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 الملخص
هددداا ال إدددد الدددأ يراتدددل سددد اإلم سد عدددا تيتدددا ااعددد اي كلدددأ المإلددد   ال     دددإلل   لددد  يهددد          

ب ل ط إلق كلأ قط ع الموانئ ال إميل المصميل عإا ال إد.  سم جمع ال إل ن ت  المعلوع ت المإل انإله 
ب تددد خ اس وتدددلوق اءت وصددد ال  ق عدددم ال  بادددل بعمدددا اب  ددد رات الصددد    الا ددد ت لهددداا اءت وصددد ال 

 400جمإلع المع عيت المعإل ريل عع ويل لجمإلع ع غإلمات اءت وص ا.  بلغ بجدم العإل دل   اسضح ون 
عفددمي  عددم المدد يميم  رألتدد ا الق دد س  العدد علإلم بدد لموانئ عإددا ال إدددل  دد ن الصدد لح لل إلإلددا ع هدد  

للوإلدددد س ب ل إلإلددددا  (SPSS V.23)اتدددد م ر ل  سددددم اءك مدددد ي كلددددأ بدددد س ال ددددماع  اابصدددد  إلل  360
اا ال إد.  ق  سوصا ال إد الأ  جوي كيقل ارس  ط عع وي ايج بأ بإلم وبع ي ل د عا اابص  أ له

تيتددا ااعدد اي  ب عدد ي المإلدد   ال     ددإلل  بوطدد ع المددوانئل  مدد  و دد رت ال  دد    الددأ ون ه دد   سدد اإلم 
إلم عع وي لبع ي سد عا تيتا ااع اي كلأ وبع ي المإل   ال     إلل. بإلد يلدم ال  د    الدأ  جدوي سد ا

عع ددوي ل عدد يم  وددب عددم وبعدد ي سد عددا تيتددا ااعدد اي  همدد  ال د عددا الدد ابلأ  ال د عددا اءتدد ماسإلجأ 
 وبإلمًا و  رت ال  د    الدأ  جدوي سد اإلم ل عد يم  ودب  -وب  وبع ي المإل   ال     إلل  –كلأ سمإل  الخ عل  

 عم وبع ي سد عا تيتا ااع اي  هم  ال د عا ال ابلأ  ال د عا الخ رجأ كلأ ال دلفل الم خفضل.

 المإل   ال     إلل.  –: سد عا تيتا ااع اي  الكلمات المفتاحية 
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Summary  

       This research aims to study the effect of the integration of supply 

chains on the competitive advantage by applying it to the Egyptian seaports 

sector in question. Field data and information were obtained using the 

survey method, and the researcher conducted validity and reliability tests 

for this survey, and it became clear that all standard parameters are 

significant for all survey variables. The sample size reached 400 

individuals of managers, heads of departments and workers in the ports in 

question. 360 questionnaires were valid for analysis. The statistical 

software packages (SPSS V.23) were relied upon to carry out the statistical 

analysis of this research. The research found that there is a positive 

significant correlation between the dimensions of supply chain integration 

and the competitive advantage dimensions in Egyptian seaports. The results 

also indicated that there is a significant effect of the supply chain 

integration dimensions on the competitive advantage dimensions. Where 

the results indicated that there is a significant impact of only two 

dimensions of supply chain integration, namely internal integration and 

strategic integration on service excellence - one of the dimensions of 

competitive advantage - and finally the results indicated that there is an 

impact of only two dimensions of supply chain integration, namely internal 

integration and external integration on low cost.  

 Key words: Supply Chain Integration - Competitive Advantage. 
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 مقدمة 
سإ  ج الشم  ت ءن   الإلوسل  سإوإلق ال مو  اءزيه ر  أ ال و  الع لمإلل  لدأ س  طإلع الشم  ت     

سج ي نف ه  ب ت ممار ب ى سواجه ال إ ي ت الج ي    سإ  ظ كلأ عإل اسه  ال     إلل  سد  ب عإل ات  
لأ اءب د ر  ج ي  .  ي  ل س هاا ون س م ع الشم  ت ب لا  ا  المم نل  تمكل اءت ج بل  ون سشجع ك

ل ج ح   ر إل ً   ك عًي  ااع اي  ل يتا  الجإل   ال  فإلا  " يع   اع ايه .  وكم له   تيتا  الم  مم  أ 
الشم ل  سإوإلق وه ا ه ل  ب صل اله   المبإأل  عم الوت  ا ال أ يمكم ات خ اعه  ل إوإلق الياا 

    .(Ashtiani & Bosak, 2013)الم شويل سد عا تيتا ااع اي"

الو ر  كلأ سإوإلق ال د عا    ي ماا  أ  ااع اي ال     إلل  أ عج ل ايار  تيتا     ب  ا المإل    ان      
 س مز وهمإلل سإوإلق هاا ال د عا  أ ضوا اءك و ي ب ن الم    ل الم  و لإلل  ل  بإلم عخ لف وطما ه 

عج ل   تيتا    الكم ل أ  بإلم   ك ت  ال عض    ااع اي ت دون  الم ظم ت  بعضه   بإلم   لإلس 
(Mendoza et al., 2014)   .   س    إل ع  وي  سإوق  ون  الماهم  الوقم  للم ظم ت  أ  يمكم  ء 

  تيتا وب كلأ ويا ه  الفمييل با يجب ون يكون سم إل ه  كلأ وياا  ع مإل ا  سإ  ظ كلإله ب ل م إل   
 الخ صل به   كا.  ااع اي 
ااع اي  أ بوا اايار ل  نظما   تيتا انطيق  عم اءه م س الاي بظأ به عوضوع سد عا        

لل  ر الاي يلع ه هاا ال د عا  أ سإ إلم وياا الشم  ت  ربإإل ه ل   و  سإ  ل ال  بال يراتل س اإلم  
المصميل.  ق   قع   ال إميل  الموانئ  كلأ  ب ل ط إلق  ل  ال     إلل  المإل    كلأ  ااع اي  تيتا  سد عا 

وانئ ال إميل سع  م بلول عم بلو ت ال وا الم د عا  اب إل ر ال  بال كلأ قط ع ال وا ال إمي لن الم
ون بوالأ   الأ  ب اض  ل  ل  ال مي  ال إمي  ال وا  ال وا  الع بم   90بإلم  ا عم  ال ج ر   % عم بجم 

كلأ   ال  اإلم  الموانئ  أ  وهمإلل  اظه ر  ب   اسه      ال إمي  هو  أ  ال وا  بواتطل  س م  للو رات 
 اءق ص ي الع لمأ.  

 لسابقة. البحوث ا أواًل:
 المحور األول: البحوث المتعلقة بتكامل سالسل اإلمداد.

)استهدف          ب بع يه       (Kumar et al., 2017بحث  اءع اي  تل لل  سد عا  س اإلم  يراتل 
سإ إلم   كلأ  المعلوع ت(  سد عا  ال ابلأل  ال د عا  العميال  عع  ال د عا  المورييمل  عع  )ال د عا 

تل لل الخ ع ت ع اي  اا  وياا  سد لإلف  الطل إل تل  س فإلا  عع ل  المخ  نل  سإول  اان  جل  )عم نل 
 إد كلأ  م  ت الغايل  أ  اللوج  إلل  الياا ال شغإللأ(  أ قط ع الغايلل بإلد سم سط إلق ال

المإل انإلل.  المملدل ال إل ن ت  لجمع  اءت وص ا  وتإلله  اتلوق  ات خ س  سوصا   الم إ  ل  ق    ق  
بإلم ال د عا  وياا تل لل اءع ايل  م  اظهمت ال      ان    ل ارس  ط عوج ليقالأ  جوي ك  ال  بد 
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تل لل   سد عا  يؤيي  اءع ايل  م   تل لل  وياا  سإ إلم  عإوري  أ  اعم  هو  المعلوع ت  سد عا 
ااع اي الأ سإوإلق الع ي  عم الفوا   عاا بفض سد لإلف الخ ع ت اللوج  إلل ال أ عم   نه  ان  

ا ربإإلل  زي ي   الأ  الخ رجإلل  أ سؤيي  لل غإلمات  اءت ج بل  الم ظمل  أ  عم نل  لشم لل  سإ إلم 
 ال و  .

  ن د    سد عدا لبعد ي  سصدور اتد ه    ضدع و    (Khanuja & Jain, 2020 ( بحثأما        
  ال إلإلدا لعد ي  كلى المماجعدل ك م ي  ظم ت بشكا ك سل   ل  عم بيل اءالم  ع اي ياباتيتا اا

سصدور كدد س   سوصدا ال إدد الددى  ضدع سغطدأ وبعد ي  ن دد    سد عدا تيتدا اءعدد اي. عو لدلل (154)
 المدورييمل  ال د عدا  سد عدا العمديا  سد عدا ل الد ابلأ سد عدا تيتدا اءعد اي  هدم )ال د عدا لبعد ي 

 سإ دإلم  دأ عهًم  ي ًرا ع اي يلعب  أ تيتا اا ال د عا الى ون  م  سوصا المؤلفون .  اءت ماسإلجأ(
 بشكا ك س. ال شغإللأ للم ظم ت  الياا
مكددم ون ال ددأ ي ال  دد    ات دشدد   (Ramirez et al, 2021 ( بحــثفــي حــيت اســت دف       

   ل  عم بيل الاول اليسإل إللل ب عميك  ال راكإلل الغايل ع اي بص  كلس مسب كلى سد عا تيتا اا
 تيتددا عددم عخ لفددل بم دد وي ت  عفددمي  يعملددون ( 79كإل ددل عودد اره  ) عددم ال إل ندد ت  جمددع  اءل دد اس.  سددم

يددؤامان   اءل دد اس  سوصددا ال  بددد الددى ون الاوددل. ب  لددل ال إلددم (  العمدديا  الم  جددإلم المورييم)ااعدد اي 
  بدد ايضد  الدى للشدم  ت عوضدوع ال إددل  مد  سوصدا ال تيتدا اءعد اي   ايج بإل   أ سإوإلق سد عدا
 بشدددكا يدددؤام بددد  ر   الددداي ال شدددغإللأ إ دددإلم اليااس كلدددى الوددد ر  يعددد ز عددد اي ون سد عدددا تيتدددا اا

 .الم إل إلل للشم  ت عوضوع ال إد  اءق ص ييل المؤ مات  كلى ايج بأ
 المحور الثاني: البحوث المتعلقة بالميزة التنافسية. 

ال إوإلدق  دأ وادم عم رتد ت ايار  المعم دل  ( Azizi and Maleki, 2016)  بحـثاسـت دف     
 ددأ ايار  جددوي  تل ددلل ااعدد اي  المإلدد   ال     ددإلل   لدد  بدد ل ط إلق كلددأ  ددم ل ولإلدد   بدد يمانل بإلددد 
اك مدددد  ال إددددد كلددددأ وتددددلوق اءت وصدددد ا  وتددددإللل لجمددددع ال إل ندددد ت  المعلوعدددد ت المإل انإلددددل    ددددال  

م الم غإلددماتل  قدد  وجميددم ال راتددل كلددأ كإل ددل اتدد خ اس نمدد  ج المع يلددل الهإلكلإلددل ل وإلددإلم العيقدد ت بددإل
( كضددو عددم وكضدد ا الشددم ل عإددا 68( عدد يم س فإلدداي  ددأ الشددم لل الددأ ج نددب )25عكونددل عددم )

 قدد  سوصددا ال  بددد الددأ  جددوي كيقددل تدد  إلل ايج بإلددل بددإلم عم رتدد ت ايار  المعم دددل   يار   ال إددد.
 غإلدددم ع   دددم  بدددإلم ايار  المعم دددل  جدددوي  تل دددلل ااعددد ايل  مددد  وا  دددم ال  ددد     جدددوي كيقدددل ايج بإلدددل

  المإل   ال     إلل للشم ل عإا ال إد. 

 Justسد اإلم الوقدم المإد ي) بإدد ال  بدد  ود  اتد ه    (Ramlawati (2018 , بحثأما      

in time )  المإلدد   ال     ددإلل ب بع يهدد  ) ال دلفددل الم خفضددلل ال مإلدد   ددأ جددوي  الم دد  ل اتدد ج بل 
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العمدددديا( كلددددأ الياا ال شددددغإللأل  سددددم اجددددماا ال إددددد كلددددأ  ددددم ل سصدددد إلع  ددددأ ع طوددددل ع   دددد ر 
( عدددم الم ددد طلعإلم س ددددون عدددم عددد يمي ال  دددويقل عددد يمي اان ددد ج 40الصددد  كإللل كلدددأ كإل دددل عدددم )

لدده سدد اإلم ايجدد بأ    إلددم كلددأ وبعدد ي الياا  (JITقدد  سوصددا ال  بددد الددأ ون )   المدد يميم المدد لإلإلم. 
ال شغإللأ )الجوي ل عواوقإلل ال  لإلمل عم نل الم   ل عم نل الإجدم( عدم بديل المإلد   ال     دإللل  مد  
وظهدمت ال  دد    ون المإلدد   ال     ددإلل سددؤام بشددكا ايجدد بأ كلددأ الياا ال شددغإللأ  لدددم  ددأ ع دد وي ت 

 بد كلأ ونده يجدب كلدأ  دم  ت ال صد إلع سإ دإلم العيقد ت الياا ال شغإللأ الع لإللل   م  و   ال 
عددع العمدديا  س دد يل المعلوعدد ت ب ددأ يمكددم سإوإلددق ع دد وي ت ك لإلددل عددم الياا ال شددغإللأ  عددم اددم 

 سإوإلق عإل   س    إلل  أ الشم  ت عإا ال إد.
 المحور الثالث: البحوث المتعلقة بتكامل سالسل اإلمداد واألداء التشغيلي. 

 كلددى الم مس ددل اآلادد ر  ددأ عإ  لددل ال إوإلددق (Kalaitzi et al, 2019 ( حــثباســت دف      
 المددواريل ندد ر  كلددى لل غلددب  اتدد خ اعه  ال صدد إلع لشددم  ت  يمكددم عدد اي ال ددأتيتددا اا اتدد ماسإلجإل ت 

سط إلق ال إد كلى جمإلع  م  ت ال ص إلع ب لع لم  سم. س    إلل عإل    سإوإلق  المواري    ف ا    سإ إلم
سلدد   ندد ر  عخدد طم سواجدده ون المددمجح  ال ددأ عددم الط إلعإلددل المددواري  كلددى وت تددأ بشددكا سع مدد    ال ددأ

  اءتددد  اعل  المشدد مي ت  اللوج دد إلل الخدد ع ت  عدد يمي  عددم (183) عددم ال إل ندد ت  المددواريل  سددم جمددع
 .الهإلكلإلل الصغمى  الممبع ت  نمو ج سو إلل سط إلق بيل ع ايل عماا  تيتا

 السابقة:التعليق علي البحوث  .أ
ال إد  • الى عشكلل  الوصول  الى  ال  بول ق  ت ك ت بشكا   إلم  ال إوث  ال  بال ون  سمى 

 .  بلور  الفجو  ال إاإلل
ااع ايل  و    • سد عا تيتا  س   لم  ال أ  ال  بول  ب ل إوث  ي علق  ال إوث  أ   اسفوم  إلم  

   Kumar et al., 2017- و  بإلم الع ي  ع ه  عاا بإد)   م غإلم ع  وا  كمضه   س   له 
Khanuja & Jain, 2020-  Ramirez et al, 2021  بعض كلى  اايج بأ  الام   )

  الياا ال شغإللأل  الاول  اءل  اس.الم غإلمات عاا سإ إلم وياا تل لل ااع ايل 
 Azizi and) اب لفم ععظم ال إوث  أ كمض  س   ل المإل   ال     إلل  و  س   له  بإد   •

Maleki, 2016  س بع ايار  (  م غإلم  المعم ل    ايار   الم غإلمات  مم رت ت  ي  ام ب عض 
بإد   س   له   بإلم  ااع ايل  أ   م غإلم  تإلب     (Ramlawati  (2018 ,جوي  تل لل 

   يؤام كلأ العيقل بإلم ع غإلميم.
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سع ي ال إوث ال  بول ال أ س   لم سد عا تيتا ااع اي  ال إوث ال  بول للمإل   ال     إللل   •
اء ون ه    ن ر   أ ال إوث ال أ س   لم المبب بأ الم غإلميم  ب صل  أ قط ع الموانئ 

 ال إميل المصميل. 
 الفجوة البحثية.  .ب

ربطم بإلم الم غإلميم ب ل ط إلق كلى قط ع    ال أ ل  نظًما ل  ر  البإ ث  ع  ت قكلى   س تإلً       
ل د عا تيتا ااع اي كلأ   عع وي ل   ن ال  بال سف مض  جوي س اإلم    الموانئ ال إميل المصميل

 المإل   ال     إلل. 
 الدراسة االستطالعية  ثانيًا:
ات طيكإلل ل إ ي  ع  وي سد عا تيتا ااع اي ب لموانئ عإا  جماا يراتل  ب   ق عم ال  بال       

ال إد.  ال  سم اجماا عو بيت  خصإلل عع ك ي عم الم ئولإلم  أ اايارات ال  بعل للموانئ  ق  
  شفم ها  ال راتل كم المظ هم ال  لإلل: 

بو ا اسضح لل  بال  جوي بعض المش  ا الم علول ب لخ عل المو عل لمشغلأ ال فم وي )ع     .1
 ال فإل ل ب لمإل  ا(  ع ي س اإلمه  كلى كملإلل ال د لإلف لمي  ال فم  هإلئل المإل  ا. 

ال  ريب  .2 بماع   الوصور  أ  ن إلجل  ال شميل  للمواري  ااياري  الف أ  الم  وي  انخف ض  أ 
عو ار  كلأ  الم  صبل  لإلس  ال مقأ  سولأ  الق عإلل  أ  نظ س  كلأ   ال  هإلال  اءك م ي 

 ال مإل   الدف ا .
اءت طيكإلل   .3 ال راتل  ن      وظهمت  الإ  ي ت      ال  م   لع ي  ال   أ  ال إلإلا  بيل  عم 

 ( ك س  عم  الف م   بيل  ك س    2017المك  ئل  المصميلل 2019ب أ  ال إميل  ب لموانئ    )
انخف ض وك اي الإ  ي ت الم  ا لل بمإل  ا يعإل ط كم غإلمه  عم الموانئ ال أ سعما  أ نفس  

  2019ا  أ ك س )الوط عل بإلد وظهمت اابص  إل ت انخف ض  أ وك اي الإ  ي ت ب لمإل  
%(  هاا ي ل كلأ انخف ض  7.2ب  يل( ب   ل نوص )  82628( بع ي )  2018كم ك س  

( 2019%(  أ ك س ) 4.4عع ءت الياا ب لمإل  ا.  م  بووم عإل  ا بورتعإل  زي ي  بمو ار ) 
( ك س  المإل  ا  أ  بوو ه   ال أ  ال ي ي   بمو ار  عو رنل  ع خفضل  زي ي   (  ال أ 2018 سع  

 (. 1%(  هاا ع  يوضإه ج  ل رقم )26 صلم الأ )
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 (1جدول رقم )
 (2019حتي عام  2017معدالت التغير في األداء بالموانئ البحرية المصرية خالل الفترة مت عام)

 الميناء
عدد الحاويات  
المتداولة عام 

2017 

عدد الحاويات  
المتداولة عام 

2018 

نسبة  
)الزيادة/النقص( 

 2018لعام 

الحاويات  عدد 
المتداولة عام 

2019 

 نسبة  
النقص(  / )الزيادة
 2019عام 

 %7.2- 1068002 %1.7 1150630 1131226 دمياط 
 %4.4 1654319 %26 1584397 1256318 بورسعيد
 %1.3 1814950 %12 1791381 1596621 االسكندرية 
 %3 963664 %7.9 934879 866670 الدخيلة 
 %20 69780 %2.7 58049 56508 األدبية 
 %3- 634656 %11.9 654510 584750 السخنة

ب  ريخ    Http://www.mts.gov.eg ال وا ال إمي. قط ع عم اك اي ال  بالل   و  لم  سم جمعه عم ب   ععلوع ت المصدر:
4/5/2020 . 

 ثالثًا: مشكلة البحث. 
 ومت المظاهر التي اتضحت مت الدراسة االستطالعية أمكت صياغة مشكلة البحث كما يلي:     
األمر "       البحث،  محل  الموانئ  داخل  اإلمداد  تكامل سالسل  فلسفة  تطبيق  في  قصور  وجود 

للميناء إلي انخفاض معدالت األداء  التنافسية  الذي يؤدي  الميزة  ، في حيت أن تطبيق  وتحقيق 
التكامل   الستدامة  هذا  أساسيا  شرطا  يكت  لم  إن  للشركة  التنافسية  مت  نوعا  يحقق  أن  يمكت 

 . "التنافسية مت اجل تعزيز ربحية الشركة
 . رابعًا: أهداف البحث

 ال عم  كلأ ع ى سوا م وبع ي سد عا تيتا ااع اي. .1
 ال عم  كلأ ع  وي المإل   ال     إلل بوط ع الموانئ. .2
 سد عا تيتا ااع اي  المإل   ال     إلل.الدشف كم العيقل بإلم وبع ي  .3
 .  قإل س وام سد عا تيتا ااع اي كلأ وبع ي المإل   ال     إلل .4

 أهمية البحث خامسًا: 
 البحث علي المستوييت العلمي والتطبيقي على النحو التالي:هذا أهمية  تتضح

 
 
 

http://www.mts.gov.eg/
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 المستوى العلمي :  .أ

 الم دد همل  ددأ سولإلدددا   المإلددد   ال     ددإلل سد عددا تيتددا ااعدد اي الودد ا الم يدد  عددم الضددوا كلدددى   .1
 العمبإلل  الج  إلل ال أ س   لم ها  الم غإلمات. ال إوث الفجو  بإلم 

سد عددا الم دد ك    ددأ  دد ح المجدد ل وعدد س بعددض ال دد باإلم لم يدد  عددم ال إددد  ال إلإلددا  ددأ عجدد لأ   .2
 .  إلل المإل   ال   تيتا ااع اي  

ال  د     ب د ًا كلدأ  ي رهد   دأ سإ دإلم المإلد   ال     دإللسد عا تيتا ااع اي  سو إلم عؤ مات كم   .3
 ال أ يمكم ال وصا الإله   أ هاا ال إد.

 المستوى التطبيقي :  .ب
   لدد  يعددوي ل ب لمإل دد اعددم بدديل زيدد ي  ارس دد طهم المددوانئ ال  ظإلمددأ للعدد علإلم يابددا الم دد   يكددم   .1

بدد ل فع كلددى المم رتدد ت ااياريددل  سإ ددإلم الصددور  الاه إلددل ك هدد  لدد ى    ددل الطددما  ل  ب ل دد لأ 
 . سد عا تيتا ااع اي كلى سإوإلق وه ا ه  عم بيل  المإل  ازي ي  ق ر  الم  ك    أ 

سد عدا تيتدا  أ زيد ي  ال فد كيت بدإلم العد علإلم  المد يميم عدم بديل سط إلدق عفهدوس   الم  ك    .2
 . سإوإلق عإل   س    إلل لموانئ عإا ال إد لبم  يعوي ب ل فع   ااع اي 

عم    سإوإلق المإل   ال     إللبع ي عم المو مب ت ال أ س  ك هم كلى    ب لموانئ  اع اي الم ئولإلم    .3
   . سد عا تيتا ااع اي بيل ات خ اس 

 سادسًا: اإلطار النظري: 
 تكامل سالسل اإلمداد:  .1

 مف وم تكامل سالسل اإلمداد:  .أ
اءع اي       تيتا  سد عا  عفهوس  كلأ  ال  باون  س   له   ال أ  المف هإلم  كم ه  سع يت  ل  و  

(Wang et al.,2008)  عجموكل عم العملإل ت  بإلمسد عا تيتا ااع اي كلأ ونه " آلإلل لل   إلق
 كملإل ت الم ظمل ال ابلإلل عم ن بإللل  بإلم  ال أ سه   الأ سإوإلق الدف ا   أ المبب بإلم ونشطل    

 الم ظمل  الم ظم ت البمى المكونل ل ل ل ااع اي الخ صل به  عم ن بإلل وبمي".
والذي يري أن    (Li et al., 2009كلأ سعميف )  س  إل ًا    (Flynn et al., 2010)   ج ا سعميف  

ال ابلإلل   اءنشطل  العملإل ت ق ر  الم ظمل كلى سإوإلق ال د عا بإلم  "    يع أ تيتا ااع اي   تكامل
ااع اي   عع   اءت ماسإلجأ ال ع  ن   ل ل لل  المكونل  البمى  سإوإلق    به    به ل  الخ صلالطما  

المعلوع تلاالفع لإلل  الدف  الم  ج تل  س  ق  ا   ع    لالعوالل  الومارات     أ  وقصى  ل و إلم 
 ." دلفل ع خفضلبكل ك لإلل   ءب إل ج ت الم  هلدإلم ب م 
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كلأ ال ع  ن بإلم  م  ا تل لل اءع اي  لإلم      (  Huo et al., 2016)    أ بإلم ج ا سعميف     
 و  كم ه  كلأ ونه  " ال رجل ال أ يمكم للشم ل عم بيله  ال ع  ن بشكا ات ماسإلجأ عع  م   ه   

يابا   العملإل ت  ايار   ااع ايل  سع  ن  تل لل  عم  أ  س  و ت  ع لل  ل إوإلق  بإل ه   الم ظمل  إلم  
الم  ج تل  الخ ع تل  المعلوع تل  الوماراتل ب دلفل ع خفضل  تمكل ك لإلل  عم ام سإوإلق قإلمل  

 لعمي ه ".
 أبعاد تكامل سالسل اإلمداد: . ب

وبع ي ايث    (2014ل ) الشع رل  (  Luque et al., 2015)  س   لم الع ي  عم ال إوث عاا      
ل بإلد   هأ ) ال د عا ال ابلأل ال د عا الخ رجأل ال د عا اات ماسإلجأ(ل   د عا تيتا ااع اي  ل

 ل   إلم  يلأ  مح لها  البع ي:وجميم الع ي  عم ال إوث ال أ وا  م ص    ا  ت ها  المو يإلس 
 Internal integrationالتكامل الداخلي  •

ال ابلأ هو " ال رجل ال أ سعما  إله  وق  س   ون ال د عا  (Danese et al., 2013 يمي)        
ون   يمكم  ال أ  الصماك ت  بعضه  لإا  ل  س ف كا عع  سع  نإلل  بطميول  ااياريل  الشم ل   ب اسه  
سإ ث يابا الشم ل  ال وصا الأ ن     عمضإلل لجمإلع الطما " .  يم   هاا ال ع  كلأ جمإلع  

 ع   م كلأ ويا ه . ل أ له  س اإلم العواعا ال أ سوع يابا الم ظمل  ا
 External integrationالتكامل الخارجي  •

ب  ا  (Danese et al.,2013 يعم        كلأ  الشم ل  ق ر    " ونه  كلأ  الخ رجأ  ال د عا   )
 سطويم  المإ  ظل كلأ كيق ت سع  نإلل  بمإلمإللل  س  يل المعلوع ت عع المورييم  الم  هلدإلمل  

 س  إلق ونشطل تل لل ااع اي".  يشإلم  ل  الأ ون الع  صم ب اض  ل الأ ا ما هم  أ سخطإلب  
ل  المش ر ل   الشم ل  المورييم  الم  هلدإلم  بإلم  ال ع  ن  هأ  الخ رجأ  ال د عا  ل   ا  الم إل إلل 

 ب لمعلوع تل  ال   إلق المش م   إلم  ي علق بخطب الشم ل.
إلم: ال د عا عع المورييمل  ب و إلم ال د عا الخ رجأ الأ نوك  ( Chen et al.,2009) ق  ق س       

  ال د عا عع العميا   إلم  يلأ  مح لدا ع هم: 
  Integration with suppliersالمورديت  مع تكاملال -
س ي  بجم    (Seo et al.,2014) ق  كم ه     الاي  المورييم  سع  نإله عع  ب  ا كيق ت  ونه  كلأ 

 ال ع عيت ععهم كم غإلمهم لضم ن جوي  كملإلل ااع اي. 
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 Integration with customers  التكامل مع العمالء -
( ال د عا عع العميا كلأ ونه " ال رجل ال أ سمكم الم ظمل عم هإلكلل  Huo,2012 يعم  )      

ات ماسإلجإل سه   عم رت سه  ال  ظإلمإللل   ال  اءجمااات  العيق ت ال ع  نإلل عع العميا الم إل إلإلم  
  ال أ سمكم عم الو  ا بم طل  ت  اب إل ج ت هؤءا العميا "

 integration Strategic  لتكامل االستراتيجيا •
سع أ    يمى      الم ظمل  عورييه   كمي ه   بإلم  الع   بعإل    العيق ت  ون  ال  باإلم  عم  الع ي  

ل  س   عع   للعما  الم  و لإلل  المأليل  "  المش ر ل  أ  هأ:  وت تإلل  جوانب  كلأ  العيقل  ها     أ 
اءت مماريل ل  اءل  اس   اءسج   طويا الع " ل بإلد س  هم ها  الجوانب  أ ب  ا كيق ت جإل   

كيق ت    بإلم ب  ا  عم  اءع اي  تل لل  ي مكم  م  ا  اءع ايل  ب أ  تل لل  الم ظم ت  وكض ا 
يل ل إ إلم العيق ت ضمم  طويلل الجا  المإ  ظل كلإله  ل   ن الاول  ال ع  ن عم العواعا الجوهم 

اا كمله   تل لل  عع  عو رنل  بعضه   عع  كملم  ا ا  و ام  ع   ع  سإوق  الم ظم ت  ون  بإلد  ع ايل 
 (. Cannon et al., 2010) وا  بشكا ع  

 Competitive Advantageالميزة التنافسية  .2
 الميزة التنافسية  تعريف .أ

ال     إلل    يع  م       المإل    المف هإلمعفهوس  اءت ماسإلجإلل  ال  عم  اايار   عج ل  عم  ه عل  أ  ا 
" قو  ياكمل  يا عل  قإلمل    هأالمإل   ال     إلل    ون(  2001) قإفل   إلمي    .   اق ص يي ت الكم ل

وت تإلل طويلل الم ي س م ع به  الم ظمل  سؤام كلأ تلو  العميا  أ اط ر سع علهم عع الم ظمل 
  س  مم لف م  وطول بغض ال ظم كم طول و  قصم ي ر  بإل   ال  س  الاي سو عه الم ظمل". 

  زا    كمب نه  " المو ر  كلأ ال مإل   بلق ام       إلعم ه     (Broustail,& Frery,2006)  أما  
 و يم ن س  للعميا ب لدف ا  المطلوبل ) ال وكإللل    ل  بالم    إلم  أ ال و  المإلأ و  ال  لأل  

 ال عمل الوقم( ء    ق بصل توقإلل عي مل".
هإلا  جون ل   ي ظم      س  إو  2008)  المؤت ل  ون   " بيل  عم  ال     إلل  المإل    الأ  عإل      ( 

ال عميف   الص  كل".  يم   هاا  ال      أ  الم وتب  يكون عع ل ربإه  وكلأ عم  س    إلل ك  ع  
كلأ ععإل ر المبإإلل بمع أ ون المإل   ال     إلل سمس ب بم ي ق ر  المؤت ل كلأ سإوإلق ورب ح سدون  

 ك ي  وكلأ عم ع وتب الرب ح  أ ص  كل ععإل ل  لف م  زع إلل طويلل ن  إلً . 
بيله   ون    ) 2014Charles & Gareth,(يمي         عم  ال أ  المإل    ونه    " ال     إلل  المإل   

ع    إله ل   كلأ  ال فو   له   س إلح  اجمااات  ويا ه   س فإلا  سإ إلم  عم بيل  الشم ل  سطويم  يمكم 
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 يمكم سطويم الدف اات الت تإلل ال أ سمس ب ارس  ط  اإلق عع المواري اءت ماسإلجإلل" بإلد ون المإل    
      إلل سع م  اك م يًا   إلمًا كلأ  ضع ات ماسإلجإل ت عي مل  س فإلاه  ب لشكا الصإإلح. ال
 . الميزة التنافسية أبعاد  . ب

 ال ددأ  بعدد يم لوإلدد س المإلدد   ال     ددإللللم ظمدد ت بدد ل م إل  كلددأ  المإلدد   ال     ددإلل يمكددم سوددويم      
(  الداي 2013س ماا  أ ) عإل   ال مإل ل قإل ي  ال دلفل(   ل  ب ءك مد ي كلدأ عوإلد س ) ابدم وب دمل 

 يمك ه  عم يمي ون سوصا الم ظمل الأ ال مإل   أ ويا ه  يكمم  أ انج ز ونشط ه  بطميول ع فمي  
 ,Ramlawati  ) اسفق عع سل  ال  إلجل بإد  س    إلل  سدويم قإلمل لل بون  الم ظملسإوإلق  عإل    

   إلم  يلأ  مح لدا ع هم:  (Karimi &Rafiee, 2014)(ل 2018
 ميزة قيادة التكلفة ) التكلفة المنخفضة( .1

كلأ ان  ج ع  ج سه   ب ع سه  ب دلفل وقا عم الم    إلم   لد  يد م  الشم ل سشإلم الأ ق ر        
كدددم طميدددق اتددد خ اس آءت  ععددد ات ب يادددل سولدددا ن ددد ل ال ددد لف وا ددد ا كملإلدددل اءن ددد ج  سصدددمإلم 

 الم    و  سو يم الخ عل ب  ضا الطم  كم الم    إلم.
 ميزة التميز .2

عمإلددا   لدد  ب ل  دد ل للمددل عمسفعددل كلددأ سودد يم ع دد   ع مإلدد    ميدد   لدده قإل الشددم ل هددو قدد ر        
ل  ي إوق  ل  عم بيل بلق قإلمل ك لإلل عم ال مإل  ب أ س إ م الم ظمل عم عم  ه  ال     أ

للم  ج ت  الخ ع ت كم ال دأ يود عه  الم    دونل  دال  ال م إلد  كلدأ ال علدإلم  اعد ي  الخ دمات 
 يا م. المه رات المخ لفل يابا الم ظمل ي  هم  أ سإوإلق ال مإل  بشكا 

 .(2016: ) جاد الرب، تساعد في تحسيت المركز التنافسيومت أهم مجاالت التميز التي 
 ال مإل  كلأ وت س ال فو  ال و أ. -
 ال مإل  كلأ وت س الجوي . -
 ال مإل  كلأ وت س سو يم ب ع ت ع  ك   و  م للم  هل . -
 . الفروض : سابعاً 

 سد عا تيتا ااع اي  وبع ي المإل   ال     إلل. ات يءلل ابص  إلل بإلم وبع ي وج  كيقل ارس  ط ي .1
ال د عدددا  -ال د عدددا الخددد رجأ -يوجددد  سددد اإلم ايجددد بأ ل د عدددا تيتدددا ااعددد اي )ال د عدددا الددد ابلأ .2

 .المإل   ال     إللاءت ماسإلجأ( كلأ 
 وينبثق مت هذا الفرض الفروض الفرعية التالية:

 اإلمداد علي التميز في تقديم الخدمة.يوجد تأثير إيجابي ألبعاد تكامل سالسل  •
 يوجد تأثير إيجابي ألبعاد تكامل سالسل اإلمداد علي التكلفة المنخفضة .  •



 جاد..... هبة  ....دراسة ميدانية بالتطبيق  -الميزة التنافسيةقياس تأثير تكامل سالسل اإلمداد علي 

878 
 
 

 ًا: أسلوب البحث ثامن
 سضدمم  ددا عدم ع غإلددمات ال إدد  وتدد لإلب قإل تده ل  عج مددع ال إدد  العإل ددلل  وتدلوق جمددع 

 ال دددأ سددم ااك مددد ي كلإلهددد ءبصددد  إلل ال إل ندد تل  ال إل نددد ت المطلوبددل لل إدددد  عصددد يره  ل  التدد لإلب ا
 .   ل  كلى ال إو ال  لأ: به   اب   ر صإل الفم ض الموضوكل

 س و م الى ع  يلأ : متغيرات البحث وأساليب قياس ا :   -1

 .تكامل سالسل اإلمدادالمتغير المستقل :   .أ

عوإل س        كلأ  اءك م ي  ل د عا    (Flynn et al.,2010)  سم  وبع ي  ايث  عم   ي دون 
ال د عا اءت ماسإلجأ(ل  سم قإل س   الخ رجأل  لال د عا  ال ابلأ  ال د عا  تيتا ااع اي هأ ) 

( ك  ر  سعكس ات ج ب ت الم  وصأ ع هم لم ي ايرا هم سط إلق  ل فل  25)  ها  البع ي بع ي 
  إلق ال إد.سد عا تيتا ااع ايل  سم سع يا بعض الع  رات ل    تب عع عج ل سط 

 . الميزة التنافسيةالمتغير التابع:  .ب
اءك م ي        وك      كلأ  سم  الاي  سمإل   2016) ل أل  الموإل س   ( هم   ب ع يم  عم  (  ي دون 

( بع ي  البع ي  ها   قإل س  الم خفضل(ل  سم  ال دلفل  الع  رات 17الخ علل  ها   ك  ر   سعكس   )
المإل     لم غإلم  ع هم  الم  وصأ  عع  .  ال     إللات ج ب ت  ل    تب  الع  رات  بعض  سع يا   سم 

 عج ل سط إلق ال إد.
 بإجراء اختبارات صدق وثبات المقياس وذلك على النحو التالي : ةالباحث توقد اهتم

 صدق وثبات المقياساختبار  -2
ءب  دد ر ا دد ت  Cronbach's Alpha ولفدد   م ن دد   وتددلوق عع عددا اارس دد طسددم اتدد خ اس      

( .  يشدإلم بإل ند ت وبع ي سد عا تيتا ااع ايل ب عد ي المإلد   ال     دإللعو يإلس جمإلع الم غإلمات )
 ( ال  لأ الى قإلم عع عيت الا  ت  الص   الااسأ لو  مل اءت وص ا :2ج  ل رقم )
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 ( 2جدول رقم ) 
 قيم معامالت الثبات والصدق الذاتي لقائمة االستقصاء

 في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي   ةإعداد الباحث المصدر:

 .مجتمع البحث والعينة .3
ب لموانئ        الع علإلم(  الم يميمل رألت ا الق  سل  الع علإلم )  ال إد  عم    ل  ي دون عج مع 

( يعإل ط 8473المصميل  ك يهم   ( ر إل إلل  عوانئ  ايث  كلأ  عوزكإلم  عفمي     -بورتعإل    -( 
بلغ   الاي  العإل ل  بجم  سإ ي   بط     400ااتك  ريل(  سم  ن  ل  ك    اول  5عفمي   %  ع  وى 

سع م   %  95 للع علإلم   تو   ب ل   ل  العإل ل  بجم  سإ ي   ال  لإلل  أ  المع يلل  كلأ  ) ال  بال 
 .(2015ااع سل  
 

 ن=  
 

  ق  سم ال عويض  أ المع يلل ال  بول كلأ ال إو ال  لأ:
 

 مفردة.  400ن=                                                                 ن = 
 
 
 
 
 

 المستقل وأبعاده المتغير 
معامل  
 الثبات 

معامل الصدق 
 الذاتي

المتغير التابع 
 وأبعاده 

معامل  
 الثبات 

معامل الصدق 
 الذاتي

 0.954 0.912 الميزة التنافسية  0.938 0.881 تكامل سالسل اإلمداد

 0.926 0.858 تميز الخدمة 0.919 0.846 التكامل الداخلي 

التكامل 
 الخارجي 

التكلفة  0.921 0.850 تكامل العمالء
 المنخفضة

0.707 0.840 
 0.878 0.771 تكامل المورديت

    0.861 0.742 التكامل اإلستراتيجي 

2)0.5( * 2)1.96 ( 8474 

2)0.5( * 2)1.96( + 2)0.05 ( 8474 

)σ2 * 2م )ز 

σ2 * 2ز + )α(2 م 
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 ( 3جدول رقم )
 توزيع مفردات العينة ) مديريت ورؤساء اقسام وكذلك العامليت( بالموانئ محل البحث.

 الميناء م
عدد مفردات   العامليت  المديريت، رؤساء األقسام 

 العينة 
 العينة العدد  العينة العدد 

 92 87 1840 5 102 دمياط  1
 116 110 2317 6 129 بورسعيد 2
 192 185 3944 7 142 اإلسكندرية  3

 400 382 8101 18 373 اإلجمالي 

 عم اك اي ال  بال  أ ضوا ن     ال راتل المإل انإلل.  :المصدر
 أسلوب جمع البيانات. .4

 ال  لإلإلم : التلوبإلمكلى  لال  با ت اك م  

 المود ءت الد دب    كلدأ  عماجعدل ال  بادل طيعا  ل  عم بيل   أسلوب الدراسة المكتبية : .و
بهددد   ب ددد ا ااطددد ر الممس طدددل بم غإلدددمات ال إدددد   لددد  تدددواا كمبإلدددل و  وج  إلدددل    ال إدددوث  المتددد  ا 

 ال ظمي  الفدمي لموضوع ال إد .
:   .ق  الميدانيـة  الدراسة  ق  مل  أسلوب  ات خ اس  بيل  آراا   اءت وص اعم  كلى  لل عم  

 .سط إلق سد عا تيتا ااع اي  كيق ه  ب لمإل   ال     إلل للموانئ عإا ال إد الع علإلم بول  ا عم  
 أساليب جمع وتحليل البيانات واختبار الفروض.   .5

 لوإل س الم وتب اج ب ت و ماي العإل ل  انإما  سه . الم وتط ت  اءنإما  المعإل ري  .أ
 . ءب   ر العيق ت بإلم الم غإلمات() عصفو ل اءرس  ط ل إلمتون ءب   ر الفمض ال ل .ب

 .ءب   ر الفمض الا نأ  Stepwiseوتلوق اءنإ ار الم ع ي الم  رج  . ج 

 ال إلإلا اابص  أ .(  أ كملإل ت V.23 SPSS) ال من ع  اابص  أ لال  با م  ات خ ع
 عًا: نتائج الدراسة الميدانية : تاس

 :التحليل الوصفي للبيانات .1
ال من ع  اابص  أ   ب ت خ اس  لل إل ن ت  ال إلإلا الوصفأ  ال  بال  ل  (V.23   SPSS)ات خ عم 

لم غإلمات   المعإل ري  الم وتط ت  اءنإما   قإلم  ب ت خ اس  ال إد  ع غإلمات  سوصإلف  به     ل  
 الموانئ عإا ال ط إلق. ال إد  أ 

 ب ع ي  سد عا تيتا ااع اي ( الم وتب  اءنإما  المعإل ري لبع ي 4ج  ل رقم )   يوضح 
   ل   م  يلأ:  ال إد  عوضع المإل   ال     إلل  أ الموانئ
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 (  4)جدول رقم 
 الميزة التنافسية  بعديو تكامل سالسل اإلمداد الخاصة  المعياري  المتوسط واالنحراف

 االنحراف المعياري  المتوسط  العبارة 

 6030. 3.73 سد عا تيتا ااع اي 

 8450. 3.12 ال د عا ال ابلأ

 7610. 3.05 سد عا العميا ال د عا الخ رجأ

 5710. 3.13 سد عا المورييم

 6100. 3.48 ال د عا اءت ماسإلجأ

 4410. 3.72 المإل   ال     إلل

 5370. 3.62 سمإل  الخ عل

 3890. 3.85 ال دلفل الم خفضل

 في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي  ةإعداد الباحث :المصدر
بم  يع أ سوا م عفهوس سد عدا  3.73ون سد عا تيتا اءع اي  كا بلغ وظهمت ن     الج  ل      

تيتددا اءعدد اي بددإلم العدد علإلم بدد لموانئ المصددميل عإددا ال إددد ل  مدد  اسضددح عددم الجدد  ل ون وبعدد ي 
(ل  إصددا بعدد  3.48( الددى )3.05سد عددا تيتددا اءعدد اي قدد  تددجلم ع وتددط ت سما بددم عدد  بددإلم )

ل بإل مدد  بصددا بعدد  سد عددا العمدديا كلددى وقددا 3.48ال د عددا اءتدد ماسإلجأ كلددى وكلددى ع وتددب   دد ن 
 3.13ل 3.12ل  إلم  بصا بع ي ال د عدا الد ابلأ  سد عدا المدورييم كلدى 3.05قإلمل بإلد بلغم  

كلى ال والأل  هاا يعكدس سدوا م وبعد ي سد عدا تيتدا اءعد اي بدإلم العد علإلم بد لموانئ المصدميل عإدا 
بمدد  يع ددأ سددوا م عفهددوس  3.72لددغ ع وتددطه   كددا ب ون المإلدد   ال     ددإلل مدد  يوضددح الجدد  ل  ال إددد.

 مد  اسضدح  بإلم الع علإلم ب لموانئ المصميل عإا ال إد ب رجل ا  م عدم ع وتدطلل المإل   ال     إلل  
(ل 3.85( الدى )3.62قد  تدجلم ع وتدط ت سما بدم عد  بدإلم )  عم الج  ل ون وبع ي المإل   ال     دإلل

كلدى  بصدا بعد  سمإلد  الخ عدل ل  إلمد 3.85 كلى وكلى ع وتب    ن الم خفضل لال دلف إصا بع   
بدإلم العد علإلم بد لموانئ المصدميل  ل  هداا يعكدس سدوا م وبعد ي المإلد   ال     دإللل  3.62ع وتب ب د بأ  

 ع وتطل.و  م عم عإا ال إد ب رجل 
 : الميزة التنافسية ُبعديالعالقة بيت أبعاد تكامل سالسل اإلمداد وبيت  .2

بص  أ ب ت خ اس وتلوق ارس  ط بإلمتون لل عم  كلى ط إلعل اءرس  ط  سإلإلا اوجمت ال  بال      
    ل  ل إ ي  قو   اسج   اءرس  ط بإلم ها  الم غإلمات. سد عا تيتا ااع اي  المإل   ال     إللبإلم  
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اءرس   قو   كلى  يل  ل   الصإإلح  لم   الواب   عم  اءرس  ط  عع عا  قإلمل  اق مبم  بإلم    لم   ط 
ال  ل ل كلى ون   الموج ل كلى ون اءسج   طميي  س ل اا  ر   الم غإلميمل  أ بإلم س ل اا  ر  

 اءسج   كك أ.   ل  كلى ال إو ال  لأ: 
 (5جدول رقم )

 معامالت االرتباط بين متغيرات البحث         

 تكامل استراتيجي  تكامل خارجي  تكامل داخلي  
 **0.687 **0.686 **0.814 تميز الخدمة 

 **0.511 **0.504 **0.555 التكلفة المنخفضة 

 % 1**عع عيت ارس  ط عع ويل ك   ع  وى عع ويل 
 في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي ةإعداد الباحث المصدر :

سد عدددا ( ون قدددإلم ععددد عيت ارس ددد ط بإلمتدددون سما بدددم بدددإلم وبعددد ي 5 ي ضدددح عدددم الجددد  ل رقدددم )     
( بإلددد  دد ن وضددعف ارس دد ط بددإلم 814.0ل 0.504بددإلم ) تيتددا ااعدد اي  وبعدد ي المإلدد   ال     ددإلل 
ال د عددا (ل  ددأ بددإلم  دد ن وقددوى ارس دد ط بددإلم 0.504 بلددغ )ال د عددا الخدد رجأ  ال دلفددل الم خفضددل 

 دددإلم ون هدددا  المعددد عيت عع ويدددل ك ددد  ع ددد وى عع ويدددل (   س0.814 بلدددغ ) الدد ابلأ  سمإلددد  الخ عدددل
 .الميزة التنافسيةأبعاد تكامل سالسل اإلمداد وبيت أبعاد    يع أ  ل  ارس  ط ايج بأ بإلم 1%

أبعـاد تكامـل يوجـد ارتبـاط معنـوي بـيت  " صإل الفمض ال ل  الاي ي ص كلى:  عم  ت ق ي ضح
  " الميزة التنافسيةسالسل اإلمداد وبيت أبعاد 

  بالموانئ محل البحث. الميزة التنافسيةعلي أبعاد  قياس تأثير أبعاد تكامل سالسل اإلمداد .3
بهد   اب  د ر Enter  بطميودل ال ود يم الم د اعم  ال  دإلب سدم اجدماا سإلإلدا اءنإد ار الخطدأ       

 للم غإلمات.الام الم   م 
 وتم صياغة الفرض التالي والذي ينص علي :

التكامل   -التكامل الخارجي -يوجد تأثير إيجابي لتكامل سالسل اإلمداد )التكامل الداخلي"
 . الميزة التنافسية"االستراتيجي( علي 

 إلم  يلأ يمكم سوضإلح ن     اءنإ ار ال  إلب  ل د عا تيتا ااع اي  م غإلم ع  وا كلأ      
 (ل  يمكم سوضإلح  ل   م  يلأ:5رقم ) ال  لأ  م   أ الج  ل   م غإلم س بع المإل   ال     إلل

 (6جدول رقم ) 
 الميزة التنافسيةلتأثير تكامل سالسل اإلمداد علي الخطي البسيط   تحليل االنحدار 
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 .SPSSلبرنامج  في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي ةإعداد الباحث المصدر :

 ( الى :6سشإلم بإل ن ت الج  ل رقم )
(  هددأ عع ويددل ك دد  ع دد وى 493.986) Fا ددوت عع ويددل نمددو ج اءنإدد ارل بإلددد بلغددم قإلمددل  •

 هدو سد اإلم ( 1.938بإلدد بلغدم قإلم هد  ) β٪.  ا م عع ويدل عع عدا ال د اإلم الم   دم 1عع ويل  
 ايج بأ عع وي. 

للإ  الا بم  T الإ  الا بمل بإلد بلغم قإلمل   سد عا تيتا ااع اي   انإ ارعع ويل عع عيت    •
(  الوإلمددددل 0.58) R2إلم ٪ل  بلغددددم قإلمددددل عع عددددا ال ف دددد5( ك دددد  ع دددد وى عع ويددددل 23.667)

ل  %58 كلدأ المإلد   ال     دإلل ب  د لسد عا تيتا ااعد اي س اإلم    ( عم  يع أ0.579المع لل )
 ٪ يمجع الى س اإلم كواعا وبمى لم سظهم  أ ال مو ج. 42 ال  قأ 

عدد اي بدد لموانئ عوضددوع ال إددد تيتددا ااالددى وندده  لمدد  زايت  ع لإلددل سد عددا  لخلددص ال  باددس       
ال  اإلم المع وي اايج بأ  لمجع ال  باس  للمإل  ا.  بمع ى آبمل  المإل   ال     إلل   زي ي ويى  ل  الى  

لمإل دد ا الددى ون ال د عددا الدد ابلأ  ال د عددا الخدد رجأ ل المإلدد   ال     ددإللل د عددا تيتددا ااعدد اي كلددأ 
سمإلدد  لمإل دد ا عددم بإلددد ل المإلدد   ال     ددإللى زيدد ي   ال د عددا اءتدد ماسإلجأل  ددا هددا  العواعددا سوددوي الدد

 .الخ عل  ال دلفل الم خفضل
يوجـــد تـــأثير إيجـــابي لتكامـــل "بإلدددد الاددد نأ الدددم إلس  ب ددد ا كلدددى عددد  تددد ق ي ضدددح ق دددول الفدددمض    

 .الميزة التنافسية"سالسل اإلمداد علي 

 تقديم الخدمةقياس تأثير تكامل سالسل اإلمداد كمتغيرات مستقلة علي التميز في  .أ
 (7 جدول رقم )

 تميز الخدمةأبعاد تكامل سالسل اإلمداد على  لتأثير(Stepwise)  نتائج تحليل االنحدار المتعدد 

المتغير  

 التابع 

المتغيرات المستقلة  

 األكثر تأثيرا  
Β T 

2R 

change 
2R F   قيمة 

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة  

 حصائية اإل

 تميز الخدمة 
  663. 13.482 0.457 الداخلي التكامل 

0.667 

 

357.791 
 

 004. 2.186 0.102 االستراتيجي التكامل  0.000

 SPSSإعداد الباحثة في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج مت  المصدر :

 : ونه ( الى7سشإلم بإل ن ت الج  ل رقم )
 الخدمة اتضح االتي: تميز على  أبعاد تكامل سالسل اإلمدادفيما يتعلق بتأثير 
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الخ صددل  (.Sig) المع ويددل (   بلغددم قإلمددل357.791( المإ ددوبل لل مددو ج بلغددم )Fون قإلمددل ) •
رسف ع عع ويل ال مو ج اعم  يع أ ل %5ك   ع  وى عع ويل    هى يالل ابص  إل ً   ل(0.000به  )
 همدد  ال د عددا  ل عدد يم  وددب عددم وبعدد ي سد عددا تيتددا ااعدد اي ي ضددح  جددوي سدد اإلم عع ددوي ل    كددا

 .جوي  الخ عل ىكلاءت ماسإلجأ  ال د عا ال ابلأ 
عددد ي ال د عدددا الددد ابلأ ب   نو ىيشدددإلم الددد (  عمددد 0.667( لل مدددو ج  كدددا بلغدددم )R2ون قإلمدددل ) •

 سمإلدد )( عددم ال غإلإلددم الدداي يإدد ث  ددأ الم غإلددم ال دد بع %66.7)  ال د عددا اءتدد ماسإلجأ يف ددمان
لددم سدد با  ددأ العيقددل  سف ددمه  كواعددا  ع غإلددمات وبددمى  (%33.3ن ال  دد ل ال  قإلددل )و  الخ عددل(ل 

الددى البطدد ا العشددوا إلل ال  سجددل كددم وتددلوق تددإب العإل ددل  يقددل الوإلدد س  نإ اريددل  ب اضدد  لاء
  غإلمه .

 هدددم الع  صدددم المف دددم  لل غإلدددم الددداي يإددد ث  دددأ الم غإلدددم ال ددد بعو يمادددا ون ب عددد  ال د عدددا الددد ابلأ  •
يف دددددم ( وي 663.) ( لددددال  الع صدددددمR2 Changeبإلددددد بلغدددددم قإلمددددل )  )سمإلدددد  الخ عدددددل(

بإلدددد يف دددم هددداا ب عددد  ال د عدددا اءتددد ماسإلجأ  دددأ الهمإلدددل  ه( عدددم هددداا ال غإلدددم   يلإلددد66.3%)
ل  اتدد  ع  ال مددو ج ال د عددا الخدد رجأ عددم ال دد اإلم كلددى عددم هدداا ال غإلددم%(  وددب 0.4الع صددم )

 .سمإل  الخ عل لنه غإلم يال ابص  إل ً 
"يوجــد تــأثير إيجــابي ألبعــاد تكامــل سالســل وهــو  لفمكددأ ال لالفددمض ا عمدد  تدد ق يمكددم ق ددول •

 اإلمداد علي تميز الخدمة".
 قياس تأثير تكامل سالسل اإلمداد كمتغيرات مستقلة علي التكلفة المنخفضة .ب

 (8جدول رقم ) 
 التكلفة المنخفضةأبعاد تكامل سالسل اإلمداد على  لتأثير(Stepwise) نتائج تحليل االنحدار المتعدد  

 المتغير التابع 
المتغيرات المستقلة  

 األكثر تأثيرا  
Β T 

2R 

change 
2R F   قيمة 

 المحسوبة 

مستوى 

الداللة  

 حصائية اإل

 التكلفة المنخفضة 
  .309 8.879 0.216 الداخلي التكامل 

0.569 

 

85.613 
 

 016. 2.872 0.103 الخارجي التكامل  0.000

 SPSSإعداد الباحثة في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج  مت المصدر:

 : ونه ( الى8سشإلم بإل ن ت الج  ل رقم )
 التكلفة المنخفضة اتضح اآلتي: على  أبعاد تكامل سالسل اإلمدادفيما يتعلق بتأثير 

الخ صدل بهد   (.Sig) المع ويل (   بلغم قإلمل85.613( المإ وبل لل مو ج بلغم )Fون قإلمل ) •
رسفدد ع عع ويددل ال مددو ج اعمدد  يع ددأ ل %5ك دد  ع دد وى عع ويددل   هددى يالددل ابصدد  إل ً  ل(0.000)
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 همدد  ال د عددا  ل عدد يم  وددب عددم وبعدد ي سد عددا تيتددا ااعدد اي ي ضددح  جددوي سدد اإلم عع ددوي ل    كددا
 .ال دلفل الم خفضل ىكلال ابلأ  ال د عا الخ رجأ 

بعددد يم عدددم وبعددد ي سد عدددا  نو ىيشدددإلم الددد (  عمددد 0.569 كدددا بلغدددم )لل مدددو ج  (R2ون قإلمدددل ) •
( عم ال غإلإلم الاي %56.9)  هم  )ال د عا ال ابلأ  ال د عا الخ رجأ( يف مان  تيتا ااع اي 

سف دمه  كواعدا  (%43.1ن ال  د ل ال  قإلدل )و  ال دلفل الم خفضدلل  يإ ث  أ الم غإلم ال  بع  هو
الى البطد ا العشدوا إلل ال  سجدل كدم  نإ اريل  ب اض  لالعيقل اءلم س با  أ   ع غإلمات وبمى 

 .وتلوق تإب العإل ل  يقل الوإل س  غإلمه 
الع  صدم  لدى  دأ يإ ا الممس دل ال ال د عا ال ابلأن ك صم ( وR2 Changeس إلم عم قإلمل ) •

الع صدم بإلدد يف دم هداا ال دلفدل الم خفضدل المف م  لل غإلم الاي يإ ث  أ الم غإلم ال  بع  هدو 
بإلدددد يف دددم هددداا ال د عدددا الخددد رجأ   دددأ الهمإلدددل ك صدددم ه( عدددم هددداا ال غإلدددم   يلإلددد30.9%)

ل  اتد  ع  ال مدو ج ال د عدا اءتد ماسإلجأ عدم ال د اإلم كلدى عم هداا ال غإلدم وب (  %16الع صم )
 .ال دلفل الم خفضل لنه غإلم يال ابص  إل ً 

تــأثير إيجــابي ألبعــاد تكامــل سالســل "يوجــد  هددو  لفمكددأ الادد نأالفددمض ا عمدد  تدد ق يمكددم ق ددول •
 .اإلمداد علي التكلفة المنخفضة"

 نتائج وتوصيات البحث ًا: عاشر 
 مناقشة وتحليل النتائج  •
 فيما يتعلق بعالقة االرتباط بيت متغيرات البحث  .و

 وتفمت ن     ال إلإلا اابص  أ كم  يلأ :

بإلد   سد عا تيتا ااع اي   وبع ي المإل   ال     إلل سوج  كيقل ارس  ط عع ويل بإلم وبع ي   .1
بإلم   ارس  ط  وضعف  الم خفضل    ن  الخ رجأ  ال دلفل  )ال د عا  بإلم  0.504 بلغ  (ل  أ 
بإلم   ارس  ط  وقوى  الخ عل   ن  ال ابلأ  سمإل   )  ال د عا  ها  (0.814 بلغ  ون     س إلم 
سد عا  %   يع أ  ل  ارس  ط ايج بأ بإلم وبع ي  1ع  وى عع ويل  المع عيت عع ويل ك    

.  ب  ًا كلى ال      اابص  إلل ال  بول ل ي م ق ول تيتا ااع اي   ب ع ي المإل   ال     إلل
سد عا تيتا ااع اي   وبع ي المإل    الفمض ال ل الم إل أ وي  جوي كيقل عع ويل لبع ي  

 . ال     إلل
 

 بتأثير المتغير المستقل علي التابع:فيما يتعلق  .ق 
 وتفمت ن     ال إلإلا اابص  أ كم  يلأ :
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يوجد "ا وت صإل الفمض الفمكأ ال ل ج  إلً  عم الفمض الا نأ الم إلس الاي ي ص كلى ونده  .1
 مددم بديل اتد خ اس طميوددل داد علــي تميـز الخدمـة"، تـأثير إيجـابي ألبعــاد تكامـل سالســل اإلمـ

Stepwise  ال د عدا اءتد ماسإلجأ   ال د عدا الد ابلأ كلدى بعد   س إلم  جوي س اإلم عع وي ل عد ي
 .%1سمإل  الخ عل ك   ع  وى عع ويل 

يوجـد "ا وت صإل الفمض الفمكأ الا نأ ج  إلً  عم الفمض الا نأ الدم إلس الداي يد ص كلدى ونده  .2
ــي  ــداد عل ــاد تكامــل سالســل اإلم ــأثير إيجــابي ألبع ــة المنخفضــةت بدديل اتدد خ اس   مددم"  التكلف

م عددم وبعدد ي سد عددا تيتددا ااعدد اي  همدد  س ددإلم  جددوي سدد اإلم عع ددوي ل عدد ي Stepwise طميوددل 
  ب  وبع ي المإل   ال     إلل ك    التكلفة المنخفضةال د عا ال ابلأ   ال د عا الخ رجأ كلى بع  

ــول بثبــوت صــحة . %1ع دد وى عع ويددل  ــائج اإلحصــائية الســابقة ، يمكــت الق ــاًء علــى النت وبن
علـى  تكامل سالسل اإلمدادالفرض الثاني الرئيسي جزئيًا حيث يوجد تأثير معنوي لمعظم أبعاد 

 الميزة التنافسية.أبعاد 
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 توصيات البحث  •
سو يم ال وصإل ت ال  لإلل :  للل  با أ ضوا ع  وتفمت ك ه ن     ال راتل المإل انإلل وعكم   

 يمكم لإليار  العلإل  اس  ع الخطوات ال  لإلل: 
 المسئول عت التنفيذ  التوصية  م

1 
لإا  المإل  ا  يابا  اايارات  الق  س  بإلم  ال ع  ن  يكم 

 المش  ا  ع  قشل ال إ ي ت. 
 اايار  العلإل .  •
الع عدددل لل  ظدددإلم  يار اا  •

  اايار .
 2 

العما كلأ سإوإلق ال ع  ن  ال   إلق بإلم اايارات  الق  س  
 يابا المإل  ا.

3 

وطما    با  بصوسل  لإل وا  ونهم  كلى  المورييم  الى  ال ظم 
ع  ج ت  و ضا  سو يم  كما  لياا  ععهم  ال ع  ن  يمكم 

  ب ع ت ع مإل  . 

اايار  الع عددددددل للشددددددئون  •
  المش مي ت.ال ج ريل 

اايار  الع عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  •
 لإليمايات.

4 
وهمإلل اءك م ي كلأ سو إل ت ب يال )اايار  االد م نإلل(  أ 
للع علإلم   ي ريل  س ري إلل  ي رات  الخ ع ت.  كو   سو يم 

 ب لمإل  ا س  ك  كلأ ال مإل . 

اايار  الع عدددددددددددددددل للمدددددددددددددددواري  •
 ال شميل.

 ب عل المواط إلم.يار  ا •

5 
سو يم   سدلفل  ب لم    إلمل  الوصول سخفإلض  عو رنل  الخ عل 

لخ ع ت  ال     إلل  المإل    عم  سع ز  س    إلل  وتع ر  الأ 
 المإل  ا. 

 .يار  العملإل تا •
اايار  الع عل لإم ل   •

 ال ض  ع.
اايار  الع عل لل  ظإلم  •

 . اءيار 
 

6 

كلأ   ي ن  قوع   الوق  إلل  ااجمااات ال م إل   سإول  ال أ 
يا م    يابا  كلأ   اءك م ي ل  ك س  المإل  االبط ا 

ون  ال صإإلإإلل  ااجمااات  بإلد     ال صإإلإإلل   ااجمااات ل 
سد لإلف   سو يم    اان  جس ي   الجه    الخ عل  قم    ال  

 الخ عل.  أ سو يم  الم ا ل
 مت إعداد الباحثة وفقًا لنتائج الدراسة الميدانية المصدر:
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