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راسة د_ الّرقمية الّتوريدلسمسمة  المعّدل الّدور: المنّظمةداء أعمى  وأثره اآلني اإلنتاجتطبيق نظام  معّوقات
 الّصناعّيةابن الحسين  الّثانيعمى مدينة عبد هللا  تطبيقّية

 بالطال إعـــداد
 ميند خمف حامد اليروط

 إشراف
 الفواعير عبدالرزاق دمؤيّ الدكتور 

 2022جامعة الزيتونة األردنية، 

 صالممخّ 

سمسمة بوجود  مَّوقات تطبيق نظاـ اإلنتاج اآلني عمى أداء المنّظمةأثر  إلى مَرفةالّدراسة  ىدفت ىذه     

ولتحقيق ، عمى مدينة عبد هللا الّثاني ابف الحسيف الّصناعّيةالّدراسة  تطبيق وتـكمتغير مَّدؿ الّتوريد الّرقمية 

ـّ اتباع المّنيج الّوصفي التحميمي،  الَامميف في المدراء مجتمع الدراسة مف كافة تألف و الغاية مف الّدراسة ت

لمجموعة مف  ، وبَد زيارة الباحث( 425والتي عدد مصانَيا )،  الّثاني ابف الحسيف الّصناعّيةمدينة عبد هللا

تـ استخداـ  حيث،مديًرا( 440بمجتمع الدراسة فقد بمغ عددىـ )لمتحقق مف عدد األفراد المشموليف  المصانع

 (211) ( استبانة غير صالحة لمتحمي ِ، وخضع لمتحمي 35ِ( استبانة وتـ استبَاد )246عينة ميسرة بمغت )

مدينة عبد هللا الّثاني ابف الحسيف الَامميف في  بات المدراءا% مف االستبانات المستردة إلج90بنسبة 

مَّوقات تطبيق  المستق ِ متغيرال أجزاء ةأربَالتي تّكونت مف )االستبانة( الّصناعّية، وتـ توزيع أداة الدراسة 

وكذلؾ البيانات  وسمسمة التوريد الرقمية كمتغير مَدؿ، أداء المنّظمة،، والمتغير التابع نظاـ اإلنتاج اآلني

تـ تفريغ و لجمع البيانات،   Google Drive تـ التوزيع عبر التطبيقات الحّديثة وباستخداـو  غرافيةو الديم



 م
 

 
 

 توصمت الدراسة لغايات إجراء التحمي ِ اإلحصاِي حيث  (SPSS)  البيانات عمى برنامج الرـز اإلحصاِية

 :أبرزىاكاف مف إلى مجموعة مف النتاِج 

الميارات،  مَوقات تطبيق نظاـ اإلنتاج اآلني بأبَاده )قمة الَمالة متَددةل ذو داللة إحصاِية يوجد أثر .1

الَمميات، ارتفاع حجـ المخزوف، تنفيذ األنشطة غير الميمة، عدـ  ارتفاع نسبة التالف، ضَف تطوير

التزامف بيف اإلنتاج والسوؽ( عمى أداء المنظمة بأبَاده )االستدامة، الفاعمية، الكفاءة، رضا الَمبلء( في 

 .مدينة عبد هللا الثاني ابف الحسيف الصناعية

لسمسة التوريد الرقمية في تحسيف الَبلقة بيف مَوقات تطبيق نظاـ  دور مَدؿ إيجابيكما تبيف وجود  .2

 أداء المنظمة في مدينة عبد هللا الثاني ابف الحسيف الصناعية. عمىاإلنتاج اآلني 

في االستراتيجية  تأىمية تضميف التوجياأبرزىا كاف مف وجاءت الّدراسة بمجموعة مف الّتوصيات 

هللا الثاني ابف الحسيف الصناعية توجيات تضمف رفع مستوػ الميارات لدػ د المصانع الَاممة لدػ مدينة عب

الَامميف وخفض مستوػ التالف، والتحسيف المستمر لَمميات االنتاج، وخاصة األنشطة الحرجة، ومراعاة 

لوقت المناسب لمسوؽ وذلؾ لتحسيف مستوػ تطبيق نظاـ اإلنتاج لتركيز عمى تصنيع وطرح المنتجات في اا

افة إلى ضرورة إدخاؿ التكنولوجيا الرقمية في كافة مراح ِ رتفع، باإلضلموصوؿ إلى مستوػ تنافس م اآلني

سمسمة التوريد لما في ذلؾ مف أثر في تحسيف الَبلقة بيف تطبيق نظاـ اإلنتاج اآلني ورفع مستوػ أداء 

 المنظمة.

مدينة عبد هللا ، سمسمة الّتوريد الّرقمية، مةأداء المنظّ ، مَّوقات تطبيق نظاـ اإلنتاج اآلني الكممات المفتاحية:
 الّثاني ابف الحسيف الّصناعّية.

  


