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أثش تفؼُم دوس اإلداسح انهىجُستُخ كمذخم نتحسُه كفبءح أداء انؼمهُبد 

اإلوتبجُخ )دساسخ تطجُقُخ ػهً انششكبد انؼبمهخ فٍ مجبل صىبػخ 

 األسمذح وانكُمبوَبد(

 محمذ حمذٌ صكً

 

 انمهخص: 

ئٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ أصش اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ فٟ رؾغ١ٓ وفبءح  ٘ذفذ اٌذساعخ

أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ ٌٍششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد، 

ؽ١ش رىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ اٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ طٕبػخ األعّذح ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ 

اٌى١ّب٠ٚخ ٠غزؾٛراْ  ٚاٌفٛعفبر١خ، ٚرٌه ػٍٝ اػزجبس أْ ٘ز٠ٓ إٌٛػ١ٓ ِٓ األعّذح

ٚلذ أعش٠ذ ٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ  ػٍٝ إٌغجخ األوجش ِٓ ؽغُ ئٔزبط األعّذح وىً،

ػ١ٕخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبإلداساد اٌؼ١ٍب داخً اٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ 

  ( ِفشدح،.353األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد، ؽ١ش رُ اخز١بس ػ١ٕخ ػشٛائ١خ لذسد ثـ )

وفبءح أٔشطخ إٌمً داخً اٌششوخ رغبُ٘ ثشىً ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ أْ 

أْ رٛافش أٔظّخ ٚثشاِظ  ثبإلػبفخ ئٌٝ ٘زا، وج١ش فٟ رؾغ١ٓ اٌّٛلف اٌزٕبفغٟ ٌٙب

رشغ١ً ِشٔخ داخً اٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد ٠غبُ٘ 

ٚأٚطذ ثشىً وج١ش فٟ رط٠ٛش أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ  داخً ٘زٖ اٌششوبد. 

ثؼشٚسح رٛافش ٚؽذح ِغزمٍخ ِزخظظخ فٟ ئداسح ع١ّغ األٔشطخ  ٌذساعخا

ٚاٌؼ١ٍّبد اإلِذاد٠خ ٚاٌٍٛع١غز١خ، داخً اٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ 

األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد؛ ٌّب ٌٙزٖ اإلداسح ِٓ أ١ّ٘خ وجشٜ فٟ دػُ ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ، 

زبٌٟ ص٠بدح ِغزٜٛ ٚرؾم١ك سػب ِخزٍف األؽشاف اٌّزؼبٍِخ ِغ اٌششوخ؛ ٚثبٌ

ٚؽغُ ِج١ؼبرٙب، وّب أٚطذ أ٠ؼبً ثؼشٚسح رٛف١ش اٌذػُ اٌالصَ ٌزطج١ك ثشاِظ 

اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌألٔشطخ اإلِذاد٠خ ٚاٌٍٛع١غز١خ، داخً اٌششوبد اٌّظش٠خ اٌؼبٍِخ فٟ 

 ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد، ٚاٌزشو١ض ػٍٝ ػ١ٍّبد اٌزط٠ٛش اٌّغزّش.

Summary: 

The study aimed at identifying the impact of logistic 

management on improving the efficiency of the production 
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processes of the companies operating in the field of fertilizer 

and chemical industry. The study society is one of the 

companies operating in the industry of nitrogen and phosphate 

fertilizers, considering that these two types of chemical 

fertilizers hold the largest proportion of the volume 

Production of fertilizers as a whole. This study was conducted 

on a sample of employees of the senior management within 

the companies working in the field of fertilizer and chemical 

industry, where a random sample was selected (359). 

 The study concluded that the efficiency of the transport 

activities inside the company contribute significantly to 

improving its competitive position. In addition, the 

availability of flexible operating systems and programs within 

companies operating in the fertilizer and chemicals industry 

contributes significantly to the development of the production 

processes within these companies. The study recommended 

the need for an independent unit specialized in the 

management of all logistic and logistics activities within 

companies operating in the fertilizer and chemical industry. 

This department has great importance in supporting the 

competitive advantage and achieving the satisfaction of the 

various parties involved in the company. It also recommended 

the need to provide the necessary support for the 

implementation of infrastructure programs for logistics and 

logistics activities within the Egyptian companies working in 

the field of fertilizer and chemicals industry and to focus on 

continuous development processes. 
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 مقذمخ:

٠ؼزجش ػٍُ ئداسح اٌٍٛع١غز١بد ِٓ اٌّغبالد اٌغذ٠ذح فٟ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ 

ٚرٌه ٌمذسرٗ ػٍٝ ِغبػذح إٌّظّبد فٟ ِٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد عٛاء فٟ ث١ئخ ػٍّٙب 

اٌذاخ١ٍخ )ػشٚسح االعزخذاَ األِضً ٚاٌىفء ٌٍّٛاسد ٚاإلِىبٔبد اٌّزبؽخ(، ٚأ٠ؼبً 

إٌّبفغخ فٟ األعٛاق ِٚٛاعٙخ ٔزبئظ اٌؼٌّٛخ(، فمذ ث١ئخ ػٍّٙب اٌخبسع١خ )ػغٛؽ 

أطجؼ ٌضاِبً ػٍٟ إٌّظّبد اٌزٟ رشغت فٟ االعزّشاس فٟ ِغبي األػّبي أْ رمذَ 

عذ٠ذاً فٟ ِٕزغبرٙب ِٓ ؽ١ش اٌغٛدح ٚاٌغؼش ٚثظٛسح أفؼً ِٓ ِٕبفغ١ٙب
(1)

. 

 

 فاداسح اٌؼ١ٍّبد اٌٍٛع١غز١خ ٟ٘ أؽذ اٌّظب٘ش اٌؾذ٠ضخ ٌإلداسح فٟ ِٛاعٙخ

رؾذ٠بد اٌؼظش االلزظبد٠خ، ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ، ٚاٌّؼٍِٛبر١خ، فٟٙ رؼجش ػٓ أؽذ 

ّٔبرط اإلداسح اٌّزىبٍِخ ٌّض٠ظ ِٓ األػّبي ٚاألٔشطخ األعبع١خ فٟ إٌّظّخ. 

ٚرزىبًِ أٔشطخ اإلِذاد ٚاٌزٛص٠غ اٌّبدٞ ِؼبً ٌزشىً ِب ٠ؼشف ثبألٔشطخ 

١خ ثشىً ِزطٛس ِٚزىبًِ اٌٍٛع١غز١خ. ٚثشىً أخش فبْ ِّبسعخ األػّبي اٌٍٛع١غز

ِٚزغبٔظ ٠ّىٓ أْ ٠غبػذ إٌّظّخ ػٍٝ اٌزٛعغ فٟ اٌغٛق ٚص٠بدح اٌؾظخ اٌغٛل١خ 

ِّٙب وجش ؽغُ اإلٔزبط. ٚفٟ إٌٙب٠خ فأْ أ١ّ٘خ األٔشطخ  اٌٍٛع١غز١خ رزغغذ ِٓ 

خالي رغ١ًٙ االعزغبثخ اٌغش٠ؼخ ٌٍّٛسد٠ٓ ٚاٌؼّالء فٟ اٌغٛق، ٚرٛف١ش اٌغٍغ 

غ اؽز١بعبرُٙ ٚسغجبرُٙ. ٌٚىٟ رؼّٓ إٌّظّخ ٔغبؽٙب ٚاٌخذِبد اٌزٟ رزفك ِ

ٚاعزّشاس٠زٙب فأٔٙب ثؾبعخ ئٌٝ أداء ػبٌٟ ِمبسٔخ ِغ إٌّبفغ١ٓ فٟ ظً فبػ١ٍخ 

ئداسرٙب اٌٍٛع١غز١خ ٚاٌزٟ ِٓ خالٌٙب رظً ئٌٝ رؾم١ك ِب ٠ؾزبعٗ اٌؼّالء ثألً 

 اٌزىب١ٌف ٚألً ٚلذ ٚأوجش عٛدح ِّىٕخ. 

 

ِٓ إٌّظّخ ٚاٌؼّالء ٚاٌّٛسد٠ٓ رغؼٝ ٌٚىٟ ٠زؾمك ٘زا األداء ٌىً 

اإلداسح اٌؾذ٠ضخ ئٌٝ رؾم١ك رٌه ِٓ خالي اعزخذاَ اٌؼ١ٍّبد اٌٍٛع١غز١خ ثبٌشىً 

اٌزٞ ٠ؾمك ٘زا اٌزٛاصْ ث١ٓ وً ِٓ ٘زٖ األؽشاف، ٚرٌه ثٙذف ص٠بدح األداء اٌىٍٟ 

ٌٍّٕظّخ
(2)

، فزؾم١ك ِغز٠ٛبد ػب١ٌخ ِٓ اٌشػب ٌذٜ وً ِٓ اٌؼّالء ٚاٌّٛسد٠ٓ 
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١ُ اٌّشاوض اٌزٕبفغ١خ ٚاٌشثؾ١خ ٌٍّٕظّبد، ٠ؾزُ ػٍٝ ٘زٖ إٌّظّبد اٌٍغٛء ٚرذػ

ئٌٝ ثؼغ اٌطشق ٚاألدٚاد اٌؾذ٠ضخ اٌزٟ رغبُ٘ فٟ رخف١غ رىٍفخ أداء األٔشطخ 

ٚاٌخذِبد اٌذاػّخ ٌٍؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ ٚاٌزغ٠ٛم١خ
(3)

. 

 

 اإلطبس انىظشٌ نهذساسخ:

 اإلداسح انهىجُستُخ:

اٌٍٛع١غز١خ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌٛظبئف اإلداس٠خ اٌزٟ ٠ٕفز٘ب رشزًّ اإلداسح 

ِزخظظْٛ فٟ ئداسح اٌٍٛع١غز١بد، ٚرٌه ِٓ خالي اٌزخط١ؾ ٚاٌزٕف١ز ٚاٌشلبثخ، 

ٌؼ١ٍّبد إٌمً ٚاٌششاء ٚاٌزذفك ٚاٌزخض٠ٓ
(4)

. فٟٙ رٙذف ئٌٝ رؾش٠ه اٌّخضْٚ ثّب 

ٔزٙبًء ػٕذ ِشؽٍخ ٠إدٞ ئٌٝ رذفك إٌّزظ، ثذا٠خ ِٓ ِشؽٍخ ششاء اٌّبدح اٌخبَ، ٚا

االعزٙالن إٌٙبئٟ، ٘زا ثبإلػبفخ ئٌٝ ئؽبس اٌّؼٍِٛبد اٌزٞ ٠ؼّٓ رٛف١ش إٌّزظ 

إٌٙبئٟ ٌٍؼّالء ثّغزٜٛ ِمجٛي ِٓ اٌخذِخ ٚثغؼش ِؼمٛي، ٚال ٠ّىٓ أْ ٔؼزجش 

أٔشطخ إٌمً ٚاٌزخض٠ٓ ِضالً ِٓ األٔشطخ اٌؾذ٠ضخ، ئال أْ االرغبٖ اإلداسٞ اٌؾذ٠ش 

ّب؛ ٌٍزٛطً ئٌٝ ٚظ١فخ ِزىبٍِخ رغّٟ ثٛظ١فخ اٌٍٛع١غز١بدرّضً فٟ اٌشثؾ ث١ٕٙ
(5)

. 

 

ٚػشفذ األٔشطخ اٌٍٛع١غز١خ أ٠ؼبً ِٓ لجً االرؾبد اٌذٌٟٚ ٌشاثطبد ٚوالء 

اٌشؾٓ ػٍٟ أٔٙب أٞ ٔٛع ِٓ أٔٛاع األٔشطخ اٌّزؼٍمخ ثبٌٕمً )عٛاء ثٛع١ٍخ ٚاؽذح، 

١ٍف ٚرٛص٠غ اٌجؼبئغ، أٚ ثٛعبئً إٌمً ِزؼذدح اٌٛعبئؾ(، اٌزخض٠ٓ، إٌّبٌٚخ، اٌزغ

ٚوزٌه خذِبد اٌذػُ ٚاالعزشبساد اٌّزظٍخ ثٙب، ػٍٟ عج١ً اٌّضبي ال اٌؾظش: 

اٌّغبئً اٌغّشو١خ ٚاٌؼش٠ج١خ ٌزظش٠ؼ اٌجؼبئغ ٌألغشاع اٌشع١ّخ، ٚاٌزأ١ِٓ 

ػٍٝ اٌجؼبئغ، ٚرذث١ش ٚعبئً اٌذفغ، ٚعّغ اٌٛصبئك اٌّشرجطخ ثبٌجؼبئغ. فٟٙ رشرجؾ 

رظبالد فٟ ئؽبس إٌمً ٚإٌّبٌٚخ أٚ اٌزخض٠ٓ ٌٍجؼبئغ، زىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالث

ٚثؾىُ اٌٛالغ رىْٛ خذِبد اٌشؾٓ ٚاٌٍٛع١غز١بد ٟ٘ ئعّبٌٟ ئداسح عٍغٍخ 

 اٌزٛس٠ذ.
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 أوىاع األوشطخ انهىجُستُخ:

( األٔشطخ اٌٍٛع١غز١خ، رجؼبً ٌٍّٕظّخ األٚسث١خ Grant et al 2006لغُ )

اٌزب١ٌخ ٌٍٕمً ٚاٌخذِبد اٌٍٛع١غز١خ ئٌٝ األٔشطخ
(6)

: 

األٔشطخ اٌٍٛع١غز١خ اٌزٟ رشرجؾ ثؼ١ٍّخ إٌمً ٚرزّضً فٟ )رؾذ٠ذ ٔٛع ٚأعب١ٌت  -

 -رؾذ٠ذ ؽّٛالد إٌمً  -رؾذ٠ذ ِغبساد إٌمً  –رؾذ٠ذ ِؼذاد إٌمً  -إٌمً 

 رؾذ٠ذ عؼش إٌمً(.

األٔشطخ اٌٍٛع١غز١خ اٌزٟ رشرجؾ ثؼ١ٍّخ اٌزخض٠ٓ ٚرزّضً فٟ )رؾذ٠ذ ػذد  -

 –رؾذ٠ذ شىً اٌّخضْٚ  –رؾذ٠ذ ع١بعبد اٌّخضْٚ  –اٌزخض٠ٓ ٚؽغُ ِٛالغ 

رظ١ُّ  –رؾذ٠ذ أعب١ٌت رٕظ١ُ ٚرشر١ت اٌّخبصْ  –رؾذ٠ذ ِغبؽخ اٌّخضْٚ 

 اٌزظشف ثبٌّشرغؼبد(. –اٌؼجٛاد ألغشاع اٌزخض٠ٓ 

 –األٔشطخ اٌٍٛع١غز١خ اٌزٟ رشرجؾ ثؼ١ٍّخ اٌششاء ٚرزّضً فٟ )اٌزٕجإ ثبٌطٍت  -

 –رؾذ٠ذ أٚلبد اٌششاء  -رؾذ٠ذ و١ّبد اٌششاء  –اخز١بس ِظبدس اٌزٛس٠ذ 

 رؾذ٠ذ ِٛلغ اٌزغ١ٍُ(. –رؾذ٠ذ ٔٛع اٌزؼجئخ  -رؾذ٠ذ ؽش٠مخ اٌششاء 

األٔشطخ اٌٍٛع١غز١خ اٌزٟ رشرجؾ ثؼ١ٍّخ إٌّبٌٚخ ٚرزّضً فٟ )اخز١بس اٌّؼذاد  -

 رؾذ٠ذ ئعشاءاد رغ١ٙض اٌطٍج١بد(. –

زّضً فٟ )رؾذ٠ذ ؽشق األٔشطخ اٌٍٛع١غز١خ اٌزٟ رشرجؾ ثؼ١ٍّخ اٌزٛص٠غ ٚر -

 –رؾذ٠ذ لٕٛاد اٌزٛص٠غ  –رؾذ٠ذ اٌٛعطبء ٚاٌّٛصػ١ٓ  –ٚع١بعبد اٌزٛص٠غ 

 رؾذ٠ذ أعب١ٌت ٚٚعبئً اٌزٛص٠غ(. –ِشالجخ أداء لٕٛاد اٌزٛص٠غ 

األٔشطخ اٌٍٛع١غز١خ اٌزٟ رشرجؾ ثخذِخ اٌؼّالء ٚرزّضً فٟ )دساعخ اؽز١بعبد  -

ئصاٌخ اٌّشىالد  –زغبد اٌٛلٛف ػٍٝ ِغزٜٛ عٛدح إٌّ –ٚسغجبد اٌؼّالء 

 رم١١ُ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍؼّالء(. –ٚاٌّؼٛلبد 

األٔشطخ اٌٍٛع١غز١خ اٌزٟ رشرجؾ ثؼ١ٍّخ رذفك اٌّؼٍِٛبد ٚرزّضً فٟ )رغ١ّغ  -

اعزخذاَ إٌزبئظ  –رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد  –رؾذ٠ذ ٚعبئً االرظبالد  –اٌّؼٍِٛبد 

 ٌٍزخط١ؾ(.
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لبث١خ ٚرزّضً فٟ )رؾذ٠ذ األٔشطخ اٌٍٛع١غز١خ اٌزٟ رشرجؾ ثبٌؼ١ٍّخ اٌش -

 رٕف١ز اٌشلبثخ(. –اإلعشاءاد 

 

      مشكهخ انذساسخ:

رزجٍٛس ِشىٍخ اٌذساعخ فٟ ٚعٛد لظٛس ٚرجب٠ٓ فٟ ِغزٛٞ أداء األٔشطخ 

ٚاٌؼ١ٍّبد اٌٍٛع١غز١خ داخً اٌششوبد ِؾً اٌذساعخ، ٚاٌزٟ رإدٞ ثذٚس٘ب ئٌٝ 

ص٠بدح اٌفزشح اٌّغزغشلخ فٟ أداء رٍه األٔشطخ ٚاٌؼ١ٍّبد، ٌزٌه ٠شٜ اٌجبؽش أٔٗ 

دٚس اٌم١بَ ثزفؼ١ً  ٠ّىٓ ِؼبٌغخ ٘زا اٌمظٛس ٚاالٔخفبع فٟ األداء ِٓ خالي

اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ ثغشع رؾغ١ٓ وفبءح أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ ٌٍششوبد اٌؼبٍِخ 

. ِٚٓ ٕ٘ب ٠ّىٓ ؽشػ ِشىٍخ اٌذساعخ ِٓ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد

 خالي اٌزغبؤالد ا٢ر١خ:

ئٌٝ أٞ ِذٜ ٠ّىٓ أْ رإصش اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ فٟ رؾغ١ٓ وفبءح أداء  .1

 بد اإلٔزبع١خ؟اٌؼ١ٍّ

اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ، ٚدٚس٘ب ِب ٘ٛ األصش اٌّزشرت ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ ػٕبطش  .2

 فٟ رخف١غ  رىٍفخ أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ؟

اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ أْ رإصش ػٍٝ عشػخ أٔغبص ئٌٝ أٞ ِذٜ ٠ّىٓ ٌؼٕبطش  .3

 اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ؟

ِشٚٔخ أداء اٌؼ١ٍّبد اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ أْ رإصش ػٍٝ و١ف ٠ّىٓ ٌؼٕبطش  .4

 اإلٔزبع١خ؟

 اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ ػٍٝ عٛدح أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ؟ِب ِذٜ رأص١ش ػٕبطش  .5

 

 أهذاف انذساسخ:

 تسؼً انذساسخ إنٍ تحقُق األهذاف انتبنُخ:

ػٍٝ رؾغ١ٓ وفبءح اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ اٌزؼشف ئٌٝ أٞ ِذٜ ٠ّىٓ أْ رإصش  .1

 أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ.
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ٚدٚس٘ب فٟ اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ اٌىشف ػٓ ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ ػٕبطش  .2

 رخف١غ رىٍفخ أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ.

رؾذ٠ذ و١ف ٠ّىٓ ٌؼٕبطش اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ أْ رإصش ػٍٝ عشػخ أغبص  .3

 اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ.

ِشٚٔخ أداء اٌزؼشف ػٍٝ األصش اٌزٞ رؾذصٗ ػٕبطش اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ ػٍٝ  .4

 ١بد اإلٔزبع١خ.اٌؼٍّ

عٛدح أداء رؾذ٠ذ و١ف ٠ّىٓ ٌؼٕبطش اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ أْ رإصش ػٍٝ  .5

 اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ.

 

 أهمُخ انذساسخ:

 تستمذ هزي انذساسخ أهمُتهب مه االػتجبساد انتبنُخ:

  األهمُخ انؼهمُخ: -1

٠أًِ اٌجبؽش أْ رمذَ ٘زٖ اٌذساعخ ئػبفخ ػ١ٍّخ، رغبػذ ػٍٝ ٔشش ٚر١ّٕخ 

ثأ١ّ٘خ ئداسح اٌؼ١ٍّبد اٌٍٛع١غز١خ داخً إٌّظّبد اٌؼشث١خ، ؽ١ش ئْ اٌٛػٟ 

٘زا األعٍٛة اإلداسٞ اٌؾذ٠ش ٠ّضً ِٛػٛػبً ؽ٠ٛ١بً ٚ٘بِبً، ٌُٚ ٠ٍَك اال٘زّبَ 

اٌىبفٟ ٚاٌّطٍٛة ِٓ لجً اٌجبؽض١ٓ فٟ اٌٛؽٓ اٌؼشثٟ، ثبٌشغُ ِٓ أ١ّ٘خ ٘زا 

شوبد اٌؼب١ٌّخ اٌىجشٜ األعٍٛة، ٚاٌّضا٠ب اٌىج١شح اٌزٟ ؽممزٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌش

 أصش رطج١مٗ.

  األهمُخ انتطجُقُخ: -2

رٕجغ األ١ّ٘خ اٌزطج١م١خ ٌٙزٖ اٌذساعخ ِٓ أٔٙب ع١زُ رطج١مٙب ػٍٝ ػذد ِٓ 

اٌششوبد اٌظٕبػ١خ ٚاإلٔزبع١خ اٌىجشٜ، ٚاٌزٟ رّضً لطبػبً اعزشار١غ١بً ٘بِبً 

ً ِٓ لطبػبد اٌظٕبػخ اٌّظش٠خ، ٚ٘ٛ لطبع األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد، ئر ٠ّض

٘زا اٌمطبع أ١ّ٘خ خبطخ، عٛاء ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغٛق اٌّؾ١ٍخ، أٚ ػٍٝ 

ِغزٜٛ اٌغٛق اٌؼب١ٌّخ، ؽ١ش ئْ ٌّظش ١ِضح ٔغج١خ فٟ ِٕزغبد األعّذح 

واداسح  –ٚاٌى١ّب٠ٚبد، ٌزٌه فاْ اعزخذاَ األعب١ٌت اإلداس٠خ اٌؾذ٠ضخ 
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ثٗ ٌٗ األصش اٌٛاػؼ فٟ االسرمبء  -اٌؼ١ٍّبد اٌٍٛع١غز١خ داخً ٘زا اٌمطبع 

ٚرذػ١ّٗ، ٚرم٠ٛخ ٚػؼٗ اٌزٕبفغٟ، ٚرؾ٠ًٛ اٌّضا٠ب إٌغج١خ اٌزٟ ٠زّزغ ثٙب 

 ئٌٝ ِضا٠ب رٕبفغ١خ، ٚخبطخ أٔٗ ٠ؼبٟٔ اٌىض١ش ِٓ أٚعٗ اٌمظٛس.

 

 متغُشاد انذساسخ:

 (1شكم )

 ومىرج انذساسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِٓ ئػذاد اٌجبؽش :نمصذس

 

 

 اإلداسح انهىجُستُخ

 

 انمتغُش انتبثغ انمتغُش انمستقم

 انىقم

 انتخضَه

 انتىصَغ

 انششاء

 خذمخ انؼمالء

 انؼمهُبد اإلوتبجُخ

 

 
 تخفُط انتكهفخ

 سشػخ االوجبص

 مشووخ االداء

 جىدح انؼمم



              

566 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 لرابعالعدد املحق                             المجلد الثامن                                    

2017 

 .........أثر تفعيل دور اإلدارة اللوجيستية كمدخل لتحسين كف اءة أداء العمليات اإلنتاجية  
 محمد حمدي زكى

 
 فشوض انذساسخ:

 رّذ ط١بغخ فشٚع اٌذساعخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

  دالنخ إحصبئُخ نإلداسح انفشض انشئُسٍ: ال َىجذ أثش مؼىىٌ رو

 انهىجُستُخ ورنك ػهً انؼىبصش انمختهفخ نهؼمهُبد اإلوتبجُخ.

 ٠ٕٚجضك ِٓ ٘زا اٌفشع اٌفشٚع اٌفشػ١خ اٌزب١ٌخ:

ال ٠ٛعذ أصش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ٌإلداسح اٌٍٛع١غز١خ ٚرٌه ػٍٝ  .1

 رخف١غ رىب١ٌف اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ.

ٌإلداسح اٌٍٛع١غز١خ ٚرٌه ػٍٝ عشػخ ال ٠ٛعذ أصش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ  .2

 أغبص اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ.

ال ٠ٛعذ أصش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ٌإلداسح اٌٍٛع١غز١خ ٚرٌه ػٍٝ ِشٚٔخ  .3

 أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ. 

ال ٠ٛعذ أصش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌخ ئؽظبئ١خ ٌإلداسح اٌٍٛع١غز١خ ٚرٌه ػٍٝ عٛدح  .4

 أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ.

 

 انذساسخ:أسهىة 

اػزّذد اٌذساعخ ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚرجشص أ١ّ٘زٗ فٟ اٌجؾٛس 

اٌؼ١ٍّخ ١ٌظ فٟ ِغشد أٔٗ ٠ظف األش١بء اٌظب٘شح ثً ٘ٛ أعٍٛة فؼبي فٟ عّغ 

اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚث١بْ اٌفشق ٚاإلِىب١ٔبد اٌزٟ رغبػذ فٟ رط٠ٛش اٌٛػغ ئٌٝ 

ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ ِزغ١شاد ِب ٘ٛ أفؼً. ٠ٚٙذف إٌّٙظ اٌٛطفٟ ئٌٝ ٚطف 

 اٌذساعخ ٚاٌزٛطً ئٌٝ ٚطف دل١ك ٌٍظب٘شح أٚ اٌّشىٍخ ٚٔزبئغٙب.

 

 مصبدس جمغ انمؼهىمبد:

اٌّظبدس اٌضب٠ٛٔخ ِضً اٌىزت ٚاٌّشاعغ ٚاٌذاسعبد ٚاٌجؾٛس اٌغبثمخ 

ٚاٌزٟ ٌٙب ػاللخ ثّٛػٛع اٌذاسعخ. ٚاٌّظبدس األ١ٌٚخ اٌزٟ رُ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ِٓ 

 خالي االعزج١بْ.
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 أداح انذساسخ:

أداح اٌجؾش ػجبسح ػٓ اٌٛع١ٍخ اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌجبؽش فٟ عّغ اٌّؼٍِٛبد 

اٌالصِخ ػٓ اٌظب٘شح ِٛػٛع اٌذساعخ. ٠ٚٛعذ اٌؼذ٠ذ ِٓ األدٚاد اٌّغزخذِخ فٟ 

ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌالصِخ ٌٍذساعخ. ٚلذ 

 ئ١غ١خ ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد ِٓ ػ١ٕبد اٌذساعخ.اػزّذ اٌجبؽش ػٍٝ االعزج١بْ وأداح س

 

 مجتمغ انذساسخ وػُىتهب:

٠زىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ اٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح 

ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ ٚاٌفٛعفبر١خ، ٚرٌه ػٍٝ اػزجبس أْ ٘ز٠ٓ إٌٛػ١ٓ ِٓ األعّذح 

ٚلذ أعش٠ذ اٌى١ّب٠ٚخ ٠غزؾٛراْ ػٍٝ إٌغجخ األوجش ِٓ ؽغُ ئٔزبط األعّذح وىً، 

٘زٖ اٌذساعخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ثبإلداساد اٌؼ١ٍب داخً ٘زٖ اٌششوبد، ؽ١ش رُ 

( ٚطف 1( ِفشدح. ٠ٚج١ٓ اٌغذٚي )353اخز١بس ػ١ٕخ ػشٛائ١خ لذسد ثـ )

 .خظبئض ػ١ٕخ اٌذساعخ

 (1جذول )

 وصف خصبئص ػُىخ انذساسخ

 انفئخ ) انجُبن( انىصف
انتكشاس 

 )انؼذد(

انىسجخ 

 انمئىَخ

 انجىس

 %36.5 263 روش

 %3.3 3 أٔضٝ

 %155 255 اإلجمبنٍ

 انؼمش

 %5.5 16 عٕخ فألً 35

 %35.2 35 عٕخ 45 – 36

 %45.3 136 عٕخ 55 – 46

 %15.1 25 عٕخ فأوضش 56
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 %155 255 اإلجمبنٍ

 انمؤهم انؼهمٍ

 %3.4 26 ِزٛعؾ

 %52.5 235 ػبٌٟ

 %5.3 22 دساعبد ػ١ٍب

 %155 255 اإلجمبنٍ

 وىع انششكخ

 %16.5 46 لطبع ػبَ

 %63.3 156 لطبع أػّبي ػبَ

 %25.2 56 لطبع خبص

 %155 255 اإلجمبنٍ

اإلداسح انتٍ تىتمٍ 

 إنُهب

 %15.5 35 ئداسح إٌمً

 %15.4 51 ئداسح اٌزغ٠ٛك

 %13.5 35 ئداسح اٌّشزش٠بد

ئداسح اٌزخض٠ٓ ) 

 اٌّخبصْ(
44 15.5% 

 %14.4 45 اٌؼّالءئداسح خذِخ 

 %14 33 ئداسح اإلٔزبط

 %3.6 15 ئداسح اٌجؾٛس ٚاٌزط٠ٛش

 %5.4 15 ئداسح اٌّج١ؼبد

 %3.3 11 أخشٜ

 %155 255 اإلجمبنٍ

 انخجشح انؼمهُخ

 %15.5 35 عٕٛاد فألً 5

 %13.4 54 عٕٛاد 15 – 6

 %33.1 32 عٕخ 15 – 11
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 %26.6 54 عٕخ 25 – 16

 %15.1 25 عٕخ فأوضش 26

 %155 255 اإلجمبنٍ

هم َىجذ نذي ششكتك 

إداسح مستقهخ نهمىاد 

واإلمذاد )إداسح 

 نهىجُستُبد(؟

 %12.2 34 ٔؼُ

 %55.5 244 ال

 %155 255 اإلجمبنٍ

: ِٓ ئػذاد اٌجبؽش ثٕبءاً ػٍٝ رفش٠غ ث١بٔبد اٌمغُ األٚي ِٓ اعزّبسح انمصذس

 االعزمظبء.

 

 مب َهٍ:تجُه مه خالل انجذول انسبثق 

رش١ش إٌزبئظ اٌزٟ رٛطٍذ ئ١ٌٙب اٌذساعخ ئٌٝ أْ ػذد اٌزوٛس  انجىس: -1

%( ِٓ ئعّبٌٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ، فٟ ؽ١ٓ ثٍغ 36.5(، أٞ ِب ٔغجزٗ )263)

%(، ِّب ٠ش١ش ئٌٝ رذٟٔ ٔغجخ ِشبسوخ 3.3( أٞ ِب ٔغجزٗ )3ػذد اإلٔبس )

خ اٌؼبٍِخ فٟ اإلٔبس فٟ رٌٟٛ اٌّشاوض اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب، فٟ اٌششوبد اٌظٕبػ١

 ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد.

رٛصػذ أػّبس ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٝ اٌفئبد اٌؼّش٠خ األسثؼخ، ٌٚىٓ  انؼمش: -2

( عٕخ ثٕغجخ 45 -36ثٕغت ِزفبٚرخ، ِؼظّٙب فٟ اٌفئز١ٓ اٌضب١ٔخ ٟٚ٘ )

%(، أٞ أْ اٌفئز١ٓ 45.3( عٕخ ثٕغجخ )55 -46%(، ٚاٌضبٌضخ ٟٚ٘ )35.2)

%( ِٓ اٌّغّٛع اٌىٍٟ، فٟ ؽ١ٓ 54.1شىٍزب ِب ٔغجزٗ ) اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ لذ

%(، ٚوبٔذ 15.1عٕخ فأوضش( ِب ٔغجزٗ ) 56شىٍذ ٔغجخ اٌفئخ اٌؼّش٠خ )

عٕخ فألً( ئر  35اٌفئخ اٌؼّش٠خ األلً ٟ٘ ٌٍؼب١ٍِٓ اٌز٠ٓ ثٍغذ أػّبسُ٘ )

%(، ٟٚ٘ ٔز١غخ ِٕطم١خ وْٛ ٘زٖ اٌّشاوض اٌم١بد٠خ 5.5شىٍذ ِب ٔغجزٗ )

 لذ ال رىْٛ ِٛعٛدح فٟ عٓ اٌخبِغخ ٚاٌضالص١ٓ فألً.رزطٍت خجشاد 
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شىً اٌؾبطٍْٛ ػٍٝ ِإً٘ ػبٍي ِٓ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ِب  انمؤهم انؼهمٍ: -3

%(، ٟٚ٘ إٌغجخ األوجش ِٓ ث١ٓ ِغز٠ٛبد اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ 52.5ٔغجزٗ )

األخشٜ، ٚلذ رال٘ب فٟ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ اٌؾبطٍْٛ ػٍٝ ِإً٘ ِزٛعؾ، ؽ١ش 

%(، صُ عبء فٟ اٌّشرجخ األخ١شح اٌؾبطٍْٛ ػٍٝ 3.4ٗ )ثٍغذ ِب ٔغجز

%(، ٠ٚفغش ٘زا ثأْ رٛعٙبد 5.3اٌذساعبد اٌؼ١ٍب، ؽ١ش ثٍغذ ِب ٔغجزٗ )

اٌّغزّغ اٌّظشٞ ئٌٝ اٌزؼ١ٍُ أطجؾذ ِطٍجبً أعبع١بً ٌالٔخشاؽ فٟ عٛق 

 اٌؼًّ.

اؽزً ػذد اٌؼب١ٍِٓ ثششوبد لطبع األػّبي اٌؼبَ اٌؼبٍِخ فٟ  وىع انششكخ: -4

طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد اٌّشرجخ األٌٚٝ ِٓ ث١ٓ أفشاد ػ١ٕخ ِغبي 

%(، ٟٚ٘ إٌغجخ األوجش ِٓ ث١ٓ اٌّشبسو١ٓ 63.3اٌذساعخ، ثٕغجخ ثٍغذ )

اٌز٠ٓ ٠ّضٍْٛ ثبلٟ اٌمطبػبد األخشٜ، ٚلذ رال٘ب فٟ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ اٌؼبٍِْٛ 

%(، صُ عبء فٟ 25.2ثششوبد اٌمطبع اٌخبص، ؽ١ش ثٍغذ ِب ٔغجزٗ )

ّشرجخ األخ١شح اٌؼبٍِْٛ ثششوبد اٌمطبع اٌؼبَ، ؽ١ش ثٍغذ ِب ٔغجزٗ اٌ

%(، ٚ٘زٖ ٔز١غخ ِٕطم١خ ٔظشاً ٌىجش ؽغُ اٌؼّبٌخ داخً ششوبد لطبع 16.5)

األػّبي اٌؼبَ؛ ثغجت وجش ؽغُ أػّبي ٚػ١ٍّبد ٘زٖ اٌششوبد ِمبسٔخ 

 ثبٌششوبد األخشٜ، ٚأ٠ؼبً ٌٍذػُ ٚاٌّغبٔذح اٌزٟ رمذِٙب اٌذٌٚخ رغبٖ ٘زا

 اٌمطبع.

شىً اٌؼبٍِْٛ ثاداسح اٌزغ٠ٛك إٌغجخ األوجش ِٓ ث١ٓ  اإلداسح انمىتمً إنُهب: -5

%(، رال٘ب 15.4اٌّشبسو١ٓ فٟ أعٛثخ ٘زا االعزج١بْ، ؽ١ش ثٍغذ ِب ٔغجزٗ )

ثؼذ رٌه فٟ اٌّشارت اٌّززب١ٌخ وً ِٓ )ئداسح اٌزخض٠ٓ ٚاٌّخبصْ، خذِخ 

د، ػذد ِٓ اإلداساد األخشٜ، اٌؼّالء، اإلٔزبط، اٌّشزش٠بد، إٌمً، اٌّج١ؼب

ثبإلػبفخ ئٌٝ ئداسح اٌجؾٛس ٚاٌزط٠ٛش(، ٠ُٚشعغ اٌجبؽش اخز١بسٖ ٌٙزٖ 

ئٌٝ ِب رؾٍّٗ ٘زٖ اإلداساد ِٓ ػاللخ  -ػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص  -اإلداساد 

 ِجبششح رغبٖ ِؼّْٛ ٚط١ُّ اٌذساعخ.
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%( ِٓ أفشاد ػ١ٕخ 33.1رٛػؼ إٌزبئظ أْ ِب ٔغجزٗ ) انخجشح انؼمهُخ: -6

( عٕخ، ١ٍ٠ٙب ثؼذ رٌه ِب ٔغجزٗ 15 -11خ ٠ّزٍىْٛ خجشاد ِٓ )اٌذساع

( عٕخ، ٚأْ ِب ٔغجزٗ 25 -16%( ِّٓ ٠زّزؼْٛ ثخجشاد ِٓ )26.6)

( عٕٛاد، ٚأْ ِب ٔغجزٗ 15 -6%( ُ٘ ِّٓ ٠زّزؼْٛ ثخجشح ِٓ )13.4)

عٕٛاد(، ٚأخ١شاً عبء  5%( ُ٘ ِّٓ ٠زّزؼْٛ ثخجشح )ألً 15.5ِٓ)

عٕخ فأوضش( فٟ اٌّشرجخ األخ١شح ثٕغجخ  26فٛق )اٌؼبٍِْٛ أطؾبة اٌخجشح ِب 

%(، ٠ٚزؼؼ ِٓ وً ٘زٖ إٌزبئظ أْ ٕ٘بن ثؼغ اٌششوبد ٌٙب 15.1ثٍغذ )

 خجشح ؽ٠ٍٛخ فٟ ٘زا اٌّغبي.

 هم َىجذ ثبنششكخ إداسح مستقهخ نهمىاد واإلمذاد )إداسح نهىجُستُبد(؟ -5

ٛف ؽ١ش لبَ اٌجبؽش ثطشػ ٘زا اٌغإاي ػٍٝ ع١ّغ ِفشداد دساعزٗ؛ ٌٍٛل

ػٍٝ أُ٘ ٔمبؽ ٘زٖ اٌذساعخ، ٚاٌزٟ رّضً اٌّؾٛس األعبعٟ ٌّشىٍخ اٌذساعخ، 

%( 55.5%( ثٕؼُ، فٟ ؽ١ٓ أعبة ِب ٔغجزٗ )12.2ؽ١ش أعبة ِب ٔغجزٗ )

ثال. ٚ٘زا ٠ذي ػٍٝ أْ إٌغجخ األوجش ِٓ ِفشداد اٌذساعخ أعبثذ ثال، ٚ٘ٛ 

 خ.ِب اػزجشٖ اٌجبؽش اٌٙذف األعبعٟ اٌزٞ أعش٠ذ ِٓ أعٍٗ اٌذساع

 

 :اإلحصبء انىصفٍ نىتبئج انذساسخ

سوض اٌجبؽش فٟ رؾ١ٍٍٗ اإلؽظبئٟ اٌخبص ثبٌششوبد ِؾً اٌذساعخ، فٟ 

اٌزؼشف ػٍٝ ارغب٘بد ِفشداد اٌؼ١ٕخ، ؽٛي أثؼبد رطج١ك اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ، 

ٚوزٌه اٌؼٕبطش اٌّغزخذِخ فٟ رؾغ١ٓ وفبءح أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ، ٚرؾذ٠ذ أُ٘ 

 ث١ٓ ٘زٖ اٌخذِبد. ِؼب١٠ش اٌّفبػٍخ

 :أثؼبد تطجُق اإلداسح انهىجُستُخ -1

( ػذداً ِٓ اٌّإششاد ٚاألعب١ٌت اإلؽظبئ١خ، ٠2غزؼشع اٌغذٚي سلُ )

اٌّزّضٍخ فٟ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ِٚؼبًِ االخزالف؛ ٚرٌه 

ٌٍزؼشف ػٍٝ األ١ّ٘خ إٌغج١خ ألثؼبد رطج١ك اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ، ٚئ٠غبد 
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ٌٙب، ؽغت دسعخ أ١ّ٘خ وً ػجبسح ِٓ اٌؼجبساد اٌّغزخذِخ رشر١ت ٔغجٟ 

 داخً ػٕبطش اٌّزغ١ش اٌّغزمً. 

 (2جذول )

 األهمُخ انىسجُخ ألثؼبد تطجُق اإلداسح انهىجُستُخ

 انؼجبسح
انىسط 

 انحسبثٍ

ف 
شا

ح
الو

ا

ٌ
بس

ؼُ
نم

ا
 

م 
بم

مؼ

%
ف

ال
خت

ال
ا

 

خ 
مُ

ه
أل
ا

%
خ 

جُ
س

نى
ا

ُخ 
هم

أل
 ا
ت

تُ
تش

 

 ( انىقم1)

1 
اٌمذسح ػٍٝ إٌّبفغخ فٟ رّزٍه اٌششوخ 

 ِغبي إٌمً.
3.64 5.53 25.15%  52.53%  1 

2 
وفبءح أٔشطخ إٌمً داخً اٌششوخ رغبُ٘ فٟ 

 رؾغ١ٓ اٌّٛلف اٌزٕبفغٟ.
3.56 5.53 25.65%  51.15%  2 

3 
رغزخذَ اٌششوخ أؽذس اٌٛعبئً 

 اٌزىٌٕٛٛع١خ الٔغبص ػ١ٍّخ إٌمً.
3.51 5.52 23.25%  55.25%  3 

4 
ػٍٝ أعطٛي ٔمً ِزىبًِ رؼزّذ اٌششوخ 

 ٠ٍجٟ اؽز١بعبد اٌؼّالء.
3.55 1.55 32.63%  61.44%  4 

 ( انتخضَه2)

1 

رؾذد اٌششوخ أِبوٓ ِٚٛالغ اٌزخض٠ٓ 

إٌّبعجخ ثبٌشىً اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ ٔٛع 

 اٌّخضْٚ.

4.55 5.63 16.55%  51.62%  1 

2 
رؾذد اٌششوخ ؽشق ٚع١بعبد اٌزخض٠ٓ 

 ػٍٝ أعبط ِؼب١٠ش ئٔزبع١خ ِؼ١ٕخ.
3.55 5.55 21.63%  55.33%  3 

3 

رؼزّذ اٌششوخ ػٍٝ ٔظبَ ِزىبًِ ٠ذِظ 

أٔظّخ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ ِغ أٔشطخ 

 اٌزخض٠ٓ.

3.35 5.33 25.64%  65.33%  4 

4 

رغزخذَ اٌششوخ أٔظّخ اٌزخض٠ٓ ػٕذ اٌطٍت 

ٌّؼشفخ اؽز١بعبد اٌؼّالء ٚرٍج١خ 

 اؽز١بعبرُٙ.

3.55 5.56 25.42%  54.55%  2 

 ( انتىصَغ3)

1 
رطٍغ اٌششوخ ػّالئٙب ػٍٝ ؽشق 

 ٚع١بعبد اٌزٛص٠غ اٌّزجؼخ.
3.21 5.55 25.54%  64.14%  4 
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2 
رؾشص اٌششوخ ػٍٟ ئدخبي آ١ٌبد 

 رىٌٕٛٛع١خ ؽذ٠ضخ ٌزط٠ٛش ػ١ٍّخ اٌزٛص٠غ.
3.32 5.63 13.53%  66.31%  3 

3 

رمَٛ اٌششوخ ثّشالجخ أداء لٕٛاد اٌزٛص٠غ 

ٚئعشاء ثؼغ اٌزؼذ٠الد ػ١ٍٙب ٌزؾغ١ٓ 

 أدائٙب.

3.46 5.55 16.55%  63.13%  2 

4 

رغزخذَ اٌششوخ أٔظّخ رٛص٠غ ئٌىزش١ٔٚخ 

رغبُ٘ فٟ رمذ٠ُ خذِبد ِز١ّضح فٟ ػ١ٍّخ 

 اٌزٛص٠غ.

3.53 5.65 15.52%  54.53%  1 

 ( انششاء4)

1 
رٛافش ع١بعبد ِؾذدح ثبٌششوخ رّىٕٙب ِٓ 

 رٛف١ش االؽز١بعبد ِٓ اٌّٛاد ٚاٌزغ١ٙضاد.
3.55 5.65 13.53%  55.53%  4 

2 
ٚعٛد ثشٔبِظ صِٕٟ ثبٌششوخ ٌزط٠ٛش 

 ع١بعبد اٌششاء.
3.53 5.53 25.55%  55.63%  3 

3 
رجؾش اٌششوخ دائّبً ػٓ ِظبدس عذ٠ذح 

 ٌز١ّٕخ اٌؼاللبد ِغ اٌّٛسد٠ٓ.
3.55 5.51 21.54%  56.34%  2 

4 

ٕ٘بن ئعشاءاد رؼؼٙب اٌششوخ ٌّزبثؼخ 

ؽٍجبد ٚأٚاِش اٌششاء اٌّشعٍخ ئٌٝ 

 اٌّٛسد٠ٓ.

3.55 5.66 15.55%  55.45%  1 

 ( خذمخ انؼمالء5)

1 
رٛفش اٌششوخ إٌّزغبد ٌٍؼّالء ِٓ خالي 

 دساعخ اؽز١بعبرُٙ ٚسغجبرُٙ.
3.53 5.64 16.34%  55.54%  3 

2 
ِٕظِٛخ اإلعشاءاد اٌزٟ رزجؼٙب اٌششوخ 

 رمًٍ ِٓ ٚلذ رمذ٠ُ اٌخذِخ ٌٍؼ١ًّ.
3.63 5.55 25.21%  53.55%  4 

3 
رى٠ٛٓ ػاللبد رؾشص اٌششوخ ػٍٝ 

 ؽ٠ٍٛخ األِذ ِغ ػّالئٙب.
3.35 5.52 25.35%  55.52%  2 

4 
٠ٛعذ ثبٌششوخ ئداسح ِخزظخ ٌؾً 

 اٌشىبٜٚ اٌٛاسدح ِٓ عبٔت اٌؼّالء.
4.35 5.53 15.53%  55.35%  1 

 

( ١ًِ ع١ّغ ػٕبطش ٠2زؼؼ ِٓ إٌزبئظ إٌٙبئ١خ اٌٛاسدح فٟ اٌغذٚي سلُ )

رطج١ك اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ اٌّزّضٍخ فٟ: )إٌمً، اٌزخض٠ٓ، اٌزٛص٠غ، اٌششاء، خذِخ 

اٌؼّالء(، ٔؾٛ االسرفبع ِٓ ٚعٙخ ٔظش أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ اٌششوبد اٌؼبٍِخ 

طبد ؽغبث١خ ِشرفؼخ ئٌٝ ؽذ ِب، فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد، ثّزٛع
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( دسعبد ػٍٝ 5( ِٓ أطً )3ؽ١ش ئْ ع١ّؼٙب أوجش ِٓ ِؼ١بس االخزجبس اٌجبٌغ )

(، ٚرش١ش ٘زٖ إٌزبئظ ئٌٝ اِزالن أفشاد ػ١ٕخ Likert Scaleِم١بط ١ٌىشد )

اٌذساعخ رظٛساً ٚاػؾبً، ؽٛي وً ػٕظش ِٓ ػٕبطش رطج١ك اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ 

 داخً ٘زٖ اٌششوبد.

ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌٛطف اٌزفظ١ٍٟ ٌزمذ٠شاد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ  أِب

اٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد، ؽٛي ػجبساد وً 

 ػٕظش ِٓ ػٕبطش رطج١ك اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ، ٠ّىٓ ػشػٗ ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:

عبءد فٟ رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌؼٕظش إٌمً فٟ اٌّمبَ األٚي  انىقم: -1

(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ رّزٍه اٌششوخ اٌمذسح ػٍٝ إٌّبفغخ فٟ ِغبي إٌمًػجبسح: )

، ١ٍ٠ٙب فٟ اٌزشر١ت اٌضبٟٔ ػجبسح: 5.53، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ %52.53ثٍغذ 

(، وفبءح أٔشطخ إٌمً داخً اٌششوخ رغبُ٘ فٟ رؾغ١ٓ اٌّٛلف اٌزٕبفغٟ)

. ٚعبءد فٟ 5.53، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ %51.15ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

رغزخذَ اٌششوخ أؽذس اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌزشر١ت لجً األخ١ش ػجبسح: )

%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 55.25(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ الٔغبص ػ١ٍّخ إٌمً

، ث١ّٕب عبءد فٟ اٌزشر١ت األخ١ش ػجبسح: )رؼزّذ اٌششوخ ػٍٝ أعطٛي 5.52

، %61.44ٔمً ِزىبًِ ٠ٍجٟ اؽز١بعبد اٌؼّالء(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

 .1.55أؾشاف ِؼ١بسٞ ٚ

ارفبلبً ػٍٝ ثٕٛد ػٕظش اٌزخض٠ٓ، ٚرٌه  اٌؼجبسادعبءد أوضش  انتخضَه: -2

رؾذد اٌششوخ أِبوٓ ِٚٛالغ اٌزخض٠ٓ ؽغت رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ ػجبسح: )

(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ إٌّبعجخ ثبٌشىً اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ ٔٛع اٌّخضْٚ.

رغزخذَ اٌششوخ سح: )، ١ٍ٠ٙب ػجب 5.5.63، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 51.62%

(، أٔظّخ اٌزخض٠ٓ ػٕذ اٌطٍت ٌّؼشفخ اؽز١بعبد اٌؼّالء ٚرٍج١خ اؽز١بعبرُٙ

. ٚعبءد فٟ 5.56%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 54.55ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

رؾذد اٌششوخ ؽشق ٚع١بعبد اٌزخض٠ٓ ػٍٝ اٌزشر١ت لجً األخ١ش ػجبسح: )

% ، ٚأؾشاف 55.33(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ أعبط ِؼب١٠ش ئٔزبع١خ ِؼ١ٕخ
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، ث١ّٕب عبءد ألً اٌؼجبساد ارفبلبً فٟ رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ  5.55ِؼ١بسٞ 

ػجبسح: )رؼزّذ اٌششوخ ػٍٝ ٔظبَ ِزىبًِ ٠ذِظ أٔظّخ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ ِغ 

 .5.33%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 65.33أٔشطخ اٌزخض٠ٓ(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

ٌؼٕظش اٌزٛص٠غ فٟ اٌّمبَ األٚي  عبءد فٟ رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خانتىصَغ:  -3

رغزخذَ اٌششوخ أٔظّخ رٛص٠غ ئٌىزش١ٔٚخ رغبُ٘ فٟ رمذ٠ُ خذِبد ػجبسح: )

، ٚأؾشاف %54.53(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ ِز١ّضح فٟ ػ١ٍّخ اٌزٛص٠غ

رمَٛ اٌششوخ ثّشالجخ أداء ، ١ٍ٠ٙب فٟ اٌّمبَ اٌضبٟٔ ػجبسح: )5.65ِؼ١بسٞ 

(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ الد ػ١ٍٙب ٌزؾغ١ٓ أدائٙبلٕٛاد اٌزٛص٠غ ٚئعشاء ثؼغ اٌزؼذ٠

. ٚعبءد فٟ اٌّمبَ لجً األخ١ش 5.55، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ %63.13ثٍغذ 

رؾشص اٌششوخ ػٍٟ ئدخبي آ١ٌبد رىٌٕٛٛع١خ ؽذ٠ضخ ٌزط٠ٛش ػ١ٍّخ ػجبسح: )

، ث١ّٕب  5.63، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ %66.31(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ اٌزٛص٠غ

سح: )رطٍغ اٌششوخ ػّالئٙب ػٍٝ ؽشق عبءد ألً اٌؼجبساد أ١ّ٘خ ػجب

، ٚأؾشاف %64.14ٚع١بعبد اٌزٛص٠غ اٌّزجؼخ(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

 .5.55ِؼ١بسٞ 

ٕ٘بن ئعشاءاد رؼؼٙب اٌششوخ ٌّزبثؼخ ؽٍجبد عبءد ػجبسح: ) انششاء: -4

( فٟ اٌّمبَ األٚي فٟ رشر١ت األ١ّ٘خ ٚأٚاِش اٌششاء اٌّشعٍخ ئٌٝ اٌّٛسد٠ٓ

، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ %55.45، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ إٌغج١خ ٌؼٕظش اٌششاء

رجؾش اٌششوخ دائّبً ػٓ ِظبدس عذ٠ذح ١ٍ٠ٙب فٟ اٌّمبَ اٌضبٟٔ ػجبسح: ) ،5.66

، ٚأؾشاف %56.34( ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ ٌز١ّٕخ اٌؼاللبد ِغ اٌّٛسد٠ٓ

. ٚعبءد فٟ اٌزشر١ت لجً األخ١ش ػجبسح: )ٚعٛد ثشٔبِظ 5.51ِؼ١بسٞ 

%، 55.63ٌزط٠ٛش ع١بعبد اٌششاء(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ صِٕٟ ثبٌششوخ 

، ث١ّٕب عبءد فٟ اٌّشرجخ األخ١شح ػجبسح: )رٛافش 5.53ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 

ع١بعبد ِؾذدح ثبٌششوخ رّىٕٙب ِٓ رٛف١ش االؽز١بعبد ِٓ اٌّٛاد 

 .5.65%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 55.53ٚاٌزغ١ٙضاد(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 
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عبءد فٟ رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌؼٕظش خذِخ اٌؼّالء فٟ  خذمخ انؼمالء: -5

اٌّمبَ األٚي ػجبسح: )٠ٛعذ ثبٌششوخ ئداسح ِخزظخ ٌؾً اٌشىبٜٚ اٌٛاسدح ِٓ 

، 5.53، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ %55.35عبٔت اٌؼّالء(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

رؾشص اٌششوخ ػٍٝ رى٠ٛٓ ػاللبد ؽ٠ٍٛخ ١ٍ٠ٙب فٟ اٌّمبَ اٌضبٟٔ ػجبسح: )

%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 55.52(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ ِغ ػّالئٙباألِذ 

رٛفش اٌششوخ إٌّزغبد . ٚعبءد فٟ اٌّمبَ لجً األخ١ش ػجبسح: )5.52

(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ ٌٍؼّالء ِٓ خالي دساعخ اؽز١بعبرُٙ ٚسغجبرُٙ

، ث١ّٕب عبءد فٟ اٌزشر١ت األخ١ش  5.64%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 55.54

شاءاد اٌزٟ رزجؼٙب اٌششوخ رمًٍ ِٓ ٚلذ رمذ٠ُ اٌخذِخ ِٕظِٛخ اإلعػجبسح: )

 .5.55%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 53.55(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ ٌٍؼ١ًّ

٠ٚشٜ اٌجبؽش أْ ع١ّغ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌٍؼجبساد اٌغبثمخ أوجش ِٓ 

( دسعبد، ِّب ٠ذي ػٍٝ أْ رمذ٠شاد أفشاد 5( ِٓ أطً )3ِؼ١بس االخزجبس اٌجبٌغ )

وبٔذ )ئ٠غبث١خ( ؽٛي ِؼّْٛ اٌؼجبساد اٌغبثمخ، ٚأْ ِغزٜٛ ػ١ٕخ اٌذساعخ 

رم١١ُّٙ ٌٍؼٕبطش اٌّغزخذِخ فٟ ِغبي رطج١ك اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ لذ ٠زشاٚػ ث١ٓ 

)اٌّشرفغ ٚاٌّزٛعؾ( ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘، ٚ٘زا ٠ش١ش ئٌٝ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ 

ٛس ٚاػؼ ٌذ٠ُٙ رظ ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد،ثبٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ 

 .ؽٛي ػٕبطش ٚأثؼبد رطج١ك اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ

 

 ػىبصش تحسُه كفبءح أداء انؼمهُبد اإلوتبجُخ: -2

( ػذداً ِٓ اٌّإششاد ٚاألعب١ٌت اإلؽظبئ١خ، ٠3غزؼشع اٌغذٚي سلُ )

اٌّزّضٍخ فٟ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ، ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ، ِٚؼبًِ االخزالف؛ 

طش رؾغ١ٓ وفبءح أداء اٌؼ١ٍّبد ٚرٌه ٌٍزؼشف ػٍٝ األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌؼٕب

اإلٔزبع١خ، ٚئ٠غبد رشر١ت ٔغجٟ ٌٙب ؽغت دسعخ أ١ّ٘خ وً ػجبسح ِٓ 

 اٌؼجبساد اٌّغزخذِخ، داخً ػٕبطش اٌّزغ١ش اٌزبثغ. 
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 (3جذول )

 ػىبصش تحسُه كفبءح أداء انؼمهُبد اإلوتبجُخ

 انؼجبسح

ط 
س

نى
ا

ٍ
بث

س
ح

ان
ف  

شا
ح

الو
ا

ٌ
بس

ؼُ
نم

ا
 

مؼبمم 

 االختالف%

األهمُخ 

 انىسجُخ %

ُخ
هم

أل
 ا
ت

تُ
تش

 

 ( تخفُط انتكهفخ1)

1 

رغزؼ١ٓ اٌششوخ ثأؽذس اٌٛعبئً 

اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌزٟ ِٓ شأٔٙب أْ رخفغ ِٓ 

 رىٍفخ أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ.

3.55 5.65 15.35%  54.55%  2 

2 

رمذَ اٌششوخ ِٕزغبرٙب ثأعؼبس ِٕبعجخ 

ِمبسٔخ ثأعؼبس إٌّزغبد اٌزٟ ٠مذِٙب 

 إٌّبفغْٛ.

3.51 5.55 15.35%  54.23%  1 

3 

رمذس رىٍفخ اٌّٛاد األ١ٌٚخ ثبٌششوخ ثٕبءاً 

ػٍٟ دساعبد ػ١ٍّخ ِٓ لجً أشخبص 

.ٓ١١ِٕٙ 

3.41 5.35 25.51%  65.23%  4 

4 
رّزٍه اٌششوخ أٔظّخ رىب١ٌف ؽذ٠ضخ رغؼٝ 

 ئٌٝ رشش١ذ رىٍفخ اإلٔزبط ثشىً دل١ك.
3.65 5.52 13.54%  52.53%  3 

 ( سشػخ االوجبص2)

1 
اٌششوخ ِٕظِٛخ ِٓ اإلعشاءاد اٌزٟ  رزجغ

 رمًٍ ِٓ ٚلذ أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ.
3.63 5.55 15.55%  53.55%  2 

2 
رغزغ١ت اٌششوخ ثغشػخ ألٚاِش ٚؽٍجبد 

 اٌؼّالء رؾذ ػغٛؽ اٌؼًّ اٌٛالؼخ ػ١ٍٙب.
3.55 5.65 15.25%  51.53%  4 

3 

رٕغض اٌششوخ اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ فٟ اٌٛلذ 

ؽٍجبد ٚأٚاِش اٌؼّالء فٟ اٌّؾذد ٌزٍج١خ 

 أعشع ٚلذ.

3.65 5.66 15.55%  53.63%  3 

4 
رغزط١غ اٌششوخ رط٠ٛش ِٕزغبرٙب ثغشػخ 

 ٌىٟ رزٛافك ِغ رٛلؼبد اٌؼّالء.
3.55 5.56 25.56%  55.55%  1 

 ( مشووخ األداء3)

1 
رزؼبًِ اٌششوخ ثّشٚٔخ ِغ اٌزغ١شاد 

 اٌّؾزٍّخ فٟ عٍغٍخ اإلٔزبط.
3.46 5.53 21.22%  63.13%  4 

%15.65 5.65 3.55رؾشص اٌششوخ ػٍٝ رٛافش أٔظّخ ِشٔخ  2  54.55%  2 
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 ٌٍزؼبًِ ِغ ِخزٍف أٚاِش اٌزشغ١ً.

3 
أداء اٌششوخ ٠زظف ثبٌّشٚٔخ فٟ اٌزؼبًِ 

 ِغ ػٕبطش اٌّض٠ظ اإلٔزبعٟ.
3.55 5.65 13.25%  63.31%  3 

4 
٠ٛعذ ثبٌششوخ أٔظّخ ٚثشاِظ رشغ١ً ِشٔخ 

 اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ.رغبُ٘ فٟ رط٠ٛش أداء 
3.35 5.52 15.31%  55.32%  1 

 ( جىدح انؼمم4)

1 
رؾشص اٌششوخ ػٍٝ رمذ٠ُ ِٕزغبرٙب 

 ثبٌشىً اٌظؾ١ؼ ِٚٓ أٚي ِشح.
3.64 5.55 25.51%  52.53%  3 

2 
رطٛس اٌششوخ ِٕزغبرٙب ثبعزّشاس ٌىٟ 

 رزفك ِغ اٌّٛاطفبد اٌؼب١ٌّخ.
3.56 5.55 25.34%  51.15%  4 

3 
ثبعزطالع سأٞ اٌؼب١ٍِٓ ػٓ رمَٛ اٌششوخ 

 عٛدح أداء اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ.
3.64 5.51 13.43%  53.53%  2 

4 
رؾشص اٌششوخ ػٍٝ رم١١ُ أداء اٌؼ١ٍّبد 

 اٌزشغ١ٍ١خ ثٙب ثظفخ دٚس٠خ.
3.55 5.55 13.53%  56.34%  1 

  

( ١ًِ ع١ّغ ػٕبطش ٠3زؼؼ ِٓ إٌزبئظ إٌٙبئ١خ اٌٛاسدح فٟ اٌغذٚي سلُ )

اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ اٌّزّضٍخ فٟ: )رخف١غ اٌزىٍفخ، عشػخ  رؾغ١ٓ وفبءح أداء

االٔغبص، ِشٚٔخ األداء، عٛدح اٌؼًّ(، ٔؾٛ االسرفبع ِٓ ٚعٙخ ٔظش أفشاد ػ١ٕخ 

اٌذساعخ فٟ اٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد، ثّزٛعطبد 

( 3بس اٌجبٌغ )ؽغبث١خ ِشرفؼخ ئٌٝ ؽذ ِب، ؽ١ش ئْ ع١ّؼٙب أوجش ِٓ ِؼ١بس االخزج

(، ٚرش١ش ٘زٖ إٌزبئظ Likert Scale( دسعبد ػٍٝ ِم١بط ١ٌىشد  )5ِٓ أطً )

ئٌٝ اِزالن أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ رظٛساً ٚاػؾبً، ؽٛي وً ػٕظش ِٓ ػٕبطش 

  رؾغ١ٓ وفبءح أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ داخً ٘زٖ اٌششوبد.

ذساعخ، فٟ أِب ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌٛطف اٌزفظ١ٍٟ ٌزمذ٠شاد أفشاد ػ١ٕخ اٌ

اٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد، ؽٛي ػجبساد وً 

ػٕظش ِٓ اٌؼٕبطش اٌّغزخذِخ فٟ ل١بط أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ، ٠ّىٓ ػشػٗ 

 ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ:
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رمذَ اٌششوخ ِٕزغبرٙب ثأعؼبس ِٕبعجخ عبءد ػجبسح: ) تخفُط انتكهفخ: -1

( فٟ اٌّمبَ األٚي فٟ رشر١ت ٠مذِٙب إٌّبفغِْٛمبسٔخ ثأعؼبس إٌّزغبد اٌزٟ 

%، 54.23األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌّزغ١ش رخف١غ اٌزىٍفخ، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

رغزؼ١ٓ اٌششوخ ثأؽذس اٌٛعبئً ، ١ٍ٠ٙب ػجبسح: ) 5.55ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 

(، اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌزٟ ِٓ شأٔٙب أْ رخفغ ِٓ رىٍفخ أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ

، ٚعبءد فٟ  5.65%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ  54.55ذ ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغ

رّزٍه اٌششوخ أٔظّخ رىب١ٌف ؽذ٠ضخ رغؼٝ ئٌٝ اٌزشر١ت لجً األخ١ش ػجبسح: )

%، ٚأؾشاف 52.53(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ رشش١ذ رىٍفخ اإلٔزبط ثشىً دل١ك

رمذس رىٍفخ اٌّٛاد األ١ٌٚخ ثبٌششوخ ) ، فٟ ؽ١ٓ ِضٍذ ػجبسح: 5.52ِؼ١بسٞ 

( أػؼف ػجبساد ِزغ١ش ساعبد ػ١ٍّخ ِٓ لجً أشخبص ١١ِٕٙٓثٕبءاً ػٍٟ د

، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ %65.23رخف١غ اٌزىٍفخ، ؽ١ش ثٍغذ أ١ّ٘زٗ إٌغج١خ 

5.35. 

عبءد فٟ رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌّزغ١ش عشػخ االٔغبص فٟ  سشػخ االوجبص: -2

رغزط١غ اٌششوخ رط٠ٛش ِٕزغبرٙب ثغشػخ ٌىٟ رزٛافك اٌّمبَ األٚي ػجبسح: )

%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 55.55(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ رٛلؼبد اٌؼّالءِغ 

رزجغ اٌششوخ ِٕظِٛخ ِٓ اإلعشاءاد ، ١ٍ٠ٚٙب فٟ اٌّمبَ اٌضبٟٔ ػجبسح: ) 5.56

%، 53.55(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ اٌزٟ رمًٍ ِٓ ٚلذ أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ.

رٕغض ، ٚعبءد فٟ اٌزشر١ت لجً األخ١ش ػجبسح: )5.55ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 

اٌششوخ اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ فٟ اٌٛلذ اٌّؾذد ٌزٍج١خ ؽٍجبد ٚأٚاِش اٌؼّالء 

، 5.66، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ %53.63(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ فٟ أعشع ٚلذ

رغزغ١ت اٌششوخ ثغشػخ ألٚاِش ث١ّٕب عبءد فٟ اٌزشر١ت األخ١ش ػجبسح: )

١خ ثٍغذ (، ثأ١ّ٘خ ٔغجٚؽٍجبد اٌؼّالء رؾذ ػغٛؽ اٌؼًّ اٌٛالؼخ ػ١ٍٙب

 .5.65، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 51.53%

عبءد أوضش اٌؼجبساد ارفبلبً ػٍٝ ثٕٛد ػٕظش ِشٚٔخ األداء،  مشووخ األداء: -3

٠ٛعذ ثبٌششوخ أٔظّخ ٚثشاِظ ٚرٌه ؽغت رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ ػجبسح: )
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(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ رشغ١ً ِشٔخ رغبُ٘ فٟ رط٠ٛش أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ

)رؾشص اٌششوخ ػٍٝ  ، ١ٍ٠ٙب ػجبسح:5.52ِؼ١بسٞ  ، ٚأؾشاف55.32%

رٛافش أٔظّخ ِشٔخ ٌٍزؼبًِ ِغ ِخزٍف أٚاِش اٌزشغ١ً(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

، ٚعبءد فٟ اٌزشر١ت لجً األخ١ش 5.65%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 54.55

أداء اٌششوخ ٠زظف ثبٌّشٚٔخ فٟ اٌزؼبًِ ِغ ػٕبطش اٌّض٠ظ ػجبسح: )

، ث١ّٕب  5.65%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 63.31غذ (، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍاإلٔزبعٟ

رزؼبًِ اٌششوخ عبءد ألً اٌؼجبساد ارفبلبً فٟ رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ ػجبسح: )

(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ ثّشٚٔخ ِغ اٌزغ١شاد اٌّؾزٍّخ فٟ عٍغٍخ اإلٔزبط

 .5.53%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 63.13

أداء اٌؼ١ٍّبد رؾشص اٌششوخ ػٍٝ رم١١ُ ِضٍذ ػجبسح: ) جىدح انؼمم: -4

%، ٚأؾشاف 56.34(، ٚرٌه ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ اٌزشغ١ٍ١خ ثٙب ثظفخ دٚس٠خ

رمَٛ اٌششوخ ثبعزطالع ، ٚعبءد فٟ اٌزشر١ت اٌضبٟٔ ػجبسح: )5.55ِؼ١بسٞ 

(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ سأٞ اٌؼب١ٍِٓ ػٓ عٛدح أداء اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ

لجً األخ١ش ، ٚعبءد فٟ اٌزشر١ت 5.51%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 53.53

رؾشص اٌششوخ ػٍٝ رمذ٠ُ ِٕزغبرٙب ثبٌشىً اٌظؾ١ؼ ِٚٓ أٚي ػجبسح: )

، ث١ّٕب 5.55%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ  52.53(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ ِشح

رطٛس اٌششوخ ِٕزغبرٙب ثبعزّشاس ٌىٟ عبءد فٟ اٌزشر١ت األخ١ش ػجبسح: )

شاف %، ٚأؾ51.15(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ رزفك ِغ اٌّٛاطفبد اٌؼب١ٌّخ

 .5.55ِؼ١بسٞ 

 

٠ٚشٜ اٌجبؽش أْ ع١ّغ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌٍؼجبساد اٌغبثمخ أوجش ِٓ 

( دسعبد، ِّب ٠ذي ػٍٝ أْ رمذ٠شاد أفشاد 5( ِٓ أطً )3ِؼ١بس االخزجبس اٌجبٌغ )

ػ١ٕخ اٌذساعخ وبٔذ )ئ٠غبث١خ( ؽٛي ِؼّْٛ اٌؼجبساد اٌغبثمخ، ٚأْ ِغزٜٛ 

لذ ٠زشاٚػ  وفبءح أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خرؾغ١ٓ رم١١ُّٙ ٌٍؼٕبطش اٌّغزخذِخ فٟ 

ث١ٓ )اٌّشرفغ ٚاٌّزٛعؾ( ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘، ٚ٘زا ٠ش١ش ئٌٝ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ 
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؛ ٌذ٠ُٙ رظٛس ٚاػؼ اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبدثبٌششوبد 

 ػٕبطش رؾغ١ٓ وفبءح أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ. ؽٛي

 

 :اإلداسح انهىجُستُخمؼبَُش انمفبظهخ ثُه أوشطخ  -3

( ػذداً ِٓ اٌّإششاد ٚاألعب١ٌت اإلؽظبئ١خ، ٠4غزؼشع اٌغذٚي سلُ )

اٌّزّضٍخ فٟ اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ ِٚؼبًِ االخزالف؛ ٚرٌه 

ٌٍزؼشف ػٍٝ األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌّؼب١٠ش اٌّفبػٍخ ث١ٓ أٔشطخ اإلداسح 

 ١ّزٙب.اٌٍٛع١غز١خ، ٚئ٠غبد رشر١ت ٔغجٟ ٌٙب، ٚرٌه ؽغت أ٘

 (4جذول )

 األهمُخ انىسجُخ نمؼبَُش انمفبظهخ ثُه أوشطخ اإلداسح انهىجُستُخ

 مؼبَُش انمفبظهخ
انىسط 

 انحسبثٍ

االوحشاف 

 انمؼُبسٌ

مؼبمم 

االختالف 

% 

األهمُخ 

 انىسجُخ %

تشتُت 

 األهمُخ

 ( انىقم1)

1 
رخف١غ 

 اٌزىٍفخ
4.53 5.55 25.33%  55.54%  1 

2 
عشػخ 

 االٔغبص
3.64 5.51 %13.43 %52.53 3 

 2 56.34% 21.33% 5.52 3.55 ِشٚٔخ األداء 3

 4 52.53% 22.52% 5.53 3.64 عٛدح اٌؼًّ 4

 ( انتخضَه2)

1 
رخف١غ 

 اٌزىٍفخ
3.55 5.53 25.33%  55.55%  3 

2 
عشػخ 

 االٔغبص
3.63 5.35 %24.54 %52.61 4 



              

552 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 لرابعالعدد املحق                             المجلد الثامن                                    

2017 

 .........أثر تفعيل دور اإلدارة اللوجيستية كمدخل لتحسين كف اءة أداء العمليات اإلنتاجية  
 محمد حمدي زكى

 
 2 56.22% 13.55% 5.54 3.51 ِشٚٔخ األداء 3

 1 55.12% 21.55% 5.54 3.56 عٛدح اٌؼًّ 4

 ( انتىصَغ3)

1 
رخف١غ 

 اٌزىٍفخ
3.55 5.56 23.15%  54.55%  2 

2 
عشػخ 

 االٔغبص
4.55 5.53 %13.26 %51.62 1 

 3 51.53% 22.54% 5.51 3.55 ِشٚٔخ األداء 3

 4 65.33% 25.52% 5.33 3.45 عٛدح اٌؼًّ 4

 ( انششاء4)

1 
رخف١غ 

 اٌزىٍفخ
3.65 5.52 22.31%  53.51%  3 

2 
عشػخ 

 االٔغبص
3.53 5.55 %22.23 %55.54 1 

 4 52.53% 25.51% 1.55 3.65 ِشٚٔخ األداء 3

 2 55.22% 21.54% 5.55 3.51 عٛدح اٌؼًّ 4

 ( خذمخ انؼمالء5)

1 
رخف١غ 

 اٌزىٍفخ
3.43 5.33 26.55%  63.53%  4 

2 
عشػخ 

 االٔغبص
3.63 5.53 %22.33 %53.55 2 

 3 53.63% 21.25% 5.55 3.65 ِشٚٔخ األداء 3

 1 56.34% 22.45% 5.56 3.55 عٛدح اٌؼًّ 4
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( ١ًِ ع١ّغ اٌؼٕبطش ٠4زؼؼ ِٓ إٌزبئظ إٌٙبئ١خ اٌٛاسدح فٟ اٌغذٚي سلُ )

اٌّغزخذِخ فٟ ِؼب١٠ش اٌّفبػٍخ ث١ٓ أٔشطخ اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ ٔؾٛ االسرفبع، ِٓ 

طٕبػخ األعّذح ٚعٙخ ٔظش أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ اٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي 

ٚاٌى١ّب٠ٚبد، ثّزٛعطبد ؽغبث١خ ِشرفؼخ ئٌٝ ؽذ ِب، ؽ١ش ئْ ع١ّؼٙب أوجش ِٓ 

 Likert( دسعبد ػٍٝ ِم١بط ١ٌىشد  )5( ِٓ أطً )3ِؼ١بس االخزجبس اٌجبٌغ )

Scale ٚرش١ش ٘زٖ إٌزبئظ ئٌٝ اِزالن أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ رظٛساً ٚاػؾبً، ؽٛي ،)

 ٓ أٔشطخ اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ داخً ٘زٖ اٌششوبد.وً ِؼ١بس ِٓ ِؼب١٠ش اٌّفبػٍخ ث١

أِب ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌٛطف اٌزفظ١ٍٟ ٌزمذ٠شاد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ، فٟ 

اٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد، ؽٛي ػجبساد وً ِؼ١بس 

ِٓ ِؼب١٠ش اٌّفبػٍخ ث١ٓ أٔشطخ اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ، ٠ّىٓ ػشػٗ ػٍٝ إٌؾٛ 

 ا٢رٟ:

عبء فٟ رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ ألٔشطخ ؼُبس انمفبظهخ ثُه أوشطخ انىقم: م -1

إٌمً فٟ اٌزشر١ت األٚي ػٕظش )رخف١غ اٌزىٍفخ(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

، ١ٍ٠ٗ فٟ اٌزشر١ت اٌضبٟٔ ػٕظش 5.55ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ %، 55.54

. 5.52%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 56.34)ِشٚٔخ األداء(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

ٟ اٌزشر١ت لجً األخ١ش ػٕظش )عشػخ االٔغبص(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ ٚعبء ف

، ١ٍ٠ٗ فٟ اٌزشر١ت األخ١ش ػٕظش 5.51، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 52.53%

، 5.53%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 52.53)عٛدح اٌؼًّ(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

ٚ٘زا ٠ش١ش ئٌٝ أْ رشر١ت اٌؼٕبطش اٌّغزخذِخ فٟ رؾغ١ٓ وفبءح أداء 

ِشرجخ ِٓ  -خ ٚفمبً ٌزأص١ش٘ب ٚأ١ّ٘زٙب ثبٌٕغجخ ألٔشطخ إٌمً اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١

اٌّشرجخ األٌٚٝ ٚؽزٝ اٌشاثؼخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: )رخف١غ اٌزىٍفخ، ِشٚٔخ 

 األداء، عشػخ االٔغبص، عٛدح اٌؼًّ(.

عبء فٟ رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ  مؼُبس انمفبظهخ ثُه أوشطخ انتخضَه: -2

ػٕظش )عٛدح اٌؼًّ(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ألٔشطخ اٌزخض٠ٓ فٟ اٌزشر١ت األٚي 

فٟ اٌزشر١ت اٌضبٟٔ ػٕظش  ١ٍ٠ٗ،  5.54%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 55.12ثٍغذ 
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 .5.54%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 56.22)ِشٚٔخ األداء(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

ٚعبء فٟ اٌزشر١ت لجً األخ١ش ػٕظش )رخف١غ اٌزىٍفخ(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

١ٍ٠ٗ فٟ اٌزشر١ت األخ١ش ػٕظش  ،5.53%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 55.55

، 5.35، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ %52.61)عشػخ االٔغبص(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

ٚ٘زا ٠ش١ش ئٌٝ أْ رشر١ت اٌؼٕبطش اٌّغزخذِخ فٟ رؾغ١ٓ وفبءح أداء 

ِشرجخ  -اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ ٚفمبً ٌزأص١ش٘ب ٚأ١ّ٘زٙب ثبٌٕغجخ ألٔشطخ اٌزخض٠ٓ 

خ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: )عٛدح اٌؼًّ، ِشٚٔخ ِٓ اٌّشرجخ األٌٚٝ ٚؽزٝ اٌشاثؼ

 األداء، رخف١غ اٌزىٍفخ، عشػخ االٔغبص(.

عبء فٟ رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ  مؼُبس انمفبظهخ ثُه أوشطخ انتىصَغ: -3

ألٔشطخ اٌزٛص٠غ فٟ اٌزشر١ت األٚي ػٕظش )عشػخ االٔغبص(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ 

اٌضبٟٔ ػٕظش ١ٍ٠ٗ فٟ اٌزشر١ت  ،5.53%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 51.62ثٍغذ 

 .5.56%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 54.55)رخف١غ اٌزىٍفخ(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

ٚعبء فٟ اٌزشر١ت لجً األخ١ش ػٕظش )ِشٚٔخ االداء(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

، ١ٍ٠ٗ فٟ اٌزشر١ت األخ١ش ػٕظش 5.51%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 51.53

، 5.33%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 65.33)عٛدح اٌؼًّ(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

ٚ٘زا ٠ش١ش ئٌٝ أْ رشر١ت اٌؼٕبطش اٌّغزخذِخ فٟ رؾغ١ٓ وفبءح أداء 

ِشرجخ  -اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ ٚفمبً ٌزأص١ش٘ب ٚأ١ّ٘زٙب ثبٌٕغجخ ألٔشطخ اٌزٛص٠غ 

عشػخ االٔغبص، ِٓ اٌّشرجخ األٌٚٝ ٚؽزٝ اٌشاثؼخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: )

 (.رخف١غ اٌزىٍفخ، ِشٚٔخ األداء، عٛدح اٌؼًّ

عبء فٟ رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ ألٔشطخ ظهخ ثُه أوشطخ انششاء: مؼُبس انمفب -4

اٌششاء فٟ اٌزشر١ت األٚي ػٕظش )عشػخ االٔغبص(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

، ١ٍ٠ٗ فٟ اٌزشر١ت اٌضبٟٔ ػٕظش  5.55%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 55.54

. 5.55، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ %55.22)عٛدح اٌؼًّ(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

لجً األخ١ش ػٕظش )رخف١غ اٌزىٍفخ(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ ٚعبء فٟ اٌزشر١ت 

، ١ٍ٠ٗ فٟ اٌزشر١ت األخ١ش ػٕظش 5.52%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 53.51
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، 1.55%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 52.53)ِشٚٔخ األداء(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

ٚ٘زا ٠ش١ش ئٌٝ أْ رشر١ت اٌؼٕبطش اٌّغزخذِخ فٟ رؾغ١ٓ وفبءح أداء 

ِشرجخ ِٓ  -ٌزأص١ش٘ب ٚأ١ّ٘زٙب ثبٌٕغجخ ألٔشطخ اٌششاء  اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ ٚفمبً 

اٌّشرجخ األٌٚٝ ٚؽزٝ اٌشاثؼخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: )عشػخ االٔغبص، عٛدح 

 اٌؼًّ، رخف١غ اٌزىٍفخ، ِشٚٔخ األداء(.

عبء فٟ رشر١ت األ١ّ٘خ إٌغج١خ  مؼُبس انمفبظهخ ثُه أوشطخ خذمخ انؼمالء: -5

ظش )عٛدح اٌؼًّ(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ ٌخذِخ اٌؼّالء فٟ اٌزشر١ت األٚي ػٕ

، ١ٍ٠ٗ فٟ اٌزشر١ت اٌضبٟٔ ػٕظش 5.56، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 56.34%

. 5.53%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 53.55)عشػخ االٔغبص(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

ٚعبء فٟ اٌزشر١ت لجً األخ١ش ػٕظش )ِشٚٔخ األداء(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

عبء فٟ اٌزشر١ت األخ١ش ػٕظش ث١ّٕب  ،5.55%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 53.63

%، ٚأؾشاف ِؼ١بسٞ 63.53)رخف١غ اٌزىٍفخ(، ثأ١ّ٘خ ٔغج١خ ثٍغذ 

، ٚ٘زا ٠ش١ش ئٌٝ أْ رشر١ت اٌؼٕبطش اٌّغزخذِخ فٟ رؾغ١ٓ وفبءح أداء 5.33

ِشرجخ ِٓ  -اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ ٚفمب ٌزأص١ش٘ب ٚأ١ّ٘زٙب ثبٌٕغجخ ٌخذِخ اٌؼّالء 

ٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ: )عٛدح اٌؼًّ، عشػخ اٌّشرجخ األٌٚٝ ٚؽزٝ اٌشاثؼخ ػ

 االٔغبص، ِشٚٔخ األداء، رخف١غ اٌزىٍفخ(.

 

٠ٚشٜ اٌجبؽش أْ ع١ّغ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌٍؼجبساد اٌغبثمخ أوجش ِٓ 

( دسعبد، ِّب ٠ذي ػٍٝ أْ رمذ٠شاد أفشاد 5( ِٓ أطً )3ِؼ١بس االخزجبس اٌجبٌغ )

اٌّفبػٍخ، ٚأْ ِغزٜٛ  ػ١ٕخ اٌذساعخ وبٔذ )ئ٠غبث١خ( ؽٛي ِؼّْٛ ِؼب١٠ش

رم١١ُّٙ ٌٙزٖ اٌّؼب١٠ش لذ ٠زشاٚػ ث١ٓ )اٌّشرفغ ٚاٌّزٛعؾ( ِٓ ٚعٙخ ٔظشُ٘، ٚ٘زا 

اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح ٠ش١ش ئٌٝ أْ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ثبٌششوبد 

اٌؼٕبطش اٌّغزخذِخ فٟ ِؼب١٠ش اٌّفبػٍخ ٌذ٠ُٙ رظٛس ٚاػؼ ؽٛي  ٚاٌى١ّب٠ٚبد،

 ٍٛع١غز١خ.ث١ٓ أٔشطخ اإلداسح اٌ
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 وتبئج انذساسخ:

 

أٚػؾذ ٔزبئظ اٌذساعخ ئٌٝ أْ وفبءح أٔشطخ إٌمً داخً اٌششوخ رغبُ٘ ثشىً  .1

 وج١ش فٟ رؾغ١ٓ اٌّٛلف اٌزٕبفغٟ ٌٙب.

% ِٓ اٌغبدح اٌؼب١ٍِٓ 55.5أشبسد ٔزبئظ اٌذساعخ ئٌٝ أْ ِب ٔغجزٗ  .2

ثبإلداساد اٌؼ١ٍب داخً اٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح 

ٚاٌى١ّب٠ٚبد وبٔذ أعٛثزُٙ ثؼذَ ٚعٛد ئداسح ِغزمٍخ ٌٍّٛاد ٚاإلِذاد )ئداسح 

 ٌٍٛع١غز١بد( داخً ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍششوخ.

أٚػؾذ ِؼب١٠ش اٌّفبػٍخ ث١ٓ أٔشطخ اإلداسح اٌٍٛع١غز١خ أْ ػٕظش رخف١غ  .3

اٌزىٍفخ ٘ٛ أوضش ػٕبطش اٌؼ١ٍّخ اإلٔزبع١خ رأصش ثأٔشطخ ٚخذِبد إٌمً ١ٍ٠ٗ 

ٟ األ١ّ٘خ وً ِٓ ػٕظش ِشٚٔخ األداء ٚعشػخ االٔغبص ٚعٛدح ثؼذ رٌه ف

 اٌؼًّ.

أشبسد ٔزبئظ اٌذساعخ ئٌٝ أْ ل١بَ اٌششوخ ثزؾذ٠ذ أِبوٓ ِٚٛالغ اٌزخض٠ٓ  .4

ثبٌشىً اٌزٞ ٠زٕبعت ِغ ٔٛع ٚؽج١ؼخ اٌّخضْٚ ٠أرٟ فٟ اٌّمبَ األٚي ِٓ 

 ؽ١ش أ١ّ٘زٗ إٌغج١خ.

شغ١ً ِشٔخ داخً اٌششوبد أظٙشد ٔزبئظ اٌذساعخ أْ رٛافش أٔظّخ ٚثشاِظ ر .5

اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد ٠غبُ٘ ثشىً وج١ش فٟ رط٠ٛش 

 أداء اٌؼ١ٍّبد اإلٔزبع١خ داخً ٘زٖ اٌششوبد.
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 تىصُبد انذساسخ:

٠ٛطٟ اٌجبؽش ثؼشٚسح اال٘زّبَ ثاداسح اٌٍٛع١غز١بد، ٚر١ٙئخ اٌج١ئخ  .1

 اٌزٕظ١ّ١خ إٌّبعجخ ٌٙب.

ٚرط٠ٛش اٌؼب١ٍِٓ؛ ٌشفغ ِغزٜٛ أدائُٙ ٌٍزؼبًِ ِغ ِخزٍف  اال٘زّبَ ثز١ّٕخ .2

 األٔشطخ اإلِذاد٠خ ٚاٌٍٛع١غز١خ.

ص٠بدح اال٘زّبَ ٚاٌذػُ ٌزطج١ك ثشاِظ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌألٔشطخ اإلِذاد٠خ  .3

ٚاٌٍٛع١غز١خ، داخً اٌششوبد اٌّظش٠خ اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي طٕبػخ األعّذح 

 اٌّغزّش. ٚاٌى١ّب٠ٚبد، ٚاٌزشو١ض ػٍٝ ػ١ٍّبد اٌزط٠ٛش

٠ٛطٟ اٌجبؽش ثؼشٚسح ثٕبء لٕٛاد ارظبي ِجبششح ِٚغزّشح ٌششوبد  .4

طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد ِغ ِٛسد٠ٙب ٚػّالئٙب، ٚأْ رىْٛ رٍه اٌمٕٛاد 

 لبئّخ ػٍٝ أعبط رجبدي اٌّؼٍِٛبد اٌىزش١ٔٚبً وٍّب أِىٓ رٌه.

٠ٛطٝ اٌجبؽش ثؼشٚسح رٛافش ٚؽذح ِغزمٍخ ِزخظظخ فٟ ئداسح ع١ّغ  .5

األٔشطخ ٚاٌؼ١ٍّبد اإلِذاد٠خ ٚاٌٍٛع١غز١خ، داخً اٌششوبد اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي 

طٕبػخ األعّذح ٚاٌى١ّب٠ٚبد؛ ٌّب ٌٙزٖ اإلداسح ِٓ أ١ّ٘خ وجشٜ فٟ دػُ 

ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ، ٚرؾم١ك سػب ِخزٍف األؽشاف اٌّزؼبٍِخ ِغ ٘زٖ 

 اٌششوبد؛ ٚثبٌزبٌٟ ص٠بدح ِغزٜٛ ٚؽغُ ِج١ؼبرٙب.



              

555 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 لرابعالعدد املحق                             المجلد الثامن                                    

2017 

 .........أثر تفعيل دور اإلدارة اللوجيستية كمدخل لتحسين كف اءة أداء العمليات اإلنتاجية  
 محمد حمدي زكى

 
 -انمشاجغ: 

"، اإلعىٕذس٠خ، داس اٌفىش اٌغبِؼٟ، ئداسح اٌٍٛع١غز١بدػجذ اٌؼ١ٍُ طبثش،"  ِؾّذ .1

2555. 

اعزخذاَ ّٔٛرط ثشِغخ األ٘ذاف فٟ ئداسح عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ: طالػ ِؾّذ ش١خ د٠ت ،"  .2

"، سعبٌخ دوزٛساٖ، غ١ش دساعخ رطج١م١خ ػٍٝ لطبع اٌغضي ٚإٌغ١ظ  فٟ  ِظش

 .2554ِٕشٛسح، عبِؼخ ػ١ٓ شّظ، و١ٍخ اٌزغبسح ، 

 .2512"، األسدْ، ػّبْ، داس اٌجذا٠خ ، اإلداسح اٌٍٛع١غز١خِؾّذ ِؾّٛد ِظطفٟ،"  .3

دٚس ئداسح اٌؼ١ٍّبد اٌٍٛع١غز١خ فٟ رؾغ١ٓ أداء عٙبص ٚعبَ ر١غ١ش ِؾّذ عٛدح،"  .4

"، سعبٌخ ِبعغز١ش، ِٕشٛسح، عبِؼخ اٌششؽخ اٌفٍغط١ٕ١خ ثّؾبفظبد لطبع غضح

 .2514عبد اٌؼ١ٍب، األلظٝ، أوبد١ّ٠خ اإلداسح ٚاٌغ١بعخ ٌٍذسا

 .2553"، اٌمب٘شح، اٌّىزت اٌؼشثٟ ٌٍّؼبسف، ئداسح اٌٍٛع١غز١بد"ِؾّذ ػجذٖ ؽبفع، .5

6. David B. Grant, Douglas m. Lambert, James R. Stock  &  lisa M. 

Ellram, "Fundamentals of Logistics Management", USA,  

European Edition, McGraw-Hill Irwin, 2006. 

 

 

 

 


