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تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية

المستخلص
تشير العديد من األدبيات في الفكر اإلداري إلى ضرورة مواكبة المنظمات للتطور الذي يحدث في
بيئتها وتبني المفاهيم المعاصرة التي تمكنها من تعزيز أداء أنشطتها ومواجهة المنافسة ،ومن هذه المفاهيم
التي تطرحها أدبيات اإلد ارة االلكترونية التي تؤكد العديد على أهميتها للمنظمة لما تحققه من مزايا عديدة
من خالل االستخدام الكفوء لعناصرها.

يهدف البحث إلى دراسة تأثير اإلدارة االلكترونية وعناصرها في األسبقيات التنافسية للعمليات،

انطالقاً من المشكلة التي تم تجسيدها بعدد من التساؤالت التي يحاول البحث اإلجابة عليها ،وفي ضوء ذلك

تم وضع أنموذج البحث ،وصياغة فرضيات االرتباط والتأثير التي اختبرت للتأكد من مدى صحتها في
شركة الصناعات االلكترونية واستخدمت االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،فضالً عن جمع بيانات عن
الواقع الفعلي لعناصر اإلدارة االلكترونية ،وخرج البحث بعدد من االستنتاجات من اهمها وجود تأثير لالدارة
االلكترونية واغلب عناصرها في االسبقيات التنافسية.

abstract
Many of the administrative literature mention to the need of organization
to keep up with development occurs in it’s environment , and adoption of
contemporary concepts that will enable it to enhance performance of its activities
,and face competition .
One of these concepts which mentioned by literature was Electronic
Management that confirms many of its importance for organization to have many
advantages through the efficient use elements.
This research aims to study the effect of Electronic Management and its elements
in Operations competitive priorities. Research problem have been reflected in
number of questions. According to that research model was developed, and
hypothesis was framed ,
To collect data the questionnaire was used as a basic tool, as well as
collecting data about the actual reality of research variables. The research has
reached some conclusions the most important one is the effect of Electronic
Management and some of its elements in Operations competitive priorities.

المقدمة
ان التطور الكبير في تقنيات المعلومات واالتصاالت وانتشار استخدامها من قبل المنظمات افرز
العديد من المفاهيم والمصطلحات ومنها التجارة االلكترونية واألعمال االلكترونية ،والحكومة االلكترونية

واإلدارة االلكترونية وان تبني هذه المفاهيم وتحديداً (اإلدارة االلكترونية) يؤدي إلى تغيير طريقة انجاز
األعمال وتفتح المجال لتبادل األفكار والمعلومات الجديدة ،فاألساليب التقليدية لم تعد مناسبة وال تلبي
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االحتياجات المختلفة للمنظمات التي تواجه المنافسة الحادة والعديد من التحديات التي تؤثر في استمرارها
وبقائها ،ولكي تكون المنظمة تنافسية فانها يجب ان تكون سريعة ورشيقة ومرنة ومبدعة وانتاجية واقتصادية
ومتجهة للزبون.

ان على المنظمة تحديد المجال الذي تتفوق فيه على المنافسين وتطوير أساليب ونظم عملها
لمواجهة التهديدات ،وتعد العمليات من األنشطة التي يمكن ان تنافس من خاللها المنظمة وذلك من خالل
االستثمار األمثل للموارد المتاحة ،والذي يتحقق من خالل واحدة أو أكثر من األسبقيات التنافسية المتمثلة
بالكلفة المنخفضة ،والجودة ،الوقت /التسليم ،والمرونة واإلبداع.

وفي ضوء ما تقدم فإن هذا البحث يتناول تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية

للعمليات وتشير العديد من األدبيات ألمثلة عن الشركات األجنبية إلى تأثير استخدام هذه العناصر في
تحقيق هذه الشركات للعديد من المزايا ،وان تجاهل هذه العناصر والتطور فيها يؤدي الى تدهور عمل
الشركة ،وعلى وفق ذلك تم تحديد مشكلة البحث وأهميته وصياغة الفرضيات التي اختبرت باستخدام

االستبانة ،وقد تم التوصل لعدد من االستنتاجات فيما يتعلق بواقع تطبيق اإلدارة االلكترونية وعناصرها
وتأثيرها في األسبقيات التنافسية ،واقتراح التوصيات لالستفادة من هذه العناصر بما يعزز األسبقيات.

المبحث األول
منهجية البحث
 111ـ مشكلة البحث
تواجه العديد من المنظمات منافسة وتحديات تؤثر في استمرارها في بيئتها وبقائها في السوق،

وتتحدد قدرة المنظمة في مواجهة المنافسة من خالل تحديدها للمجال الذي يمكن ان تنافس فيه بتحديدها
لواحدة او أكثر من األسبقيات التنافسية المتمثلة بالكلفة ،والجودة ،والوقت/او السرعة في التسليم ،والمرونة
(اوالتنوع) واإلبداع وتساهم عناصر اإلدارة االلكترونية في تعزيز قدرة المنظمة على المنافسة ،اذ ان المنظمة
التي تفهم قدرات هذه العناصر هي التي تبقى وتنجح ( )Martin,et al., 1999, 6اذ ان التطور والتقدم
الكبير في هذه العناصر له تأثير على إنتاجية العمليات (.)Goodman, et al., 2007 , 397

ومن خالل الزيارات لشركة الصناعات االلكترونية واللقاء مع بعض المسؤولين فيها تبين انها

قدرتها وامتالك مزايا تمكنها من مواجهة المنافسة
تعاني من ضغوطات وتحديات تفرض عليها تطوير ا
الشديدة في السوق المتمثلة بالسلع االجنبية.
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وفي ضوء ما تقدم يمكن ان تتجسد مشكلة البحث بالتساؤالت اآلتية :
هل استخدام عناصر االدارة االلكترونية في الشركة ضمن المستوى المطلوب؟ وما انعكاسه على
العمليات؟
هل يمكن للشركة ان تحدد االسبقيات التنافسية بشكل واضح وعلى أي منها تركز؟

هل تستطيع الشركة تحديد السلبيات الناجمة عن عدم استخدام عناصر االدارة االلكترونية؟
هل يمكن ألدارة الشركة ان تحدد احتياجاتها من هذه العناصر؟
ما العالقة بين هذه العناصر واالسبقيات التنافسية ميدانياً؟

كيف يمكن ان تكون هذه العناصر كاداة جديدة بيد االدارة في المستقبل لتطوير انشطتها وبما يؤدي

الى تفوقها على المنافسين؟

 2 11ـ أهمية البحث:
يستمد البحث اهميته من اهمية المتغيرات المبحوثة والتي تعد من االدوات المهمة لنجاح
المنظمات .فاالدارة االلكترونية تعد من المصطلحات الحديثة التي ظهرت نتيجة للتطورات في تقنيات
المعلومات واالتصاالت والتي تمثل اهم عناصر االدارة االلكترونية وتتنافس المنظمات والدول لتسخير هذه
العناصر في مختلف المجاالت لالستفادة من المزايا التي تتحقق من استخدامها ،اذ انها شكلت قفزة نوعية

في اداء االنشطة من حيث ارتفاع مستوى الجودة واالنتاجية ،فضالً عن تأثيرها في زيادة المرونة والسرعة
في التسليم وتقديم االبداعات وانخفاض الكلف ،وبذلك فإن هذا البحث يمكن ان يكون مرشداً للشركة في

كيفية االستفادة من عناصر االدارة االلكترونية وخاصة الشبكات في تحقيق واحدة او اكثر من االسبقيات
التنافسية لتكون احد اسس نجاحها في ظل التطورات الحالية .كما انه يمكن التعرف على امكانات وقدرات

الشركة في التنافس في مجال العمليات.

 31 1ـ اهداف البحث:
يسعى البحث الى تحقيق اآلتي:
عرض ما تم تناوله في االدبيات فيما يتعلق باالدارة االلكترونية وعناصرها واالسبقيات التنافسية
للعمليات ،والتعرف على اآل ارء ووجهات النظر المختلفة واالستفادة منها في بناء انموذج البحث.
التعرف على اهمية متغيرات البحث في الشركة.
اختبار عالقات االرتباط بين المتغيرات.

اختبار عالقات التأثير للمتغير المستقل في المتغير المعتمد.
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 41 1ـ انموذج البحث :
يوضح ال منووج بيية اعةقاات يين وتغي ار اعيحث اعرئيس واعفرعي واتجته هجه اعةقاات .
المتغير المستقل  /اإلدارة االلكترونية
 .2الحاسوب
 .0البرمجيات
 .2الشبكات
 .4قاعدة البيانات
 .5صناع المعرفة والمختصين

عالقات االرتباط

عالقات التأثير

المتغير المعتمد  /األسبقيات التنافسية
 .2الكلفة
 .0الجودة
 .2الوقت  /التسليم
 .4المرونة
 .5اإلبداع

شكل ( )1أنموذج البحث
 5 1 1ـ فرضيات البحث
لختيتر اعةقاات يين وتغي ار اعيحث تم وضع اعفرضيت اآلتي :

فرضيات االرتباط
فرضية االرتباط الرئيسة( :توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين اإلدارة االلكترونية
وعناصرها واألسبقيات التنافسية للعمليات) .وتتفرع منها فرضيات لكل عنصر من عناصر اإلدارة
االلكترونية مع كل أسبقية واجمالي األسبقيات.

فرضيات التأثير
فرضية التأثير الرئيسة (توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لإلدارة االلكترونية وعناصرها في
األسبقيات التنافسية للعمليات) وتتفرع منها فرضيات لكل عنصر من عناصر اإلدارة االلكترونية وتأثيره في

كل أسبقية واجمالي األسبقيات.

 6 1 1ـ أدوات البحث :
ألجل تحقيق أهداف البحث واثبات صحة الفرضيات تم استخدام عدد من األدوات المتمثلة باآلتي:

 1 1 6 1 1ـ أساليب جمع البيانات
الجانب النظري
االطالع على ما تناولته األدبيات ذات العالقة بالموضوع من كتب وبحوث عملية ودراسات سابقة.

الجانب العملي
* المقابالت الشخصية.
* استخدام االستبانة لجمع البيانات.
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 2 1 6 11ـ بناء االستبانة وقياس الصدق والثبات
تم اعتماد الخطوات اآلتية لبناء االستبانة:
 )1وصف متغيرات البحث الرئيسة والفرعية من خالل االطالع على ما ورد في األدبيات ذات العالقة،
وتضمنت االستبانة ( )35سؤال لقياس متغيرات البحث ملحق(.)1

 )2استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس المتغيرات.

 )5عرض االستبانة على أساتذة أكاديميين في مجال االختصاص إلبداء آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق
بقياس الصدق لالستبانة ملحق (.)2
 )4قياس ثبات االستبانة باستخدام أسلوب االختبار واعادة االختبار وبلغ معامل الثبات على وفق معامل
ارتباط بيرسون .%35

 3 1 6 1 1أسلوب العرض والتحليل اإلحصائي
تم استخدم األساليب اإلحصائية اآلتية لتحليل البيانات:
الوسط الحسابي  :لتشخيص آراء عينة البحث فيما يتعلق بالمتغيرات في الشركة .
االنحراف المعياري  :لقياس تشتت القيم .
األهمية النسبية :لتحديد األهمية والترتيب لكل متغير.
معامل ارتباط بيرسون :لقياس ثبات االستبانة.

معامل ارتباط سبيرمان :لتحديد درجة معنوية العالقة بين متغيرات البحث.
معامل االنحدار الخطي البسيط :لقياس درجة معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير المعتمد.

 7 1 1ـ مجتمع وعينة البحث:
تم اختيار شركة الصناعات االلكترونية لتكون مجتمع البحث حيث انها تتخصص في المنتجات
االلكترونية  ،والتي هي موضوع البحث وان العاملين على معرفة بمميزات وفوائد هذه المنتجات في العمل

كما ان الشركة تقوم باإلنتاج على وفق المواصفات والمقاييس العالمية لهذه الصناعة وبذلك فانها يجب ان

تكون على اطالع على آخر المستجدات في هذا المجال .وتتميز الشركة بسمعة جيدة في السوق العراقي
حيث ما زالت تقدم منتجاتها ،وكما انها تعد من الشركات الرائدة في السوق الستخدامها للطاقة .تم اختيار
عدد من العاملين في الشركة من المدراء والمختصين في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت واالنتاج
والمالية ليشكلوا عينة البحث.
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المبحث الثاني
االطار النظري
 1 1 2ـ مفهوم االدارة االلكترونية
وردت تعريفات عديدة لالدارة االلكترونية من قبل الباحثين والمختصين في هذا المجال  ،فقد تم

تعريفها بأنها (العملية االدارية القائمة على االمكانات المتميزة لالنترنت وشبكات االعمال في تخطيط
وتوجيه الرقابة على الموارد والقد ارت الجوهرية للشركة واآلخرين بدون حدود من اجل تحقيق اهداف الشركة)
(نجم.)121 ، 2004 ،
يتم التركيز ضمن هذا التعريف على مميزات االنترنت والشبكات واستثمارها في اداء الوظائف

االدارية المختلفة في الشركة لتحقيق اهدافها ،حيث ان االدارة االلكترونية هي نتاج للتطورات والتقدم في

تقنيات المعلومات واالتصال وضمن نفس المفهوم عرفها احمد بأنها (استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وخاصة شبكة االنترنت في جميع العمليات االدارية الخاصة بالمنشأة لتحسين العملية االنتاجية
وزيادة كفاءة وفعالية االداء في المنشأة) (احمد )42 ،2002 ،أي ان االدارة االلكترونية هي انجاز االعمال

واالنشطة في المنظمة والتي تؤدي الى تقديم المنتجات (سلع او خدمات) باستخدام التقنيات المتقدمة سواء

كانت تقنيات معلومات او تقنيات اتصال بالشكل الذي يؤدي الى استثمار الموارد المختلفة والجهود بشكل
كفء.وهناك العديد من الدوافع وراء تبني المنظمات لمفهوم االدارة االلكترونية ومنها (المالك22 ،2001 ،
– ( -)23القرني.)12 - 13 ، 200 ،
تسارع التقدم العلمي والتقني وتحقيقه للعديد من المزايا للتطبيقات المرتبطة به ورغبة المنظمات

لالستفادة من هذه المزايا.

ترابط المجتمعات في ظل العولمة وانفتاح بعضها على البعض ونشوء عالقات جديدة نتيجة للتطور فال
بد للمنظمات من مواكبة هذه التطورات لتجنب العزلة والتخلف.
االستجابة لمتطلبات البيئة المحيطة والتكيف معها.

ازدياد حدة المنافسة  ،فكان على المنظمات ان تجد لها آليات للتميز.

 1 1 1 1 2ـ فوائد االدارة االلكترونية
ان هناك دعوات متزايدة لتبني مفهوم واساليب االدارة االلكترونية من قبل المنظمات لما تُحققه من
فوائد ومنها( :احمد( –)15 ، 2002 ،السالمي والسليطي( ) 51 ، 2002،القرني –)11 ، 2001
(المالك ( –)12 ، 2001 ،المير.)24 – 25 ، 2001 ،
الدقة والموضعية في العمليات المتحيزة.
 )1تقليل الكلف.
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 )2تبسيط االجراءات مما يؤدي الى رفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة.
 )5الحفاظ على الحقوق من حيث االبداع واالبتكار.
 )4تسهيل اجراءات االتصال بين الجهات المختلفة.
 )3توجيه االنتاج وفقاً الحتياجات الزبائن ورغباتهم.
 )2زيادة القدرة التنافسية للمنظمة.
 )1تقليل معوقات اتخاذ القرار.
 )3التعليم المستمر وبناء المعرفة.

 )1تعميق مفهوم الشفافية.
 )2تقليل مخاطر فقد المعلومات.

 2 11 12ـ عناصر االدارة االلكترونية
تتمثل عناصر االدارة االلكترونية او البنى التحتية لالدارة االلكترونية كما تسمى احياناً باآلتي.1 :

المكونات المادية  .2البرمجيات .5 .قاعدة البيانات .4 .الشبكات ووسائل االتصال .3 .صناع المعرفة
والمختصين.

 11المكونات المادية

Hardware

وتشمل الحاسوب وما يرتبط به من اجهزة اخرى ( .)Krajewski & Ritzman , 2005, 513

 12البرمجيات

Softwar

وهي البرامج التي تجعل الحاسوب واالجهزة المرتبطة به تعمل وتنجز تطبيقات مختلفة ،اذ انها

تعليمات وقواعد ونماذج تساعد على معالجة البيانات والقيام بوظائف محددة صممت من اجلها بسرعة فائقة
 ،وتصنف البرمجيات الى نوعين ) )Laudon&Laudon ,2011, 186-187

أ -برمجيات النظام  :وهي برامج عامة تدبر قدرات وادوات الحاسوب مثل المعالج المركزي ،التوصيالت،
االجهزة الطرفية.

ب-

برمجيات التطبيق  :وهي برامج مكتوبة من اجل استخدامات خاصة لتأدية وظائف

محددة

بواسطة المستفيدين النهائيين.

 13قاعدة البيانات

Database

هي تجميع متكامل لعناصر البيانات المرتبطة منطقياً (  )O'Brien &Marakas,2008 , 518أي
يكون هناك خزن للبيانات ذات العالقة او المعلومات المخزنة على وسائط تخزين مختلفة

( )Krajewski & Ritzman ,2005 ,513ويتم تخزينها بطريقة مصنفة ومرتبة ومنظمة في
الحاسوب حتى يمكن استرجاعها ومعالجتها بسهولة عن طريق نظام الحاسوب (ادريس )512 ، 2001
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تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية
وترتب البيانات وفقاً لهيكلها المنطقي اذ يكون هناك قاموس للبينات يحتوي على معلومات هامة

وخصائص منطقية للمعلومات ،كما يتم تحديد الروابط والعالقات المنطقية بين المعلومات والتي تحدد
ارتباط الملفات بعضها ببعض (ادريس.)452 ، 2001 ،

 14الشبكات ووسائل االتصال ( ) Network & Communication devices
ان معظم المنظمات حول العالم تستخدم حالياً النظم الشبكية واالنترنت في البيع واالعالن عن

المنتوج واالتصال بالزبائن الحاليين والوصول الى زبائن جدد وتحديد دوافع الموردين والتفاوض معهم  ،كما
وتستخدم االغراض البحوث والتنسيق والرقابة (ادريسStair&Reynolds ( )410 - 424 ، 2001 ،
 ),2012, 256ومن انواع الشبكات االنترنت ،واالنترانت ،واالكسترانت ،فاالنترنت  Enternetعبارة

عن اكبر نظام عالمي لشبكات الحاسوب ويستخدم بسهولة من قبل المستخدمين في المنظمات حول العالم
لالتصال الداخلي والخارجي (داخل وخارج المنظمة) ( )Jones&George ,2008 , 649فهو شبكة
عمالقة لتبادل المعلومات المكونة من ماليين منظمة من الحواسيب والشبكات المنتشرة حول العالم
والمتصلة مع بعض وفقاً لبروتوكول TCP/IPبواسطة خطوط هاتفية (السالمي والدباغ )124 ، 2001،

،فشبكة االنترنت تؤمن وصول مباشر واسترجاع مباشر للمعلومات من عدة االف من قواعد البيانات
المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم(.قندلجي والجنابي )122 ،2003 ،ـ ( Turban , et al., 2002,

 .)126وبذلك فان االنترنت هو تطور ثوري الدارة العمليات في الشركة ،فهو يربط عالمياً انشطة التصميم

والتصنيع ،والتسليم ،والمبيعات وخدمات ما بعد البيع مع بعضها ،ان االنترنت اعاد طريقة تفكير المنظمات
في كيفية ايصال القيمة لزبائنهم ،وتفاعلهم مع المجهزين والفائدة االساسية هي السرعة وامكانية اتخاذ القرار

بشكل افضل واسرع من السابق ( )Heizer&Render, 2006, 460

ويوجد العديد من ادوات

وتطبيقات االنترنت للمنظمة ومنها:
(العاني وجواد( ) 213 – 214 ، 2003 ،العمري والسامرائي( )114 - 115 ، 2001 ،قندلجي
والجنابي.)123 ، 2002 ،

البريد االلكتروني ،الدردشة محركات البحث ،المواقع االلكترونية ،خدمة  Telnetوالتي تسمح

باالتصال عن بعد عبر نظام الحاسوب ،قناة الدفع ،الشبكة العالمية الواسعة . www
االنترانت  Entrantوهي شبكات اتصال داخلية تستخدم تقنيات االنترنت للربط الداخلي وتصمم
لتبادل المعلومات بين العاملين داخل المنظمة او بين فروع المنظمة الموزعة ضمن مواقع جغرافية
والمتعلقة بانشطتها وعملياتها المختلفة.

االكسترانت  Extranetوهي شبكة اتصال تربط المنظمة مع الموردين والزبائن والجهات الخارجية
االخرى ذات العالقة بعمل المنظمة لتبادل المعلومات (احمد.)251 ، 2002،

 15صناع المعرفة والمختصين Knowledge Workers & Specialist
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تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية
هم االفراد الذين يقومون بتوفير المعرفة كجزء من عملهم ،ويوفرون الموجودات او الموارد غير
المادية التي تصبح حيوية للنجاح والنمو التنافسي (الكبيسي )25 - 22 ،2003 ،فهم يقومون بايجاد
وتطوير المعرفة الجديدة للمنظمة كجزء من عملهم وجعلها متكاملة مع المعرفة الموجودة ولذلك يجب ان

يواكبوا كل التطورات واالحداث ذات العالقة بتخصصهم ،فهم يحتاجون للتعلم واعادة التعلم( ،
 )Turban,et al., 2002, 60-61ولذلك فهم يقضون اغلب اوقاتهم يتصلون ويتعاونون كفريق
ومجاميع عمل ويبدعون ويستخدمون ويوزعون المعلومات ( )O'Brien ,2003 ,11وقيمتهم للمنظمة
تستند على مقدراتهم الذهنية ( )Schermerhorn, 2005, 165وهؤالء هم المهندسين والمحللين
الماليين ،ومخططي االنتاج ،والتسويقيين ،والقانونيين ،والمحاسبين.

 2 1 2ـ التنافس في العمليات
يمكن تعريف العمليات بانها "تحويل المدخالت الى مخرجات مفيدة وسلع او خدمات وفقاً

إلستراتيجية المنظمة ومن خالل سلسلة من انشطة اضافة القيمة" ( Meredith & Shafer , 2011 , 7
)() Noori& Radford , 1995 , 31
وتعد العمليات كسالح تنافسي للمنظمة ،فهي عنصر مهم في كل االعمال اذ ال يمكن الي منظمة

العمل بدونها ،وقد ّبين  Stevensonان التنافسية (هي الكيفية التي تقابل بها المنظمة احتياجات ورغبات
الزبائن مقارنة باآلخرين الذين يقدمون المنتجات المتشابهة) ( (Stevenson , 2007 , 38وذلك يعني
بقاء المنظمة للمدى الطويل او نجاح المنظمة في االسوق للمدى القصير ويتم قياسه بحصتها في السوق او
ربحيتها ويمكن ان تقاس التنافسية االجمالية بالنجاح في كل االسواق ( Meredith & Shafer , 2011
.), 25

وتنافس المنظمة من خالل واحدة او اكثر من االسبقيات التنافسية والتي هي عبارة عن " ابعاد

حرجة والتي يجب ان تتوفر في عمليات المعالجة الرضاء كل من الزبون الداخلي والزبون الخارجي االن
وفي المستقبل" ( )Krajewski & Ritzman , 2005,62وعلى االنظمة تحديد هذه االسبقيات النها
تمكنها من التركيز على ما تمتلكه من موارد وقدرات واستثمارها بالشكل الذي يؤدي الى تفوقها على
المنافسين.والجدول رقم ( )1يوضح هذه االسبقيات التي عرضها بعض الكتاب على وفق وجهات نظرهم.

جدول ()1االسبقيات التنافسية على وفق تصنيف بعض الكتاب
Noori& Radford

49-50 1995

30-34 1998 Russell & TaylorIII
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الكلفة،الجودة،المرونة ،االعتمادية ،الوقت
 ،الخدمة
الكلفة ،الجودة ،المرونة ،السرعة
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تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية
Slack,et al.
& Krajewski
Ritzman
Heizer&Render
Schroeder
محسن والنجار

الجودة ،السرعة االعتمادية ،المرونة،

44-45 2004

الكلفة

62-65 2005

الكلفة ،الجودة ،المرونة ،الوقت

34-35 2006
22-25 2007
58-61 2009

الكلفة ،االستجابة ،التمايز
الكلفة ،الجودة ،التسليم ،المرونة
الكلفة ،الجودة ،المرونة ،الوقت او التسليم

وسيتم اعتماد التصنيف الذي عرضه محسن و النجار كونه اكثر شموالً وتفصيالً لالسبقيات

 1 1الكلفة المنخفضة ))Low cost

تسعى المنظمات الى تخفيض كلفة الوحدة الواحدة ،ألن كلف المخرجات من المتغيرات المهمة
التي تؤثر في ق اررات التسعير واالرباح ،فالسعر سالح تنافسي في السوق ،ومن خالل تغيير الكلفة يمكن
تخفيض السعر والذي بدوره يحقق ارباح للمنظمة ( ،)Buffa & Sarin ،1989،11فيتم توجيه موارد
المنظمة وانتباهها للعمل بشكل اكثر كفاءة من المنافسين ( ) Schermerhorn , 2005 , 232وافضل

طريقة لذلك هو من خالل التركيز على متطلبات الزبون في كل من تصميم المنتوج والعملية وذلك الزالة
العمل المعاد ،او التالف ،والفحص وغيرها من العمليات التي ال تضيف قيمة ( Schroeder , 2007 ,
 ،)24ولذلك تعد االنتاجية من المحددات المهمة للكلف ،فالمنظمات التي تكون فيها معدالت االنتاجية
عالية فانها تملك خبرة تنافسية مقارنة بالمنافسين (.)Stevenson , 2007 , 38ان المنافسة من خالل
الكلفة تعني ازالة كل الضياعات (.)Russell & Taylor ,1998,30

 1 2الجودة ( )Quality
وهي مصطلح مفهومه نسبي اذ تعني اشياء مختلفة ألفراد مختلفين في اوقات مختلفة
(  )Meredith & Shaferd , 2011 , 17كما يمكن النظر للجودة من خالل وجهات نظر مختلفة،
فوجهة النظر المستندة للمستهلك تعني اداء افضل ،وصفات اجمل والتحسينات االخرى .ومن وجهة نظر
مدير االنتاج فان الجودة هي اساس التصنيع ،اذ انها المطابقة للمعايير والعمل بشكل صحيح من البداية،

ووجهة النظر المستندة للمنتوج فالجودة هي متغيرات مقاسة ودقيقة ( Heizer & Render , 2006 ,
.)194
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تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية
ومن خالل الجودة يتم التركيز على االنشطة التي من خاللها يتم انتاج المنتوج الذي يريده
المستهلك ( .)Schroeder, 2007 , 24وقد تم وضع ابعاد لجودة المنتوج التي يرغب بها المستهلك

وهي:

أ-
د-

اعوبتيق علوواصفت .

ب -الدارة .

سهوع اعصيتمن .

ح -اعجوتعي .

الستجتي اعسرية .

ز-

ه -العتوتدي .

 -اعوظتهر.

و -الستوراري .
ب -اعجتمنب المنستمني.

وعلى المنظمة ان تحدد أي من هذه االبعاد ذات العالقة بمنتوجها ( Meredith & Shafer , 2011, 18
 ), 19فاذن ضمن هذه االسبقية هناك الجودة العالية وجودة االتساق او المتانة .فالجودة العالية هي تقديم
منتوج بارز ذو خصائص وسمات عالية  ،اما جودة االتساق او المتانة فتعني انتاج المنتوج الذي يطابق

مواصفات التصميم والتي تتوافق مع توقعات المستهلك( .محسن والنجار. (Krajewski - (2002032،

 &Ritzman,2005,63-64وعلى المنظمة االهتمام بتحسين جودة المنتوج النها تؤثر في زيادة الربحية

من خالل زيادة االيرادات  ،و/او تخفيض التكاليف ،وكما في الشكل رقم (: )2
ايرادات المبيعات
 تحسين االستجابة سعر اعلى -تحسين سمعة

زيادة األرباح

تحسين الجودة
تخفيض الكلف
 زيادة االنتاجية كلف اعادة العمل والتالف اقل -كلف الضمان اقل

شكل ( )2طريقان للجودة لتحسين الربحية
Heizer , Jay & Render , Barry , Operations management , 8 th ed., Prentice Hall , New Jersey , 2006 ,p. 194

 13الوقت /التسليم

))Time/ Delivery

تنافس المنظمة ضمن هذه االسبقية من خالل ثالث اسبقيات هي( :محسن والنجار )60-59,2009,

))Krajewski& Ritzman, 2005,64-65

أ -سرعة التسليم

) ) Delivery Speed

وهي سرعة تلبية طلب الزبون ،وتقاس بالوقت بين استالم طلب الزبون وتلبيته ،وتزداد سرعة التسليم
من خالل تقليل هذه الفترة التي تسمى بفترة االنتظار.

ب -التسليم في الوقت

( ( On – Time Delivery

وضمن هذه االسبقية يتم تلبية طلب الزبون في الوقت المحدد والمتفق عليه.
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تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية
ج -سرعة التطوير

( ( Development Speed

ُيعد الوقت مصدر مهم للميزة التنافسية ،لذلك فان قصر الفترة الزمنية لتقديم او تطوير المنتوج تمكن
المنظمة من تقديم المنتجات الجديدة ودخول األسواق بشكل سريع والحصول على اسعار أعلى ،كما إن
تقليص فترة تطوير المنتوج يوفر للمنظمة مبالغ كبيرة نتيجة االقتصاد بالنفقات ( Evans, 1997, 88 ,

.)89

 14المرونة ): ) Flexibility
وتعني "القابلية لالستجابة للتغيرات" ( )Stevenson , 2007 , 38أي "طاقة نظام االنتاج
للتكيف بشكل ناجح للتغير في ظروف البيئة ومتطلبات المعالجة" ( ، )Evans , 1997 , 87وبين كل
من  Jones & Georgeبان المرونة هي "سهولة تغيير أو تبديل الطريقة الداء االنشطة لالستجابة لفعل
المنافسين" ( )Jones & George, 2008,28وهناك انواع من المرونة هي االيصاء

 Customizationأي ارضاء الحاجات الفريدة لكل زبون من خالل تغيير تصاميم المنتوج او الخدمة،

والتنوع الذي يشير الى القابلية النتاج مدى واسع من المنتجات والخدمات بشكل كفؤ ،ومرونة الحجم وتعني
تسريع او ابطاء حجم االنتاج بسرعة لالستجابة للتقلبات في الطلب( .محسن والنجار )60 , 2009
( )Krajewski & Ritzman 2005 , 65اما  Noori & Radforفقد وضعوا تصنيف آخر للمرونة

وكما يبين في الشكل رقم ()3

المزيج  :القابلية النتاج أكثر من جزء في نفس الوقت
مدى المنتوج  :القابلية النتاج مدى واسع من المنتجات

مرونة العملية

الماكنة  :القابلية لتبديل مجموعة اجزاء الى اخرى بسهولة

التعديل  :القابلية لدمج تغييرات تصميم المنتوج
المسار  :القابلية لتبديل تسلسل المكائن التي يمر خاللها الجزء
المرونة
اإلجمالية

التوسع  :القابلية لتوسيع او اعادة تصميم النظام بسهولة
الحجم  :القابلية للعمل ضمن مستويات مختلفة للمخرجات الجزاء
مختلفة او في اوقات مختلفة

مرونة المنتوج

المواد  :القابلية لالحتفاظ باشكال مختلفة للمواد االولية
األنواع  :القابلية لتقديم منتجات جديدة بسرعة ضمن معالجات االنتاج
مرونة البنى التحتية

قابلية الشركة كي تكيف نفسها وهيكلها التنظيمي للتغيرات

الشكل ( )2انواع المرونة
Noori , Hamed & Radford , Russell , (Production and Operations management: Total Quality and
Responsiveness) , McGraw – Hill , USA , 1995 .p.52.

ان استخدام النوع المناسب من المرونة يمكن ان يضيف للمنظمة المزايا التنافسية اآلتية:
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تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية
)(Meredith& Shafer,2011,21-22
االستجابة لطلب الزبون بشكل اسرع ألن وقت التبديل من منتوج ألخر يكون اسرع.
التعرف على احتياجات الزبون عن قرب .

القابلية لتجهيز المنتجات المطلوبة بالحجم المطلوب للسوق .

التصميم بشكل اسرع حسب متطلبات السوق لتلبية احتياجات الزبون الجديدة.
كلف تغيير االنتاج لمقابلة االحتياجات تكون اقل.
القابلية لتقديم خط من المنتوج بدون تحمل كلف تخزين كبيرة.
القابلية لتلبية طلب السوق حتى في حالة تأخر تطوير عمليات االنتاج والتوزيع.

 15االبداع

))Innovation

يعرف االبداع بانه "تقديم سـلع او خـدمات جديـدة او تحسـينها والتـي يريـدها الزبـون او تطـوير طـرق
االنت ــاج او تزوي ــد س ــلع او خ ــدمات جدي ــدة والت ــي فيه ــا تح ــديات خاص ــة "

&

(Jones

)George,2008,28او ه ـ ـ ـ ــو "ايج ـ ـ ـ ــاد منت ـ ـ ـ ــوج  ،عملي ـ ـ ـ ــات  ،اجـ ـ ـ ـ ـراءات افض ـ ـ ـ ــل ألنج ـ ـ ـ ــاز المهم ـ ـ ـ ــات"
( .)Bateman&Snell,2002,539ويصـ ــنف االبـ ــداع الـ ــى ابـ ــداع العمليـ ــة  ،وابـ ــداع المنتـ ــوج  ،فابـ ــداع
العملية تكون نتائجه في طرق افضل لعمل االشياء  ،أي تكون هناك تغيرات تؤثر بطرق انتـاج المخرجـات ،

ام ـ ـ ـ ـ ـ ــا اب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع المنت ـ ـ ـ ـ ـ ــوج تك ـ ـ ـ ـ ـ ــون نتائج ـ ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي تق ـ ـ ـ ـ ـ ــديم س ـ ـ ـ ـ ـ ــلع او خ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمات جدي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة او تحس ـ ـ ـ ـ ـ ــينها
(.)Schermerhorn,2005,466-467
ان االبداع يتطلب انشطة بحث وتطوير متميـزة  ،فالمنظمـات التـي تنـافس مـن خـالل االبـداع يجـب
ان تك ــون ل ــديها الق ــدرة لتط ــوير تقني ــات جدي ــدة وتحويله ــا ال ــى منت ــوج جدي ــد وتقديم ــه ال ــى الس ــوق اس ــرع م ــن
المنافســين وان تكــون اكثــر قــدرة لالســتجابة لحاجــات الزبــائن وتقــديم قيمــة حقيقيــة موازيــة لمــا يدفعونــه (نجــم

 .)533،2004،وان العديــد مــن المنظمــات اخــذت تــدرك اهميــة االبــداع ودوره كنشــاط مــنظم ومنهجــي فــي
التوصل الى منتجات  ،واسواق  ،وتقنيات وعمليات واساليب جديدة تحقق لها الميزة التنافسية.

 3 1 2العالقة بين اإلدارة االلكترونية واالسبقيات التنافسية :
تسـ ــاهم عناصـ ــر االدارة االلكترونيـ ــة فـ ــي تحقيـ ــق االسـ ــبقيات التنافسـ ــية للعمليـ ــات ،فاسـ ــتخدام هـ ــذه
العناصـر ُيحــدث تغييـرات كبيـرة مباشـرة مــن حيـث كيفيــة ادارة العمليــات واداء االنشــطة المختلفــة ،حيــث يــؤدي
الى تخفيض الكلف وتحقيق الكفـاءة بـاالداء وتحسـين جـودة المنتـوج مـن خـالل االتصـال والتفاعـل مـع الزبـائن
والمجهـزين والشـركاء فـي العمـل والوصـول الـى المعلومــات بوقـت اقـل وبشـكل اسـهل وتقليـل كلـف االتصــاالت
.كمــا ان اســتخدام شــبكات االتصــال تُتــيح للمجهـزين المشــاركة فــي تصــميم المنتجــات مــع مصــممي المنظمــة،
ويمكـن للفريـق العامــل علـى تطــوير المنتـوج المشــاركه بالمعلومـات بشـكل متـزامن وبكلفـة اقــل ويكـون التصــميم
افضــل وينجــز اســرع ( )Heizer&Render,2006,463ولصــناع المعرفــة دور فــي تقــديم االبــداعات لمــا
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يمتلك ــوه م ــن مه ــارات ول ــذلك ف ــأنهم ينج ــزون العم ــل بوق ــت اق ــل م ــن االخـ ـرين  .ويس ــاعد اس ــتخدام الش ــبكات
والعناصر االخرى لألدارة االلكترونية وبعض البرمجيات مثل التصميم بمساعدة الحاسوب  ،CADالتصنيع

بمساعدة الحاسوب  ، CAMتخطيط موارد المنظمة  ERPوغيرهـا فـي تقـديم االبـداعات وتقليـل فتـرة تطـوير
المنتــوج ممــا يــؤدي الــى تقليــل الكلــف بشــكل كبيــر وزيــادة المرونــة والوصــول الــى ش ـرائح جديــدة مــن العمــالء
وحصـول المنظمــة علــى معلومــات تمكنهـا مــن اتخــاذ القـرار والــدخول الـى اسـواق جديــدة (العمــري والســامرائي،
.)249 ,2008

المبحث الثالث
الجانب العملي
 11 3الواقع الفعلي لمتغيرات البحث
تم جمع البيانات عن الواقع الفعلي لمتغيرات البحث في الشركة وهي كاالتي:

 1 11 13ـ الواقع الفعلي لالدارة االلكترونية وعناصرها في الشركة
اوالا  :المكونات المادية :
تستخدم الشركة ما يقـارب ( )30جهـاز حاسـوب مـن انتـاج الشـركة وهـي اجهـزة حديثـة موزعـة علـى
اقســام ومواقــع الشــركة المختلفــة ،حيــث يــتم اســتخدامها ألغ ـراض التنبــوء بالمبيعــات واعــداد جدولــة االنتــاج،
وتصميم المنتجات ،والرقابة على المخزون ،ولمطابقة مواصفات المنتجات.

ثانيا ا  :البرمجيات :

يتوافر في الشـركة عـدد مـن البرمجيـات التـي تتناسـب مـع االنشـطة التـي تؤديهـا بعـض االقسـام مثـل
قسم الحاسبة والقسم المالي وقسم البحث والتطوير (والذي تعرض الضرار كبيرة عام .) 2005

ثالثا ا  :قواعد البيانات :

تســتخدم الشــركة قواعــد البيانــات حس ـب طبيعــة ومهنيــة كــل قســم مــن االقســام فيه ـا ،ولــذلك فأنــه يــتم

جمع البيانات وحفظها بالشكل الذي يخدم نشاط القسم ،وال يوجد ترابط بين هذه القواعد.

رابعا ا  :الشبكات ووسائل االتصال :

للشــركة موقــع الكترونــي اســتحدث قبــل ( )3ســنوات وهــو  ،www.eiciraq.comواغلــب م ارســالت
الشـركة تـتم مــن خـالل البريــد االلكترونـي ،كمــا ان الشـركة تعمــل اآلن علـى انشــاء شـبكة محليــة لـربط مواقعهــا
وما زال العمل مستمر لتعدد المواقع.

خامسا ا  :صناع المعرفة والمختصين
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تستعين الشركة بعدد من المختصين في مجال تقانة المعلومـات  ،واغلـبهم مختصـين فـي الحاسـوب
" علــوم او هندســة حاســوب " ويقومــون بتنفيــذ مشــاريع االدارة االلكترونيــة للشــركة او لجهــات اخــرى خارجيــة ،
وكذلك كتابة البرامج او تطويرها حسب متطلبات العمل وكذلك هناك المختصين في مجال االنتاج .

 2 11 13ـ االسبقيات التنافسية
اوالا  :الكلفة المنخفضة:
تعتمد كلف االنتاج على كلفة التقانة المستخدمة ألنتاجه ،وفيما اذا كانت حديثة ،وكـذلك علـى عـدد

الوحدات المنتجة .وفيما يتعلق بمنتجات الشركة فان كلفة انتاجها اعلى من كلـف انتـاج المنتجـات المنافسـة "
المستوردة " لالسباب االتية -:
 )1تعرض معامل الشركة ألضرار كبيرة نتيجة العـدوان علـى العـراق عـام  2005وحاولـت الشـركة تعـويض
بعض من هذه الخسائر على وفق امكانياتها.

 )2وجود فائض في العمالة والذي يشكل تكلفة اضافية.
 )5توقف االنتاج لفترات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي او عدم توفر المواد.
 )4عــدم اســتخدام الطاقــة المتاحــة بالكامــل وذلـك لتذبــذب الطلــب واالحتيــاطي مــن المخــزون وانتــاج منتجــات
بمواصفات جديدة نتيجة التطور التقني وتغير التصاميم.
 )3وقد انعكس ذلك علـى سـعر البيـع فـان سـعر البيـع لمنتجـات الشـركة اعلـى مـن سـعر المنتجـات المنافسـة
مع االخذ باالعتبار ان الرسوم الكمركية المفروضة على السلع المستوردةقليلة وبذلك فان الكلفة التجارية

منخفضة.

ثانيا ا  :الجودة :
 )2يــتم االهتمــام بجــودة المنتــوج مــن خــالل قســم الســيطرة النوعيــة ومــن خــالل الفحــص النهــائي ويقــوم القســم
بفحص المواد االولية التي يتم استالمها ،وتحرص الشركة على شراء مـواد ذات مواصـفات جيـدة ،وتقـدم
الشركة خدمات ما بعد البيع (الصيانة) والتي تعد ميزة لها ،حيث هناك قسم خدمات ما بعد البيـع يـرتبط
بالمع ــاون الفنـ ــي .كمـ ــا ان الشـ ــركة ملتزمـ ــة بالمواص ــفات الدوليـ ــة للصـ ــناعات االلكترونيـ ــة وعلـ ــى وفـ ــق
المواص ــفات العالمي ــة ،وته ــتم بمواص ــفات الجمالي ــة ،االعتمادي ــة ،االقتص ــادية ،والس ــهولة  ،واالم ــان ف ــي
االستعمال والمتانة للمنتوج  .اما نسبة التلف المسموح به فهي اقل من . %1

ثالثا ا  :الوقت  /التسليم:

 )1تقــوم الشــركة بانتــاج العديــد مــن المنتجــات وتخزينهــا فــي المخــازن وعــرض جــزء منهــا للبيــع ،ولــذلك فــان
حســاب اوقــات االســتحقاق للمنتــوج يعتمــد علــى حســاب دورة التصــنيع ،وهــذه قديحــدث فيهــا تــأخير نتيجــة
انقطاع التيار الكهربائي ،او عطل المكائن لتقادمها ،وصعوبة المواصالت وتاخر وصول المواد ،اال ان

االوقات الفعلية مقاربة لما مخطط .
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 )3رابعاً :المرونة:

 )2تنــتج الشــركة منتجــات متنوعــة نمطيــة وغيــر نمطيــة مثــل الحاســبات والتلفزيونــات ،والراديـوات ،والهواتــف،

واجهزة الحماية المنزلية وحمايـة المكيـف والعاكسـات ،والبـداالت التناظريـة والرقميـة ،ولـدى الشـركة القـدرة

لالستجابة للتغيرات في كمية الطلب.

خامسا ا  :االبداع :

تقــدم الشــركة منتجــات جديــدة او تقــوم بتحســين الموجــود ،ومنهــا تصــنيع االجهـزة التــي تعمــل بالطاقــة
البديلة  ،واج ارء التحسينات على اغلب منتجاتها ،كما انها تعمل للدخول السواق جديدة.

 2 1 3تحليل نتائج قياس متغيرات البحث
يتم ضمن هذه الفقرة وصف اجابات العينة عن االسـئلة الـواردة فـي االسـتبانة التـي تخـص متغيـري
البحث االدارة االلكترونية واالسبقيات التنافسية.

 11 21 3تحليل نتائج قياس لالدارة االلكترونية
يظهر الجدول رقم ( )2االوساط الحسابية لالدارة االلكترونية وعناصرها حيث كانت جميعها اعلى

من الوسط الفرضي البالغ ( )5وهي كاآلتي:

جدول ()2
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالهمية النسبية لالدارة االلكترونية ()N=38
االهمية النسبية
االنحراف
الوسط
ت المتغيرات
المعياري
الحسابي
77.1
0.632
3.855
 11المكونات المادية.
72.8
0.761
3.64
 12البرمجيات.
72.5
0.794
3.623
 13قاعدة البيانات.
77.4
0.615
3.87
 14الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكات ووس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل
االتصال.

15

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناع المعرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

16

اجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي االدارة

3.75

0.705

75

والمختصين.

31743

116.1

741.6

االلكترونية.
 )1حقــق متغيــر المكونــات الماديــة اعل ــى االوســاط الحســابية وبلــغ ( )3. 855بــانحراف معي ــاري مق ــداره
( )0.632وكانت االهمية النسبية ( )%77. 1والتي تبين اتفاق عينـة البحـث علـى ان الشـركة تسـتخدم
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الحواسيب النجاز االنشـطة المختلفـة  ،كمـا انهـا تسـعى القتنـاء احـدث هـذه االجهـزة وملحقاتهـا ،ولكـن ال
يوجد نظام مركزي لربط هذه الحواسيب.

 )2امــا البرمجيــات فقــد بلــغ الوســط الحســابي لهــا ( )3 . 64وانحـراف معيــاري مقــداره ( )0.761وباهميــة
نســبية بلغــت ( )%72.8ممــا يعبــر عــن اتفــاق عينــة البحــث علــى ان الشــركة تمتلــك برمجيــات متطــورة
النجاز االنشطة المختلفة كما انها تستخدم في العمليات االنتاجية ويتم تطويرها كي تتالئم مع متطلبـات
العمل وتوفر المعلومات للمدراء التخاذ القرار وتقييم االعمال بسرعة وفاعلية.
 )5اظه ــر متغيـ ـر قاع ــدة البيانـــات وس ــطاً حس ــابياً مق ــداره ( )3.623ب ــانحراف معي ــاري ( )0.794وتش ــير
االهمية النسبية لهذا المتغير ومقدارها ( )%72.5الى اتفاق عينة البحث علـى ان البيانـات يـتم تخزينهـا

بشــكل يســهل اســترجاعها كمــا يمكــن للعديــد مــن االط ـراف ذات العالقــة الحصــول علــى المعلومــات التــي
يحتاجونهــا مــن قاعــدة البيانــات ويــتم تحــديث هــذه البيانــات ،اال ان قاعــدة البيانــات فــي الشــركة ال تضــم
البيانات لكل االنشطة.

 )4كان الوسط الحسابي للشـبكات ووسـائل االتصـال ( )3 . 87بـانحراف معيـاري ( )0.615واهميـة نسـبية
( )%77 . 4وهـذا يعنـي اتفـاق عينـة البحـث علـى ان الشـركة تسـتخدم شـبكة االنترنـت للحصـول علـى
احــدث المعلومــات ذات العالقــة بانشــطتها ولالتصــال بفروعهــا  ،كمــا انهــا تســتخدمها لالتصــال بــبعض
الع ــاملين داخ ــل الش ــركة ولك ــن بش ــكل اق ــل  ،وي ــتم اس ــتخدام اله ــاتف النق ــال والبري ــد االلكترون ــي ألنج ــاز

االعمال المختلفة.

 )3حقـق متغيـر صـناع المعرفـة والمختصـين وسـطاً حسـابياً مقـداره ( )3 . 75بـانحراف معيـاري ()0.705

واهميــة نســبية ( )%75وهــذا يبــين اتفــاق عينــة البحــث علــى ان الشــركة تســتعين بــافراد يمتلكــون القــدرات
العلمية ،والعملية في مجـال تقانـة المعلومـات واالتصـال وكـذلك يواكـب هـؤالء االفـراد آخـر التطـورات فـي
مجال عملهم ،اما فيما يتعلق بتوظيف معارفهم وخبراتهم النجـاز العمـل بشـكل اكثـر فاعليـة وكفـاءة فقـد
كان هناك عدم اتفاق قليل في االجابات وكذلك بخصوص اقامة الدورات المتعلقة بأحدث التقنيات.

 )2كــان ألجمــالي األدارة األلكترونيــة وســطاً حســابياً مقــداره ( )3.748بــانحراف معيــاري ( )0.691واهميــة
نسبية (.)%74.96

 21 21 3تحليل نتائج قياس االسبقيات التنافسية
يتضـح مـن الجــدول رقـم ( )5االوســاط الحسـابية واالنح ارفــات المعياريـة واالهميــة النسـبية لألســبقيات
التنافسية  ،وفيما يأتي عرض لهذه القيم وكانت جميعها فوق الوسط الفرضي ()3
جدول ( )3األوستب اعحستيي والمنحرافت اعوةيتري واألهوي اعمنسيي عألسيقيت اعتمنتفسي

ت

المتغيرات

مجلة
الدنانير

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

022

األهمية
النسبية
العدد
الثالث

()N=38

الترتيب

تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية
 11الكلفة المنخفضة

3.525

0.601

70.5

3

 12الجودة

4.14

0.446

82.8

1

 13الوقت/التسليم

3.903

0.511

78.1

2

 14المرونة

3.66

0.573

73.2

4

 15اإلبداع

3.786

0.569

75.7

5

 16اجمالي االسبقيات

3. 803

0.536

76.1

 )1اظهرت اسبقية الكلفة المنخفضة وسطاً حسابياً مقداره ( (3.525وهو اقـل االوسـاط الحسـابية  ،بـأنحراف
معياري ( )0.601واهمية نسبية ( ،)%70.5مما يشير الى اتفاق عينة البحـث علـى ان الشـركة تحقـق
تخفيض لكلفة انتاج الوحـدة الواحـدة مـن خـالل عملهـا علـى تقليـل التـالف والمعـاد وتقليـل كميـة المخـزون
وتعزيـز مسـتوى االنتاجيـة .اال ان اسـعار منتجاتهـا غيـر تنافسـية فهـي ليسـت اقـل مـن اسـعار المنافسـين،
وكذلك فان ارباحها ليست عالية.
 )2كــان للجــودة اعلــى األوســاط الحســابية والــذي بلــغ ( )4.14بــانحراف معيــاري ( )0.446ومســتوى أهميــة
( ، )%82.8وهذا يشير الى اتفاق عينة البحث على اهتمام الشركة بجودة المنتجات من خالل تأكيدها
علــى زيــادة نســبة المنتجــات المطابقــة للمواصــفات  ،واالهتمــام بعمليــات الفحــص والحصــول علــى م ـواد
اولية ذات مواصفات جيدة مما انعكس في انخفاض عدد الشكاوي المقدمة من الزبائن.
 )5امــا اس ــبقية الوقــت او الس ــرعة ف ــي التســليم فق ــد كــان الوس ــط الحس ــابي له ــا ( )3.903ب ــانحراف معي ــاري
( )0.511واهميــة نســبية ( ،)%78.1ممــا يــدل علــى اتفــاق عينــة البحــث علــى ان الشــركة تعمــل علــى

تقليل وقت االنتظار  ،وتقليل وقت تهيئة المكائن وتقديم المنتجات الجديدة بسرعة الى السوق.
 )4حققـ ــت اس ـ ــبقية المرونـ ــة وس ـ ــطاً حسـ ــابياً مق ـ ــداره ( )3.66ب ـ ـأنحراف معي ـ ــاري ( )0.573واهميـ ــة نس ـ ــبية
( ، )%73.2ممــا يبــين ان عينــة البحــث تتفــق علــى ان الشــركة تقــدم منتجــات متنوعــة ولــديها امكانيــة
لالستجابة للتغيرات في كمية الطلب كما انها تنتج اكثر من جزء من المنتوج في نفس الوقت.

 )3بلـ ـ ـ ـ ـ ــغ الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ـ ـ ــابي لالب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ( )3.786بـ ـ ـ ـ ـ ــانحراف معي ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ( )0.569واهميـ ـ ـ ـ ـ ــة نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبية
( )%75.7ويتضـح مــن ذلـك ان آراء عينــة البحـث تتفــق علـى تقــديم الشـركة لمنتجــات جديـدة ،واجراءهــا
لتحسينات على المنتجات الموجودة وكذلك فيما يتعلق بالعمليـات االنتاجيـة كمـا انهـا تـدعم نشـاط البحـث
والتطوير وتشجع االفراد لتقديم االفكار الجديدة ولكن بمستوى اعلى من المتوسط بقليل.

 )2اظهر اجمالي االسبقيات وسطاً حسـابياً مقـداره ( )5.305بـانحراف معيـاري (، )0.536ويشـير ذلـك الـى
ان االهتمام باالسبقيات فوق المتوسط.

 3 .3اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات البحث

مجلة
الدنانير

022

العدد
الثالث

تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية
للتحقق من صحة فرضية االرتباط الرئيسة والفرضيات الفرعية تم استخراج معامل ارتباطوقياس
معنوية هذا المعامل ،وكانت العالقات كما موضحة في الجدول رقم ( )4وهي كاآلتي:

جدول رقم ( )4عالقات االرتباط بين اإلدارة االلكترونية وعناصرها واألسبقيات التنافسية
المتغير
المعتمد
/المتغير
المستقل
المكونات
المادية
البرمجيات
قاعدة
البيانات
الشبكات
ووسائل
االتصال
صناع
المعرفة
والمختصين
اجمالي
عناصر
االدارة
االلكترونية
عدد
العالقات
لالسبقيات
مع عناصر
االدارة
النسبة
المئوية %

6

100
83

الكلفة
المنخفضة

الجودة

الوقت/التسليم

*0.271

**0.435

**0.428

**0.404** 0.389** 0.379

0.246

**0.398

**0.391

**0.392** 0.373** 0.366

5

0.234

**0.376

**0.375

*0.358

**0.374** 0.368

5

83

*0.301

**0.437

**0.431

**0.415** 0.421** 0.418

6

100

*0.265

**0.409

**0.396

**0.387** 0.381** 0.375

6

100

0.259

**0.422

**0.418

**0.395** 0.398** 0.381

المرونة

االبداع

اجمالي
االسبقيات

عدد
العالقات
لعناصر
االدارة

النسبة
المؤوية

3

6

6

6

6

6

50

100

100

100

100

100

 )1كان لمتغير المكونات المادية ست عالقات ارتباط موجبة ذات داللة معنوية مع االسبقيات التنافسية
واجمالي االسبقيات أي ما نسبته  %100من مجموع العالقات ،وكانت اقوى هذه العالقات مع متغير
الجودة  ،ثم الوقت/التسليم ثم اجمالي االسبقيات ثم االبداع ثم المرونة واخي اًر الكلفة المنخفضة .وكانت

معامالت االرتباط ( )0.379( ، )0.389( ،)0.404(، )0.428( ،)0.435بمستوى معنوية ()0.01
 ،وكانت عالقة االرتباط مع الكلفة المنخفضة بمستوى معنوية ( )0.05وبلغ معامل االرتباط (.)0.271
وهذا يشير الى ان استخدام الشركة لعناصر االدارة االلكترونية يسهم في تعزيز اغلب االسبقيات التنافسية
 ،حيث كلما زاد عدد الحواسيب المستخدمة وكانت حديثة زاد مستوى االسبقيات التنافسية كالجودة وسرعة

التسليم والمرونة وتقديم االبداعات وانخفضت الكلفة.

مجلة
الدنانير

022

العدد
الثالث

تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية
 )2حقق متغير البرمجيات خمس عالقات ارتباط موجبة ذات داللة معنوية وكانت مع الجودة واجمالي
االسبقيات والوقت/التسليم واالبداع والمرونة وبلغت معامالت االرتباط ()0.391( ،)0.392( ،)0.398

 )0.366( ،)0.373( ،على التوالي وبمستوى معنوية ( ، )0.01ولم يحقق أي عالقة ارتباط ذات داللة
معنوية مع الكلفة المنخفضة  .ومن هذه النتائج يتضح ان للبرمجيات دور في تحسين جودة المنتجات
والسرعة في التسليم بتقليل وقت االنتظار ،وزيادة المرونة وتقديم االبداعات.
 )3اظهر متغير قاعدة البيانات عالقة ارتباط بمستوى معنوية ( )0.01مع اجمالي االسبقيات التنافسية وبلغ
معامل االرتباط ( ،)0.374كما حقق اربع عالقات ارتباط مع االسبقيات التنافسية وهي الجودة ،الوقت /
التسليم  ،والمرونة ،واالبداع وبلغت معامالت االرتباط ()0.368( ،)0.358( ، )0.375( ،)0.376

بمستويات معنوية ( ،)0.01( ،)0.05( ،)0.01( ،)0.01وكان اجمالي عدد العالقات خمس عالقات
ارتباط أي ما نسبته  %83من مجموع العالقات .وهذا يدل على ان وجود قاعدة بيانات تضم بيانات
لمختلف االنشطة ويمكن استرجاعها بسهولة وتحديثها باستمرار ويمكن للعديد من االطراف الحصول على

المعلومات المطلوبة منها يؤدي الى تحقيق تخفيض في الكلف وتحسن الجودة وتقليص وقت التهيئة

واالعداد لتقليل وقت االنتظار والسرعة في التسليم وزيادة المرونة بتنويع المنتجات واالستجابة السريعة
للتغير في الطلب وزيادة القدرة على االبداع.
 )4اما عنصر الشبكات ووسائل االتصال فقد حقق ست عالقات ارتباط كانت اغلبها بمستوى معنوية
( )0.01وكانت مع الجودة  ،الوقت/التسليم ،المرونة  ،االبداع واجمالي االسبقيات بمعامالت ارتباط
( )0.415(،)0.421( ،)0.418( ، )0.431( ،)0.437على التوالي وعالقة ارتباط بمستوى معنوية
( )0.05مع الكلفة المنخفضة بمعامل ارتباط ( .)0.301وهذا يؤشر على ان استخدام شبكة االنترنت
والهواتف النقالة والبريد االلكتروني يؤدي الى تعزيز االسبقيات التنافسية.
 )5حقق عنصر صناع المعرفة والمختصين ست عالقات معنوية أي ما نسبته  %100من مجموع العالقات
 ،وكانت مع الكلفة المنخفضة ،الجودة ،الوقت/التسليم ،المرونة ،االبداع ،اجمالي االسبقيات بمعامالت

ارتباط ( )0.265بمستوى معنوية ( )0.05و()0.387( ،)0.381( ،)0.375( ،)0.396( ، )0.409
بمستوى معنوية ( .)0.01وتشير هذه النتائج الى ان االستعانة بافراد يمتلكون المهارات والخبرات في
مجال تقانة المعلومات واالتصاالت واالنتاج ومواكبتهم آلخر التطورات في مجال عملهم يؤدي الى

تخفيض كلفة المنتوج وتحسين جودته وسرعة ايصاله للزبون وتقليل وقت االنتظار وسرعة االستجابة

للتغير في الطلب وانتاج اكثر من جزء للمنتوج في نفس الوقت وتقديم االفكار االبداعية لتقديم منتوج جديد
او تحسينه وكذلك بالنسبة للعملية االنتاجية.
 )6حقق اجمالي االسبقيات التنافسية ست عالقات ارتباط معنوية مع عناصر االدارة االلكترونية الخمس ومع
اجمالي هذه العناصر أي ما نسبته  % 100من مجموع العالقات وكان جميع هذه العالقات بمستوى

مجلة
الدنانير

022

العدد
الثالث

تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية
معنوية ( ،)0.01وكذلك كل من اسبقية الجودة ،الوقت/التسليم ،المرونة ،االبداع فإن كل منها حقق ست
عالقات ذات داللة معنوية ،اما اسبقية الكلفة المنخفضة فقد كانت لها ثالث عالقات ارتباط بمستوى

معنوية ( )0.05من مجموع ست عالقات أي ما نسبته .%50

 )7كان ألجمالي عناصر االدارة االلكترونية خمس عالقات ارتباط كانت جميعها بمستوى معنوية ()0.01

 )3مع كل من الجودة ،والوقت/التسليم ،المرونة ،واالبداع ،واجمالي االسبقيات التنافسية بمعامالت ارتباط

( )0.395( ،)0.398( ،)0.381( ،)0.418( ،)0.422على التوالي ولم يحقق عالقة ارتباط معنوية
مع اسبقية الكلفة المنخفضة.

 ).وتمثل نتائج التحليل لعالقات االرتباط اسناد كافي لقبول الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية باستثناء
فرضيات عالقة كل من البرمجيات ،وقاعدة البيانات ،واجمالي عناصر االدارة االلكترونية مع الكلفة

المنخفضة اذ ترفض هذه الفرضيات.

 4 . 3اختبار عالقات التأثير
نصت الفرضية الرئيسة الثانية على (وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية لالدارة االلكترونية
وعناصرها في االسبقيات التنافسية للعمليات) .وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام نموذج االنحدار
الخطي البسيط وكانت النتائج كما موضحة في الجدول رقم ( )5وهي كاآلتي:

جدول ( )5عالقات التأثير لالدارة االلكترونية في االسبقيات التنافسية

R2

F

R2

F

R2

F

R2

F

R2

F

R2

المكونات
المادية

5.6

*4.325

25.6

**24.27

24.3

**21.571

19.6

**17.328

21.3

**18.041

4.14

**751362

6

البرمجيات

0.1

0.043

18.6

**15.093

19.4

**17.102

15.9

**13.101

17.4

**14.041

4113

**631.11

111
33
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العدد
الثالث

F

المتغير
المستقل
اإلدارة
االلكترونية

5

عدد العالقات

الكلفة
المنخفضة

الجودة

الوقت /
التسليم

المرونة

االبداع

النسبة المئوية

المتغير
المعتمد
األسبقيات
التنافسية

تأثير
عناصر
االدارة
االلكترونية
في
اجمالي
االسبقيات
التنافسية

تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية

0.05
6.1
4.3

*5.451
3.164
*5.901

59

**69.831

50.3

**62.95

34

**37.533

42

**51.933

671.

**.11377

7.4

0.103

15.8
32.7

**33.934
**23.175

24.9

**13.092

14.6
30.4

**31.32
**20.352

22.9

**12.111

6.9
20.7

**17.842
**15.491

18.3

**5.861

11.6
27

**26.560
**17.835

20.5

**9.102

3115
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 )1اظهرت المكونات المادية عالقة تأثير ذات داللة معنوية في اجمالي االسبقيات التنافسية  ،وبلغت قيمة
 )75.362( Fوهي اكبر من قيمة  Fالجدولية عند مستوى معنوية ( )0.01وبدرجة حرية ))1.7
وبلغ معامل التحديد ( )%49.4( )R2أي ان المكونات المادية تفسر ما نسبته ( )%49.4من
االختالفات التي تحدث في االسبقيات التنافسية  ،كما ان هذا المتغير حقق اربع عالقات تأثير بمستوى

معنوية ( )0.01مع كل من الجودة ،والوقت/التسليم ،والمرونة ،واالبداع وبلغت معامالت التحديد
( ،)21.3( ،)19.6( ،)23.3( ،)25.6على التوالي وعالقة تأثير بمستوى معنوية ( )0.05في
الكلفة المنخفضة بمعامل تحديد(. (5.6
 )2كان لعنصر البرمجيات خمس عالقات تأثير بمستوى معنوية ( )0.01وكانت اقوى هذه العالقات في

اسبقية الوقت/التسليم حيث بلغ معامل التحديد ( )%19.4أي ان هذا العنصر يفسر ما نسبته
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( )%19.4من االختالف في اسبقية الوقت/التسليم وبلغت قيمة ( )17. 102( )Fوهي اكبر من
القيمة الجدولية عند مستوى معنوية ( )0.01وتأتي عالقة التأثير في اسبقية الجودة بالمرتبة الثانية

حيث بلغ معامل التحديد ( )%18.6ثم االبداع بمعامل تحديد ( )%17.4ثم المرونة بمعامل تحديد
( ) %15.9ولم يكن لهذا العنصر عالقة تأثير معنوية في الكلفة المنخفضة حيث بلغت قيمة F
( )0.43وهي أقل من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية ()0.01و( )0.05وبلغ معامل
التحديد(.)%0.1
 )5حقق عنصر قاعدة البيانات خمس عالقات تأثير معنوية في اجمالي االسبقيات التنافسية واسبقيات

الجودة  ،الوقت  ،المرونة  ،واالبداع وكانت قيم ( )Fاكبر من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية

( )0.01و ( ،)0.05حيث بلغت ()9.102( ، )5.861( ،)12.111( ،)13.092( ،)41.851
وبلغ معامل التحديد ( )%11.6( ، )%6.9( ، )%14.6( ،)%15.8( ، )%31.5ولم تكن لهذا
العنصر عالقة تأثير ذي داللة معنوية في الكلفة المنخفضة ،وتكون نسبة عدد العالقات التأثير

المعنوية  %83من مجموع عدد العالقات.

 )4اظهرت نتائج نموذج االنحدار البسيط ست عالقات تأثير ذات داللة معنوية للشبكات ووسائل االتصال
مع اجمالي االسبقيات واالسبقيات التنافسية وكانت اغلبها عند مستوى ثقة ( )0.99باستثناء العالقة
التأثيرية في الكلفة المنخفضة حيث كانت بمستوى ثقة( )0.95و بلغت قيمة ( )5.451( )Fوهي اكبر

من الجدولية عند مستوى معنوية ( )0.05وبلغ معامل التحديد ( )%6.1اما معامل التحديد للتأثير في

الجودة فكان ( ،)%32.7وللوقت ( ،)30.4وللمرونة ( )%20.7ولالبداع ( )%27والجمالي
االسبقيات ( ،)%51.8وتكون نسبة عالقات التأثير لهذا العنصر في االسبقيات التنافسية واجمالي هذه
االسبقيات .%100
 )3حقق عنصر صناع المعرفة والمختصين خمس عالقات تأثير ذات داللة معنوية في االسبقيات
التنافسية الجودة  ،الوقت  ،المرونة  ،االبداع واجمالي االسبقيات حيث كانت قيمة ( )Fاكبر من القيمة
الجدولية

عند

مستوى

معنوية

(،)0.01

وبلغت

معامالت

التحديد

()%24.9

 ،)%41.6(،)%20.5(،)%18.3(،)%22.9(،ولم يحقق اي عالقة تأثير معنوية في الكلفة
المنخفضة ،فتكون نسبة عدد عالقات التأثير لهذا العنصر في االسبقيات التنافسية .%83

 )2كان أل جمالي االدارة االلكترونية ست عالقات تأثير معنوية في االسبقيات واجمالي االسبقيات  ،وكانت
اضعف هذه العالقات التأثيرية مع الكلفة المنخفضة حيث كانت قيمة ( )5.901( )Fوهي اكبر من
الجدولية عند مستوى معنوية ( )0.05وبلغ معامل التحديد ( ،)%7.4اما عالقات التأثير في اجمالي
االسبقيات ،وكل من الجودة ،الوقت ،المرونة ،االبداع فكانت بمستوى معنوية ( )0.01وبلغت

معامالت التحديد ( )%42( )%34( )%50.3( )%59( ، )%67.9وبذلك تكون نسبة عالقات
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التأثير لالدارة االلكترونية في االسبقيات  %100وهذا يشكل اسناد كافي لقبول فرضية التأثير الرئيسة
والفرضيات الفرعية باستثناء فرضيات تأثير كل من البرمجيات ،وقاعدة البيانات ،وصناع المعرفة في

الكلفة المنخفضة ،اذ ترفض هذه الفرضيات.

المبحث الرابع
االستنتاجات والتوصيات
 1 . 4االستنتاجات
ان اهم االستنتاجات التي تم التوصل اليها هي:
 )1يعد مصطلح االدارة االلكترونية من المصطلحات الحديثة التي تناولتها أدبيات الفكر االداري باهتمام
لما لها من دور في تغيير اداء المنظمات نحو االفضل والحد من السلبيات.
 )2تؤكد العديد من االدبيات على اهمية تحديد المنظمة لالسبقيات التنافسية والتركيز على واحدة او اكثر
من هذه االسبقيات للتفوق على المنافسين.

 )5اظهرت نتائج قياس االدارة االلكترونية وعناصرها اوساطاً حسابية فوق المتوسط مما يشير الى اتفاق
آراء عينة البحث على توافر هذه العناصر في الشركة لكنها ليست ضمن المستوى المطلوب الذي

يغطي االحتياجات واالنشطة بالكامل.
 )4تفرض االوضاع والتحديات الخارجية على الشركة التركيز على اسبقيات معينة ومنها ،الجودة ،اذ

اليمكن التحكم ببعض االسبقيات العتبارات خارجة عن سيطرة الشركة وهذا ما اظهرته نتائج قياس

االسبقيات التنافسية.
 )3حققت المتغيرات المستقلة عالقات ارتباط ذات داللة معنوية مع أغلب المتغيرات المعتمدة وبذلك تقبل
الفرضية الرئيسة االولى واغلب الفرضيات الفرعية ،باستثناء بعض فرضيات االرتباط مع الكلفة.
 )2اظهرت اغلب المتغيرات المستقلة عالقات تأثير ذات داللة معنوية في المتغيرات المعتمدة ،وبذلك تقبل
الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات الفرعية ،باستثناء فرضيات التأثير في الكلفة حيث لم تحقق سوى
عالقتين معنويتين من مجموع ست فرضيات وبذلك ترفض هذه الفرضيات ،وهذا ال يتفق مع ما تؤكده
االدبيات من تأثير هذه العناصر في انخفاض الكلف.
 )1يتضح من النتائج السابقة انه رغم اد ارك ادارة الشركة ألهمية االدارة االلكترونية اال ان استخدام بعض
عناصرها ليس بالمستوى المطلوب والذي انعكس على ضعف عالقات االرتباط والتأثير او انعدامها.

 )3قلة االستفادة من المزايا التي توفرها عناصر االدارة االلكترونية المستخدمة في الشركة لتحقيق تخفيض
في كلف المنتوج.
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 )2ارتفاع اسعار منتجات الشركة مقارنة بالمنافسين ،حيث تشكل السلع االجنبية عبء تنافسي على
الشركة.

 )10وجود سعي وجهد متواصل من قبل المسؤولين في الشركة لتنشيط العمل وتقديم المنتجات الجديدة او
تحسينها ،واستي ارد المواد ذات الجودة المتميزة  ،لمواجهة المنافسة في السوق.
 )11افتقار الصناعة العراقية بشكل عام للدعم المناسب الذي يمكنها من مواجهات التحديات التي تتعرض
لها.

 2 . 4التوصيات
في ضوء االستنتاجات السابقة يمكن اقتراح التوصيات اآلتية:
 )1تبني الشركة لرؤيا واضحة فيما يتعلق باالسبقيات التنافسية وتحديد المجال الذي يمكن ان تنافس فيه
وتوجيه الموارد نحوه .

 )2زيادة اهتمام الشركة باش ارك العاملين في دورات تدريبية في مجال تقانة المعلومات واالتصاالت.
 )5حث العاملين لالستفادة القصوى من التقانة الموجودة وتوعيتهم بأهميتها واثرها في تحقيق التفوق
للشركة من خالل تأثيرها في االسبقيات التنافسية .

 )4التركيز على المنتجات والمجاالت التي حققت فيها الشركة النجاح واستثمارها لتحقيق نجاحات اخرى
 )3بناء قاعدة بيانات لربط انشطة الشركة المختلفة وتحديثها باستمرار.
 )2زيادة االهتمام والتخصيصات ألنشطة البحث والتطوير وتوفير التقانة المناسبة لدورها في تقديم
االبداعات.
 )1تشكيل فرق عمل من المختصين في تقانة المعلومات واالتصاالت والمختصين في االنتاج لتبادل
المعلومات وتقديم آخر المستجدات في مجال عمل الشركة.

 )3التركيز على اسبقية تخفيض الكلفة لدورها في تحقيق السعر التنافسي.
 )2على الشركة توفير التقانة التي تتالئم مع حاجتها ألداء االنشطة بكفاء.
 )10توفير الدعم للشركات الصناعية للنهوض بها .
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المتغيرات
أوالً :عناصر اإلدارة االلكترونية
أ .المكونات المادية Hardware
 .1تستخدم الشركة الحاسوب إلنجاز األنشطة المختلفة.
 .2إن عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة وملحقاتها كافية
ألداء الوظائف واألنشطة المختلفة في الشركة.

 .5يوجد نظام مركزي لربط حواسيب الشركة لتبادل
المعلومات بين األقسام المختلفة وخطوط اإلنتاج .

 .4تسعى الشركة القتناء احدث أجهزة الحاسوب
وملحقاته.

ب .البرمجيات

Software

 .1تمتلك الشركة برامجيات متطورة النجاز األنشطة
المختلفة.

 .2تستفيد الشركة من البرمجيات النجاز العمليات اإلنتاجية

بشكل كفوء.

 .5يتم تطوير البرمجيات كي تتالءم مع متطلبات العمل
في الشركة.

 .4توفر البرمجيات المستخدمة المعلومات المناسبة التخاذ
القرار في الوقت المحدد.

 .3تمكن البرمجيات المستخدمة المدراء من تقييم األعمال
بسرعة وفاعلية.
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جـ  .قاعدة البيانات

Database

 .1تضم قاعدة البيانات في الشركة البيانات المطلوبة
لمختلف األنشطة التي تمارس فيها.

 .2يتم خزن البيانات بشكل يسهل استرجاعها.
 .5يمكن للعديد من األطراف ذات العالقة الحصول على

المعلومات المطلوبة من قاعدة البيانات ومنهم المختصين

والعاملين في اإلنتاج.

 .4يتم تحديث البيانات بشكل مستمر.
 .3يتم الحصول على البيانات المخزنة من األطراف ذات
العالقة ومنهم المجهزين والزبائن.

د .الشبكات ووسائل االتصال
communication devices

&Network

 .1تستخدم الشركة شبكة االنترنت للحصول على احدث
المعلومات ذات العالقة بأنشطتها ومنتجاتها.

 .2تستخدم الشركة شبكة االنترنت لالتصال بين العاملين
داخل الشركة النجاز األعمال بوقت اقل وبشكل أسهل.

 .5تستخدم الشركة شبكة االكسترانت لالتصال بالمجهزين
لالستفادة من خبراتهم في تطوير المنتوج .

 . 4يتم استخدام الهاتف النقال  ،البريد االلكتروني النجاز

األعمال واالتصال بالمجهزين والموزعين ،والوكالء وانجاز

الصفقات بسهولة.

 .3تستخدم الشركة الشبكات لالتصال بفروعها ويتم
المشاركة في المعلومات والعمل بشكل متزامن.

هـ  .صناع المعرفة والمختصين
workers & specialist

knowledge

 .1تستعين الشركة بأفراد يمتلكون المهارات والقدرات العلمية
والعملية في مجال تقنية المعلومات واالتصال.

 .2يواكب المختصون في تقانة المعلومات واالتصال
والمختصون في االنتاج كل التطورات في مجال عملهم .
 .5يوظف المختصون في تقانة المعلومات واالتصال،
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تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية
واإلنتاج معارفهم وخبراتهم لتوليد معارف جديدة تخدم انجاز

العمل في الشركة بشكل اكثر فعالية وكفاءة.

 .4تهتم الشركة بإقامة الدورات التدريبية في مجال استخدام
الحاسوب والبرمجيات المختلفة واالتصال عبر الشبكات .

 .3يعمل المختصون في تقانة المعلومات واالتصال
والمختصين في اإلنتاج مع األفراد في األنشطة األخرى

كفريق ،ويتبادلون المعلومات المتعلقة بأحدث التقنيات في

مجال اإلنتاج لالستفادة منها.

ثانيا  :األسبقيات التنافسية Competitive Priorities
أ .الكلفة المنخفضة Low cost :
 .1تحقق الشركة تخفيض لكلفة إنتاج الوحدة الواحدة .
 .2تسعى الشركة الى تقليل كمية التالف والمعاد من
المنتوج .
 .5تقدم الشركة منتجاتها بأسعار اقل من المنافسين .
 .4تركز الشركة على تقليل كمية المخزون .
 .3تحقق الشركة أرباح عالية .
 .2تعمل الشركة بالشكل المطلوب لتعزيز مستوى اإلنتاجية
.
ب  .الجودة Quality :
 .1تقوم الشركة بتصنيع المنتوج على وفق احتياجات
المستهلك وتوقعاته.
 .2تؤكد اإلدارة على زيادة نسبة المنتجات المطابقة
للمواصفات.
 .5زيادة االهتمام بالجودة وعمليات الفحص .
.4تسعى الشركة للحصول على مواد اولية ذات جودة
متميزة.
 .3االهتمام بجودة المنتوج ومواصفاته.
 .2انخفاض عدد الشكاوي المقدمة من الزبائن.
جـ  .الوقت/التسليم

Time Delivery

 .1تقليل وقت انتظار الزبون الستالم المنتوج (سرعة
التسليم).

 .2تحرص الشركة على تسليم المنتوج للزبون بالوقت
المتفق عليه.
 .5تقليل الوقت لتصنيع المنتوج (وقت دورة اإلنتاج)
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تأثير اإلدارة االلكترونية في األسبقيات التنافسية
مقارنة بالمنافسين.
 .4تعمل الشركة على تقليل وقت تهيئة وإعداد المكائن
 .3تقدم الشركة المنتجات الجديدة إلى السوق بسرعة.
.2العمل على تسهيل خطوات تطوير المنتوج والسرعة في
انجازها.
د .المرونة Flexibility :
 .1تقدم الشركة مدى واسع من المنتجات بسهولة (تنوع)
 .2تقوم الشركة باالستجابة إلجراء تغيرات على المنتوج
على وفق رغبات المستهلك
 .5تستجيب الشركة للتغيرات في الطلب (الكمية)
 .4تنتج اكثر من جزء من المنتوج بنفس الوقت
 .3تصنع الشركة المنتجات على وفق طلب الزبون
(االيصاء )

هـ  .اإلبداع :

Innovation

 .1تقدم الشركة منتجات جديدة باستمرار .
 .2تقوم الشركة بإجراء تحسين على المنتجات الحالية
 .5تصمم الشركة عمليات إنتاج جديدة .
 .4تجري الشركة تحسينات على العمليات القائمة .
 .3تدعم االدارة نشاط البحث والتطوير .
 .2تشجع الشركة األفراد بتقديم أفكار جديدة وإبداعية.

ملحق ( )2أسماء األساتذة المحكمين لالستبانة
ت
.1
.2
.5
.4
.3

اللقب العلمي

االسم
د .صباح مجيد النجار
د .عبد الرحمن المال
د .انتصار عباس حمادي
د .صالح الدين عواد الكبيسي
د .عفاف حسن هادي
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