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: الممخص

إن اتجاه اإلدارة إلى استخدام أساليب إستراتيجية حديثة مثل إدارة سمسمة اإلمداد، 
خمق مشكمة جديدة إلدارة األداء نتيجة قصور نظم قياس األداء التي تعتمد عمى المقاييس 

بالدور المطموب منيا، وأصبح تطوير مقاييس أداء مالئمة لمقيام بذلك  (المالية فقط)التقميدية 
من أىم التحديات التي تواجو منظمات اليوم، وعميو ييدف ىذا المقال إلى التعرف بداية عمى 
مفيوم تقييم وقياس أداء سمسمة اإلمداد، مقومات نجاحو ومختمف المؤشرات والنماذج المساعدة 
المستخدمة في قياسو، وقد خمص المقال إلى أن وجود سمسمة إمداد فعالة يؤدي إلى تحسين 

. ربحية المؤسسة وال يتحقق ذلك إال بتوفر مقاييس أداء فعالة
 .سمسمة اإلمداد، قياس األداء، مؤشرات: الكممات الدالة

Abstract: 

   The direction of the administration's strategy to use modern methods such as supply 

chain management, creating a new problem for the management of performance as a 

result of lack of performance measurement systems which rely on traditional 

measures (financial only) the role required from it, and the development of 

performance metrics become convenient to do so of the most important challenges 

facing organizations today. Based on this, the article  aims to identify the concept of 

assessing and measuring the performance of the supply chain, the elements of its 

success and identify the various indicators and models used to measure the 

performance of the supply chain. The research paper has concluded that, the existence 

of an effective quality management leads to improve the profitability of the 

organization and this cannot be achieved except through the availability of effective 

performance metrics. 

Keywords: Supply chain, measurement  performance, indicators. 
 :مقدمـة

إن التطورات التي يشيدىا العالم في اآلونة األخيرة من ظاىرة ثورة تكنولوجيا المعمومات      
واالتصال وظاىرة التكامل والتحالفات والتكتالت االقتصادية، السياسية والصناعية، أجبر 

معظم المؤسسات عمى إحداث عدة تغيرات قصد التكييف مع ىذه التطورات ومواجية المنافسة 
المتزايدة وكذلك بغية تحقيق أكبر قدر من األرباح وتعزيز المركز المالي لممؤسسة الذي لن 
يتحقق إال بالتخطيط السميم والتنظيم وانجاز البرامج لكل وظيفة من وظائف المؤسسة، ولعل 
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من ابرز األسس اإلدارية التي تغيرت نتيجة ىذه التطورات، شكل العالقة بين العمالء 
وتمثل . والموردين التي تغيرت باتجاه المزيد من التعاون والتنسيق لتشكل سمسمة اإلمداد

العمميات الخاصة بسمسمة اإلمداد اإلدارية عنصرا ىاما في كفاءة وفعالية الشركات عمى 
اختالف أحجاميا وأنشطتيا وأىدافيا وطبيعة عمميا، ىذا عمى اعتبار إنيا األكثر تفاعال مع 

ومن أجل أن تتأكد المؤسسة أن العمميات الخاصة بسمسمة اإلمداد . بيئتيا الداخمية والخارجية
. تسير عمى أحسن ما يرام فإنيا تقوم بقياس وتقييم أدائيا

 تأتي أىمية البحث من أىمية قياس أداء سمسمة اإلمداد لما ليا من أىداف تحفز :أهمية البحث
. عمى االنجاز الجيد وذلك بالرقابة والمتابعة المستمرة بين مختمف الوظائف

: التاليةاإلشكالية وعميو ومما سبق ييدف ىذا المقال إلى اإلجابة عمى  :اشكالية البحث
ما هي ابرز المؤشرات والنماذج المستخدمة في قياس أداء سمسمة اإلمداد؟ وما هو الدور 

الذي يمعبه قياس األداء في سمسمة اإلمداد؟ 
 :يحاول ىذا المقال الوصول إلى األىداف التالية :أهداف البحث

 ؛مفيوم سمسمة اإلمدادتسميط الضوء عمى  -
 التعرف عمى ماىية قياس أداء سمسمة اإلمداد؛ -
معرفة الدور الذي يمعبو قياس األداء في سمسمة اإلمداد، ومقومات نجاحو ومختمف  -

 ؛المؤشرات والنماذج المساعدة المستخدمة في قياسو
 لغرض اإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة والوصول إلى ىدف البحث، تم تقسيم :هيكل البحث

:  البحث إلى المحاور التالية
 مدخل إلى سمسمة اإلمداد؛ -1
 المفيوم واألىمية ؛:  قياس أداء سمسمة اإلمداد -2
 مؤشرات ونماذج قياس أداء سمسمة اإلمداد؛ -3
. مقومات نجاح أداء سمسمة اإلمداد -4

 :مدخل إلى سمسمة اإلمداد- 1
     اختمف الكتاب في مصطمح سمسمة اإلمداد عمى الرغم من استقرارىم عمى المبادئ 

واألسس التي يقوم عمييا ىذا المصطمح، فمنيم من استخدم مصطمح سمسمة الطمب بداًل منو، 
من العميل النيائي وترجع خمفيا لمورد المواد الخام، وتستخدم  حيث تبدأ إدارة سمسمة الطمب
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تكنولوجيا الويب لمعرفة سموك الطمب الفعمي لممستيمك وتمبية رغباتو بدال من التركيز عمى 
وُيشار أحيانا إلى سمسمة اإلمداد عمى أنيا  .كفاءة اإلمداد، كما ىو الحال في سمسمة اإلمداد

سمسمة القيمة ويعني المصطمح األخير أّن القيمة تضاف لمسمع والخدمات مع تقدميا في 
 ىو الذي قدم مصطمح سمسمة القيمة، وقسم Porter (1985)فإّن  Collierالسمسمة، ووفقا لـ 

:  األنشطة إلى قسمين ىما
 وتتمثل في اإلمدادات الداخمة والعمميات واإلمدادات الخارجة والتسويق : أنشطة رئيسية

والمبيعات والخدمات؛ 
 دارة الموارد البشرية : أنشطة داعمة أو ثانوية والتي تتمثل في البنية التحتية لممنظمة وا 

 .وتطوير التكنولوجيا وتأمين المستمزمات
وصرح بعض الباحثين أّن سمسمة اإلمداد ىي تسمية خاطئة، حيث أّن كل منظمة ليا  

 L’AFNORأما حسب . 1وىي األصح Supply Networkأكثر من مورد واحد، أي شبكة توريد 

رأوا انو ال نستطيع إعطاء ترجمة دقيقة ليا فقد ترجم ىذا المصطمح  2002سنة  ASLOGوأيضا 
  Yves Pimor لكنchaîne d’approvisionnement, logistique globale, chaîne logistique : الى

تم تعريف مصطمح سمسمة وقد . 2لفيم ىذا المصطمح Supply Chain  يفضل العبارة األمريكية
 تمخيصيا في الجدولاإلمداد وفقا لوجيات نظر مختمفة من قبل العديد من المؤلفين، نحاول 

التالي وىذا لمقارنة وجيات النظر األساسية لمكتاب واستخراج الخصائص األساسية لسمسمة 
 بعض تعاريف سمسمة االمداد: (01)الجدول رقم         .االمداد
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تكامل مجموعة من : "من خالل ىذه التعاريف فانو يمكننا تعريف سمسمة االمداد بأنيا
". النيائي المستيمك عند وتنتيي من الموردين تبدأ وظائف األعمال شاممة كل األنشطة والتي

: 3كما يمكن تقسيميا إلى ثالثة أقسام بحسب مكونات نظام اإلنتاج إلى
 والتي تضم موردين المكمفين بتوفير مدخالت المؤسسة من مواد :سمسمة إمداد قبمية -

 ومكونات اإلنتاج المختمفة؛
 تضم كل األنشطة التي تيدف إلى ضمان توفير المنتوجات من :سمسمة إمداد داخمية -

 والمواد الضرورية في ظل أمثل شروط لمتكمفة ولممواعيد؛ خالل تجميع ومعالجة المصادر
 إلى يصل أي توزيع المنتوجات ومتابعة حركة المنتوج حتى: سمسمة إمداد بعدية -
 .الزبون

 :4 وفيما يمي نموذج لسمسة اإلمداد
 نموذج لسمسمة اإلمداد (:01)الشكل رقم 

 
المفهوم واألهمية : قياس أداء سمسمة اإلمداد- 2

    قبل التطرق الى مفيوم قياس وتقييم أداء سمسمة االمداد سنحاول تقديم بداية مفيوم األداء 
 .ومختمف مكوناتو

إن أصل كممة أداء يرجع إلى المغة الالتينية : األداء بين الكفاءة والفعالية- 2-1
"performare "وبالمغة االنكميزية يعني فعل . والتي تعني إعطاء كمية الشكل لشيء ما"to 

perform "ولقد تعددت مفاىيم األداء  .5انجاز العمل أو الكيفية التي يبمغ بيا التنظيم أىدافو
بتعدد الباحثين والدارسين في ىذا المجال ولم يستطع عمماء اإلدارة الوصول إلى مفيوم دقيق 

 تتضمن األداء بمصطمح المتعمقة التعاريف وشامل فمكل واحد وجية نظر الخاصة بو، فأغمب
 كما تجدر اإلشارة وحسب .معا الجوانب كل كمية أو أو مجاالت بشرية أو تنظيمية أبعاد إما
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أن مفيوم األداء يقترن ببعدين رئيسيين  2000اصدار  9000المنظمة العالمية لمتقييس اإليزو 
المقترنة  (Efficacité)الفعالية : 6يتفاعالن مع بعضيما لينتجا األداء بمفيومو الكامل وىما

المقترنة باستخدام  (Efficience)والكفاءة . بتحقيق األىداف المخططة من طرف المؤسسة
وىناك من . 7الموارد المتاحة بشكل أمثل وىي تيدف الى تدنية التكاليف ومطابقة المقاييس

وبالتالي فإن المؤسسة التي تتميز باألداء الجيد ىي  .يرى العكس بين مفيومي الكفاءة والفعالية
 :8التي تجمع بين عاممي الكفاءة واألداء وذلك وفق العالقة التالية

الفعالية + الكفاءة = األداء 
: 9 يتطمب األمر تنسيق وموائمة ثالث قضايا اساسية وىي      ولغرض ان يكون األمر كذلك

األىداف، مدى مالئمة الوسائل المستخدمة النجاز األىداف والنتائج المحققة ومدى قربيا 
كما ىو موضح في الشكل . وبعدىا عن األىداف المحددة وتناسبيا مع الوسائل المستخدمة

 :الموالي
مكونات األداء: (02 )الشكل رقم  

 
Source: Ducrou, J.B., op.cit , p39 

. 10        أما أداء سمسمة االمداد فيشير الى قدرة ىذه السمسمة  عمى تمبية متطمبات العمالء
وتقييم كثيرا ما يتم الخمط بين ىذه  تقويم، قياس: مفهوم قياس أداء سمسمة االمداد- 2-2

المصطمحات بسبب الترجمة الحرفية من المغة األجنبية الى المغة العربية وتستخدم دائما 
في حين أن ىناك فرقا بين ىذه المصطمحات . كمترادفات لنفس العممية وىي تقييم األداء

قياس األعمال والفعاليات المتحققة ومقارنتيا بالخطط المعدة :" بحيث يقصد بتقويم األداء 
في حين ان قياس األداء ال يتم إال . 11"سابقا وذلك الكتشاف نقاط القوة والضعف في المؤسسة

اذا توفرت مجموعة من المعايير والمؤشرات المختمفة التي تصعب الحكم عمى العمل 
 .ويعتبر قياس األداء المرحمة األولى من مراحل التقييم. 12المنجز
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       أما مصطمح تقييم األداء فقد تعددت التعاريف المقدمة لو وتنوعت في مضمون العممية 
قياس األداء "ينظر بعض الباحثين إلى تقييم األداء عمى أنو واليدف من استخداميا، بحيث 

الفعمي ومقارنة النتائج المحقة بالمعايير التي سبق تحديدىا والمستمدة من األىداف المتوقعة 
 .13"وتحديد االنحرافات، ووضع الخطط الالزمة لتحسين األداء

عممية إدارية دورية ىدفيا قياس نقاط القوة والضعف في "وذىب البعض اآلخر إلى اعتبارىا 
الجيود التي يبذليا الفرد والسموكيات التي يمارسيا في موقف معين و في تحقيق ىدف معين 

. 14"خططت لو المنظمة مسبقا
      باالعتماد عمى التعاريف السابقة نجد أن عممية قياس وتقييم األداء تعني إعطاء قيمة 

معينة لنشاط الفرد الذي يقوم بعمل معين من خالل بذلو لجيد وسموك معين في تحقيقو ليدف 
محدد خططت لو المؤسسة مسبقا لموقوف عمى نقاط القوة والضعف وانعكاساتيا السمبية 
واإليجابية عمى إنتاجية الفرد، وكذا التعرف عمى مدى جودة أدائو عند جميع المستويات 

وكذلك يمكن أن نقول بأن تقييم األداء يعني الحكم عمى كفاءة الوحدة اإلنتاجية . التنظيمية
 .بمقارنة فعاليات التنفيذ في نياية فترة معينة بما كان ينبغي تحقيقو من أىداف

 وآخرون بأنو قياس كفاءة وفاعمية عمل Neely      أما قياس أداء سمسمة االمداد فيعرفو 
معين، فالفاعمية ىنا تعني مستوى تمبية احتياجات المستيمكين اما الكفاءة تدرس قدرة المنظمة 

. 15االقتصادية في استغالل مواردىا عند المستوى الذي يشبع حاجات ويمبي رغبات زبائنيا
كما يعرف قياس أداء وفعالية سمسمة االمداد عمى أنو التحقق من جودة وفعالية كل وظيفة 
داخل المؤسسة من أجل تحقيق األىداف المرجوة والمسطرة وكذا مراقبة مدى اتباع مبادئ 

 أثناء سير العممية االنتاجية ىذا من جية ومن جية أخرى فإن قياس أداء وفعالية *األمثمية
سمسمة اإلمداد اإلمداد يكون بتنسيق الترابط بين مختمف الوظائف  فيما بينيا و احترام قوانين 
سير العممية اإلنتاجية وبالتالي فان قياس أداء سمسمة اإلمداد سوف يعطينا نظرة عن سير 
السمسة االنتاجية في اإلمداد وتشخيص المشاكل التي تعترضيا مما يسمح بوضع خطط 

 .16وحمول بديمة ممكنة
 ان تحسين أداء سمسمة االمداد بالشركة يفيد في :أهمية تحسين أداء سمسمة االمداد- 2-3

 :17عدة مجاالت متنوعة ىي
 تخفيض تكمفة التوريد والتكاليف الرأسمالية وتزيد من الحصة السوقية والمبيعات؛ -
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 تحسين الربح الحدي لممنتج وزيادة التدفقات النقدية لمشركة؛ -
 زيادة كفاءة التصنيع عمى كافة المستويات وانجاز العمال بصورة متميزة؛ -
 تحقيق االتصال بالعمالء واالستحواذ عمييم؛ -
. تحقق التميز التشغيمي وبذلك تزيد القيمة السوقية لمشركة -

يمكن تقسيم أدبيات قياس األداء الى : مؤشرات وأدوات قياس أداء سمسمة االمداد- 3
 :18مرحمتين
 تعود إلى فترة ما قبل الثمانيات وركزت عمى قياس األداء المالي مثل :المرحمة األولى -

معدل العائد عمى االستثمار، عدد الخدمات، معدل دوران المبيعات، الربح، الديون، 
لكن وجد ان ىذا المقاييس ال تتناسب مع . عدد األفراد الذين حصموا عمى الخدمات

الكفاءات والميارات التي تحتاجيا المنظمات اليوم وىي غير كافية لقياس أداء سمسمة 
 .االمداد

منذ بداية التسعينيات زاد االىتمام بقياس األداء الذي يركز عمى المعايير  :المرحمة الثانية -
غير المالية مع االحتفاظ بالمعايير المالية، وذلك نتيجة لمقصور الذي يواجو المنظمات 

في قياس األداء عمى أساس المعايير المالية فقط ألنيا ال تقدم بيانات تساعد متخذ 
القرار في المستقبل كونيا ال تؤدى بدرجة كافية إلى تحسين رضاء العميل، وتحسين 

 تطور قياس أداء سمسمة أما. الجودة، وتقميص دورة اإلنتاج، وحث دافعية العاممين
 :19االمداد يمكن توضيحو واختصاره في الشكل التالي

 تطور قياس أداء سمسمة االمداد: (03)الشكل رقم 
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 توجد العديد من المتغيرات :اإلمدادالمؤشرات المعتمدة لقياس أداء سمسمة - 3-1
:  والمؤشرات لقياس أداء سمسمة التوريد، نوجزىا فيما يمي

 فقد صنفوا 2000 سنة Biswas & Narahari و 1998 سنة Beamonحسب 
 :20مقاييس سمسمة االمداد الى نوعين

 :وىي مقاييس غير عددية منيا :مقاييس األداء النوعية  -أ
 .الذي يمثل عدد الزبائن الراضين عن المنتجات المستممة: رضا الزبون- 1-أ
 .تعني درجة استجابة سمسمة االمداد لمتقمبات في نمط الطمب: المرونة- 2-أ
 الذي يعني مدى االتصال بين وظائف سمسمة االمداد :تكامل المعمومات وتدفق المواد- 3-أ

 .ونقل المواد، فاعمية ادارة الخطر
الذي يعني مدى توصيل المواد المستممة من المورد الى معدات االنتاج : أداء المورد- 4-أ

 .في الوقت المحدد وبحالة جيدة
 : وىي مقاييس عددية يمكن ان تصنف الى صنفين:مقاييس األداء الكمية -ب

وقت الدورة، مستوى خدمة الزبون، مستويات المخزون، استخدام : مقاييس غير مالية- 1-ب
. الموارد والمرونة، الجودة

. وىي مقاييس تتعمق بتعظيم العائد مع المحافظة عمى أقل تكاليف: مقاييس مالية- 2-ب
 لعدة مؤشرات لقياس أداء سمسمة اإلمداد 2000 فقد اشار سنة Schroeder أما

 :21وىي
يشير إلى الوقت المحدد لمتسميم، النسبة المئوية من اكمال طمبات التسميم في : التسميم- 

 .الموعد الذي يالئم الزبون
يعد رضا الزبون مقياسا ميما لمجودة والذي يشير الى ما يتوقعو الزبون من : الجودة- 

 .منتجات المنظمة
 .المدة المخصصة لسد النقص الكمي الذي يحسب مباشرة من مستويات المخزون: الوقت- 
وتقاس بطريقتين أولى تتعمق بكمفة التسميم الكمية والتي تتضمن كمف التصنيع، : الكمفة- 

التوزيع والتخزين وتكاليف الحسابات المدينة، أما الطريقة الثانية لقياس الكمفة بالكفاءة 

     :كالتالي
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:   صنفوا قياس أداء سمسمة اإلمداد إلى قسمين وىما2001سنة Toni  و Tonchiaأما 
: 22القياس المالي والقياس غير المالي، كما ىو مبين في الشكل التالي

 تصنيف قياس أداء سمسمة االمداد: (04)الشكل رقم 

 
     كما وضع باحثين آخرين ستة متغيرات التي تعكس المداخل المختمفة لقياس أداء سمسمة 

 .المخزون، الزمن، تنفيذ وانجاز الطمب، الجودة، توجيو العميل ورضا العميل: االمداد وتشمل
يتم تقييم وقياس أداء سمسمة  :نماذج وأدوات مساعدة في قياس أداء سمسمة اإلمداد- 3-2

اإلمداد من طرف أشخاص مختصين وىذا حسب طبيعة الوضعية فان تعمق األمر بتقويم 
فإن األشخاص المعنيين ىم  (مستوى خدمة العمالء، متطمبات السوق، المنافسة)خارجي 

خبراء الزبائن مثال خبراء محاسبين، المسؤولين المستشارين أو أشخاص مستقمين معتمدين من 
تقييم العناصر المكونة لإلمداد )أما في حالة ما اذا كان داخميا . طرف ىيئات عميا مختصة

فإن المراقبة سوف تتم من طرف مسؤولي المؤسسة أنفسيم حيث  (...كنشاط النقل، التخزين
يتم قياس أداء كل وظيفة لوحدىا والتنسيق بين مختمف ىده الوظائف وتشخيص االحتياجات 

والمشاكل ومحاولة إيجاد حمول ليا وذلك باالعتماد عمى نماذج مساعدة في عممية التقييم 
 : وقياس أداء سمسمة االمداد أبرزىا

قرار نموذج  :  SCORاإلمدادنموذج مراجع عمميات سالسل - 3-2-1 مراجع تم تطوير وا 
وييدف نموذج  ،SCC 23من طرف جمعية شبكة اإلمداد  SCORعمميات سالسل االمداد  

SCOR مجموعة التفاعالت مع الزبون، وكل التعامالت المتعمقة إلى األخذ بعين االعتبار 
بالمنتج وفيم متطمبات السوق بفضل المعالجة الجيدة لمطمب الحقيقي أو المتنبأ بو حتى 

ومن أجل ىذا أقترح مجموعة من الخطوات المرتبطة بمؤشرات األداء . التحقيق الجيد لمطمبيات
 :24التي تسمح لممؤسسة بتقييميا، ويمكن تمخيص ىذه الخطوات فيما يمي
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: 25والشكل التالي يوضح ذلك

 SCOR مخطط :(05)الشكل رقم 

 
تعد بطاقة األداء  :Balanced Scorecard (BSC)بطاقة األداء المتوازن - 3-2-2

المتوازن من أىم الوسائل الكفيمة بتحقيق أىداف سمسمة االمداد فعند استخداميا فإن األىداف 
فالمؤسسة التي تحاول أن . التي يتم وضعيا في كل بعد تكون نابعة من إستراتيجية المؤسسة

تنافس عن طريق تقميل التكمفة ستيتم بمؤشرات تكمفة المنتج وكفاءة التصنيع وقمة الفواقد 
أما المؤسسة التي تحاول أن تكون سبَّاقة بالمنتجات أو الخدمات . وتقميل تكمفة المواد الخام

الجديدة فسيكون تركيزىا عمى القدرة عمى تقديم منتجات بسرعة والقدرة عمى خمق جو إبداع 
كذلك فإن المؤسسة التي تخطط لمتوسع عالميا ستيتم بقياس القدرة عمى . داخل المؤسسة

بيذه الطريقة . الدخول إلى أسواق جديدة والقدرة عمى تمبية االحتياجات الخاصة بعمالء كل بمد
. 26تصبح بطاقة األداء المتوازن وسيمة لتحقيق إستراتيجية المؤسسة

و  Robert Kaplan حيث تم وضع فكرة بطاقة األداء المتوازن من طرف الباحثان
David Norton  في بداية التسعينات إذ قاما بدراسة أجريت في اثني عشر مؤسسة بغرض

اكتشاف طرق جديدة في قياس األداء، دامت الدراسة عاما كامال تم من خالليا إدخال 
؛ ولقد تعددت التعاريف 27مؤشرات غير مالية في قياس األداء إلى جانب المؤشرات المالية
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بطاقة األداء  : " Kaplan & Nortonالتي أعطيت ليذه األداة نذكر منيا تعريف كل من 
المتوازن ىي نظام يقدم مجموعة متماسكة من األفكار والمبادئ وخارطة مسار شمولي 

لمشركات لتتبع ترجمة الرؤية في مجموعة مترابطة لمقاييس األداء، تساىم ىذه المقاييس في 
إنجاز األعمال، ووضع إستراتيجية األعمال واتصال اإلستراتيجية باألعمال، والمساعدة في 

  .28"التنسيق بين األداء الفردي والتنظيمي وصوال إلى أىداف المنظمة
وتتكون بطاقة األداء المتوازن من أربع جوانب تتوسطيا الرؤية اإلستراتيجية، ألنيا 

: تعتبر نقطة البداية، كما أن كل ُبعد من ىذه األبعاد مرتبط باآلخر بعالقة سببية
.  يركز عمى إستراتيجية النمو، المردودية والخطر في نظر المساىم:المحور المالي- 
.  يركز عمى استراتيجية خمق القيمة والتميز في نظر العميل:(الزبائن)محور العمالء - 
 يركز عمى األولويات اإلستراتيجية لمختمف العمميات :محور العمميات الداخمية- 

. التشغيمية التي تجمب رضا العميل والمساىم
 األولويات لخمق الجو المالئم لمتغير، :(التعمم والتطور)محور التدريب التنظيمي - 

 :29كما تظير في الشكل اآلتي.اإلبداع والتطور
 مكونات بطاقة األداء المتوازن: (06)الشكل رقم 

 
  كما أن العديد من الباحثين يعتقدون أن أبعاد بطاقة األداء المتوازن األربعة األساسية وحدىا 

بعدي أداء  2005غير كافية لقياس وتقييم األداء، فعمى سبيل المثال أضاف الجابري سنة 
بعدي ضوابط  2006مراعاة القوانين وأداء الموردين الخارجين، وأضاف أبوفضة سنة 
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المعامالت الشرعية والقواعد واالجراءات الرقابية وىناك دراسات مزجت بين نموذج بطاقة 
.    30األىداف المتوازن ونماذج تقييم أداء أخرى

نظرا لصعوبة قياس وتقييم أداء سمسمة : أساليب صنع القرار متعدد المعايير- 3-2-3
االمداد باالستناد عمى معايير عدة باستعمال الخبرة فقط ولغرض تسريع ودعم القرار، اتجيت 

 :الشركات الى استعمال أدوات وأساليب صنع القرار متعدد المعايير والتي تضم من بينيا
يعد تحقيق كل من ىدف الوقت، التكمفة والجودة : نموذج البرمجة باألهداف- 3-2-3-1

متغيرات حاسمة في تحديد كفاءة عمميات أنشطة سمسمة االمداد وىو ما يمكن تحقيقو جممة 
 Carlos Romero & Mehrdad Tamizواحدة عن طريق استخدام البرمجة باألىداف، فحسب 

عبارة عن منيجية رياضية مرنة و واقعية موجية "فإن نموذج البرمجة باألىداف  (1998)
باألساس لمعالجة تمك المسائل القرارية المعقدة و التي تتضمن األخذ بعين االعتبار لعدة 

: فإن Sang M  &David L.Olson (1999)أما. 14"أىداف إضافة لمكثير من المتغيرات والقيود
نموذج البرمجة باألىداف يعتبر إحدى طرق التسيير العممي األولى الموجية لحل مسائل "

أما عن المنيجية فيي تيتم بالبحث عن الحل الذي  15."القرار ذات الطابع المتعدد األىداف
، وذلك كما 31يصغر بقدر اإلمكان المجموع المطمق لالنحرافات بالنسبة لمقيم المستيدفة

: 32يوضحو الجدول التالي الذي يبين مختمف الحاالت الممكنة ليذه االنحرافات 
االنحرافات التي تظير في  المعادلة التي يأخذىا القيد نوع القيد

 الدالة االقتصادية
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: 33يتم كتابة الصياغة الرياضية ليا بالعالقات التالية 
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مع العمم أن جداء االنحرافات الموجبة والسالبة 







 

 ii
x معدوم، ألن االنحراف


i 

و

i

حيث أنو ال يمكن أن نصل إلى قيمة أكبر من اليدف .  ال يمكن أن يتحققا معا
: مع , وأصغر منو في آن واحد

ija :معامالت التكنولوجيا المتعمق بمتغيرات القرار .
B :شعاع العمود لمكميات المتاحة .

C :مصفوفة المعامالت المتعمقة بقيود الموارد المتاحة .




i
. i المحدد لميدف biىو االنحراف االيجابي عن مستوى الطموح : 




i
 .i المحدد لميدف biىو االنحراف السمبي عن مستوى الطموح : 

أحد نماذج القرار متعدد  AHPيعد نموذج : AHPأسموب التحميل الهرمي - 3-2-3-2
عمى أنو أداة  Huangو  Dismukes، عرفو كل من Thomas Saatyالبدائل، طور من قبل 

صنع القرار التي تحمل وتفكك المشكمة المعقدة الى ىيكل ىرمي يتكون من األىداف والمعايير 
الفرعية والبدائل، والفكرة األساسية ليذا المدخل ىي تحويل التقديرات الموضوعية لالىمية 

النسبية الى مجموعة من الدرجات أو األوزان الكمية باالستناد الى أحكام المقارنة الثنائية، اذ 
يضع تكامل لممقاييس الكمية والنوعية المختمفة ليتم جمعيا في درجة واحدة شاممة تعبر عن 

وتستخدم خاصة في المفاضمة بين الموردين . 34ترتيب البديل بين مجموعة من بدائل القرار
السعر، الجودة، آجال التسميم، : وفقا ألكثر من معيار بدال من االستناد عمى السعر فقط مثل 

وتستخدم طريقة التحميل اليرمي في عممية تقييم . القدرة االنتاجية، الموقع الجغرافي، وغيرىا
: 35األداء بإتباع الخطوات التالية

 .تعريف المشكمة وتحديد نوع المعرفة المطموبة -1
انشاء ىيكل التسمسل اليرمي لمقرار، في األعمى يكون اليدف من القرار وفي أدناه  -2

 .تكون مجموعة معايير القياس والبدائل المطموب مقارنتيا
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انشاء مصفوفة المقارنة الثنائية لممعايير الرئيسية ولمجموعة البدائل ضمن كل  -3
 والموضح في الجدول ادناه Saatyمعيار، وباستخدام المقياس الكمي الذي اقترحو  
 :يتم تحديد األىمية واجراء المقارنة بين بديل وآخر

 Saatyمقياس األفضمية لـ : (02)الجدول رقم 
 التعريـف درجة األهمية

 أىمية متساوية 1
 أىمية قميمة 3
 أىمية كبيرة 5
 أىمية كبيرة جدا 7
 أىمية مطمقة 9

 ىي درجات بينية بين األحكام (2،4،6،8)الدرجات 
 تستعمل لتوضيح السيطرة لعنصر ثان في مقارنة األول القيم المعكوسة

تقييم فرص مشاركة القطاع الخاص في انجاز وتطوير عمميات اعمال أحمد عمي احمد الراشد، : المصدر
 دراسة ميدانية في الشركة العامة لمموانئ العراقية، مجمة العموم موانئ العراق باستخدام عممية التحميل اليرمي،
 .118، ص2011المجمد السابغ، - 28االقتصادية، العدد 

وتتم معالجة نتائج االستبانة لممقارنات الزوجية بين العوامل باستخدام جبر 
: المصفوفات لبناء مصفوفة المقارنات الزوجية التي تتشكل كاآلتي
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ىو الوزن النسبي أو درجة األىمية النسبية لكل عنصر فالوزن wإذ أن 
j

i

w

w تمثل نسبة 

 .jمقارنة بالعامل iأىمية العامل 
حساب األىمية النسبية لكل بديل ويتم حساب األىمية النسبية باستخدام األىمية  -4

 .الواردة في مصفوفة المقارنة الثنائية
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 (CR)لغرض قبول أو عدم قبول األىمية النسبية لكل بديل يتم حساب نسبة التطابق  -5
 ىي أقل (CR)وتعد نسبة التطابق لكل بديل مقبولة عمى نحو كاف اذا كانت نسبة التطابق 

وخالفو يجب اعادة النظر في الحسابات األىمية النسبية لعدم دقة التخمين الوارد في % 10من 
 :مصفوفة المقارنة الثنائية، ويتم حساب نسبة التطابق عمى النحو التالي

 :حساب مؤشر التوافق بالعالقة التالية: أوال

1




n

nMax
CI

 
nىو عدد المعايير أو عدد البدائل   .
Maxثمتل القيمة الداتية األعمى لكل بديل  .

، نحصل عمى RCI عمى قيمة مؤشر التوافق العشوائيCI قسمة مؤشر التوافق:ثانيا
 بحسب Saaty، كما يوضحو الجدول أدناه، مؤشر التطابق الذي حدده CRنسبة التطابق 

: nعدد المعايير المستخدمة 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RCI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 
 

تجميع النتائج الخاصة باألىمية النسبية التي تم احتسابيا لكل بديل في مصفوفة واحدة  -6
. تمثل ىذه المصفوفة، مصفوفة القرار النيائية وىي التي يتم اعتمادىا في اتخاذ القرار

 :مقومات نجاح أداء سمسمة االمداد- 4
 توجد خمسة مقومات أساسية يجب عمى المنظمات اتباعيا حتى تستطيع زيادة قيمتيا 

: 36وتحسين أدائيا
 .ويتضمن ذلك وضع خطة استراتيجية تتضمن كل أجزاء السمسمة: التخطيط االستراتيجي -
 ويتضمن ذلك صياغة مقاييس رئيسية تخبر االدارة ما اذا كانت األىداف :قياس األداء -

ذا لم يكن أين وفي أي مستوى ىناك تقصير  .الموضوعية بالخطة قد تم إدراكيا، وا 
التخطيط - حيث يجب ان يتكامل التصميم مع أداء العمميات: تكامل خطط العمل -

مما يعمل عمى زيادة قيمة المنظمة، ويقمل الجيد ويحقق - العمميات، والميزانيات، والتنبؤ
 .اليدف مباشرة
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 حيث يجب ان تتوفر لدى االدارة تقارير دورية عن أداء العمل، مما :التقارير االدارية -
 يسمح ليا بالمتابعة المحظية لسير العمل، وماذا يجب عممو، ومتى يتم؟

- حيث يجب ان تكون ثقافة تحمس العمل الجماعي: الثقافة التنظيمية ونظم المكافئات -
 .بما يحقق اىداف المنظمة- العمل من خالل فرق العمل

: الخاتمــــة
 االنعزال منطق من انتقمت قد المنافسة قواعد أن يبين لممؤسسات الحالي التوجو          إن

 سمسمة أكثر بدقة أو المؤسسات من شبكات بين ما مواجية إلى المؤسسات بين ما والحدود
 عمى قائمة جماعية أكثر تنظيمية حمول ظيور إلى أدى التوجو إمداد، ىذا أمام سمسمة إمداد
.  وكفؤ فعال تسيير

ونظرا لألىمية الحيوية لسمسمة االمداد وماليا من آثار عمى رفع كفاءة وفعالية ميام 
 حاولنا من خالل ىاتو الدراسة وأنشطة االمداد وتحسين أدائيا وبالتالي تحقيق رضا الزبون،

 من خالل تحديد بداية مفيوم التعرف عمى مؤشرات ونماذج قياس أداء وفعالية سمسمة االمداد
سمسمة اإلمداد، مفيوم وأىمية قياس أداء سمسمة اإلمداد، التعرف عمى اىم النماذج واألدوات 
مساعدة في قياس أداء سمسمة اإلمداد، وكذا مختمف الركائز األساسية لنجاح أداء سمسمة 

 :االمداد وقد خمصت الدراسة الى
إن الجزء الميم في تصميم وتحميل سمسمة االمداد ىو وضع مقاييس أداء مالئمة  -

وموثوقة، كما أن اتجاه اإلدارة إلى استخدام أساليب إستراتيجية حديثة مثل إدارة سمسمة 
اإلمداد، خمق مشكمة جديدة إلدارة األداء نتيجة قصور نظم قياس األداء التي تعتمد عمى 

المقاييس التقميدية بالدور المطموب منيا، وأصبح تطوير مقاييس أداء مالئمة لمقيام بذلك من 
 .أىم التحديات التي تواجو منظمات اليوم

إن وجود سمسمة إمداد فعالة يؤدي إلى تحسين ربحية المؤسسة وال يتحقق ذلك إال  -
نموذج مراجع عمميات سالسل : بتوفر مقاييس ونماذج تعتبر كأدوات مفيدة لإلدارة الجيدة مثل

كالبرمجة  )، أساليب صنع القرار متعدد المعاييرBSC، بطاقة األداء المتوازن  SCORاإلمداد
، والعديد من المتغيرات والمؤشرات لقياس أداء سمسمة (الخ...باألىداف، أسموب التحميل اليرمي
 .(مقاييس غير مالية ومقاييس مالية)وأخرى مقاييس كمية  التوريد منيا مقاييس األداء النوعية

ان اليدف االساسي من قياس أداء وفعالية سمسمة اإلمداد ىو التحقق من جودة كل  -
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وظيفة داخل المؤسسة ومعرفة مدى مساىمة كل واحدة في رفع كفاءة األداء وىذا بتشخيص 
يجاد الحمول والعمل بإتقان لضمان سير العممية اإلنتاجية في  المشاكل التي تعترض طريقيا وا 

 .اإلمداد
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