جدٌدة وحدٌثة 

ثٌرها على النظام ن تؤوالعوامل التقلٌدٌة لنجاحه ، كما أ بنظام االنتاج بدون مخزون

ول والثانى ك جاءت االجابات على السإالٌن األجل الطوٌل ، لذلاألقد ٌكون فً 

المرفوضة )الثالث ، الرابع ، الخامس ،  والخاصٌن بكل فرض من الفروض

أما ،  ا غٌر مإثرأو عدم وجوده دس( متقاربة ، مما ٌعنى أن وجود هذه العواملالسا

وهى توافر كم كبٌر  ثٌر العوامل المرتبطة بالبٌانات الضخمةعن المقارنة بٌن قوة تؤ

القدرة على من البٌانات ، مشاركة البٌانات بٌن المصنعٌن والموردٌن والعمالء ، 

ض الرابع والخامس والسادس( نسبة إلى تؤثٌر باقى وتحلٌل البٌانات الضخمة )الفر

العوامل وهى استخدام األنظمة االنتاجٌة األوتوماتٌكٌة )الموجهه بالحاسب اآللى( ، 

البٌع و التسوٌق )الفرضٌن الثانى والثالث( على نجاح  بؤنشطةالبٌع  أنشطةربط 

ن ، فقد أوضحت نتائج الدراسة أمصنعٌن والموردٌن والعمالء عملٌة التكامل بٌن ال

ض الرابع والخامس والسادس( غٌر والمرتبطة بالبٌانات الضخمة )الفر العوامل

استخدام  مإثرة من األساس على نجاح عملٌة التكامل وأن العامل الوحٌد المإثر هو

 .)الفرض الثانى(  األنظمة االنتاجٌة األوتوماتٌكٌة )الموجهه بالحاسب اآللى(
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 توصيات البحث -4-3

 من خالل النتائج التى توصل إلٌها الباحث فً هذا البحث فإنه ٌوصى باآلتى :

ضرورة التركٌز على العوامل الهامة المحددة لنجاح تطبٌق نظام االنتاج بدون  -0

ٌمكن جنٌها من وراء تطبٌق هذا  مخزون ومدى توافرها قبل النظر إلى الفوائد التى

 النظام .

ضرورة األخذ فً االعتبار أن هناك بعض محددات نجاح نظام االنتاج بدون  -6

 مخزون قد ال ٌظهر تؤثٌرها إال على المدى الطوٌل .

استخدام األنظمة االنتاجٌة األوتوماتٌكٌة )التى تدار عن طرٌق السعى نحو  -2

حٌث أنه ٌسهل اجراء عملٌات التكامل بٌن  –ممكناً إذا كان ذلك  –الحاسب اآللى( 

 المصنعٌن والموردٌن والعمالء فً ظل تطبٌق هذه األنظمة .

 الدراسات المستقبلية  -5

 . المعوقات البٌئٌة لتطبٌق نظام االنتاج بدون مخزون -0

عند تطبٌق أدوات  معوقات استخدام البٌانات الضخمة لترشٌد القرار االدارى -6

 .التكلفة ادارة 

هذه أثر التكامل بٌن أعضاء سلسلة التورٌد على زٌادة القٌمة المضافة ألطراف  -2

 . السلسلة
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 ثــع البحــمراج

 مراجع باللغة العربية :

( ، نظام ERP، " نظام تخطٌط الموارد ) 6102البردٌنى ، خلود ولٌد عٌد ،  -

( فً تحقٌق األسبقٌات التنافسٌة دراسة تطبٌقٌة فً JITاالنتاج فً الوقت المحدد )

عمان " ، رسالة ماجٌستٌر ، جامعة الشرق األوسط ، ص  –شركات صناعة األدوٌة 

0-011. 

(  JIT)  المحدد الوقت فً اإلنتاج نظام، "  6101،  مهدي صالح عادل الراوي، -

" ، مجلة جامعة األنبار للعلوم  الصناعٌة المنشآت فً اإلنتاجٌة التكالٌف على وأثره

، المجلد الثانى ،  واالقتصاد اإلدارة كلٌة - االنبار جامعةاالقتصادٌة واالدارٌة ، 

 العدد الثالث .

، " اختبار الدور الوسٌط لممارسات التزوٌد 6102الزعبى ، خلدون محمد ،  -

ارد المنظمة واالنتاج فً الوقت المحدد فً العالقة ما بٌت تكامل نظم تخطٌط مو

وتكنولوجٌا االعمال االلكترونٌة والتصنٌع الذكى : دراسة مٌدانٌة فً شركات االدوٌة 

االردن ،  –االردنٌة " ، رسالة ماجٌستٌر ، جامعة الشرق األوسط ، كلٌة االعمال 

 . 011 -0ص 

، " تكلفة الجودة بٌن مواصفات  6102الصابونى ، هالة ابراهٌم عبد الرحمن ،  -

( دراسة مقارنة " ، رسالة JIT( ونظام التصنٌع فً الوقت المحدد )ISO) األٌزو

 . 622 -0السودان ، ص  –كلٌة الدراسات العلٌا  –دكتوراة ، جامعة النٌلٌن 

 نظام فعالٌة مدى، "  0112أبو شناف ،  سالم زاٌد ، العال أبو محمد الطحان، -

 للدراسات المصرٌة المجلة" ،  التكلفة تخفٌض مجاالت فً jit المناسب التوقٌت

 . 2، العدد  02، المجلد  التجارة كلٌة - المنصورة جامعة،  التجارٌة

 االنتاج نظام، "   6102فرج ،  صالحٌن عٌسى،  محمد سالم عبدالمنعم المحروق، -

 صناعة على تطبٌقٌة دراسة:  التطبٌق ومتطلبات الركائز JIT المحدد الوقت فً

 - الزٌتونة جامعة،  والسٌاسٌة اإلقتصادٌة العلوم مجلة" ،  لٌبٌا فً البتروكٌماوٌات

 ، السنة االولى ، العدد الثانى . ولٌد بنً – السٌاسٌة والعلوم اإلقتصاد كلٌة

 اإلنتاج نظام تطبٌق مقومات تقوٌم، "  6102،  مصطفى حمدان نضال المصري، -

" ،  غزة قطاع فً الصناعٌة الشركات على مٌدانٌة دراسة:  JIT المحدد الوقت فً
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، المجلد  الوطنٌة النجاح جامعة،  االنسانٌة العلوم - لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 الثالثون ، العدد الخامس .

 نظام تطبٌق أثر، "  6112البشتاوي ،  حسٌن سلٌمان،  فالح غسان المطارنة، -

 الصناعة الشركات فً التشغٌلً األداء على(  JIT)  المحدد الوقت فً اإلنتاج تكالٌف

عمادة البحث العلمى ،  –" ، دراسات العلوم االدارٌة ، الجامعة األردنٌة  األردنٌة

 المجلد الرابع والثالثون ، العدد الثانى .

 فققً JIT ألسققلوب األساسققٌة والسققمات المفهققوم، "  6110،  حسققن أحمققد توفٌققق، -

، العققدد  العلٌققا اإلدارة جماعققة،  العربققً المققدٌر مجلققة" ،  الصققحف طباعققة صققناعة

022. 

 Time In)  المحدد الوقت فً اإلنتاج نظام، "  6102،  سلٌمان طالل جرٌرة، -

Just (JIT األردن فً العامة المساهمة الصناعٌة الشركات فً تطبٌقه ومتطلبات  :

عمادة البحث  –الجامعة األردنٌة ،  اإلدارٌة العلوم - دراسات" ،  مٌدانٌة دراسة

 العلمى ، المجلد األربعون ، العدد األول .

 الوقت فً اإلنتاج نظام تطبٌق نجاح مإثرات، "  6102،  عادل شادي خلٌل، -

: األول الدولً العلمً المإتمر" ،  األردنٌة الصناعٌة الشركات فً JIT المحدد

 ومركز التطبٌقٌة البلقاء جامعة،  والتطلعات والتحدٌات الفرص - األعمال منظمات

 . 60 -0، ص  رماح البشرٌة الموارد وتطوٌر البحث

، " مدى تطبٌق نظام االنتاج فً الوقت المحدد  6102شنطاوى ، محمود زاٌد ،  -

(JIT فً الشركات الصناعٌة المساهمة العامة االردنٌة " ، رسالة ماجٌستٌر ، جامعة )

 . 022 -0 الٌرموك ، كلٌة االقتصاد والعلوم االدارٌة ، ص

 ال بٌئة فً المحاسبٌة األداء مقاٌٌس مالئمة مدى، "  6112،  جابر علً صالح، -

JIT والتموٌل التجارة مجلة" ،  المصرٌة الصناعٌة الشركات على التطبٌق مع  ،

 ، العدد األول . التجارة كلٌة - طنطا جامعة

لتحمٌل تكلفة  ، " اطار علمى 6101عبد الباقى ، أمٌرة عبد الرحمن مكى ،  -

( JIT( والنتاج فً الوقت المحدد )ABCالجودة وفقاً لنظام التكلفة على أساس النشاط )

 -0دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة " ، رسالة دكتوراة ، جامعة ام درمان االسالمٌة ، ص 

222 . 
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 إقامة إمكان"  ، 6102،  الداإد ججو ناظر ألفن،  محسن ماجدة عبدالرحمن، -

 فً المدراء آلراء إستطالعٌة دراسة:  JIT المحدد الوقت فً اإلنتاج نظام مستلزمات

 المنظمة،   لإلدارة العربٌة المجلة" ،  دهوك محافظة فً المعدنٌة المٌاه معامل

 ، العدد الثانى . 22، المجلد  اإلدارٌة للتنمٌة العربٌة

 فرص تقوٌم، "  0111ابراهٌم ،  محمد محمد،  عبدالعزٌز عثمان عبٌر هللا، عطا -

دراسة  –فً بٌئة األعمال المصرٌة  Jit والمحدد المناسب التوقٌت نظام تطبٌق

 - الزقازٌق جامعة،  التجارٌة البحوث مجلة،  النسٌجو  الغزل قطاعتطبٌقٌة على 

 ، المجلد الواحد والعشرون ، العدد الثانى . التجارة كلٌة

( JITأسلوب التورٌد فً الوقت المحدد )، "  6102على ، أحمد محمد أحمد ،  -

ودوره فً خفض تكالٌف االنتاج وتعظٌم الربحٌة : دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة : دراسة 

االمارات " ، رسالة ماجٌستٌر ، جامعة أم  –تطبٌقٌة على شركة الخلٌج للسكر 

 .020 -0درمان االسالمٌة ، ص 

 فً الداخلً األداء تقوٌمل مقترح إطار نحو، "  6112،  السٌد شوقً فوده، -

ومفهوم JIT)  ) الوقت ضبط تقنٌة أسلوب بٌن التكامل خالل من الصناعٌة الشركات

 التجارٌة البحوث مجلة( دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة " ، TQMادارة الجودة الشاملة )

 . 06، العدد  62، المجلد  التجارة كلٌة - الزقازٌق جامعة،
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 قائمة اإلستقصاء 

 

 الزميل العزيز / .............................................
 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو  
 

 ستقصاء خاص بدراسة يعدىا الباحث بعنوان : ىذا االنحيط سيادتكم عممًا بأن 
 

دور البيانات الضخمة في دعم عمليات التكامل بين المصنعين  " 

دراسة  –والموردين والعمالء عند تطبيق نظام االنتاج بدون مخزون 

 ميدانية "

 

إلى توضٌح مدى أهمٌة التكامل بٌن المنتجٌن والموردٌن  وتهدف هذه الدراسة

والعمالء كؤحد أهم الدعائم الالزمة إلنجاح نظام االنتاج بدون مخزون ، وتوضٌح 

دور البٌانات الضخمة والقائمٌن علٌها فً توفٌر البٌانات الالزمة إلتمام هذا التكامل 

  .استمرار هذا النجاح  على اكمل وجه وإنجاح نظام االنتاج بدون مخزون وضمان

  المصطمحات الهامة المتعمقة بالبحث :
 البيانات الضخمة   

هى البٌانات التى ٌمكن تحلٌلها بشكل مفٌد لالستفادة منها وفقاً لألدوات المتاحة ، وما 
عوامل الحجم والتعقٌد وعدم التجانس وتؤخر الوصول ،  ٌصعب عملٌة تحلٌلها هى

ولكن على من ٌستخدمها فً مجال األعمال أن ٌتحلى بالذكاء التجارى وهو القدرة 
على استخالص االحتٌاجات المستقبلٌة للعمالء منها حتى نحاول توفٌرها ، وكذلك 

 . المحافظة على مضمون البٌانات وعدم طمس هوٌتها
 التكامل بين المصنعين والموردين والعمالء 

ٌعنى التكامل أن ٌكمل أطراف سلسلة التورٌد بعضهم بعضاً ، فؤطراف هذه السلسة 
ٌفترض أنهم لٌسوا متنافسٌن ولكن متعاونٌن حتى ٌمكن زٌادة القٌمة المضافة 
المتحققة من خالل كل سلسلة التورٌد ، والتكامل البد وأن ٌكون من خالل ربط 
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نشطة أطراف السلسلة ) أنشطة التصمٌم ، االنتاج ، التسوٌق ، البٌع ( وٌتم ذلك من أ

 .خالل تبادل البٌانات والمعلومات والخبرات بٌن كل األطراف 
 نظام االنتاج بدون مخزون 

ٌقوم هذا النظام على افتراض التخلص من تكلفة التخزٌن سواء بالنسبة لتخزٌن المواد 
لنهائٌة ، وبالتالى تعتمد العملٌات االنتاجٌة على طلبات العمالء ، الخام أو المنتجات ا

 فالنظام ٌقوم على استراتٌجٌة االنتاج بغرض البٌع ولٌس التخزٌن .

 
ستقصاء وإجاباتكم معه ، حٌث أن اهتمامكم بؤسئلة االوٌشكر الباحث حسن تعاونكم 

تائج ، علماً بؤن جمٌع علٌها تمثل أحد الدعائم األساسٌة للبحث وما ٌسفر عنه من ن
المعلومات سوف تحظً بالسرٌة التامة وسوف تستخدم ألغراض البحث فقط وذلك 

 كما تقضى أمانة البحث العلمً . 
                        

 وتفضموا فائق الشكر واالحترام                           
 
 

                                                                              
 الباحث
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 أسئمة قائمة اإلستقصاء :
ستقصاء ) إختيارى ( : اسم المشارك فى قائمة اال

......................................... 
اإلدارة أو القسم : 

........................................................................ 
الوظيفة : 

................................................................................ 
 اسم الشركة :  ..................................................................

 ( في الخانة التى تشير إلى اجابتك :   √ع عالمة )     أرجو وض   
 

(1)  

 
          

 درجة الموافقة

أوافق بشدة
 

أوافق 
محايد 
ال أوافق 

ال أوافق  
مطمقاً 

 

توووووووووووووووووووافر المقومووووووووووووووووووات  - 1-1
التقميديوووووة لنظوووووام االنتووووواج بووووودون 

 مخزون وىى :
نظام السحب كؤداة لتدفق المواد  -

وكانبان )نظام البطاقات الذى 

ٌنظم عملٌات سحب المواد( 

 كؤداة للرقابة على المواد. 

استقرار جدولة االنتاج  -

 الرئٌسٌة .

 الشراء اآلنى . -

 التحسٌن المستمر . -

 الصٌانة الوقائٌة . -

 . تكنولوجٌا المجامٌع -
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توافر عدد محدود من  -

 الموردٌن .

كافٌة فً ظل بٌئة  وحدهاتعتبر 

التصنٌع الحالٌة إلنجاح نظام 

 االنتاج بدون مخزون .

العوامووول السوووابقة ليسوووت وحووودىا   -1-2
كافيوووووووة إلنجوووووووواح نظوووووووام االنتوووووووواج بوووووووودون 
مخووزون ولكووون البوود مووون تحقيووق التكامووول 
التام بوين المصونعين والمووردين والعموالء 

 أطوراف يكمول تعنى أن فعممية التكامل .
مون خووالل  بعضواً  بعضويم التوريود سمسومة

 زيوادة يمكون حتوى ربط أنشطة السمسومة ،
 المتحققة لكل األطراف. المضافة القيمة
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 درجة الموافقة

أوافق بشدة
 

أوافق 
محايد 
ال اوافق 

ال أوافق  
مطمقاً 

 

تووووووووووووتم عمميووووووووووووة التكاموووووووووووول بووووووووووووين  -2-1
المصوووونعين والموووووردين والعمووووالء بصووووورة 

التعاقودات الممزموة عون طريوق فقطط جيدة 
 بين ىذه األطراف .

     

توووووووووووووووافر األنظمووووووووووووووة االنتاجيووووووووووووووة  -2-2
األوتوماتيكيوووووة )التوووووى تعمووووول مووووون خوووووالل 
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الحاسب اآللى( تزيد من مرونوة األنظموة 
االنتاجيووووووة وسوووووورعة االسووووووتجابة لطمبووووووات 
العموووووالء )تسووووومى نظوووووم االنتووووواج المرنوووووة( 

تساعد بشوكل كبيور عموى إنجواح  وبالتالى
عممية التكامل بين المصنعين والمووردين 

 والعمالء. 

 
(3) 

 
  

 درجة الموافقة

أوافق بشدة
 

أوافق 
محايد 
ال اوافق 

ال أوافق  
مطمقاً 

 

تووووووووووووتم عمميووووووووووووة التكاموووووووووووول بووووووووووووين  -3-1
المصوووونعين والموووووردين والعمووووالء بصووووورة 

عون طريوق التعاقودات الممزموة فقطط جيدة 
 ىذه األطراف .بين 

     

 
تووووورابط األنشوووووطة االنتاجيوووووة موووووع  -3-2

 والمنافسوووووووووة،  أنشووووووووطة البيووووووووع والتسووووووووويق
 فقوووط لووويس ، القيمووة خموووق عموووى المعتموودة

 والبيووووووووع االنتوووووووواج وظووووووووائف خووووووووالل موووووووون
 وظووائف كوول خووالل موون ولكوون والتسووويق
، تعتبووووووور مووووووون أىوووووووم العوامووووووول  المنظموووووووة

نجوووواح عمميووووة التكاموووول بووووين  المووووؤثرة فووووى
 المصنعين والموردين والعمالء .
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 درجة الموافقة

أوافق بشدة
 

أوافق 
محايد 
ال اوافق 

ال أوافق  
مطمقاً 

 

البيانطططططططططات محاولوووووووووة اسوووووووووت الل  -4-1
عووووووووون العمميوووووووووات االنتاجيوووووووووة  المتاحطططططططططة

إلنجاح  تكفى وحدهاوالعمالء والموردين 
عممية التكامل بين المصنعين والمووردين 

 والعمالء. 

     

 
توووافر كميووات كبيوورة موون البيانووات  -4-2

عوووووووووون العمميووووووووووات االنتاجيووووووووووة والعمووووووووووالء 
والمووووووووردين مووووووون خوووووووالل تبنوووووووى سياسوووووووة 

 الحصووووول يووووتموالتووووى  البيانوووات الضووووخمة
ممووا ومتباينووة  مختمفوة مصووادر موون عمييوا

الموورتبط يووؤدى إلووى تخفوويض عوودم التأكوود 
بووووالقرار ، تعتبوووور موووون الوووودعائم األساسووووية 
إلنجووواح عمميوووة التكامووول بوووين المصووونعين 

 والموردين والعمالء .
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 درجة الموافقة

أوافق بشدة
 

أوافق 
محايد 
ال اوافق 

ال أوافق  
مطمقاً 

 

اسووووووووووتخدام البيانووووووووووات الخاصوووووووووووة  -5-1
باإلنتووواج والعموووالء والمووووردين مووون خوووالل 

كططالع عمططى المنتجووين والموووردين والعمووالء 
يعتبر كافى إلنجاح عممية التكامل  حدى

 بينيم .

     

 
المشطططططاركة افليطططططة فطططططى عمميوووووة  -5-2

بوووووووين المصووووووونعين والمووووووووردين  البيانطططططططات
 أو الشووووبكات نظوووام خووووالل مووونوالعموووالء 

بمووا يووؤدى إلووى تكاموول  الوونظم موون غيرىووا
واكتموووووووال ىوووووووذه البيانوووووووات ، تعتبووووووور مووووووون 
الدعائم األساسية إلنجاح عمميوة التكامول 

 بينيم .
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 درجة الموافقة

أوافق بشدة
 

أوافق 
محايد 
ال اوافق 

ال أوافق  
مطمقاً 

 

يمكوووون ألفوووووراد المنظموووووة التعامووووول  -6-1
بسوووويولة وكفوووواءة  مووووع البيانووووات الضووووخمة

إلتمام التكامل بين المصنعين والمووردين 
 والعمالء . 

     

 
البوووووووووود وأن يووووووووووتم التعاموووووووووول مووووووووووع  -6-2

مووووووون خوووووووالل أفوووووووراد البيانوووووووات الضوووووووخمة 
تكنولوجيا المعموموات الوذين تتووافر لودييم 
القوودرة عمووى تخووزين وتصوونيف واسووترجاع 

تكفووووول  وتحميووووول البيانوووووات بالطريقوووووة التوووووى
ذا لوووووم يتووووووافر  عمميوووووة ترشووووويد القووووورار ، وا 
ىؤالء المتخصصين فالبد مون االسوتعانة 
بمتخصصوووووووووين محتووووووووورفين مووووووووون خوووووووووارج 
المنظمووووة ، ويعتبوووور ذلووووك شوووورطًا أساسوووويًا 
لنجووووواح عمميوووووة التكامووووول بوووووين المنتجوووووين 

 والموردين والعمالء .

     

 


