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ت التي تلجأ إلى إخراج النشاطات یشھد عدد المؤسسا
إن انتشار ھذا األسلوب الجدید یرجع . تزایدا مستمرا

لتمكینھ المؤسسات من إتمام المشاریع في آجال قیاسیة 
.و تحقیق وفورات

یعتبر اختیار المورد أمر حاسم لنجاح عملیة إخراج 
تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على أھمیة . النشاطات

ضمن إستراتیجیة المؤسسة إخراج النشاطات 
الجزائریة، حیث تسعى إلى تحدید العوامل المؤثرة 
على اختیار المورد، و من ثم تحدید  أثر المیزة 

.التنافسیة التي تتبناھا المؤسسة على ھذه العوامل
إخراج النشاطات، اختیار :الكلمات المفتاحیة

.الموردین، المیزة التنافسیة

Résumé
De plus en plus d’entreprises optent actuellement
pour l’externalisation du travail. Sachez que si
cette nouvelle méthode est si populaire, c’est
surtout car elle permet à une entreprise de
terminer des projets en un court laps de temps et
de faire des économies.
Le choix du prestataire est crucial pour le succès
d’une opération d’externalisation.  Cette
recherche vise  à identifier l’importance de
l’externalisation dans la stratégie d’entreprise
algérienne. Plus précisément, elle vise à
déterminer les facteurs pris en compte dans le
choix du prestataire, puis déterminer l’impact de
l’avantage concurrentiel adopté par l’entreprise
sur ces facteurs.
Mots clé : externalisation, sélection des
prestataires, avantage concurrentiel.

مقدمة
سیكي في صناعة السیارات، حیث أصبح المصنعون األوربیون یعتبر اخراج األنشطة االنتاجیة أمر كال

واألمریكیون یتبعون خطى المؤسسات الیابانیة شیئا فشیئا، حیث طورت ھذه األخیر شبكة من الموردین منذ سنة 
التي - OEM–Original EquipmentManifacturersفي قطاع االعالم اآللي، نجد مؤسسة . 1950

في الصناعة النسیجة، نادرا ما . المستعملة في األجھزة التي تسوق تحت عالمتھاتخرج تقریبا كل المكونات 
.تنجز المؤسسات ذاتیا ما تقوم بتسویقھ

لكن ظاھرة اخراج األنشطة ).Quinn J.B,1994(الطفرة الحالیة لالخراج تكمن في اخراج األنشطة الخدماتیة 
داخلیة و الموارد الخارجیة كان دائما مطروح، فالعدید من فالتحكیم بین الموارد ال. الخدماتیة لیست جدیدة كلیا

فاألنشطة . األنشطة التي كانت تعتبر تاریخیا مدمجة في المؤسسة، أصبحت المؤسسات تخرجھا شیئا فشیئا
المحیطیة  كاالطعام، البستنة، التنظیف و الحراسة صارت توكل إلى موردین خارجیین في العدید من 

االنشطة التي تعتبر حساسة و تتصل بالسیر الجید للمؤسسة مثل االعالم اآللي، المؤسسات، في حین أن 
على المستوى الدولي، المثال الرائد ھو بالتأكید مثال . االتصاالت و اللوجستیات فھي لم یتم اخراجھا إال حدیثا

ت منذ التي قامت باخراج قسم كبیر من وظیفة االعالم اآللي و االتصاالEeastman Kodakمؤسسة 
.1989سنة

لقد قدم الباحثون عدة معاییر یمكن اعتمادھا . االختیار الجید للموردبإن نجاح مشاریع اخراج النشاطات مرتبط 
، من بینھا المیزة التنافسیة المنتھجة من طرف تتأثر بعدة عواملقدالمعاییرلكن ھذه. في انتقاء المورد األفضل

.المؤسسة
:اشكالیة الدراسة

اختیار المورد یتأثر بنوع المیزة التنافسیة المنتھجة من كان ن إذا ماخالل ھذا البحث إلى محاولة تبیان نسعى م
:و علیھ ستكون اإلشكالیة كالتالي.طرف المؤسسة

؟النشاطاتإخراجمشروع إطارمعاییر اختیار المورد في المیزة التنافسیة علىؤثر ھل ت
، حیث قمنا أوال بتقسیم معاییر اختیار الموردینتأثیر المیزة التنافسیة على حاولنا دراسة اإلشكالیةلإلجابة عن 

إستراتیجیةإرساءفحسب مایكل بورتر فإن (میزة التكلفة و میزة التمییز : المیزة التنافسیة إلى نوعین رئیسیین
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ق من خاللھا على للتنافس یقوم على تحدید نوع المیزة التنافسیة التي تسعى المؤسسة إلى تحقیقھا و التفو
). و التي قسمھا إلى قسمین رئیسین ھما میزة التكلفة و میزة التمییز،منافسیھا

) α≤0.05(یوجد أثر ذو داللة احصائیة عند مستوى معنویة: اإلشكالیةعلى التالیة لإلجابةالفرضیة و تم تبني 
.معاییر اختیار الموردللمیزة التنافسیة على 

من ھذا القسم ھو التعریف باسراتیجیة اخراج النشاطات، باالضافة إلى التعریف الھدف :القسم النظري- أ
).معاییر اختیار الموردین(، و المتغیر التابع )المیزة التنافسیة بنوعیھا(المتغیر المستقل : بمتغیرات الدراسة 

:النشاطاتإخراجتعریف -1
انتقال جزئي أو كلي لوظیفة من وظائف "یعرف إخراج النشاطات حسب وزارة التجارة الصینیة على أنھ-

المؤسسة إلى مورد خارجي، و ھذا االنتقال یتطلب مستوى معین من االتصال الحاسوبي بین المؤسسة الزبونة 
1."والمورد، و كذا التنسیق و الثقة بین الجانبین

كان ھذا النشاط ھو تحویل نشاط معین إلى مورد خارجي بصفة مستمرة، بعدما:" Bertrand Quélinتعریف 
."ینجز سابقا داخل المؤسسة

االستعمال االستراتیجي للموارد الخارجیة لتحسین العملیات و النشاطات "النشاطات على أنھ إخراجكما یعرف -
تتعاقد بفضلھا المؤسسة مع كإستراتیجیةالنشاطات إخراجالتي عادة ما یتكفل بھا الفریق الداخلي حیث یعتبر 

الذین یصبحون بعد ذلك شركاء قیمیین، بحیث تتعاقد المؤسسة مع مؤسسات أخرى . خصصینمانحي خدمات مت
، لكن الفرق بین إمكانیاتھالتقیم معھا عالقات طویلة المدى حیث ھذه المؤسسات تتمتع بإمكانیات تتكامل مع 

شاطات، و كذلك انتقال ھیكلة لبعض النإعادةالنشاطات ھو أن ھذا األخیر یتطلب إخراجالتكامل بین الموارد و 
".فریق العمل في بعض األحیان

فإخراج النشاطات ھو تسییر تفویضي، ذلك أنھ یتم عن "النشاطات من منطلق تسییري إخراجیمكن تعریف -
."طریق تعھید بعض النشاطات إلى طرف خارجي لفترة زمنیة طویلة

یھدف إلى خلق القیمة المضافة من خالل النشاطات ھو توكیل حقیقي لنشاط ما بعقد طویل األجلإخراج" -
."مورد/ عالقة شراكة زبون

:من التعاریف السابقة
:النشاطاتإخراجفإنھ یمكن استنتاج أربع خصائص لعملیات 

االلتجاء لمورد خارجي للقیام بنشاط كان ینجز داخل المؤسسة؛
أحیانا تتوافق مع نقل الموارد البشریة و المادیة؛

قدي یتجسد من خالل تحدید االلتزامات و التعھدات المتبادلة؛تتم في اطار تعا
2).أحیانا بعقود قصیرة األجل و لكن متجددة(تتمیز بأنھا ارتباط طویل األجل بین المؤسسة و موردیھا 

ثم جاء بعده سالزنیك) Chamberlin)1939یعود الفضل أوال لشمبرلین:تعریف المیزة التنافسیة-2
Selznick)1959(،و بعد ھذین الكاتبین جاء كل من شندلر. و الذي ربط ما بین المیزة التنافسیة و القدرة

Schendel و ھوفرHofer و وضعا تعریفا لمفھوم المیزة التنافسیة مفاده أن ھذه األخیرة ھي الوضع الفرید
ة المتاحة  بالشكل الذي الذي تطوره المؤسسة في مواجھة منافسیھا من خالل االستعمال الخاص للموارد المختلف

أن ) Day)1984،1985وداي Porterمن جھتھما یرى كل من بورتر. یضمن مواجھة ھؤالء المنافسین
كمتغیر مستقل تھدف إلى بلوغ وضع یتمیز بالقدرة على منافسة اإلستراتیجیةالمیزة التنافسیة ھي ھدف 

3.اآلخرین

ة تتمكن من تحقیق میزة تنافسیة إذا ما تمكنت من التحكم في أن المؤسس: لقد  جاء مایكل بورتر بفكرة مفادھا
تتجسد في االستجابة لتطلعات عناصر ھذه ال.مجموعة من عناصر النجاح النوعیة في السوق الذي تنشط فیھ

الزبائن، سواء تعلق األمر بمستوى عالي من الجودة، أو أسعار تنافسیة ، أو حتى من خالل تشكیلة واسعة من 
4. ت و الخدماتالمنتجا

ما الذي یمیزنا عن باقي المنافسین : لقد أعطیت للمیزة التنافسیة تعاریف عدة تصب مجملھا في فكرة واحدة و ھي
:المتواجدین معنا في السوق؟ و ھذه جملة من ھذه التعاریف

عتھا أن تحتفظ أن المیزة التنافسیة لمؤسسة ما یمكن أن یتحقق في حالة ما إذا كان باستطاMc Fetridgeیرى 
و األرباح مقابل انخفاض في التكالیف و ارتفاع في الحصة السوقیة دون أن یكون اإلنتاجیةبمستوى مرتفع من 
5.على حساب األرباح

ؤسساتالمامتالك المؤسسة لمجموعة من الخصائص قد تكون داخلیة و خارجیة تمیزھا عنيالمیزة التنافسیة ھ
6.المنافسة لھا
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التنافسیة بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جدیدة أكثر فعالیة من تلك المستعملة من قبل تنشأ المیزة 
المنافسین، حیث یكون بمقدورھا تجسید ھذا االكتشاف میدانیا، وبمعنى أخر بمجرد إحداث عملیة إبداع بمفھومھ 

7.الواسع

8.ؤسسةالمیزة التنافسیة ھي العنصر الذي یمیز العرض المقدم من طرف الم

ج أو عالمة ما، بحیث تمنح ھذه الخصائص ائص و المیزات التي یتصف بھا منتكما تعرف على أنھا الخص
9.للمؤسسة التفوق على منافسیھا

اإلداریةتاریخ المؤسسة و الخیارات : أن المیزة التنافسیة تعتمد على نوعین من العوامل) 1991(و یؤكد بورتر 
ومنافع للعمالء أعلى مما ةمیقإنتاج: و تھدف المیزة التنافسیة إلى10.المؤسسةالمثالیة التي تتوافق و محیط

11.ھایتأكید حالة من التمیز و االختالف فیما بین المؤسسة و منافسلیحققھ المنافسون، 

اإلدارةیشغل مفھوم المیزة التنافسیة حیزا و مكانة ھامة في كل من مجالي : أنواع المیزة التنافسیة-3
فھي تمثل العنصر ). Economies(و اقتصادیات األعمال ) Strategic management(تراتیجیةاإلس

. االستراتیجي الحرج الذي یقدم فرصة جوھریة لكي تحقق المنظمة ربحیة متواصلة بالمقارنة مع منافسیھا
و التوسع و خاصة بعد وترجع بدایة ھذا المفھوم إلى الثمانینات حیث بدأت فكرة المیزة التنافسیة في االنتشار

). Porter,1980, 1985,1990(التنافس و المیزة التنافسیة إستراتیجیةن أتر بشرظھور كتابات مایكل بو
ویعتمد ھذا المفھوم على نقطة أساسیة وھي أن العامل األكثر أھمیة و المحدد لنجاح منظمة األعمال ھو الموقف 

تي اعتباطا بل فالمیزة التنافسیة ال تأ. صناعة التي تعمل بھالھا في ال) compétitive position(التنافسي 
12.أن تعرف قواعد التنافس القائمة في السوقؤسسةیستوجب على الم

و تمییز ) cost leadership(حسب مایكل بورتر ھناك نوعین رئیسین للمیزة التنافسیة وھما التكلفة األقل 
):différentiation(المنتج 

على تصمیم، تصنیع  و تسویق منتج أقل تكلفة بالمقارنة مع المؤسسات مؤسسةعناه قدرة الم:التكلفة األقل
المنافسة و بما یؤدي في النھایة إلى تحقیق عوائد أكبر، و لتحقیق ھذه المیزة، فإنھ البد من فھم األنشطة الحرجة 

. تنافسیةللمؤسسة و التي تعد مصدرا ھاما للمیزة ال) value chain(في سلسلة القیمة 
على تقدیم منتج متمیز و فرید و لھ قیمة مرتفعة من وجھة نظر المستھلك مؤسسةمعناه قدرة ال: تمییز المنتج

لذا یصبح من الضروري فھم المصادر المحتملة ). جودة أعلى، خصائص خاصة للمنتج، خدمات ما بعد البیع(
13.و كفاءات المنشأة لتحقیق جوانب التمییزلتمییز المنتج من خالل أنشطة حلقة القیمة و توظیف قدرات 

:معاییر اختیار المورد-4
التغیرات في البیئة الصناعیة تعدل من درجة أھمیة معاییر اختیار الموردین، و ھذا ما نالحظھ في أعمال إن 

Weber)1991( وDickson)1966( في ترتیب 20، فمعیار الموقع الجغرافي كان یحتل المرتبة
Dickson ، بینما یحتل المرتبة الخامسة في ترتیبWeber،1أنظر الجدول أدناه.

Weberو Dicksonتصنیف و ترتیب معاییر اختیار الموردین حسب ): 01(الجدول
الترتیب حسب 

Weber
الترتیب حسب 

Dickson
المعیار

1 6 السعر
2 2 التسلیم
3 1 الجودة
4 5 اإلنتاجقدرات 
5 20 الموقع الجغرافي
6 7 القدرات التقنیة
7 13 التسییر و التنظیم
8 11 السمعة و التموضع في الصناعة
9 8 الوضعیة المالیة
9 3 األداء السابق

1Aicha AGUEZZOUL &Piere LADET, Sélection Et Evaluation Des Fournisseurs : Critères Et Méthodes ,
Revue Française de Gestion Industrielle, 2006, pp.5-27, p03, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
00365301/document
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9 15 خدمات التصلیح
10 16 (مواقف الموردین اتجاه المؤسسة(المواقف 
11 18 القدرة على التعبئة
11 14 مراقبة العملیات
12 22 یمالتدریب و التدع
12 9 اإلجراءاتمطابقة 
12 19 العالقات االجتماعیة
12 10 نظام المعلومات
12 23 العالقة الجیدة
12 17 الناتج عن االتصاالت االنطباع(االنطباع 

(الشخصیة بین المورد و مؤسستكم
13 12 أعمال مستقبالإجراءالرغبة في 
13 21 حجم المشتریات سابقا
14 4 سیاسة الضمان

,Aicha Aguezzoul, PiereLadet:المصدر Sélection Et Evaluation Des Fournisseurs : Critères Et
Méthodes , Revue Française de Gestion Industrielle, 2006, p03

مد ،التي تعتAHPاعتمادا على المعاییر السابقة ابتكر الباحثون نماذجا و طرقا الختیار المورد من بینھا طریقة 
أما المستوى الثاني فیمثل . السعر ، التسلیم، الخدمة و الجودة: على ثالث مستویات سلمیة، یشمل المستوى األول

آجال التسلیم و تكلفة التسلیم، أما : كمثال عن ذلك فإن التسلیم یعتمد على بعدین ھما. أبعاد لمعاییر المستوى األول
األفراد، : ص المسلمة، أما الخدمة فھي مرتبطة باألبعاد التالیةالجودة فمرتبطة  بتكلفة الجودة و جودة الحص
، مورد 01مورد : المستوى الثالث یتعلق باالختیارات المتاحة. التسھیالت، البحث و التطویر و القدرات المتاحة

.AHPیعتبر ھذا التحلیل السلمي المرحلة األولى لحل مشكل اختیار المورد باستعمال طریقة . 03، مورد 02
تصنیف معاییر اختیار الموردین): 02(الشكل 

االمص
Lyès:درالمص Benyoucef et Al, Supplier Selection Problem: Selection Criteria And Methods, INRIA, N° 4726 2003, p14
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القسم التطبیقي-ب
ھذه المؤسسات تخرج على ، حیث أنمؤسسة جزائریة41بسیطة تتكون من ھي عینة عشوائیة :تقدیم العینة-1

.األقل نشاطا واحدا
إلى اخراج النشاطات %)56.1(أسبقیة نسبیة في اللجوءتسجلالمؤسسات الخاصةنالحظ من الجدول أن 

.مقارنة بالمؤسسات العامة، باعتبارھا أكثر انفتاحا في تطبیق طرق التسییر الحدیثة

)عامة، خاصة(توزیع المؤسسات : )03(الجدول
النسبة المئویةدالعد

2356.1خاصة
1843.9عامة

41100المجموع
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لمتغیرات الدراسةالتحلیل الوصفي-2
الجودة، السعر، التسلیم القدرات التقنیة، قدرات : تبین من التحلیل الوصفي  أن: اختیار الموردمعاییر-2-1

، ھي أھم العناصر التي تركز المؤسسات علیھا في عملیة اختیار المورد، في حین أنھا ال تولي أھمیة اجاإلنت
العالقات االجتماعیة، القدرة على التعبئة، الرغبة في اجراء أعمال، حجم المشتریات : كبیرة للعناصر التالیة

.سابقا
وبةاختیار المورد للمؤسسات المستجمعاییرترتیب ): 04(الجدول

االنحراف المعیاريالمتوسطالعبارةالرتبة
4,800,511الجودة01
4,540,897السعر02
4,390,802التسلیم03
4,240,799القدرات التقنیة04
4,220,936اإلنتاجقدرات 05
4,020,821التسییر و التنظیم06
4,001,049الموقع الجغرافي07
3,980,908السمعة و التموضع في الصناعة08
3,901,091سیاسة الضمان09
3,830,972األداء السابق10
3,80,8720العالقة الجیدة11
3,781,107مراقبة العملیات12
3,760,943اإلجراءاتمطابقة 13
3,730,975الوضعیة المالیة14
3,661,015نظام المعلومات15
3,590,921)مواقف الموردین اتجاه المؤسسة(مواقف ال16
االنطباع الناتج عن  االتصاالت الشخصیة (االنطباع 17

)بین المورد و مؤسستكم
3,510,810

3,411,024خدمات التصلیح18
3,411,072التدریب و التدعیم19
3,321,105العالقات االجتماعیة20
3,241,338القدرة على التعبئة21
2,951,303أعمالإجراءالرغبة في 22
2,851,236حجم المشتریات سابقا23
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.نالحظ من الجدول أن المؤسسات تولي تقریبا نفس األھمیة للعوامل المحققة لمیزة التكلفة:التكلفةمیزة--2-2
العوامل المحققة لمیزة التكلفةترتیب): 05(الجدول

االنحراف المعیاريالمتوسطالعبارةالرتبة
4,590,631القدرة على تخفیض تكالیف االنتاج01
4,510,779مواد أولیة بأسعار جیدة02
4,410,670فعالیة االنتاج03
4,390,771ید عاملة مكیفة04
4,370,942حصة سوقیة كبیرة05
4,290,873رة على تكییف التصمیمالقد06
4,290,814شبكة توزیع منخفضة التكلفة07
4,290,814كفاءات تسویقیة08
4,170,704الفعالیة العملیاتیة09
4,150,691اإلجراءاتاالبتكار في 10
4,000,806التصمیم البسیط11
SPSS V.20الباحثة اعتمادا على مخرجات إعدادمن : المصدر

قوى البیع الكفؤة، جودة المنتج، المواد األولیة ذات الجودة، الید العاملة :ترى المؤسسات أن:التمییزمیزة-2-3
.، ھي أھم العناصر التي تسمح بتحقیق میزة التمییزالمؤھلة
العوامل المحققة لمیزة التمییزترتیب):06(الجدول 

االنحراف المعیاريالمتوسطالعبارةالرتبة
4,430,808ذات كفاءةقوى بیع 01
4,390,738جودة المنتج02
4,310,850مواد أولیة ذات جودة03
4,260,742ید عاملة مؤھلة04
4,240,663مراقبة الجودة05
4,140,793..).العالمة، المنتج، المؤسسة(صورة 06
3,920,959تصمیم أصلي للمنتج07
3,750,860شبكات التوزیعقوة التأثیر على08
3,730,949تنوع التشكیلة09
3,700,929)خدمات ما بعد البیع(الخدمات 10
3,511,028شبكة توزیع متخصصة11
SPSS V.20الباحثة اعتمادا على مخرجات إعدادمن : المصدر

للمیزة التنافسیة على ) α≤0.05(عند مستوى معنویةإحصائیةیوجد أثر ذو داللة :اختبار صحة الفرضیة-3
:الختبار صحة ھذه الفرضیة نستخدم اختبار االنحدار المتعدد، الموضحة نتائجھ في األسفل.اختیار الموردمعاییر

).میزة التكلفة، میزة التمییز(المیزة التنافسیة : المتغیر المستقل
.معاییر اختیار المورد: المتغیر التابع

القدرة التفسیریة للنموذج
ملخص نموذج االنحدار المتعدد: )07(الجدول

الخطأ المعیار للتقدیر معامل التحدید المصحح R2معامل التحدید  Rمعامل االرتباط 
0,432 0,342 0,375 0,612

SPSS V.20الباحثة اعتمادا على مخرجات إعدادمن : المصدر
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، و ھذا معناه أن المتغیرات المستقلة 0.342من  الجدول أعاله نالحظ أن قیمة معامل التحدید المصحح ھي 
فترجع % 65.8، أما ) معاییر اختیار المورد(من المتغیر التابع % 34.2تفسر ) میزة التكلفة، میزة التمییز(

.لعوامل أخرى، منھا الخطأ العشوائي
المعنویة الكلیة للنموذج

)ANOVA(تحلیل التباین االنحدار المتعدد : )08(الجدول
معنویةمستوى  ال F متوسط المربع درجة الحریة مجموع المربعات

0,000 11,382 2,127 2 4,253 االنحدار
0,187 38 7,100 الخطأ

40 11,353 المجموع
SPSS V.20الباحثة اعتمادا على مخرجات إعدادمن : المصدر

، و ھذا یدل على 0.000ة قیمة من الجدول أعاله نالحظ أن نموذج االنحدار معنوي حیث بلغ مستوى المعنوی
و المتغیرات المستقلة ) معاییر اختیار المورد(جودة نموذج االنحدار و مالءمتھ لتمثیل العالقة بین المتغیر التابع 

).میزة التكلفة، میزة التمییز(
المعنویة الجزئیة للنموذج

، ندرس معنویة )ز، أو كالھما معامیزة التكلفة أو میزة التمیی(للتعرف على سبب معنویة نموذج االنحدار 
:معامالت نموذج االنحدار الموضحة في الجدول أدناه

نتائج اختبار معنویة معامالت نموذج االنحدار المتعدد: )09(جدولال
مستوى المعنویة Tاختبار  الخطأ المعیاري B المتغیر

0,603 0,525 0,724 0,38 الثابت
0,000 4,132 0,137 0,565 لفةمیزة التك
0,038 2,148 0,111 0,239 میزة التمییز

SPSS V.20من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات : المصدر

:من الجدول فإنھ یمكن كتابة معادلة االنحدار على الشكل التالي
میزة التمییز0.239+ میزة التكلفة 0.565+ 0.38=اختیار الموردمعاییر
).0.603(كان مستوى المعنویة غیر معنوي حیث) 0.38: (الثابت

).0.000(معنوي حیث كان مستوى المعنویة ) 0.565: (معامل االنحدار لمیزة التكلفة
).0.038(معنوي حیث كان مستوى المعنویة ) 0.239: (معامل االنحدار لمیزة التمییز

:شروط المربعات الصغرى العادیة
:التوزیع االحتمالي للبواقياعتداليشرط - أ

البواقي تتبع التوزیع الطبیعي: H0ض العدمي الفر
البواقي ال تتبع التوزیع الطبیعي:H1الفرض البدیل 
التوزیع االحتمالي للبواقي بطریقتیناعتداليو یتم دراسة 

بیانیا و ذلك من خالل فحص الشكل البیاني للعالقة بین االحتمال التجمیعي المشاھد و االحتمالي : الطریقة األولى
عي المتوقع للبواقي المعیاریةالتجمی
للعالقة بین االحتمال التجمیعي المشاھد و االحتمالي التجمیعي المتوقع للبواقي المعیاریة: )01(الشكل
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، مما یعني أن البواقي نجد أن البواقي تتوزع بشكل عشوائي على جانبي الخط: كما ھو موضح بالشكل السابق
.تتوزع توزیعا طبیعیا

و اختبار ) سمیرنوف-كلومجروف(Kolmogorov-Smirnovحسابیا باستعمال اختیار : الطریقة الثانیة
Shapiro-Wilk)و ھذا ما یوضحھ الجدول التالي)ویلیك-شابیرو ،:

نتائج اختبار اعتدالیة التوزیع االحتمالي للبواقي:)10(الجدول
مستوى المعنویةدرجة الحریةاالختبارإحصائیة

0.099410.200سمیرنوف-كلومجروف
0.974410.470ویلیك-شابیرو

SPSS V.20الباحثة اعتمادا على مخرجات إعدادمن : المصدر

، و من ثم فإننا نقبل)0.05(أن مستوى المعنویة في كال االختبارین أكبر من اإلحصائيیتضح من نتائج التحلیل 
الفرض العدمي بأن البواقي تتبع التوزیع الطبیعي، و ھو ما یدعم النتیجة التي توصلنا إلیھا من خالل الرسم 

شروط استخدام طریقة نم) التوزیع االحتمالي للبواقياعتدالیةشرط (و بالتالي فإن الشرط األول . البیاني
.المربعات الصغرى العادیة متوفر

یتم الحكم على مدى تجانس أو ثبات تباین األخطاء من خالل فحص ): التباینثبات (شرط تجانس البواقي -ب
.شكل انتشار البواقي المعیاریة مع القیم االتجاھیة للمتغیر التابع

انتشار البواقي المعیاریة: )02(الشكل

SPSS V.20الباحثة اعتمادا على مخرجات إعدادمن : المصدر
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و ھو الخط الذي یفصل بین (عشوائي على جانبین الخط الذي یمثل الصفر انتشار و توزیع البواقي یأخذ شكل 
، حیث أنھ ال یمكننا رصد نمط أو شكل معین لتباین ھذه البواقي، و ھو ما )البواقي السالبة و البواقي الموجبة

.یعني أن ھناك تجانس أو ثبات في تباین األخطاء
و قصد باالزدواج الخطي وجود عالقة ): المستقلة(ریة شرط عدم االزدواج الخطي بین المتغیرات التفسی-ج

و یعتبر من أھم اآلثار السلبیة المترتبة على . ارتباط قویة و معنویة بین اثنین أو أكثر من المتغیرات التفسیریة
عدم استقرار معامالت االنحدار، باإلضافة إلى عدم توافر : وجود االزدواج الخطي بین المتغیرات التفسیریة

.االعتمادیة لھذه المعامالتصفة
:یتم التأكد من ھذا الشرط بإحدى الطریقتین التالیتین

فحص مصفوفة االرتباط بین المتغیرات التفسیریة، بحیث یمكن الحكم بعدم وجود ازدواج خطي : الطریقة األولى
).0.7-(و ) 0.7(+بین المتغیرات المستقلة في حالة تراوح معامل االرتباط بین 

مصفوفة االرتباط بین المتغیرات التفسیریة: )11(ولالجد

میزة التمییز
0.057 معامل ارتباط بیرسون میزة التكلفة

0.725 مستوى الداللة
41 عدد مفردات العینة

SPSS V.20من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات : المصدر

، باإلضافة إلى أنھ لیس معنوي )0.7(لمفسرین أقل من نالحظ من الجدول أن معامل االرتباط بین المتغیرین ا
اذن نستنتج أنھ ال توجد مشكلة االزدواج الخطي). 0.725(

لكل Variance Inflation Factor (VIF)من خالل االعتماد على معامل تضخم التباین : الطریقة الثانیة
، فإنھ یمكن الحكم بعدم وجود ازدواج 05أقل من VIFبحیث إذا كانت قیمة . متغیر من المتغیرات المستقلة

.خطي
معامالت تضخم المتغیرات المستقلة: )12(الجدول

VIFقیمة Toleranceالمتغیر
0.9971.003میزة التكلفة
0.9971.003میزة التمییز

SPSS V.20من اعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات : المصدر

و بالتالي ال یوجد ازدواج خطي بین ). 05(یمة جمیع المعامالت ال تفوق طبقا لنتائج الجدول فإننا نالحظ أن ق
.المتغیرات المستقلة
معاییرللمیزة التنافسیة على إحصائیةأنھ یوجد أثر ذو داللة یل نموذج االنحدار، فإننا نستنتجو انطالقا من تحل

.اختیار المورد

الخاتمة
قدراتھا الذاتیة للنمو، و لم تعد معزولة عن باقي المؤسسات لم تعد المؤسسات كما في السابق تعتمد على 

بین الشركات العالمیة أصبحت مرادفا للنجاح اإلستراتیجیةاألخرى، بل إن المجمعات العمالقة و التحالفات 
النشاطات من إخراجو تعتبر . االقتصادي و التجاري، و ذلك استجابة لقواعد السوق العالمیة و المنافسة الحادة
.بین االستراتیجیات التي تسمح للمؤسسات باستغالل الموارد و الكفاءات الخارجیة

:أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا من خالل الدراسة التطبیقیةإن
النشاطات مقارنة بالمؤسسات العامة، باعتبارھا إخراجتسجل المؤسسات الخاصة أسبقیة نسبیة في اللجوء إلى -

.یق طرق التسییر الحدیثةأكثر انفتاحا في تطب
.تشكل الجودة، السعر و التسلیم المعاییر األساسیة التي تعتمد علیھا المؤسسات في اختیار المورد األفضل-
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و ھذا یدل على أن اإلستراتیجیة ، ختیار الموردامعاییرللمیزة التنافسیة على إحصائیةأثر ذو داللة ھناك-
.اإلخراجھ طریقة اختیار المورد و من ثم طریقة تنفیذ مشروع یك و توجیتحرلھا دور فيالتنافسیة للمؤسسة 
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