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بعاد  مركنة التصنيع عمى االداء المؤسسي في أدفت ىذه الدراسة إلى قياس كتحميؿ أثر ق
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شخص مف العامميف في شركات صناعة االدكية  (160)عينة عشكائية بسيطة تككنت مف استبانة عمى 

استبانة بنسبة استرداد  (135) منيا ة الباحثتاالردنية مف مختمؼ المستكيات كالتخصصات ، استعاد

تـ استخداـ المنيج الكصفي ك. ، كانت جميعيا صالحة لعمميات التحميؿ االحصائي( %84.3)بمغت 

األساليب اإلحصائية التي كاف مف أبرزىا المتكسطات الحسابية، العديد مف التحميمي، كجرل استخداـ 

.    لعينة مستقمة، كتحميؿ االنحدار المتعدد كالبسيطtكاالنحرافات المعيارية، كاختبار 

كبعد إجراء عممية تحميؿ بيانات ىذه الدراسة كاختبار فرضياتيا تكصمت الدراسة إلى عدد مف 

مركنة )المتمثمة في مركنة التصنيع بعاد أ كجكد تأثير داؿ احصائيا لكافة :النتائج التي كاف مف أبرزىا

األداء التنظيمي، األداء )داء المؤسسي بأبعاده عمى األ ( المكائفمركنة التعديؿ، مركنة العممية االنتاجية،

 ة الباحثت فقد قدـ  عمى ذلؾاالردنية، كبناءن م شركات صناعة االدكية  ؼ(البشرم ، األداء االقتصادم
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 العمؿ عمى إيالء األداء المؤسسي كمنياف ترتقي بمستكل أنيا أمجمكعة مف التكصيات التي مف ش

عتبر مركنة العممية تالمزيد مف االىتماـ في شركات صناعة االدكية االردنية  اذ  مركنة العممية االنتاجية

   العنصر األساسي في تحقيؽ اىداؼ شركات صناعة االدكية الخاصةماالنتاجية ق

 . األردنيةشركات صناعة االدوية، داء المؤسسي مرونة التصنيع ، األ: الكممات الدالة

 
 

Abstract 
The impact of manufacturing flexibility on corporate performance 

An applied study on the Jordanian pharmaceutical industryPrepared 

by: 

 Malak Awad Al-Fuqaha 

Supervisor: Dr.  

Murad Salim Attiany 

This study aimed to measure and analyze the impact of industrial flexibility on the 

institutional performance of Jordanian pharmaceutical  institutional companies, where 

the study  population  consest of all workers in the Jordanian pharmaceutical 

companies located inf Amman City. In order to achieve the objectives and gold ,of this 

study ,special qustion the design and distribution of resolutions was designed and 

distributed on a simple to random sample consisting of (160) working person in 

jordanian pharmaceutical companies in different levels and specialties.) each only 

(142) was returnd resolutions, of which the researcher recovered (135) resolutions with 

a recovery rate of (84.3%) All are valid for statistical analysis. The descriptive 

analytical method was used, and several statistical methods were used, most notably 

computational averages, standard deviations, t testing for an independent sample, and 

multiple and simple regression analysis.   

After analysing the data of this study and testing its hypotheses, the study reached a 

number of results, the most prominent of which were: the presence of a statistically 

deffectof all dimensions of manufacturing flexibility (the flexibility of the production 

process, the flexibility of adjustment, the flexibility of machines in institutional 
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performance in its dimensions (organizational performance, human performance, 

economic performance) in pharmaceutical companies, and accordingly the researcher 

made a set of recommendations that would raise the level of institutional performance.  

 

Keywords: Manufacturing flexibility, institutional performance, Jordanian 

pharmaceutical companies.
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الفصن األوه 
 

اإلطار العاً لمذراسة 

 

: المقدمة (1-1)

 

 األردنية دكية الصناعية بشكؿ عاـ كشركات األشركاتاؿ ىنالؾ العديد مف التحديات التي تكاجو

لمنمك كمكاكبة العصر كما ينتج عنو مف أمراض كجكائح  في إطار سعييا محؿ الدراسة بشكؿ خاص

 إيجاد خط إنتاج دكاء جديد كالمحافظة عمى استمراريتو تزداد بسبب مخاطر إذ أف تحديا صعبا، صحية

 عمكمان تخاطر بشكؿ شركات األدكية، حيث أف الحاليةالدكائية إلغاء براءات االختراع عمى المنتجات 

 .دكيةألم نكع جديد مف األ عند تطكيرىا كبير

 كيتـ ذلؾتحقيؽ التفكؽ في المنظمات الصناعية أىـ مساىمات كظيفة العمميات اإلنتاجية، كيعد 

 حيث ، المنافسيف كأنشطةمف خالؿ سعي ىذه المنظمات إلى تمبية حاجات الزبائف كرغباتيـ كرصد أداء

يؤثر األسمكب الذم تستخدمو المنظمة في تحكيؿ مدخالتيا إلى منتجات تتطابؽ مع تكقعات الزبكف في 

 (2015طكيقات، عامر، ). الحصكؿ عمى المنافع التي يرغب فييا جراء استخداـ المنتج
 

، كالتغيرات الكبيرة  التطكر الكبير في البيئة الصناعية كالنظـ األنتاجية كالتكنكلكجيةلأدكما 

المنافسة بيف الشركات كشدة  زيادة حدة ل اؿالمتسارعة في بيئة األعماؿ كتبدؿ أذكاؽ المستيمكيف
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اجية كتقميؿ الفاقد تيسيـ في تحسيف األف مف شانو مما يتطمب مف ىذه الشركات تبني كؿ ما األنتاجية،

 المداخؿ اإلدارية مف أىـ مدخؿ التصنيع المرف كيعد.  ليازيادة األرباح كتعظيـ المزايا التنافسيةؿ

 (2018سعد، ).  تحقيؽ ىذه المزيافيستخداميا ا يساىـالحديثة التي 

 

يعد التطكر العممي كالتكنكلكجي في العصر الحالي مف األسباب التي انعكست بشكؿ ممحكظ ك

 االمر الذم ادل الى قياـ المنظمات بتحسيف منتجاتيا بشكؿ دائـ كمستمر عمى مناحي الحياة المختمفة، 

كذلؾ سعيا منيا في محاكلة لتحقيؽ اىدافيا االستراتيجية المتمثمة في البقاء كاالستمرار كزيادة قدراتيا 

 منافسة في بيئة االعماؿ الدكلية اؿ اىـ اشتراطاتأحدفي األداء المؤسسي أصبح التميز التنافسية كلقد 

كخصكصا في ضؿ ما يشيده العالـ  مف ثكرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات التي شيدىا العالـ في 

التي ككما قد شيد منافسة حادة في الفترة  . االكنة االخيرة مف ثكره االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات 

ىذه المنظمات ر، حيث تسعى ا متغيرة باستمركصناعية إلى تحقيقو في بيئة تنافسية المنظماتتسعى 

، فييامف المستكيات كالكحدات اإلدارية المختمفة جيدان مكثفان إلى تحقيؽ النجاح كالتميز، كيتطمب ذلؾ 

.  مزيد مف اإلنتاجية، كالتطكر في األداء لتحقيؽ التميز كاالبداعاؿنحك لدعـ سعييا 

 

كبناء عمى ما تقدـ تبيف لمباحثة بأف مركنة التصنيع تعد مف أىـ مداخؿ االدارة التي ُتمكف 

المؤسسات كالمنظمات كخاصة المتعمقة بتصنيع االدكية مف مكاجية حالة الالتأكد في بيئة األعماؿ 

كاضطراب المتغيرات الثقافية كالتكنكلكجية كالصحية، بؿ كتساعدىا في إمكانية البقاء كاالستمرار محميان 

 في شركات المؤسسيالدراسة تسعى لبياف أثر مركنة التصنيع عمى األداء ىذه كعميو فإف . كدكليان 

 .صناعة األدكية األردنية
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:  مشكمة الدراسة (1-2)

 

خاص، بشكؿ  كشركات االدكية االردنية محؿ الدراسة العديد مف المنظمات بشكؿ عاـ، تفتقر

 ككيفية تكظيفو كاستغاللو بالطريقة التي تضمف ليا تحقيؽ مركنة التصنيعإلى رؤية كاضحة ألىمية 

 ، حيث عممت قطاع الخدمات يمكنيا مف مكاكبة التطكرات الحاصمة في  الذمالمتميزالمؤسسي األداء 

عمى االستفادة القصكل مف كافة اإلمكانيات كالمكارد البشرية كالمادية المتكفرة لدييا لتحقيؽ التميز كتبكأ 

فمع زيادة عدد شركات صناعة األدكية في المممكة األردنية ، محميا كعالمياىذه المكاقع المتقدمة في 

شركة في المممكة، إضافة إلى  (23)الياشمية كالذم بمغ عددىا كفقان لالتحاد األردني لصناعة األدكية 

ئدة كرافدا رئيسا رادكلة عربية كأجنبية ،كأصبحت صناعة تصديرية ( 13 )شركات تابعة كشقيقة ليا في

 تبني كؿ ماكجب عمى ىذه الشركات  (http://www.ammanxchange.com )لالقتصاد الكطني

ىذه ف إ ، كمف ىنا ؼ ليازيادة األرباح كتعظيـ المزايا التنافسيةؿاجية كتقميؿ الفاقد تيسيـ في تحسيف االف

لى االستفادة القصكل مف المكارد التي تممكيا كتكفير المستمزمات الضركرية إخذت بالسعي أ الشركات

إلدارتيا بالشكؿ الصحيح بما يمكنيا مف تبكأ مكانة مرمكقة بيف منافسييا كتحقيؽ الميزة التنافسية 

التعرؼ عمى  كمف ىنا فاف مشكمة ىذه الدراسة تكمف في  مف خالؿ األداء المؤسسي المتميز،المستدامة

  .أثر مركنة التصنيع عمى األداء المؤسسي في شركات األدكية األردنية
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  أسئمة الدراسة (1-3)

 

:   اإلجابة عمى السؤاؿ اآلتية الباحثتجيب، سجاء في مشكمة الدراسةفي ضكء ما 

 

  مرونة التصنيع عمى االداء المؤسسي في شركات صناعة االدوية االردنية ؟ما اثر

: كيتفرع عف ىذا السؤاؿ كؿ مف األسئمة اآلتية

مركنة التعديؿ،  العممية االنتاجية،)مامستكل ادراؾ افراد عينة الدراسة لمركنة التصنيع بابعاده .1

 ؟( المكائفمركنة

االداء ،االداء البشرم،االداء التنظيمي)مامستكل ادراؾ افراد عينة الدراسة لالداء المكسسي بابعاده .2

 ؟(االقتصادم

 مااثر مركنة التصنيع بابعاده مجتمعة كمتفرقة عمى االداء المؤسسي ؟.3

 

 :أىمية الدراسة (1-4)
 

 

  : يميفيماتكمف أىمية ىذه الدراسة 

مركنة )كأىميتو كأبعاده المتمثمة في مركنة التصنيع تمقي ىذه الدراسة الضكء عمى مفيـك أثر  .1

االمر الذم مف . عمى االداء المؤسسي ( المكائف ، مركنة مركنة التعديؿ العممية االنتاجية ،

 شانو اف يساعد متخدم القرارات اف تستفيد مف نتائج ىذه الدراسة مما يعزز مركنة التصنيع
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االداء )تقدـ ىذه الدراسة العديد مف التكصيات المرتبطو باالداء المكسسي المتمثؿ في .2

الى شركات صناعة االدكية االمر الذم يساعد في  (االداء االقتصادم،االداء البشرم،التنظيمي

 تطكير كتحسف قدراتيا التنافسية

مركنة  العممية االنتاجية،)تسعى ىذه  الدراسة الى التعرؼ عمى اتر مركنة التصنيع بابعاده  .2

في تحسيف االداء المؤسسي في شركات صناعة االدكية كرفد المكتبة  ( المكائفالتعديؿ، مركنة

 العربية بدراسة تضيؼ الييا معرفة جديده في ىذا السياؽ

كما تسعى ىذه الدراسة الى تقديـ عدد مف التكصيات الى طمبة الدراسات العميا الجراء المزيد مف  .3

 الدراسات في مكضكع مركنة التصنيع كابعاده المختمفة

 

: أىداف الدراسة (1-5)
 

داء المؤسسي في شركات صناعة األ مركنة التصنيع عمى ىدؼ ىذه الدراسة التعرؼ عمى أثرت

 كفي ضكء ىذا اليدؼ األساس تنبثؽ مجمكعة مف األىداؼ الفرعية التي تتمثؿ فيما  ،االدكية االردنية

:  يمي

ىذا  ،في شركات صناعة االدكية االردنية في تحسيف جكدة االداءمركنة التصنيع  دراسة أثر .1

 مركنة العممية االنتاجية ، المتمثمة فيمركنة التصنيع  بعادأباإلضافة الى التعرؼ عمى أم مف 

  التنظيميالذم لو األثر األكبر في تحسيف االداء  المكائف، مركنة مركنة التعديؿ

 لدل األداء البشرم الذم لو األثر األكبر في تحقيؽمركنة التصنيع  بعادأالتعرؼ عمى أم مف  .2

   .شركات صناعة االدكية االردنية

التي  األداء االقتصادم في  المكائف، مركنة مركنة التعديؿ مركنة العممية االنتاجية ، ثرأتحديد  .3

 .لمستفيديفؿ شركات صناعة االدكية االردنية تقدميا
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  :فرضيات الدراسة (1-6)
 

فقد تمت صياغة فرضيات الدراسة في اربعا في ضكء استعراض مشكمة الدراسة كأىدافيا، 

 : فرضيات رئيسة انبثؽ عنيا عدد مف الفرضيات الفرعية كعمى النحك التالي

مرونة )لمرونة التصنيع بابعادىا مجتمعة ال يوجد أثر دال احصائيا : الفرضية الرئيسة األول

 في شركات صناعة مؤسسي الاألداء عمى (العممية اإلنتاجية ، مرونة التعديل ، مرونة المكائن

. (α ≤ 0.05)االدوية االردنية عند مستوى داللة معنوية 

: فرضيات الفرعية اآلتيةعف ىذه الفرضية ثالثة  بثؽكيف

مركنة  )لمركنة التصنيع بأبعاده مجتمعة  ال يكجد أثر داؿ احصائيا :الفرضية الفرعية األولى

 في شركات صناعة األداء التنظيمي عمى (العممية اإلنتاجية ، مرونة التعديل ، مرونة المكائن

. (α ≤ 0.05)االدكية االردنية عند مستكل داللة معنكية 

مركنة )لمركنة التصنيع بأبعاده مجتمعة  ال يكجد أثر داؿ احصائيا :الفرضية الفرعية الثانية

 في شركات صناعة االدكية األداء البشرم عمى (العممية اإلنتاجية، مرونة التعديل، مرونة المكائن

. (α ≤ 0.05)االردنية عند مستكل داللة معنكية 

 لمركنة التصنيع بأبعاده مجتمعة ال يكجد أثر داؿ احصائيا :الفرضية الفرعية الثالثة

 في األداء االقتصادم عمى (العممية اإلنتاجية ، مرونة التعديل ، مرونة المكائنمركنة  )

 (α ≤ 0.05)شركات صناعة االدكية االردنية عند مستكل داللة معنكية 
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 : أنموذج الدراسة ( 1-7)

تفصيالن ىيكميان لمتغيرات الدراسة، كالتي تنسجـ مع أىداؼ الدراسة  يتضمف أنمكذج الدراسة

داء المؤسسي كمتغير تابع ككما ىك كاألكفرضياتيا، حيث تضمف مركنة التصنيع  كمتغير مستقؿ، 

( 1(مكضح في الشكؿ التالي رقـ 

 
 (2019الجبكرم، )الدراسات تطوير أنموذج الدراسة في ضوء االطالع عمى عممت الباحثة عمى 

 

: حدود الدراسة( 1-8)

: تنقسـ حدكد الدراسة الى ثالثة اجزاء ىي

 . تتمثؿ الحدكد المكانية ليذه الدراسة في شركات صناعة االدكية االردنية:الحدود المكانية -

  .2020/2021 خالؿ العاـ الجامعي تـ جمع بيانات ىذه الدراسة  :الحدود الزمنية -

تتمثؿ الحدكد البشرية ليذه الدراسة مف كافة العامميف في شركات صناعة االدكية : الحدود البشرية -

.  االردنية مف مختمؼ الفئات العاممة فييا

 

 المتغير التابع المتغير المستقل
 

 مرونة التصنيع

 

 األداء المؤسسي
 

 مرونة العممية االنتاجية

 

 األداء التنظيمي

 مرونة التعديل

 

 

 األداء البشري

 

 مرونة المكائن

 

 

 األداء االقتصادي
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: محددات الدراسة (1-9)

: عداد ىذه الدراسة العديد مف المحددات، أىمياإثناء أ ق الباحثتكاجو

جراء أل الحصكؿ عمى قائمة بكافة اسماء العامميف في شركات صناعة االدكية االردنية صعكبة .1

 .عشكائية طبقية نسبية ممثمة كفقا لألسس العمميةاؿعينة اؿالمعاينة كسحب 

اعتماد الدراسة عمى االستبانة كأداة كحيدة لجمع البيانات، كىي أداة بحثية كغيرىا مف أدكات  .2

. البحث ال تخمك مف التحيز

لمكضع صعكبة شمكؿ مجتمع الدراسة عمى كافة شركات صناعة االدكية االردنية كذلؾ نظرا  .3

 .  مختمؼ محافظات المممكةالكبائي في

:  التعريفات االصطالحية واالجرائية لمتغيرات الدراسة (1-10)
 

يقصد بمركنة التصنيع بأنيا قابمية المنظمات الصناعية عمى إدارة مكاردىا  : مرونة التصنيع .1

. بالشكؿ الذم يمكنيا مف مقاكمة عدـ التأكد البيئي كالقدرة عمى التغيير في مخرجات المنتجات

(Judi & Beach ,2008). (17-1)كيعرؼ اجرائيا مف خالؿ فقرات االستبانة مف 

 تعتبر مركنة العممية االنتاجية أىـ الدعائـ األساسية الستراتيجية :مرونة العممية االنتاجية .2

 التصنيع الحديثة، إذ أنو في بيئة التصنيع المتقدمة ال تقؿ أىمية سرعة التسميـ عف أىمة الجكدة 

في كسب الزبائف الجدد أك االحتفاظ بالزبائف الحالييف، لذا يسعى الكثير مف المصنعييف باتجاه تحقيؽ 

 (6-1)، كيعرؼ اجرائيا مف خالؿ فقرات االستبانة مف (2000حسيف، ). ىذه المركنة االنتاجية

 

تعرؼ بأنيا قابمية تعديؿ العمميات في مرحمة التصنيع لتقديـ مدل كاسع مف :  مرونة التعديل .3

المنتجات كالخدمات كالقدرة عمى تعديؿ نظاـ التصنيع كاالنتاج لتقديـ منتجات مختمفة بشكؿ 
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كيعرؼ اجرائيا مف  (2007القرعاف، ). اقتصادم كفعاؿ كفؽ طمبات الزبكف كبما يحقؽ رضاه

 (11-7)خالؿ فقراتاالستبانة مف 

قدرة الماكنات المستخدمة مف قبؿ الشركات ألداء أنكاع مختمفة مف العمميات :   المكائنمرونة .4

( 2015طكيقات، عامر، ). دكف الحاجة إلى جيكد كبيرة في التحكؿ مف عممية كاحدة إلى أخرل

 (17-12)كيعرؼ اجرائيا مف خالؿ فقراتاالستبانة مف 

المنظكمة المتكاممة لنتائج أعماؿ المؤسسات في ضكء تفاعميا مع  يعرؼ بأنو : سسيداء المؤاأل .5

اد في إطار كحداتيـ الفرعية المتخصصة، رأداء االؼكيشمؿ عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية، 

 أداء المؤسسة في إطار إضافة إلىكأداء الكحدات الفرعية في إطار السياسات العامة لممؤسسة، 

كيعرؼ اجرائيا مف خالؿ  (2008المرجكشي، ). البيئة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

 (35-18)االستبانة مف تفقرا

 عمى كجو المؤسسة حصيمة جيد مبذكؿ مف جميع العامميف في يقصد بو:  التنظيمياالداء .6

العمـك في تنفيذ األنشطة كالعمميات بأقؿ كمية ممكنة مف المكارد المستخدمة كبشكؿ يتجاكز 

 (23-18)االستبانة مف تكيعرؼ اجرائيا مف خالؿ فقرا. (2015القصراكم، ). تكقعات العمالء

تماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد، كالتي تؤدم إلى إنجاز :  البشرياالداء .7 ىك درجة تحقيؽ كا 

 (29-24)االستبانة مف تكيعرؼ اجرائيا مف خالؿ فقرا (2002حسف، ). أىداؼ المؤسسة

يقصد بو تمبية احتياجات الزبائف مف خالؿ خمؽ القيمة ليـ كفؽ شركط :   االقتصادياالداء .8

 (35-30)االستبانة مفتكيعرؼ اجرائيا مف خالؿ فقرا (2006إلياس، ). التكمفة كالكقت كالجكدة

مف خالؿ اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة يمكف تعريؼ  :نيةشركات صناعة االدوية االرد .9

تيتـ بتصنيع منتج العاممة في األردف كالتي الشركات شركات صناعة األدكية األردنية  بأنيا 

 .شراء المكاد الخاـ ثـ تقـك بعممية التصنيع مف األدكية مف خالؿ محدد أك منتجات متعدد
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 الـفـصن الثاٌي 

 

 اإلطار الٍظري والذراسات الشابكة

 

 

 .اإلطار النظري(:  1 ـ 2)

 .الدراسات السابقة (: 2 ـ 2)
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 الـفـصن الثاٌي 
 

 اإلطار الٍظري والذراسات الشابكة

 
 :المقدمة (1 – 2)

أدت التغيرات الكبيرة كالمتسارعة في بيئة االعماؿ كتبدؿ أذكاؽ المستيمكيف بشكؿ كبير كزيادة 

حدة المنافسة إلى قياـ العديد مف الباحثيف إلى تكجيو اىتماميـ نحك مركنة التصنيع كأداة ميمة في 

مكاجية تمؾ الظركؼ كاألحداث، إذ تحاكؿ المنظمات في األسكاؽ المحمية المحافظة عمى حصتيا 

السكقية كمكانتيا التنافسية بما يؤمف كجكدىا في األسكاؽ مف خالؿ امتالؾ القدرة عمى االستجابة إلى 

متطمبات الزبائف المتغيرة مف حيث نكع كمقدار المنتجات كبالشكؿ الذم يحقؽ الرضى لمزبائف مع 

 (2014الالمي، جكاد، ). مراعاة جكدة ككمفة المنتدات كتسميميا في الكقت المحدد

 

كمف ىذا المنطمؽ، ستقـك الباحثة بتكضيح مفيـك كأىداؼ مركنة التصنيع، كمف ثـ استعراض 

 .أبعادتو كأدكاتو
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 :مرونة التصنيع( 2 – 2)

 :مرونة التصنيعمفيوم : (1 – 2 – 2 )

المركنة بأنيا القابممية التي تسمح لممنظمة في االستجابة أك االستعداد  (Beckman)يصؼ 

، كتعرؼ مركنة التصنيع بأنيا القابمية عمى (Beckman, 2008). لمتكيؼ إلى الظركؼ المتغيرة

االستجابة بكفاة الظركؼ المتغيرة كلذلؾ يتطمب مف مديرك المنظمات فحص نكع عدـ التأكد الذم 

 ,Gerwin). يكاجييـ ليتمكنكا مف تحديد نكع المركنة الذم يمكف تبنيو لمكاجية تمؾ الظركؼ المتغيرة

. ، أما التميمي فيعرفيا بأنيا االستجابة السريعة كتكفير الكقت كالمحافظة عمى االعتمادية(2005

 (.2007التميمي، )

مركنة التصنيع بأنيا القابمية عمى االستجابة إلى التغييرات، كيشير  (Stevenson)كما يعرؼ 

الكاتب إلى أف التغييرات ىنا تتعمؽ بالتبديؿ في تصميـ سمات المنتكج أك الخدمة أك التغير الذم 

 (Stevenson, 2012 ).يحصؿ في طمب الزبائف أك في مزيج المنتج أك الخدمة المقدمة مف المنظمة

بتعريؼ مركنة التصنيع عمى أنيا المركنة لكؿ آلة أم  (Krause, et …al, 2003)كقد قاـ 

عمر اآللة الصناعية كمركنة استخداميا ألكثر مف منتج، كالمركنة لكؿ مصنع أم إدارة المخزكف 

 .كالطاقة االنتاجية كتقدير زيادة زمف التسميـ، إضافة إلى مركنة التشغيؿ بالمكجكدات المختمفة

فيما يرل أخركف بأف المركنة التصنيعية ىي قدرة النظاـ التصنيعي عمى التكيؼ لمتغيرات في 

مختمؼ الظركؼ البيئية كالمتطمبات، كىذا المفيـك يأخذ بعيف االعتبار كؿ مف المركنة الخارجية 

كالداخمية، إذ تككف مركنة التصنيع الخارجية نتيجة لطمب السكؽ، بينما الداخمية فتككف نتيجة 

 (.Kahyaoglu & Kayaligil, 2002). استثمار لمفرص التي تكفرىا اإلبداعات التكنكلكجية

 & Pagell). كما تـ تعريفيا بأنيا أداة أساسية لمتعامؿ مع حالة الالتأكد التي تكاجو المنظمات

Krause, 2003) كما أنيا عبارة عف فمسفة تيدؼ إلى تحقيؽ التدفؽ الجيد لالنتاج مف خالؿ ،
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التخمص مف الفاقد كزيادة األنشطة فيي تسعى لتحقيؽ أقؿ فاقد بأقؿ كقت تصميـ كأقؿ تكاليؼ 

ممكنة كأقؿ المستكيات التظيمية كأقصر سالسؿ التكريد مع تحقيؽ أفضؿ تمكيف لمعامميف مع 

مركنة أعمى في األداء كمستكيات أفضؿ في االنتاجية لمكصكؿ إلى أفضؿ مستكل مف رضا 

 (2018سعد، ). المستيمكيف كتحقيؽ مكقع تنافسي مميز

كبعد استعراض ما تقدـ يمكف لمباحثة تعريؼ مركنة التصنيع بأنو قدرة المؤسسة عمى إعادة 

تشكيؿ العمميات كالبرامج التي يتـ إجراؤىا بيدؼ تحسيف العمميات االنتاجية كتقميؿ الفاقد كتمبية 

 تغيير في سمات المنتج بما يتكافؽ مع رغبات الزبائف كطمباتيـمتطمبات السكؽ لمكصكؿ إلى 

 . كبما يحقؽ الميزة التنافسية لممنظمةمما يعكد عمى المنظمة بالربحية كزيادة الحصة السكقية ليا

 

  :مرونة التصنيعأىداف : (2 – 2 – 2 )

تتنكع أىداؼ التصنيع المرف المتبناه مع اختالؼ الباحثيف، فيرل البعض بأنو يجب التركيز 

عمى داخؿ المنظمة، فيما يرل البعض اآلخر بأنو يجب التركيز عمى الخارج مف خالؿ إجراء 

سعد، ): كفيما يمي بعض أىداؼ مركنة التصنيع. التحسينات مف أجؿ تحقيؽ رضا الزبائف كالعمالء

2018) 

تحسيف الجكدة لممحافظة عمى المركز التنافسي، مف خالؿ قياـ المنظمة بفيـ رغبات  .1

 .كاحتياجات الزبائف كتصميـ العمميات االنتاجية بشكؿ يمبي متطمباتيـ كتكقعاتيـ

التخمص مف الفاقد، مف خالؿ التخمص مف أم نشاط في عممية التصنيع تستيمؾ الكقت  .2

 .أك المكارد أك المساحة كال يضيؼ أم قيمة لممنتج الذم يتـ تصنيعو

تقميؿ الكقت، مف خالؿ خفض الكقت المستغرؽ في إتماـ أم نشاط مف كقت بدايتو إلى  .3

 .كقت نيايتو، إذ يعد أحد أىـ الطرؽ لمتخمص مف الفاقد كتقميؿ التكاليؼ
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 :مرونة التصنيعأدوات : (3 – 2 – 2)

بالرغـ مف أف كؿ مف أدكات التصنيع المرف يصمح أف يطبؽ كبرنامج مستقؿ، إال أف الكثير مف 

 ,.Muslimen et al): الباحثيف يركف أف ىذه المبادئ يجب أف تطبؽ مجتمع، كمف أىـ ىذه األدكات

2011) 

 ليصؿ الى كحدة االنتاجخفض حجـ كيككف ذلؾ مف خالؿ : االعتماد عمى دفعات صغيرة الحجـ: أكال

كبة ؿمكاد كالمساحة المطؿكاحدة لخفض المخزكف كتكاليؼ المخزف كتخفيض تكاليؼ المناكلة ؿ

 أف تتراكـ الكحدات المعيبة، مما يسيؿ تحقيؽ كتشاؼ األخطاء بسرعة كقبؿامكانية كإلتخزيف ؿؿ

 .التغذية العكسية

 شركط يقصد بكقت إعداد اآللة لمتشغيؿ ىك الكقت الالـز لتغيير: خفض كقت إعداد اآللة لمتشغيؿ: ثانيا

 مف ذلؾ يشممو اخر بما منتج انتاج الى معيف منتج انتاج فييا يتـ التى تاؾ مف التصنيع االنتاج اك

 العتماد كنتيجة ، المطمكبة بالمكاصفات انتاج الجزء مف كالتأكد المعدات كضبط العدد تغيير كقت

 يككف ذلؾ اف كيجب متكرر اعداد يتطمب ذلؾ فاف ، صغيره دفعات عمى حجـ المرف التصنيع نظاـ

 تتسبب حيث االعداد بتخفيض كقت قكل اىتماـ يكجد ثـ كمف ، نسبيا منخفضة كبتكمفة بسرعة

 .المخزكف زيادة في زيادتو

 الشركة كتساعد المخزف دكراف مف القصيرة االنتاج دكرات تزيد: خفض زمف دكرة االنتاج: ثالثا

 كالحصة المبيعات تزيد االسعار كما لتخفيض نتيجة منخفضة ربح ىكامش عند االرباح تحقيؽ عمى

السكقية، كما أف تخفيض زمف دكرة االنتاج تعمؿ عمى تحسيف الجكدة كتخفيض المخزكف كخفض 

التكاليؽ كتكقع أفضؿ لممبيعات كزيادة رضى العمالء كتحقيؽ ىكامش ربحية لممنظمة كزيادة 

 (Kilpatrick, 2003). الحصة السكقية ليا
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كىي مف األدكات التي ليا دكر كبير في تقميؿ الفاقد في عممية : استخداـ تقنيات التحكؿ السريع: رابعا

 التصنيع ككنيا تكفر كسيمة سريعة كفعالة لتحكيؿ عممية التصنيع مف تشغيؿ المنتج الحالي

 الكقت حجـ لخفض آخر مع االخذ بعيف االعتبار بأف ىذا التحكؿ ىك االساس منتج لتشغيؿ

 (Alves & Tenera , 2004). التدفؽ تحسيف كبالتالي االنتاجي

 مف ذلؾ كيتـ إذ أف اليدؼ األساسي مف مركنة التصنيع خفض التكاليؼ: التخمص مف الفاقد: خامسا

 العميؿ يككف كىك شئ ، المنتج الى قيمة يضيؼ ما ال كؿ كالفاقد ىك الفاقد، عمى خالؿ القضاء

 (Karlsson & Ahlstrom, 1996 ).عميو القضاء ينبغي كلذلؾ ثمف دفع عمى مستعد غير

 

 :مرونة التصنيعفوائد : (3 – 2 – 2)

 كاستجابة كاالنتاجية مف الجكدة اعمى مستكيات تحقيؽ يساعد تطبيؽ ما يسمى بمركنة التصنيع عمى

لمعمالء إضافة إلى تحسيف القدرة التنافسية، كما تكصؿ البعض إلى مركنة التصنيع يمكف أف  افضؿ

تؤدم إلى خفض ما نسبتو خمسكف بالمائة مف الجيد البشرم كمساحة التصنيع كاالستثمار في األدكات 

 (.2018سعد، ). كالكقت الالـز لتطكير المنتجات

كىناؾ مف أضاؼ إلى أف التصنيع المرف لو فكائد كبيرة في تفكؽ االداء التنظيمي بالمقارنة مع غيره 

مف الممارسات األخرل، كعميو فإف المنظمات التي تتجاىؿ التصنيع المرف ستككف غير قادرة عمى أف 

 shah & ward ).تقؼ أماـ فرص المنافسة العالمية لمجكدة كالتكاليؼ المنخفضة كالتكصيؿ السريع

2003) 

  :مرونة التصنيع( مكونات)أبعاد : (4 – 2 –2 ) 

الىميتيا لمرونة التصنيع   لغرض إجراء ىذه الدراسة، قامت الباحثة باختيار األبعاد الثالثة التالية 

 . المكائف، مركنة مركنة التعديؿ ،مركنة العممية االنتاجيةفي المنظمات كىي 
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تعبر مركنة العممية عف قابمية نظاـ التصنيع عمى التكيؼ مع  : رونة العملية االنتاجيةم .1

التغيرات في عممية االنتاج، إذ يمكف مف خالليا تالفي األعطاؿ التي قد تحدث لممكائف أك 

التغير في جدكلة أك في تتابع مسار خطكات االنتاج، كيمكف قياس مركنة العممية مف خالؿ 

المسارات المختمفة التي يمكف أف تستخدـ لتقديـ أنكاع المنتجات أك القابمية عمى التغيير لتتابع 

طكيقات، عامر، )، بينما يعرفيا (Judi & Beach ,2008). الخطكات في عمميات االنتاج

كىنا . بأنيا قدرة الشركات إلنتاج تشكيمة متنكعة مف األجزاء الفرعية لممنتج الرئيسي (2015

لخصت الباحثة إلى تعريؼ مركنة العممية االنتاجية بأنيا مقدرة إحدل المعدات المكجكدة في 

المنظمة أك المصنع بتنفيذ عمميات متعددة كمختمفة بشكؿ فاعؿ كاقتصادم دكف إضافة كمفة 

 .مالية كبيرة

كما كتعتبر مركنة العمميات االنتاجية كاحدة مف أىـ الخصائص التي تميز المنظمات في 

البيئات الصناعية المتقدمة كالتي تتضمف قدرة المنظمة عمى سرعة االستجابة لطمبات الزبائف، 

كيتكقؼ تحقيقيا عمى مجمكعة مف العكامؿ تشمؿ الفترة الزمنية لدكرة التسميـ كالتكاحي اليندسية 

 (2017ابراىيـ، فرج اهلل، ). لممنتج، كقدرة الشركة عمى التجديد كاالبتكار

 

أشار البعض إلى أف مركنة التعديؿ تعني قابمية عممية االنتاج عمى إجراء  : مرونة التعديل .2

تغييرات كتعديالت ككظيفية في المنتج مف خالؿ مركنة التعديؿ في مكاجية عدـ التأكد البيئي 

الالمي، جكاد، ). الذم يتطمب مالئمة خصائص المنتج مع التغيرات التي تحصؿ في األسكاؽ

، بينما يعرفيا آخركف بأنيا قدرة الشركات عمى التعديؿ كالتحكيؿ في منتجاتيا كفقان (2014

 (.2015طكيقات، عامر، ). لرغبات الزبائف المتجددة
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تعرؼ مركنة المكائف بأنيا عدد العمميات المختمفة كغير المتجانسة التي يمكف  :  المكائنمرونة .3

الماكنة أف تنفذىا دكف أف تتعرض أثناء التحكيؿ كاالنتقاؿ إلى أخطاء عالية أك تغيير كبير في 

بأنيا  (Pramod & Garg)، بينما يعرفيا كؿ مف (Lucas & Kirillova,2011). نتائج األداء

مختمؼ أنكاع العمميات التي يمكف لمماكنة أف تؤدييا مف دكف أف تتطمب إلى أم جيكد غير 

 (.Pramod & Garg,2006 ).ممكنة في التحكؿ مف عممية إلى أخرل

كقد بيف البعض بأف مركنة المكائف تمثؿ عدد العمميات التي يمكف لمماكنة تنفيذىا دكف حدكث 

 ( Wahab, 2005). أية تنقالت عالية أك تغييرات كبيرة في نتائج األداء

 كيمكف لمباحثة ىنا أف تعرؼ مركنة المكائف بأنيا مختمؼ العمميات التي يمكف أداؤىا عمى 

 .المكائف دكف كجكد أم عائؽ يمنع عممية التحكؿ مف عممية ألخرل

 

 

 

 

 

 : داء المؤسسياأل( 3 – 2)

 ألدائيا كمنظمة الحاكمة كاألسس المبادئ مف مجمكعة عمى كميا اعتمادا الحديثة اإلدارة تعتمد

 مككناتيا كتعزيز أداء قدراتيا، تعظيـ خالؿ مف النجاح تحقيؽ إلى كتسعى فييا، األفراد العامميف لسمكؾ

. المؤسسي األداء لكافة عناصر أىدافيا كشمكلية رسالتيا، كصياغة رؤيتيا، تحديد مف تنطمؽ التي

 (2011الدجني، )

 



 -19-  

 :داء المؤسسياألمفيوم : (1 – 2 – 2)

يشير األداء إلى درجة تحقيؽ كاتماـ المياـ المككنة لكظيفة الفرد، كىك يعكس الكيفية التي 

يتحقؽ بيا، أك يشبع الفرد بيا متطمبات الكظيفة، كغالبان ما يحدث لبس كتداخؿ بيف األداء كالجيد، 

محمد، ). فالجيد يشير إلى الطاقة المبذكلة، أما األداء فيقاس عمى أساس النتائج التي حققيا الفرد

2001) 

يعتبر األداء المؤسسي مف العمميات اإلدارية األساسية التي يمكف مف خالليا تطكير ك

المؤسسات كاال رتقاء بيا، إضافة إلى ما تتضمنو تمؾ العممية مف فحص دقيؽ كتحميؿ لمسياسات 

كالممارسات المتبعة مف تخطيط كتنفيذ كقيادة كمكارد بشرية كمادية كثقافة تنظيمية لممؤسسات، كما 

تبدك في غاية األىمية مف خالؿ ما تكفره مف معمكمات كبيانات حكؿ أداء المؤسسة، كمدل تحقيؽ 

أىدافيا المرسكمة، كالكسائؿ الالزمة لتحقيقيا؛ كما تتيح لإلدارييف فرصة عرض نقاط القكة، كالضعؼ 

عبد المحسف، )السياسات المقررةك البرامج في النظر عادة ٕ المختمفة، كا ).في الكظائؼ اإلدارية 

2002.) 

المنظكمة المتكاممة لناتج أعماؿ المنظمة في بأنو األداء المؤسسي كقد عرؼ عبد المحسف 

عايش، ): األداء المؤسسي عمى ما يأتييشتمؿ كضكء تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية كالخارجية 

2008) 

 أداء األفراد في كحدتيـ التنظيمية -

 .أداء الكحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة لممنظمة -

االقتصادية، االجتماعية، الثقافية : أداء المؤسسة في إطار البيئات -
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القدرات مجمكعة المخرجات المستندة الى كيشير أحدىـ، إلى أف المقصكد باألداء المؤسسي 

تيجية في انجاز مياـ المنظمة التي تقكد الى تحسينات في القيمة المضافة لممنتج كتحقؽ الميزة ااالستر

 ( 2014صبح، ). التنافسية لمحصكؿ عمى الحصة السكقية كتعزز تكليد المعرفة المستندة الى التعمـ

تاج فا   كقدرة المنظمة عمى استخداـ مكاردىا بكفاءة: ىكاألداء المؤسسي كيرل آخر بأف 

بينما يرل الرشايدة األداء  ( Simon, 2000)".مخرجات متناغمة مع أىدافيا كمناسبة لمستخدمييا

ت ا الفردم ، باإلضافة إلى تأثير كاألداءالمحصمة لكؿ مف أداء الكحدات داخؿ المؤسسة"  بأنوالمؤسسي

 ". الى تحقيؽ ىدؼ لممؤسسةينتج عنو، كالذم ل كؿ منيـالبيئة االجتماعية كاالقتصادية الثقافية عؿ

 (2007الرشايدة، )

منظكمة المتكاممة لنتائج كقد لخص أخركف في دراسة أجرياىا بأف األداء المؤسسي عبارة عف 

المياـ كاألعماؿ المنكطة بالكحدات اإلدارية في المنظمة، كالذم يؤدم إلى تفكقيا كتميزىا كتفردىا في 

العمؿ، كيضاعؼ مف قدرتيا عمى إنجاز تمؾ المياـ كاألعماؿ بكفاءة كفاعمية عالية، كُتسيـ في تحقيؽ 

حتاممة، دراكشة، ). األىداؼ الشاممة التي تسعى الييا المنظمة مف خالؿ تحقيقيا ألىدافيا الفرعية

2019) 

كبعد االطالع عمى ما سبؽ، يمكف لمباحثة تعريؼ األداء المؤسسي بأنو مجمكعة مف اإلجراءات 

التي ينتج عنيا تفاعؿ أداء األفراد في المنظمة مع أداء الكحدات التنظيمية فييا مع مع تأثيرات البيئتيف 

 .الداخمية كالخارجية لما يحقؽ رضا الزبكف

 

  :داء المؤسسياألأىمية : (2 – 2 – 2 )

ات ركـ الخباره، كيحافظ عمى تراتنبع أىمية األداء المؤسسي مف خالؿ ثبات العمؿ كاستمر

عدـ يضمف األداء المؤسسي إضافة إلى أف ال يتأثر بتغيير القيادات، كما أنو كالتجارب كالمعمكمات، 
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ار اإلدارم مف خالؿ إتباع مجمكعة مف ر المتعمقة بالمؤسسة، كيسيـ باالستؽالقراراتتفرد القيادة باتخاذ 

جراءاتقكاعد كاؿسياسات ك التي تشتمؿ عمى اؿنظـ العمؿ  تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ  التينظمةكاأل اال 

 العامميف في ـاز يضمف األداء المؤسسي التكمابما يتفؽ مع رؤية كرسالة المؤسسة، كبالكسائؿ المتاحة 

أداؤىـ كسمككيـ كعالقاتيـ الكظيفية  ).المؤسسة بمنظكمة القيـ كالمبادئ التي يتمحكر حكليا 

 (2019حتاممة، جكارشة، ). كاإلنسانية

يجاد بيئة كما تتحدد  أىمية نظاـ إدارة األداء في ترجمة رؤية المؤسسة إلى نتائج كاضحة، كا 

 إضافة إلى أنياجيدة إلدارة المؤسسة بشكؿ يمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا كتقييـ استراتيجيتيا باستمرار، 

الزعابي، ). تمكف مف تعزيز المشاركة في عممية صنع القرار، كاستثمار المكارد كالجيكد لتحسيف األداء

2006) 

: كيضيؼ آخر بأف أىمية األداء المؤسسي تساىـ في تحقيؽ األىداؼ التالية في المؤسسة

 ( 2011الدجني، )

 .زيادة االنتاجية مف خالؿ تعزيز الميزة التنافسية لممؤسسة .1

 .تحقيؽ السرعة في التغير التنظيمي في مستكيات اإلدارة الكسطى نحك جكدة العمؿ .2

 .تكثيؽ االرتباط بمنيج إدارة الجكدة الشاممة كاإلسياـ في تحقيؽ متطمباتيا .3

 .إحداث الدمج كالتكامؿ بيف تحديد األىداؼ كتقييـ العامميف كتطكير أدائيـ .4

الكظيفة األساس التي تحقؽ المؤسسة مف خالليا العديد مف باعتبارىا  أداء العامميف تطكير .5

الكظائؼ كالتقييـ كالتحفيز كالتدريب 

 

  :داء المؤسسياألخصائص : (3 – 2 – 2)
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 المؤسسات فيخصائص كسمات التميز المؤسسي ، فإف  (2002العدواني، ) مف كجية نظر

 (2018الشركقي، ):  فيما يميتتمثؿ

التركيز عمى العنصر البشرم كتنميتو كتأىيمو باستمرار كاستقطاب أفضؿ الكفاءات مف  .1

 .خالؿ سياسة متطكرة تعتمدىا المؤسسة في التكظيؼ

المحافظة عمى ثبات العمؿ كاستمراره مف خالؿ الخبرات التراكمية كالتجارب السابقة التي  .2

تثرم المؤسسة، كتكرث ىذه الخبرات مف جيؿ إلى جيؿ بحيث ال تتأثر المؤسسة بغياب أك 

 . في المؤسسةتغيير القيادات

االعتماد عمى جماعية األداء كالمشاركة في اتخاذ القرار مف قبؿ المختصيف كالخبراء إلدارة  .3

 .يضمف العمؿ المؤسسي عدـ تفرد رئيس المؤسسة باإلدارة كالقرار، إذ المؤسسة

 .خمؽ قيادات بديمة كيتيح المجاؿ لممتميزيف لممارسة تقدميـ في الكظائؼ العميا .4

المحافظة عمى االستقرار اإلدارم كالمالي لممؤسسة، كذلؾ مف خالؿ اتباع السياسات كالنظـ  .5

 .كالقكانيف المعتمدة

استثمار جيكد كافة األفراد العامميف في المؤسسة نحك تطكير المؤسسة في إطار كاضح مف  .6

 .الكاجبات كالمسؤكليات، كمشاركة جماعية في تحقيؽ األىداؼ

تعزيز كالء كانتماء العامميف لممؤسسة كأنظمتيا، باعتبارىا مؤسسة لمجميع تتطمب العمؿ  .7

 .الدؤكب لممحافظة عمييا كالعمؿ مف أجؿ تقدميا

اختيار أفضؿ األساليب كالنظريات اإلدارية التي تحقؽ تفكقا لممؤسسة عمى مستكل الخدمات  .8

 .التي تقدميا

عدـ االصطباغ بصبغة األفراد، ذلؾ أف العمؿ الفردم تظير فيو بصمات صاحبو يضمف  .9

كاضحة، فضعفو في جانب مف الجكانب، أك غمكه في آخر، أك إىمالو في ثالث البد أف 
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ينعكس عمى العمؿ، لكف ال يقبؿ المستكل نفسو مف القصكر في العمؿ الجماعي المؤسسي 

 الذم يسعى لمتقكيـ المستمر لألداء

 
 

  :داء المؤسسياألالعوامل المؤثرة عمى : (5 – 2 – 2 )

 كمف ، لممؤسسةجيرىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تعمؿ كقكة دافعة تحدد المسار االسترات

 (2011جكىر، ):  ىذه العكامؿفمب

 ألعماؿ المؤسسة اسةم كمدل مالئمة السالسياسي المناخ كالنظاـ ثمكذلؾ مف ح :اسيمالعامؿ الس: أكال

.  حاكمة ألعماؿ المؤسسةاسةمككجكد س

 كاالقميمية ة المحمياالقتصادات البطالة، ة،م المكارد اإلقتصا كمثاؿ ذلؾ: العامؿ االقتصادم:ثانيا

 االنعكاسات عمى ممارسة اإلنتاج كالعمؿ ل أثر كؿ ذلؾ عمى المؤسسة كمدة، إضافة إلىكالعالمي

. كالنشاط كالخدمات

 األفراد كالعالقات اةمحاجات المؤسسة كالمجتمع كالسمكؾ العاـ كنمط ح ؾ:العامؿ االجتماعي: ثالثا

. ة كالمجتمعةماإلنساف

 كمدل تكفرىما ،لتقدـ كالتقني كالفنيا  كمف األمثمة عمى العامؿ التكنكلكجي:العامؿ التكنكلكجي: رابعان 

.  المؤسسةعمؿ األداء كزملدعـ كتـ

ذلؾ المناخ كمجاؿ عمؿ المؤسسة كالمكقع الجغرافي كالتمكث  كمف األمثمة عمى :ئيملعامؿ البا: خامسان 

. ئةبي المجتمع المحمي اتجاه اؿاتم كسمكؾئيمالب

 كالحقكؽ فمقكافاؿ كعاتمتشراؿ شؤكف الدكلة كنظـم كجكد دستكر كمف أمثمتو: العامؿ القانكني: سادسا

 .فم لممكاطفةمالمدف
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  :داء المؤسسياأل( عناصر)أبعاد : (5 – 2 – 2)

األداء ، األداء البشرم،  مف ثالثة أبعاد رئيسة، األداء التنظيميداء المؤسسييتككف األ

 . االقتصادم

 :األداء التنظيمي  .1

قبؿ  يد مف قبؿ الباحثيف كمفا متزاـيحظى األداء التنظيمي كمفيـك ككممارسة باىتماـ

 كحالة الالتأكد، حيث المنظمات كال سيما في ظؿ البيئة المعاصرة المعقدة كالمتميزة بالتغيير المستمر

مقارنة النتائج المتكقعة لممنظمة مع نتائجيا الفعمية، كالتحقيؽ مف يعرؼ األداء التنظيمي بأنو 

 التخطيط كتقييـ األداء الفردم كدراسة التقدـ نحؽ تحقيؽ الغايات فات التي تبينت عفااالنحر

 (.2011الحمداني، ). المستيدفة

قصد باألداء التنظيمي الطرؽ كالكيفيات التي تعتمدىا المؤسسة في المجاؿ التنظيمي بغية م

تحقيؽ أىدافيا، كمف ثـ يككف لدل مسيرم المؤسسة معايير يتـ عمى أساسيا قياس فعالية اإلجراءات 

التنظيمية المعتمدة كأثرىا عمى األداء؛ مع اإلشارة إلى أف ىذا القياس يتعمؽ مباشرة بالييكمة التنظيمية 

كليس بالنتائج المتكقعة ذات الطبيعة االجتماعية االقتصادية، كىذا يعني أنو بإمكاف المؤسسة أف تصؿ 

. إلى مستكل فعالية آخر ناتج عف المعايير االجتماعية كاالقتصادية يختمؼ عف ذاؾ المتعمؽ بالفعالية

 (2016حبيبة، )

السمككية كاالجتماعية رات ت األداء التنظيمي مختمفة، فمنيا ما تعتمد عمى المؤشامؤشركما أف 

 المؤشراتكمنيا ما تعتمد عمى . ف العمؿاس الماؿ الفكرم كالتكييؼ، كالرضا، كدكرأكتطكير ر

دكسة، حسيف، ). الكفاءة، كزيادة األرباح، كنمك المبيعات، كالحصة السكقية كاإلنتاجيةؾاالقتصادية 

2008.) 
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 عمى المؤسسةقدرة عبارة عف  (2012الفاعكرم، )بحسب كجية نظر األداء التنظيمي كما أف 

استخداـ المكارد بكفاءة كالحصكؿ عمى مخرجات متجانسة ضمف األىداؼ المخطط ليا سابقا كأف 

ا، كىك عبارة عف النتائج التي تسعى المنظمات كالمؤسسات إلى تحقيقيا عمى تككف مناسبة لمستخدميو

 (2014أبك عميـ، ). المدل القريب كالمدل البعيد

 لمكاردىا البشرية كالمادية كاستثمارىا بالشكؿ الذم المؤسسةانعكاس الستخداـ كيرل آخر بأنو 

كما اف قياس األداء التنظيمي . لممؤسسةيجعميا قادرة عمى تحقيؽ االىداؼ مف خالؿ األداء الفّعاؿ 

لتقييـ األنشطة كالحفاظ عمى الكضع في المؤسسة يمكف أف يقدـ المزيد مف المساعدة لممديريف 

 (2016خركب، ).التنافسي لممنظمة أك تفكقيا عمى المنافسيف

مجمكعة مف المقاييس المالية كغير المالية تعطي لإلدارة العميا صكرة كاضحة كشاممة كىي 

تتـ بكاسطتيا ترجمة رسالة الشركة كاستراتيجياتيا إلى أىداؼ  كتعتبر أداة كسريعة إلداء المنظمة

األداء المالي، كرضا الزبائف، ككفاءة : كمقاييس تقـك عمى أربع ركائز أك أربعة أبعاد أساسية كىي

المحاميد، طكيقات، ). األداء التشغيمي، كالفرص التي تكفرىا الشركة لمعامميف فييا لمتعمـ كالنمك

 (2015حداديف، 

 

 

 : البشرياالداء .2

 كمف إحدل مظاىر ،تيجيةااستراألداء البشرم بأنو عبارة عف كظيفة  (2012محمد، )يعرؼ 

 . كتحسيف أدائيـاألفراد العامميف في المؤسسة كفاءة رفع، غرضيا  في المؤسسةفعالية التسيير

ألعمالو كمسؤكلياتو التي فيما يعرفو آخر بأنو عبارة عف تنفيذ العنصر البشرم في المؤسسة 

 كىك نتيجة لتحقيؽ المكارد البشرية ، أك التي ترتبط كظيفتو بياالمؤسسة التي يعمؿ بيا،تكمفو بيا 
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 االنتاج مجتمعة بالمنظمة ألىدافيا بتطبيؽ المسؤكليات المناطة بيا مف خالؿ استخداميا لعناصر

ف مد مجتمعا النتائج التي يحققيا األفرمما يصؿ إلىاألخرل بشكؿ فعاؿ في تحقيؽ الكفاءة اإلنتاجية، 

 (2016خركب، ). بالمنظمة

أنو اطار لصنع القرارات االستراتيجية التي تخص العامميف في المنظمة، كعمى كافة كما يعرؼ ب

تجاه ال تعبير عف اكالمستكيات التنظيمية كذلؾ لتييئة ميزة تنافسية لممنظمة كالمحافظة عمييا، اك ق

 مكاردىا البشرية كالتي تسيـ بجيكدىا في تنفيذ خالؿالعاـ لممنظمة لبمكغ اىدافيا االستراتيجية مف 

 (2013شركف، ). الخطة االستراتيجية لممنظمة

 (2006إلياس، ): فاألدء البشرم ىك نتائج لتداخؿ مجمكعة مف العناصر، ىي

فاألداء يتطمب بذؿ األفراد طاقات جسمانية كعقمية في إطار قياميـ بمياميـ : الجيد -1

 .المكككلة إلييـ في المؤسسة

إذ أف بذؿ الجيد يتطمب تكافر الميارات كالقدرات لدل األفرد ليتمكنكا مف القياـ : القدرة -2

 .بأدكارىـ في المؤسسة كما يجب

يجب عمى األفراد في المؤسسة أف يككنكا عمى كعي كدراية باألعماؿ التي يقكمكف : الفيـ -3

 .بتأديتيا

كمما تقدـ يمكف لمباحثة تعريؼ األداء البشرم بأنو عبارة عف أداء األفراد العامميف في المؤسسة 

مف جميع النكاحي التي تشتمؿ الصفات البدنية كالنفسية كالسمككية كالفكرية، التي تبذؿ مف قبميـ 

 .لضماف تحقيؽ الفاعمية في المؤسسة

 

 : االقتصادياالداء .3
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 في إذ تتجسدبكجكد أىداؼ اقتصادية تسعى المؤسسة لبمكغيا، األداء االقتصادم يقترف 

كما يقاس االداء . الفكائض التي تحققيا جراء تعظيـ نتائجيا مع تخفيض مستكل استخداـ مكاردىا

 يمّثؿ الفائض االقتصادم ككنولممؤسسة عف طريؽ استغػالؿ مكاردىا البشرية ك المػادية، االقتصادم 

عبدالرحمف، ).  بذلؾ المردكدية الحقيقيػة لالستغالؿدالناتج فقط عف عممية اإلستغالؿ، كىك يحد

2014) 

القدرة الكاعية لإلدارة العميا عمى حسف استغالؿ كسائؿ اإلنتاج المختمفة، فاألدء االقتصادم ىك 

يجاد الحمكؿ الناجعة ليا . لتحقيؽ أىداؼ معينة محددة سمفان كتشخيص االنحرافات كاالختناقات كا 

كيتطمػب ذلػؾ تكثيػؽ البيانات كالمعمكمات عف األداء كظركؼ العمؿ كسمكؾ العماؿ بصكرة صحيحة 

كدقيقػة لتالفي االنحرافات مستقبالن، كالتكسع في النكاحي االيجابية قدر المستطاع كتحقيػؽ األىداؼ 

 (2010المعمارم، المكلى، ). ت الكحدة االقتصادية مف أجموأالمنشكدة كالتي أنش

كال بد مف اإلشارة إلى أف تقييـ كفاءة األداء االقتصادم في المؤسسة يتـ مف خالؿ فحص 

شامؿ لخطط كأىداؼ كطرؽ التشغيؿ في المؤسسة كاستخداـ المكارد البشرية كالمادية بيدؼ التحقؽ مف 

كفاءة كاقتصادية ىذه المكارد كاسخداميا بالشكؿ األمثؿ يحيث يؤدم إلى تحقيؽ أىداؼ كخطط أىداؼ 

 (2001ثابت، ). المؤسسة
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: الدراسات السابقة  (2-3)
 

: العربيةبالمغة الدراسات : أوال

 (2019الجبوري، الحاكم، )" تأثير عممية اتخاذ القرارات في األداء المؤسسي "  .1

ىدفت الدراسة التي أجراىا كؿ مف الجبكرم كالحاكـ إلى التعرؼ عمى أثر عممية اتخاذ القرارات في 

األداء المؤسسي في الجامعات الحككمية في محافظة بغداد العراقية، كتـ اعتماد االستبياف كأداء 

اعتمدت في عممية التحميؿ،  (261)لجمع البيانات األكلية، حيث كاف حجـ العينة المستيدفة 

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عالقة تأثير ذك داللة معنكية لعممية اتخاذ القرارات في األداء 

المؤسسي، إضافة إلى كجكد تأثير ألبعاد عممية اتخاذ القرارات، في حيف لـ يالحظ كجكد أم تأثير 

 .ألبعاد األداء المؤسسي في الجامعات الحككمية في محافظة بغداد

 

لمرونة التشغيمية وأثرىا في أداء العمميات لمشركات الحاصمة عمى جائزة الممك عبداهلل الثاني ا"  .2
 (2016الجوازنة، الخزاعمة، ) " لمتميز

كالحجـ ، مركنة اآلالت)ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر المركنة التشغيمية بأبعادىا 

اإلنتاج في أداء العمميات  كمركنة خطكط سير، كالمزيج اإلنتاجي، كمركنة مناكلة المكاد، اإلنتاجي

 في الشركات الحاصمة عمى جائزة الممؾ عبد اهلل (كالسرعة في التسميـ، كالتكمفة، الجكدة)ا بإبعاده 

الثاني لمتميز لمقطاع الخاص ضمف فئة الشركات الصناعية الكبيرة كالمتكسطة آلخر أربع دكرات  

 العامميف في قسـ االنتاج مف فئةاستيدفت الدراسة ك  . شركات(8)  الدراسةالجائزة كشممت مف 
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كلتحقيؽ اىداؼ ، (مشرؼ فني، مشرؼ، نائب رئيس قسـ، رئيس قسـ)  شاغمي المكاقع الكظيفية 

طبقت عمى مجتمع الدراسة باستخداـ اسمكب الحصر الشامؿ حيث تـ  الدراسة تـ تطكير استبانة 

استبانة كذلؾ  (19)استبانات كتـ استبعاد  (10)غير المسترد منيا  بمغ عدد ، استبانة (100)تكزيع 

 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة نتائج  .استبانة فقط (71)التعامؿ مع  لعدـ صالحيتيا لمتحميؿ اذ تـ 

باإلضافة ، في الشركات المبحكثة كاف مرتفعان   أف مستكل المركنة التشغيمية كأداء العمميات أبرزىا

مركنة اآلالت كمركنة مناكلة  :بأبعادىا إلى أف ىناؾ اثر ذك داللة احصائية لممركنة التشغيمية 

لمشركات الحاصمة عمى جائزة الممؾ عبد اهلل  المكاد كمركنة خطكط سير االنتاج عمى أداء العمميات 

 .االنتاجي الثاني لمتميز باستثناء بعدم مركنة المنتج كالمزيج 

دراسة تطبيقية في عينة مختارة من شركات : أثر مرونة التصنيع في تحقيق الميزة التنافسية" .3
 (2016داود، جواد، )" وزارة الصناعة والمعادن

مركنة المكائف، مركنة المزيج، مركنة )ىدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة أثر مركنة التصنيع بأبعادىا 

فردان كانكا  (56)عمى الميزة التنافسية، كتككف مجتمع الدراسة مف  (المنتكج الجديد، كمركنة العامؿ

جميع مديرم الشركات األربع التي كزعت عمييا االستبانات، إضافة إلى مدراء المعامؿ كبعض 

الفنييف، كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف أبرزىا أف مستكل مركنة التصنيع 

، حيث حمصت مركنة االعامؿ عمى (3.43)عالية في ىذه الشركات األربع حيث بمغ المعدؿ العاـ 

، باإلضافة إلى تكصؿ الباحث في دراستو إلى كجكد عالقة (3.73)أعمى مستكل لتبمغ قيمتو 

ارتباط ايجابية ذات داللة معنكية بيف مركنة التصنيع كالميزة التنافسية، إضافة إلى تأكيد الباحث 

في دراستو عمى قدرة الشركات عمى تحقيؽ الميزة التنافسية مف خالؿ زيادة االىتماـ بتطكير مركنة 

التصنيع بأبعادىا المعتمدة في دراستو، كقد خمص الباحث إلى عدة تكصيات، منيا التأكيد عمى 

االىتماـ بمركنة التصنيع التي مف الممكف أف تدعـ الميزة التنافسية، كما خمص إلى ضركرة متابعة 
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إدارات الركات ألبعاد الميزة التنافسية لتعزيزىا مف خالؿ تبني األبعاد األكثر تأثيران مف مركنة 

 .التصنيع ككف بيئة األعماؿ تتسـ بحاالت عدـ التأكد العاٍؿ كالتغيير المستمر

 

 دراسة ميدانية في شركات –أثر الكفايات االنتاجية والمرونة التصنيعية عمى األداء التنظيمي "  .4
 (:2015طويقات، عامر، )" صناعة األدوية البشرية األردنية 

ىدفت الدراسة التي أجراىا كؿ مف طكيقات كعامر إلى بياف أثر الكفايات االنتاجية كالمركنة 

تككف مجتمع التصنيعية في األداء التنظيمي في شركات صناعة األدكية البشرية األردنية، حيث 

 األردني االتحاد مف الشركات األردنية لصناعة األدكية البشرية، كالمنتمية إلى  في دراستيماالدراسة

ما كحدة المعاينة أ. شركة (15)ت عدد الشركات التي كزعت فييا االستبانات كبمغ،لمنتجي األدكية

 كرؤساء األقساـ كمشرفي اإلنتاج العامميف في الشركات األردنية راءكالتحميؿ فقد شممت المد

 استخدـ المنيج الكصفي التحميمي تـك. فردنا ( 152 )لصناعة األدكية البشرية كالبالغ عددىـ 

السببي، لجمع البيانات كتحميميا كاختبار فرضية الدراسة مف خالؿ استبانة كأداة رئيسة لجمع 

 أبرزىا صائيةكتـ استخداـ العديد مف الكسائؿ كاألساليب اإلح. فقرة (45)البيانات التي تككنت مف 

داللة إحصائية لمعالقة بيف الكفايات  تكصمت الدراسة إلى كجكد أثر ذمك. معامؿ اإلرتباط التشابكي

 (كفاية الكمفة؛ ككفاية الجكدة؛ ككفاية التسميـ؛ ككفاية المحافظة عمى البيئة)اإلنتاجية كالمتمثمة ب 

مركنة التعديؿ؛ كمركنة التكجيو؛ كمركنة المكائف؛ كمركنة ) التصنيعية كالمتمثمة ب ةكالمركف

الداللة  مستكل  البشرية عندفي األداء التنظيمي في الشركات األردنية لصناعة األدكية (العممية

 الكـ حيث مف المتعامميف كقد أكصت الدراسة بضركرة االستجابة السريعة الحتياجات (0.5)

 . كذلؾ لتقميؿ المخاطر البيئية كالتنافسية مف قبؿ الشركات العاممة في نفس المجاؿكالنكع،
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"  دراسة مقارنة في الشركة العامة لمصناعات القطنية –تحديد مستوى مرونة التصنيع "  .5
 (2014الالمي، جواد، )

ىدفت الدراسة التي أجراىا كؿ مف الالمي كجكاد عمى التعرؼ عمى مستكل مركنة التصنيع في 

الشركات العامة لمصناعات القطنية في بغداد بجميكرية العراؽ، حيث تمثمت ابعاد مركنة التصنيع 

مركنة المكائف، مركنة الحجـ، مركنة المزيج، مركنة التحديث، مركنة العممية، مركنة )في الدراسة 

، كتكصمت الدراسة إلى أف مستكل مركنة المكائـ كمركنة (مناكلة المكاد، كمركنة المنتكج الجديد

كىي نسبة معتدلة تدؿ عمى امتالؾ الشركة  (%67)الحجـ حصمت عمى أعمى نسبة حيث بمغت 

، كقد خمصت (%43)ليذه األنكاع مف المركنة، في حيث بمغت مركنة العممية أدنى مستكل ككانت 

الدراسة ببعض االستنتاجات كالتكصيات التي مف شأنيا أف تحسف مستكل مركنة التصنيع في 

الشركات لزيادة قدرتيا التنافسية، كما تكصؿ الباحثاف في دراستيما إلى عدد مف التكصيات، منيا 

ضركرة تبني ادارة الشركات مفيكـ مركنة التصنيع كالتعرؼ عمى أىـ األبعاد التي يمكف أف تؤثر 

عمى أدائيا، إضافة إلى األخذ بعيف االعتبار مقدار المركنة التي تتمتع بيا المكائف كالمعدات عند 

 .الشراء لما ليا مف دكر ميـ في تحقيؽ الشركة مركنة التصنيع

 

" دراسة تحميمية لقطاع صناعة األدوية األردنية: التخطيط االستراتيجي واألداء المؤسسي .6
 (2005نصيرات، الخطيب، )

إلى التعرؼ عمى كاقع التخطيط  التي قاـ بيا كؿ مف نصيرات كالخطيب، ىدفت الدراسة

االستراتيجي في شركات صناعة األدكية األردنية المساىمة العامة، مف حيث درجة كضكح المفيـك 

كدرجة الممارسة كاألطراؼ المشاركة في عممية التخطيط االستراتيجي، كالعكامؿ البيئية التي تؤخذ 
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تحميؿ العالقة بيف كاقع ىذه الدراسة باالعتبار عند القياـ بعممية التخطيط االستراتيجي، كما تناكلت 

التخطيط االستراتيجي كاألداء المؤسسي في شركات صناعة األدكية األردنية مقاسنا بالعائد عمى 

كأظيرت نتائج تحميؿ البيانات لخمسيف مديرنا يشكمكف مجتمع . األصكؿ كبالقيمة السكقية المضافة

مف مديرم شركات صناعة األدكية األردنية ال يدرككف المفيـك الصحيح  % 52الدراسة، أف 

منيـ يركف أف عممية التخطيط االستراتيجي تتـ مف خالؿ  % 56لمتخطيط االستراتيجي، كأف 

في حيف لـ يتـ إثبات كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف المتغيرات المستقمة . اإلدارة العميا فقط

درجة ممارسة التخطيط االستراتيجي، درجة كضكح المفيكـ، عناصر التخطيط االستراتيجي، )

كبيف األداء المؤسسي ليذه الشركات مقاسنا بالعائد  (التحميؿ االستراتيجي لمبيئة الداخمية كالخارجية

كخمصت الدراسة الى تقديـ تكصيات تيدؼ إلى زيادة . عمى األصكؿ كالقيمة السكقية المضافة

 .االىتماـ بمكضكع التخطيط االستراتيجي كأحد المككنات الرئيسية لنجاح منظمات الصناعة الدكائية

" الجودة الشاممة و األداء المؤسسي، دراسة تطبيقية عمي المصارف التجارية في األردن"  .7
 (2002البمبيسي، الطراونة، )

 الدراسة إلى التعرؼ عمى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف عناصر إدارة الجكدة الشاممة تيدؼ ىذه

مقاسا مف خالؿ نسب معدؿ الربحية، اإلنتاجية، كفاءة التشغيؿ في ) ك درجتيا كاألداء المؤسسي

ك أثر الثقافة التنظيمية عمي تمؾ العالقات، كقد أظيرت الدراسة كجكد عالقة  (تمؾ المصارؼ

كاألداء المؤسسي  (مجتمعة أك منفردة)ارتباط معنكية قكية بيف جميع عناصر إدارة الجكدة الشاممة 

لممصارؼ، كقد أكصت الدراسة بضركرة التركيز عمى تطبيؽ مفيـك الجكدة الشاممة مف قبؿ 

بضركرة خمؽ المناخ المالئـ لتطبيؽ الجكدة : المصارؼ التجارية في األردف كقد أكصت الدراسة

الشاممة مف خالؿ تجديد البناء التنظيمي لممنظمة، ك تطكير نظاـ الحكافز، ك ضركرة قياـ تمؾ 
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دليؿ لمجكدة يشتمؿ عمى جميع تفاصيؿ مشاريع تحسيف الجكدة المزمع تنفيذىا "المصارؼ بتكفير 

 .في المنظمة

 

 (2001منير، )دراسة تطبيقية عمى شركات األدوية األردنية، : الطاقة اإلنتاجية واألداء المؤسسي .8

 إلى التعرؼ عمى مدل استغالؿ شركات األدكية األردنية لطاقتيا اإلنتاجية  ىذه الدراسةىدفت

كمعرفة العالقة بيف استغالؿ الطاقة اإلنتاجية كاألداء المؤسسي ليذه الشركات، حيث تـ قياس 

خمصت ىذه الدراسة إلى ر، كقد مف خالؿ العائد عمى االستثما (األداء المؤسسي)المتغير التابع 

كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استغالؿ الطاقة اإلنتاجية كاألداء المؤسسي ليذه الشركات 

 في حيف ال يؤثر تاريخ التأسيس ،تختمؼ باختالؼ رأس الماؿ كحجـ الصادرات كعدد المنتجات

 .كعدد العامميف كعدد األسكاؽ عمى ىذه العالقة

 
 :بالمغة االنجميزيةالدراسات : ثانياً 

 

1. Dynamic common correlated effects of trade openness, FDI, and 

institutional performance on environmental quality: evidence from 

OIC countries (SajidAli,  ZulkornainYusop,  ShiveeRanjanee 

Kaliappan & Lee Chin  (2020) 

نفتاح التجارم، كاالستثمار التيدؼ الدراسة إلى معالجة التأثيرات الديناميكية المشتركة المترابطة ؿ

في الغالب، . األجنبي المباشر، كاألداء المؤسسي عمى جكدة البيئة في بمداف منظمة المؤتمر اإلسالمي

كمع ذلؾ، بالنسبة ليذه . كتعتبر االنبعاثات بمثابة المؤشرات البيئية SO2 ك CO2 كالممكثات مثؿ

كقد استخدـ النيج االقتصادم القياسي . الدراسة، اخترنا البصمة اإليككلكجية كمؤشر لجكدة البيئة

لقياس  (2015)مف قبؿ تشكديؾ كبيسار (DCCE) الجديد اآلثار الديناميكية المشتركة المترابطة

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-07768-7#ref-CR20
https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-020-07768-7#ref-CR20
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كتؤكد النتائج أف التقنيات السابقة لبيانات . االعتماد عمى المقطع المقطعي بيف الكحدات المقطعية

. ، تعطي نتائج غامضة في كجكد االعتماد عمى المقطع المقطعيPMGك MG المكحات الطكيمة، مثؿ

ككفقان لتقديرات المركز، فإف االنفتاح التجارم كاالستثمار األجنبي المباشر كالتحضر ليا عالقة إيجابية 

كىامة بالبصمة اإليككلكجية في حيف تكجد عالقة كبيرة كسمبية بيف األداء المؤسسي كالبصمة 

كيجب عمى بمداف منظمة المؤتمر اإلسالمي أف تشجع التكنكلكجيا الخضراء كاإلنتاج . اإليككلكجية

 .النظيؼ كتحسيف المؤسسات مف أجؿ التنمية المستدامة كتحسيف نكعية البيئة

 
2. Global university rankings and strategic planning: a case study of 

Australian institutional performance (Leah Dowsett  2020)  

أصبحت جداكؿ الدكرم المؤسسي، مثؿ التصنيؼ األكاديمي لمجامعات العالمية، جزءا مف المشيد 

يناقش ىذا المقاؿ النتائج المستخمصة مف دراسة طكلية تدرس أربع جامعات . العالمي لمتعميـ العالي

أسترالية عمى مدل فترة خمسة عشر عامنا كالتي تتبع كيفية التعبير عف التصنيفات الدكلية في 

كمف خالؿ تحميؿ التقارير السنكية كالخطط االستراتيجية، يسمط ىذا االستقصاء . استراتيجية الجامعة

الضكء عمى تأثير التصنيفات عمى المؤسسات، مع التركيز بشكؿ خاص عمى استراتيجية البحكث 

كتبرىف الجامعات المختارة عمى أنيا تعمؿ بشكؿ استراتيجي في كيفية سعييا لمتأثير عمى . الخاصة بيا

كتظير النتائج أف التغييرات المحددة في االتجاه . اإلصدارات السنكية لمتصنيفات كاالستجابة ليا

االستراتيجي ال تؤدم فقط إلى تحسيف كضع الجامعة في السكؽ، بؿ يمكف أف تسيـ أيضا في ارتفاع 

 .كبير في رتبتيا

 

3. Institutional performance and new product development value chain 

for entrepreneurial competitive advantage( P. Eko Prasetyo, Fuad 

Zainul Dzaki.2020) 

https://www.tandfonline.com/author/Dowsett%2C+Leah
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تشرح ىذه الدراسة دكر األداء المؤسسي كاستراتيجيات سمسمة القيمة الجديدة لتطكير المنتجات لتعزيز 

 أسرة معيشية مف أصحاب 125كاستند التحميؿ إلى بيانات استقصائية عف . الميزة التنافسية لممشاريع

المشاريع، تـ أخذىا باستخداـ تقنية أخذ العينات العشكائية المتعددة المراحؿ في جاكة الكسطى 

كقد اسُتكممت . كُيستخدـ نمكذج تحميؿ المسار لشرح الدكر كاالستراتيجية المستخدمة كميان . كيكجياكارتا

القائـ عمى نيج إدارة سمسمة التكريد في تحميؿ قطاع فرعي أكثر تقميدية  (VCA)بتحميؿ سمسمة القيمة 

كتبيف النتائج أف عكامؿ تنمية األعماؿ التجارية تسيـ إسياما كبيرا في زيادة . كخطية كمعقدة كصفية

كعالكة عمى ذلؾ، فإف استراتيجية سمسمة القيمة في إطار برنامج تنمية . الميزة التنافسية لممشاريع

. القدرات، إلى جانب اإلفادة مف المديريف، تكفر فرص عمؿ كأسكاقا جديدة لممجتمع المحمي بشكؿ كمي

 .كُتغير استراتيجيتيا المتسمسمة دكر كأجكاء حياة الناس أكثر إنسانية

 
4. Scientific collaboration networks in Pakistan and their impact on 

institutional research performance: A case study based on Scopus 

publications (Fahad Sabah,  SaeedUl Hassan,  Amina Muazzam, 

 Sehrish Iqbal,  Saira Hanif Soroya,  Raheem Sarwar 2019) 

 
كيصبح مف . قد كشفت ىذه الدراسة بعض الخصائص البارزة لمتعاكف في مجاؿ البحكث األكاديميةؿ

الكاضح أف كثافة التعاكف ليست مكحدة، كلكف بصفة عامة، فإف متكسط جكدة اإلنتاج العممي ىك 

 أف  الدراسةكأظيرت نتائج .المتغير الذم غالبا ما يرتبط ارتباطا إيجابيا بكثافة التعاكف بيف الجامعات

تعاكف معاىد البمداف النامية عمى الصعيد الدكلي كاف لو أثر كبير عمى األداء المؤسسي كأنيا تحقؽ 

جماال، فإف التعاكف العممي لو أثر إيجابي عمى األداء المؤسسي، . فكائد أكبر مف التعاكف المحمي كا 

كيمكف أف تساعد . قياسان إلى األثر التراكمي الذم تـ تطبيعو مف المصدر لكؿ كرقة مف منشكراتيـ

. النتائج أيضا الباحثيف عمى إيجاد شركاء مناسبيف في مجاؿ التعاكف

https://www.emerald.com/insight/search?q=Fahad%20Sabah
https://www.emerald.com/insight/search?q=Fahad%20Sabah
https://www.emerald.com/insight/search?q=Amina%20Muazzam
https://www.emerald.com/insight/search?q=Amina%20Muazzam
https://www.emerald.com/insight/search?q=Amina%20Muazzam
https://www.emerald.com/insight/search?q=Saira%20Hanif%20Soroya
https://www.emerald.com/insight/search?q=Saira%20Hanif%20Soroya
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5. The Relationship Between of Manufacturing Flexibility, Innovation 

Capability, and Operational Performance in Indonesian 

Manufacturing SMEs" (Purwanto, 2016) 

طبقت ىذه الدراسة في الشركات الصغيرة كالمتكسطة حكؿ مركنة التصنيع كأثرىا في اداء العمميات 

التي أظيرت أف لممركنة عالقة إيجابية بأداء العمميات، ككما بينت الدراسة أنو كمما كانت نظـز 

التصنيع مرنة كمما كاف أداء العمميات أفضؿ، كأشارت ىذه الدراسة إلى أىمية الدكر الذم تمعبو مركنة 

في تحسيف األداء  (مركنة المكائف، مركنة المنج، مركنة حجـ اإلنتاج، مركنة العماؿ)التصنيع بأبعاده 

 .التشغيمي، إال أف كؿ بعد منيا يؤثر بشكؿ مختمؼ عف اآلخر

 

6. The Effects of Manufacturing Flexibility on Export Performance in 

China" Ogunmokun & Li, 2012) 

تككنت عينة ك. عمى األداء التصديرم في الصيفىدفت ىذه الدراسة إلى بياف أثر المركنة التصنيعية 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة لجأ الباحثكف إلى استخداـ . شركة تصدير صينية (111)الدراسة مف 

.  لقياس المتغيرات في دراستيـاتكزيع استبانة أعدت خصيصكالمقابالت مع مديرم ىذه الشركات، 

 إلى أف المركنة التصنيعية ترتبط باألداء التصديرم لمشركات باحثكفتكصؿ اؿكفي نياية الدراسة 

  .بحثالصينية محؿ اؿ

 

7. "Manufacturing Flexibility and Operational Performance of 

Pharmaceutical Manufacturing Companies in Jordan" (Al-Jawazneh, 

2012) 

بياف مدل تنفيذ المركنة التصنيعية في شركات إلى  (Al-Jawazneh) الدراسة التي أعدىا ىدفت

كبياف أثر كؿ مف مركنة المكائف كالحجـ كالمكاد كالمختمطة كمركنة األردف، الصناعات الدكائية في 
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ست تككنت عينة الدراسة مف حيث . التكجيو عمى األداء التشغيمي لشركات الصناعات الدكائية األردنية

الدراسة إلى  لجأ الباحث في تحديد عينةك ، ان فرد (295) بمغ عدد أفراد عينة الدراسة فيماالشركات 

 كجكد تأثير أىميا مف النتائج كفي نياية الدراسة تكصؿ الباحث عدد. اعتماد أسمكب العينة المالئمة

داؿ معنكيا لمركنة المكائف كالحجـ كالمكاد كالمختمطة كمركنة التكجيو عمى األداء التشغيمي لشركات 

أف مستكيات األداء التشغيمي في ىذه الشركات كاف جيد ، باإلضافة إلى الصناعات الدكائية األردنية

 .تنفيذ المركنة التصنيعية في الشركات األردنية لمصناعات الدكائية كاف متكسطنا، إضافة إلى أف جدنا

 

8. Achieving Superior Corporate Performance and the Characteristics of 

Managerial Dimensions" (Pakwihok, 2010) 

داء التنظيمي لمشركات الصناعية في ألىدفت الدراسة إلى قياس أثر إدارة الجكدة الشاممة عمى ا

 أبعاد إدارة الجكدة الشاممة في التزاـ اإلدارة العميا كالتحسيف المستمر لت كتمث،جميكرية الكاميركف

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي، ككانت كما لمعمميات كمشاركة العامميف كتدريبيـ، 

، كتكصمت مكظؼ( 100 )شركة أخذ منيا عينة دراسة( 30)عينة الدراسة عشكائية طبقية تتككف مف 

 بضبط كتطبيؽ معايير األداء يمعب دكر ميـ في تحقيؽ الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا أف االلتزاـ

ت اارركيـ بؽرااالىتماـ بالعامميف كاش، كما أكصت الدراسة بضركرة الشركات ألىدافيا ككصكليا لمرحمة

 .ؾءات الشركة بما يعزز مفيـك األداء المشتراكاجر

 

 

 

9. An Empirical Investigation of Coherent Human Resource Practices 

and High-Performance Work Systems. (Siu, 2008) 
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قة بيف ممارسات إدارة المكارد البشرية كاألداء المتميز ألنظمة الفحص العىدفت ىذه الدراسة إلى 

 حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتككنت ،العمؿ لمجمكعة مف الشركات في ىكنغ ككنغ

فرد مف الشركات العاممة في ىكنج ككنج كالتي لدييا أنظمة لممارسات  (248)عينة الدراسة مف 

، حيث تكصمت  كقد تـ استخداـ االستبانة في الحصكؿ عمى البيانات،المكارد البشرية تدعـ األداء

الدراسة إلى كجكد عالقة ذات داللة إحصائية لممارسات المكارد البشرية كاألداء المرتفع لممنظمات، 

 .كما أكصت الدراسة إلى ضركرة االىتماـ بتدريب العنصر البشرم في الشركات لتحقيؽ أداء مرتفع

 

10. Managing the Manufacturing Flexibility in a Piston Ring 

Manufacturing Plant – A case Study" (Gupta,2003) 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تشخيص العالقة بيف العناصر المختمفة لمركنة التصنيع، كالتي اختارىا 

مركنة الحجـ، مركنة المزيج، مركنة المكائف، مركنة التخطيط، كمركنة )الباحث في دراستو كتمثمت في 

انتاجية المكاد، انتاجية الطاقة، انتاجية )كتحسيف االنتاجية التي تمثمت في العناصر  (االتصاالت

، إذ قدمت ىذه الدراسة مدخؿ إلدارة مركنة التصنيع في شركات تصنيع (العمؿ، كانتاجية المعدات

شركة تعمؿ في اليند، كتكصمت الدراسة إلى مفيكـ مركنة  (50)المكابس، كقد شممت عينة الدراسة 

التصنيع متعددة األبعاد، بأنيا ضركرية لالستجابة إلى التغيير كالالتأكد في البيئة، كخمصت إلى كجكد 

 .عالقة إيجابية بيف عدة أنكاع مف المركنة مع أنكاع محددة مف االنتاجية
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 الـفـصن الثالث 
  الطريكة واإلجراءات

   المقدمـــة(:  1 ـ 3)

  منيج الدراسة (: 2 ـ 3)

  مجتمع الدراسة(: 3 ـ 3)

  عينة الدراسـة(: 4 ـ 3)

  المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة(: 5 ـ 3)

 أدوات الدراسة ومصادر الحصول عمى المعمومات(:  6 ـ 3)

  المعالجة اإلحصائية المستخدمة(: 7 ـ 3)

 صدق أداة الدراسة وثباتيا(:  8 ـ 3)

 التحقق من مالءمة البيانات لمتحميل اإلحصائي (: 9 ـ 3)
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 الـفـصن الثالث 
الطريكة واإلجراءات 

 :مةالمقد(: 1 ـ 3)

في شركات تحديد كتحميؿ اثر مركنة التصنيع عمى االداء المؤسسي  ىدفت الدراسة الحالية إلى

، كمجتمع الدراسة  يتضمف منيج الدراسة المتبعلذا فإف الفصؿ الحالي ، صناعة االدكية االردنية 

الحصكؿ عمى  ، كأدكات الدراسة كمصادرعينة الدراسةككصؼ المتغيرات الديمغرافية ألفراد كعينتيا، 

 . أداة الدراسة كثباتياؽالمعمكمات، كالمعالجأت اإلحصائية المستخدمة ككذلؾ فحص صد

 

 :منيج الدراسة: (2 ـ 3 )

اعتمدت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، فعمى صعيد المنيج الكصفي تـ إجراء المسح 

المكتبي، كاالطالع عمى الدراسات كالبحكث النظرية كالميدانية؛ ألجؿ بمكرة األسس كالمنطمقات التي 

يقكـ عمييا اإلطار النظرم، كالكقكؼ عند أىـ الدراسات السابقة التي تشكؿ رافدان حيكيان في الدراسة، أما 

عمى صعيد البحث التحميمي؛ لتحميؿ البيانات كافة مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاختبار 

، كاستخداـ الطرؽ اإلحصائية المناسبة، حيث (االستبانة)فرضيتيا باالعتماد عمى فقرات أداة الدراسة 

يفيد في الحصكؿ عمى حقائؽ دقيقة في ظؿ ظركؼ الظاىرة المراد "ُأشير إلى اف المنيج الكصفي

دراستيا، كالكشؼ عف الكاقع، فيصؼ ما ىك كائف كييتـ بتحديد الظركؼ كالعالقات التي تكجد في 

الكاقع، كما ييتـ أيضان بالممارسات السائدة، كتعرؼ المعتقدات كاالتجاىات عند األفراد كالجماعات 

كطرائقيا في النمك كالتطكر، كيعبر عنيا تعبيران كيفيان مف خالؿ كصؼ خصائص كسمات الظاىرة، كما 

 .يعبر تعبيران كميان مف خالؿ بياف مقدار الظاىرة  كميان 
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 :مجتمع الدراسة: (3 ـ 3)
العامميف في شركات صناعة االدكية االردنية الكاقعة في مدينة تككف مجتمع الدراسة مف كافة 

كلـ يتـ تحديد عدد  ، كالمسجمة لدل كزارة الصناعة كالتجارة في دائرة مراقب عاـ الشركاتعماف 

 . العامميف في شركات صناعة االدكية بدقة
 

 :عينة الدراسة: (4 ـ 3 )
نطران لعدـ قدرت الباحثة عمى تحديد العدد الكمي الفراد مجتمع الدراسة كذلؾ بسبب رفض  

شركات صناعة االدكية  الخاصة تزكيد  الباحثة بكشؼ يبيف أسماء كاعداد جميع العامميف فييا مف 

باحثيف كفنييف كادارييف ليصار الى اختيار عينة عشكائية كفقا لمعادلة تحديد العينة العشكائية البسيطة، 

( 30)مفتككنت عشكائية ستطالعية  عينة افقد لجأت  الباحثة الى تحديد حجـ العينة بناء عمى تحميؿ

 %95مستكل ثقة  ك(0.3735) ىـ التعميميامتكسط االنحراؼ المعيارم لمستكتـ تحديد  فقد، مبحكثا

فرد كذلؾ بناء عمى المعادلة اإلحصائية  (160) حيث بمغ عدد افراد العينة 0.05كخطأ مسمكح بو 

 : التالية

 حجـ العينة المطمكب: N، االنحراؼ المعيارم لمعينة: S  ،الخطأ المسمكح بو: e  تشيرحيث

 حجن العينة الوطلوب

N =
(1.645 )

2
( × 0.3735 )

2
 

 (0.05 )
2
 

. هبحوثا 160                   =  

Z2   s2 
N= 

N = е2 
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 كافة العامميف في شركات صناعة االدكية االردنية  في عمىبانة است (160)كقد تـ تكزيع 

 كانت جميعيا صالحة لعمميات  %(.84.4)استبانة، بنسبة بمغت  (135)استرجع منيا مدينة عماف، 

 .  التحميؿ االحصائي

 

 :المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة: (5 ـ 3)
المتغيرات  (6 - 3)،  (5 - 3)،  (4 - 3)،  (3 - 3)، (2 - 3)، (1 - 3) كؿاالجدتكضح 

النكع االجتماعي، كالمؤىؿ العممي، كالعمر، كالخبرة الكظيفية،  )كحدة المعاينة كالتحميؿالديمغرافية ألفراد 

 .(كالمسمى الكظيفي

بينت النتائج المتعمقة بمتغير النكع االجتماعي كالمعركضة في  : متغير النوع االجتماعي -1

 ، كما نسبتو إناث مف أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ ىـ مف %57.8 أف (1- 3)الجدكؿ

 .ذككرىـ مف  42.2%

 توزيع أفراد وحدة المعاينة والتحميل حسب متغير النوع االجتماعي:  (1  ـ3)الجدول 
 (% )النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 النكع االجتماعي
 57.8 78 إناث

 42.2 57 ذككر

 100 135 المجمكع
 

 .يبيف تكزيع عينة الدراسة حسب النكع االجتماعي الذم تشكمت منو (1-3)كالشكؿ رقـ 

 التوزيع حسب النوع االجتماعي (1-3)شكل 
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 مف أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ ىـ ممف %37 أف (2 - 3)إذ يكضح الجدكؿ  : متغير العمر -2

 مف أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ % 40.7، كأف ( سنة30قؿ مف  أ– 18)تتراكح أعمارىـ بيف 

 مف %15.6 سنة، كما أظيرت النتائج أف 45 إلى اقؿ مف 30ىـ ممف تتراكح أعمارىـ بيف 

 سنة، كأخيران، 60 إلى اقؿ مف 45أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ ىـ ممف تتراكح أعمارىـ بيف 

 . سنة فأكثر60 مف أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ ممف أعمارىـ %( 6.7)تبيف أف ما نسبة 

 توزيع أفراد وحدة المعاينة والتحميل حسب متغير العمر: (2 -3)الجدول 
 (%)النسبة المئكية  التكرار الفئة المتغير

 العمر

 37.0 50 سنة30 مف أقؿ-  18

 40.7 55 سنة45 مف أقؿ -  30

 15.6 21 سنة60 مف أقؿ-  45

 6.7 9  سنةفأكثر  60

 100 135 المجمكع
 

. يبيف تكزيع عينة الدراسة بحسب الفئات العمرية (2-3)كالشكؿ رقـ 

 توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية (2-3)شكل 
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 فقد (3-3)كبالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي ككما ىك مكضح بالجدكؿ  :متغير المؤىل العممي -3

 مف افراد كحدة المعاينة كالتحميؿ ىـ %46.7 مف حممة شيادة الدبمكـ، كأف %14.1تبيف أف 

مف حممة درجة البكالكريكس، كما بينت النتائج أف نسبة األفراد مف حممة شيادة ماجستير بمغت 

 كاخيرا بينت النتائج أف نسبة األفراد مف حممة شيادة الدكتكراه بمغت نسبتيـ ،%17.0نسبتيـ 

22.2.% 

توزيع أفراد وحدة المعاينة والتحميل حسب متغير المؤىل التعميمي  : (3 - 3)الجدول 

 (%)النسبة المئكية  التكرار الفئة المتغير

 المؤىؿ العممي

 14.1 19 دبمكـ

 46.7 63 بكالكريكس
 17.0 23 ماجستير
 22.2 30 دكتكراه

 100 135 المجمكع

 

 .يبيف تكزيع عينة الدراسة بحسب الفئات العمرية (3-3)كالشكؿ رقـ 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل التعميمي  (3-3)شكل 
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  كما يرتبط بمتغير عدد سنكات الخبرة الكظيفية،  ككما ىك مكضح:متغير عدد سنوات الخبرة -4

 مف أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ ىـ ممف تتراكح %33.3 فقد تبيف أف ما نسبتو (4-3)بالجدكؿ 

مف أفراد % 26.7ما نسبتو كما بينت النتائج أف .  سنكات فأقؿ5عدد سنكات خبرتيـ العممية مف 

 10 اقؿ مف – 5كحدة المعاينة كالتحميؿ ىـ ممف تتراكح عدد سنكات خبرتيـ العممية مف  

 سنة، كما تبيف أف ما 15 - 10ىـ ممف لدييـ خبرة عممية تتراكح بيف % 28.10سنكات؛ كأف 

مف أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ ىـ ممف تتراكح عدد سنكات خبرتيـ العممية مف % 5.2نسبتو 

كاخيران، تبيف أف نسبة المبحكثيف الذيف مف كحدة المعاينة كالتحميؿ ممف لدييـ .  سنة20- 16

 %.6.7 سنة بمغت 20خبرة أكثر مف 

 الخبرة   توزيع أفراد وحدة المعاينة والتحميل حسب عدد سنوات(4  -3)الجدول 

 (%)النسبة المئكية  التكرار الفئة المتغير

  الخبرةعدد سنكات

 33.3 45 سنكات فأقؿ 5

 26.7 36 سنكات 10اقؿ مف   –5 مف

 28.1 38 سنة 15  أقؿ مف –10 مف

 5.2 7  سنة20 أقؿ مف – 15مف 

 6.7 9 سنة فأكثر 20

 100 135 المجمكع
 

. يبيف تكزيع عينة الدراسة بحسب عدد سنكات الخبرة (4-3)كالشكؿ رقـ 

توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة  (4-3)شكل 
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كأخيران، بالنسبة لمتغير المسمى الكظيفي ألفراد كحدة المعاينة : متغير المسمى الوظيفي -5

مف أفراد كحدة المعاينة % 5.2ىـ مف مدير، كاف % 4.4أف  (5 - 3)كالتحميؿ، يظير الجدكؿ 

مف أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ ىـ مف % 12.60كالتحميؿ ىـ مف مستكل مساعد مدير، كاف 

مف أفراد كحدة % 52.6االدارية، كاف  ىـ مف الكظائؼ% 25.2مستكل رؤساء األقساـ، كاف 

  .باحثيف كفنييف المعاينة كالتحميؿ مف الكظائؼ

 المركز الوظيفي المسمىتوزيع أفراد وحدة المعاينة والتحميل حسب : (5 - 3)الجدول 

 (%)النسبة المئكية  التكرار الفئة المتغير

  الكظيفيسمىالـ

 4.4 6 مدير

 5.2 7 مساعد مدير

 12.6 17 رئيس قسـ
 25.2 34 مكظؼ ادارم
 52.6 71 باحثيف كفنييف

 100 135 المجمكع
 

. يبيف تكزيع عينة الدراسة بحسب المسمى الكظيفي (5-3)كالشكؿ رقـ 
 

توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي  (5-3)شكل 
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 :أدوات الدراسة ومصادر الحصول عمى المعمومات(: 6 ـ 3)
 

: لتحقيؽ أىداؼ الدراسة لجأت  الباحثة إلى استخداـ مصدريف أساسييف لجمع المعمكمات، كىما

الباحثة في معالجة اإلطار النظرم لمدراسة إلى مصادر البيانات  تكجيت: المصادر الثانوية .1

الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاالجنبية ذات العالقة، كالدكريات كالمقاالت 

كالتقارير، كاألبحاث كالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدراسة، كالبحث كالمطالعة في مكاقع 

األسس  في الدراسة، تعرؼ الثانكية ككاف ىدؼ  الباحثة مف المجكء لممصادر. االنترنت المختمفة

 التي آخر المستجدات عف أخذ تصكر عاـ ككذلؾ الدراسات، كتابة السميمة في كالطرؽ العممية

 .حدثت في مكضكعات الدراسة الحالية

 

لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع الدراسة تـ المجكء إلى جمع البيانات األكلية : المصادر االولية .2

مف خالؿ االستبانة التي قاـ  الباحثة بتطكيرىا كاداة رئيسة لمدراسة، كشممت عددان مف العبارات 

عكست أىداؼ الدراسة كأسئمتيا، التي قاـ المبحكثيف باإلجابة عنيا، كتـ إستخداـ مقياس ليكرت 

كألغراض التحميؿ تـ . ، بحيث أخذت كؿ إجابة أىمية نسبيةFive Likert Scaleالخماسي 

 :، كتضمنت اإلستبانة ثالثة أجزاء، ىي SPSS V.22 استخداـ البرنامج اإلحصائي

( 5)الجزء الخاص بالمتغيرات الديمغرافية ألفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ مف خالؿ : الجزء األول

النكع االجتماعي، كالمؤىؿ التعميمي، كالعمر، كعدد سنكات الخبرة )متغيرات كىي 

جراء بعض المقارنات  (الكظيفية، كالمسمى الكظيفي لغرض كصؼ عينة الدراسة كا 

. إلستجابة أفراد العينة عمى المتغيرات مكضكع الدراسة في ضكء المتغيرات الديمغرافية
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مركنة العممية االنتاجية ، مركنة التعديؿ ، مركنة )تضمف مقياس ابعاد مركنة التصنيع  : الجزء الثاني

: فقرة، مقسمة عمى النحك اآلتي (17)كقيست مف خالؿ (المكائف
 

مرونة العممية  مرونة التصنيع 
 مرونة المكائن مرونة التعديل  االنتاجية 

 6 5 6عدد الفقرات 
 17 - 12 11 – 7 6 - 1ترتيب الفقرات 

 

 

االداء التنظيمي ، كاالداء البشرم )  تضمف مقياس األداء المؤسسي ثالثة أبعاد فرعية ىي:الجزء الثالث

: فقرة لقياسيا، مقسمة عمى النحك اآلتي (18)ككخصص ليا (، كاالداء االقتصادم
 

 االداء االقتصادي االداء البشري  االداء التنظيمي  األداء المؤسسي 
 6 6 6 عدد الفقرات
 35 - 30 29 - 24 23 - 18 ترتيب الفقرات

 

 

: كاألتي Five Likert Scale كفؽ مقياس ليكرت الخماسي (5 ػ 1)كتراكح مدل االستجابة مف 
 

ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة بدائل اإلجابة 
 (1)( 2) (3) (4) (5) الدرجة

 

 فقرة بمقياس ليكرت الخماسي (35)كبشكميا النيائي مف  (أداة الدراسة)كبيذا تككنت اإلستبانة 

Five Likert Scale .
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 :المعالجة اإلحصائية المستخدمة(: 7 ـ 3)

 

ختبار فرضياتيا لجأت  الباحثة إلى الرزمة اإلحصائية لمعمكـ  لإلجابة عف أسئمة الدراسة كا 

 SPSS اإلصدار الثاني كالعشركف Statistical Package for Social Sciences اإلجتماعية

V.22 .كقاـ  الباحثة مف خالؿ البرامج اإلحصائية السابقة بتطبيؽ األساليب التالية: 

 التكرارات كالنسب المئكية Frequencies & Percent  بيدؼ تحديد مؤشرات القياس المعتمدة في

 .الدراسة كتحميؿ خصائص كحدة المعاينة كالتحميؿ ديمكغرافيان 

  المتكسطات الحسابيةMeanلتحديد مستكل إستجابة أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ عف متغيراتيا . 

  اإلنحراؼ المعيارمStandard Deviation لقياس درجة تشتت إستجابات أفراد كحدة المعاينة 

 .كالتحميؿ عف كسطيا الحسابي

 كالتي تقضي بقياس مستكل األىمية لمتغيرات الدراسة، كالذم تـ إحتسابو كفقان  معادلة طكؿ الفئة

 :لممعادلة التالية

 

: كبناء عمى ذلؾ يككف يككف القرار لألىمية عمى النحك التالي

 2.33  - 1 األىمية المنخفضة مف

 3.67 أقؿ مف - 2.34 األىمية المتكسطة  مف

 فأكثر 3.67 األىمية المرتفعة  مف
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 معامؿ كركنباخ ألفاCronbach Alpha  كاختبار K-S  كمقدار  (االستبانة)لقياس ثبات أداة الدراسة

 .كدرجة مصداقية اإلجابات عف فقرات االستبانة. اإلتساؽ الداخمي ليا

  معامؿ تضخـ التبايفVariance Inflation Factor(VIF) كاختبار التبايف المسمكح 

Tolerance لمتأكد مف عدـ كجكد تعددية ارتباط Multicollinearityبيف المتغيرات المستقمة . 

  تحميؿ اإلنحدار البسيط كالمتعددSimple and Multiple Regression analysis  كذلؾ لمتحقؽ 

 .مف أثر مجمكعة ابعاد المتغير المستقؿ في متغير تابع كاحد، كقياس متغير كاحد في متغير كاحد اخر

 

 :صدق أداة الدراسة وثباتيا(: 8 ـ 3)
 

 :الصدق الظاىري (أ
 إدارة في متخصصيف أساتذة (8)مف  تألفت المحكميف مف مجمكعة عمى االستبانة عرض تـ

 كتـ إجراء ما المحكميف آلراء تمت االستجابة ، كقد(2)رقـ  بالممحؽ األعماؿ كالتسكيؽ كأسماء المحكميف

ضافة في ضكء كتعديؿ حذؼ مف يمـز صكرتيا النيائية  في االستبيانة كبذلؾ خرجت المقدمة، المقترحات كا 

 (.1)كما مكضح بالممحؽ رقـ 

 

 :ثبات إداة الدراسة  (ب
، لقياس مدل التناسؽ (Cronbach Alpha)تـ استخداـ اختبار االتساؽ الداخمي كركنباخ ألفا 

بأنيا  (Alpha)في إجابات المبحكثيف عف كؿ األسئمة المكجكدة في المقياس، كما ُيمكف تفسير معامؿ 

إذ أف الحصكؿ ما . معامؿ الثبات الداخمي بيف اإلجابات، كيدؿ ارتفاع قيمتو عمى درجة ارتفاع الثباتّ 

الباحثة بتطبيؽ ت كقد قاـ. (Sekaran, 2003)كما فكؽ تككف مقبكلة  (%60)قيمتو عند 

 3)كالجدكؿ .  لغرض التحقؽ مف ثبات أداة الدراسة عمى درجات أفراد العينة Cronbach Alphaصيغة

 .يبيف نتائج أداة الثبات ليذه الدراسة (6- 
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( مقياس كرونباخ ألفا)معامل ثبات االتساق الداخمي ألبعاد االستبانة : (6 - 3)الجدول 
 ألفا( α )قيمةعدد الفقرات البعد ت 
 0.894 17مركنة التصنيع   1

 0.908 6 مركنة العممية االنتاجية  1 ػ 1
 0.864 5 مركنة التعديؿ  2 ػ 1
 0.853 6 مركنة المكائف 3 ػ 1

 0.944 18األداء المؤسسي   2
 0.904 6االداء التنظيمي   1 ػ 2
 0.896 6االداء البشرم   2 ػ 2
 0.917 6االداء االقتصادم  3 ػ 2

 
 

( 0.894)قيـ الثبات لمتغيرات الدراسة الرئيسة كالتي تراكحت بيف  (6 - 3)إذ يكضح الجدكؿ 

كتدؿ مؤشرات كركنباخ ألفا . كحد أعمى لألداء المؤسسي (0.944)لمركنة التصنيع  كحد أدنى، ك

Cronbach Alpha  أعاله عمى تمتع إداة الدراسة بصكرة عامة بمعامؿ ثبات عاؿ كبقدرتيا عمى 

(. Sekaran, 2003)تحقيؽ أغراض الدراسة كفقان لػ 

 

 :التحقق من مالءمة البيانات لمتحميل اإلحصائي(: 9 - 3)
 - Kolmogorovألغراض التحقؽ مف مكضكعية نتائج الدراسة فقد تـ إجراء إختبار 

Smirnov ،كقد تـ صياغة الفرضية التالية لمتحقؽ مف التكزيع . (7 - 3)ىك مكضح بالجدكؿ ك
 :الطبيعي لمبيانات، كما يمي

HO : يكون توزيع البيانات طبيعيًا إذا كانت(  0.05 .)
HA : يكون توزيع البيانات طبيعيًا إذا كانت ال(  0.05 .)
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فإنو يتبيف أف تكزيع المتغيرات  (  0.05)كبالنظر إلى الجدكؿ أدناه كعند مستكل داللة 
كىك  (0.05)حيث كانت نسب التكزيع الطبيعي لكؿ اإلجابات أكبر مف . جميعيا كانت طبيعية

. المستكل المعتمد في المعالجة اإلحصائية ليذه الدراسة
 

 Kolmogorov – Smirnov(K-S) إختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة: (7 - 3)الجدول 
 

 – Kolmogorovالمتغير ت 

Smirnov  *Sig.  النتيجة

يتبع التكزيع الطبيعي  0.090 0.078مرونة التصنيع   1
يتبع التكزيع الطبيعي  0.094 0.136 مركنة العممية االنتاجية  1 ـ 1
يتبع التكزيع الطبيعي  0.221 0.099 مركنة التعديؿ  2 ـ 1
يتبع التكزيع الطبيعي  0.191 0.096 مركنة المكائف 3 - 1

يتبع التكزيع الطبيعي  0.173 0.093األداء المؤسسي   2
يتبع التكزيع الطبيعي  0.101 0.122االداء التنظيمي   2-1
يتبع التكزيع الطبيعي  0.057 0.089االداء البشرم   2-2
يتبع التكزيع الطبيعي  0.087 0.086االداء االقتصادم  3 ـ2

 
(⍺<  0.05)يكون التوزيع طبيعيًا عندما يكون مستوى الداللة * 
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 الـفـصن الرابع 
  حتمين بياٌات الذراسة واختبار الفرضيات

 

   .المقدمــــة(: 1 ـ 4)

 .تحميل بيانات الدراسة(: 2 ـ 4)

 .تحميل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة(: 3 ـ 4)

 .اختبار فرضيات الدراسة(: 4 ـ 4)
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 الـفـصن الرابع 
الٍتائج واختبار الفرضيات  

 
: المقدمــة(: 1 ـ 4)

يستعرض ىذا الفصؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي الستجابة أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ عف 

المتغيرات التي اعتمدت فييا مف خالؿ عرض المؤشرات اإلحصائية األكلية إلجاباتيـ مف خالؿ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ متغيرات الدراسة كاألىمية النسبية، كما يتناكؿ الفصؿ 

 .اختبار فرضيات الدراسة كالدالالت اإلحصائية المتكسطة  بكؿ منيا

 

 : الدراسةبياناتتحميل (: 2 ـ 4)

 :ابعاد مرونة التصنيع  في شركات صناعة االدوية االردنية  في مدينة عمان: أوالً 
 

) في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف أبعاد مركنة التصنيع  كتحميؿ لكصؼ 

المتكسطات إلى إستخداـ  الباحثة ، لجأت ( مركنة العممية االنتاجية ، مركنة التعديؿ ، مركنة المكائف

 ،(2-4 )،(1-4)  ذات األرقاـكؿاالحسابية كاإلنحرافات المعيارية، كأىمية الفقرة، كما ىك مكضح بالجد

(4-3)،( 4-4 ) .

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مرونة التصنيع  في شركات صناعة  : (1 - 4)جدول 

االدوية االردنية  في مدينة عمان 

مرونة التصنيع   ت
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 tقيمة 
ترتيب أىمية 

الفقرة 
مستوى 
األىمية 

 مرتفعة 1 51.552 830. 3.6864 مركنة العممية االنتاجية  1

 متكسطة 3 53.780 753. 3.4889مركنة التعديؿ   2

 متكسطة 2 65.570 645. 3.6407 مركنة المكائف 3

مرتفعة  3.605المتوسط الحسابي العام لمرونة التصنيع  
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الفقرات المتعمقة بمركنة التصنيع   إجابات افراد عينة الدراسة عف( 1 - 4 )إذ يكضح الجدكؿ

حيث تراكحت المتكسطات  عند المبحكثيف في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف،

عمى مقياس ليكرت  (3.605)بمتكسط كمي مقداره  (3.6864- 3.4889)الحسابية ليذا المتغير بيف 

الخماسي الذم يشير إلى المستكل المرتفع لمركنة العممية االنتاجية  عند المبحكثيف في شركات صناعة 

إذ جاء في المرتبة األكلى بعد مركنة العممية االنتاجية  بمتكسط . االدكية االردنية  في مدينة عماف

، كانحراؼ معيارم بمغ (3.605)كىك أعمى مف المتكسط الحسابي العاـ البالغ  (3.6864)حسابي بمغ 

كىك أعمى مف  (3.6407)، فيما بعد مركنة المكائف عمى المرتبة الثانية بمتكسط حسابي بمغ (8300.)

، كأخيرا جاء بعد مركنة (6450.)، كانحراؼ معيارم بمغ (3.605)المتكسط الحسابي العاـ البالغ 

كانحراؼ  (3.605)كىك أدنى مف المتكسط الحسابي الكمي كالبالغ  (3.4889)التعديؿ  بمتكسط حسابي 

(. 0.753)معيارم 

كيبيف الجدكؿ أيضان التشتت المنخفض في استجابات أفراد المبحكثيف حكؿ مركنة التصنيع  

عند المبحكثيف في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف بفقراتو كىك ما يعكس التقارب في 

كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ مستكل مركنة التصنيع  عند المبحكثيف في شركات 

كيشير الجدكؿ أيضان إلى التقارب في قيـ المتكسطات . صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف

الحسابية، إذ نالحظ أنو مف خالؿ مستكيات الداللة أنو لـ تكف ىناؾ اختالفات في كجيات نظر أفراد 

كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ العبارات المككنة لمركنة التصنيع  عند المبحكثيف في شركات صناعة 

. لجميع الفقرات (0.05)االدكية االردنية  في مدينة عماف حيث كانت كافة مستكيات الداللة أقؿ مف 

كبشكؿ عاـ يتبيف أف مستكل مركنة التصنيع  عند المبحكثيف في شركات صناعة االدكية االردنية  في 

. مدينة عماف محؿ الدراسة مف كجية نظر كحدة المعاينة كالتحميؿ كاف متكسطا
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مرونة العممية االنتاجية  في شركات : (2 - 4)جدول 
صناعة االدوية االردنية  في مدينة عمان  

مرونة العممية االنتاجية   ت
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 tقيمة 
ترتيب أىمية 

الفقرة 
مستوى 
األىمية 

 نيةشركات صناعة االدوية االرديكجد في  1
 .فنيةمركنة مف الناحية العممية كاؿ

 مرتفعة 1 55.332 0.8866 4.222

2 

نية شركات صناعة االدكية االردتقـك 
بتطكير قدرات كميارات العامميف لتتكاكب 
مع مركنة العمميات االنتاجية في تصنيع 

كتركيبات االدكية الجديدة مف خالؿ اشراكيـ 
في برامج التدريب المختمفة داخؿ الشركة 

  .كخارجيا 

 متكسطة 3 40.474 1.0416 3.629

نية عمى شركات صناعة االدكية االردتعمؿ  3
 .تقديـ منتجات جديدة سنكيا 

 متكسطة 6 33.619 1.1953 3.459

4 

نية شركات صناعة االدكية االردتمتمؾ 
خطكط انتاج تمبي اختبار ك تصنيع منتجات 

  جديدة
 مرتفعة 2 42.843 1.0065 3.711

5 

نية شركات صناعة االدكية االردتكلي 
االىتماـ الكافي الحفاظ عمى جكدة منتجاتيا 
القديمة كالحالية بتزامف مع تقديـ منتجات 

 .جديدة 

 متكسطة 5 35.388 1.1381 3.466

6 
األردنية تحرص شركات صناعة األدكية 

عمى تقديـ مزيج مف المنتجات مع العمؿ 
 عمى تحسيف كفاءة اإلنتاج

متكسطة  4 38.657 1.0904 3.629

مرتفعة  3.686المتوسط الحسابي العام لمرونة العممية االنتاجية  

 (3) الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ (t)  تم حساب قيمة*
 

الفقرات المتعمقة بمركنة العممية  إجابات كحدة المبحكثيف عف( 2 - 4 )إذ يكضح الجدكؿ

حيث تراكحت  االنتاجية  عند المبحكثيف في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف،

عمى مقياس  (3.686)بمتكسط كمي مقداره  (4.222- 3.459)المتكسطات الحسابية ليذا المتغير بيف 

ليكرت الخماسي الذم يشير إلى المستكل المرتفع لمركنة العممية االنتاجية  عند المبحكثيف في شركات 
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تمتمؾ " التي تنص  (1) إذ جاءت في المرتبة األكلى فقرة. صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف

كىك  (4.222)فنية بمتكسط حسابي بمغ مف الناحية العممية كاؿشركات صناعة االدكية االردنية  مركنة 

، فيما حصمت (88660.)، كانحراؼ معيارم بمغ (3.686)أعمى مف المتكسط الحسابي العاـ البالغ 

تعمؿ شركات صناعة االدكية االردنية  عمى مشاركة العامميف في صنع " التي تنص  (6) الفقرة

كىك أدنى مف المتكسط الحسابي  (3.459)عمى المرتبة السادسة كاألخيرة بمتكسط حسابي " قراراتيا

(. 1.1953)كانحراؼ معيارم  (3.686)الكمي كالبالغ 

كيبيف الجدكؿ أيضان التشتت المنخفض في استجابات أفراد المبحكثيف حكؿ مركنة العممية 

االنتاجية  عند المبحكثيف في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف بفقراتو كىك ما يعكس 

التقارب في كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ مستكل مركنة العممية االنتاجية  عند 

كيشير الجدكؿ أيضان إلى التقارب في . المبحكثيف في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف

قيـ المتكسطات الحسابية، إذ نالحظ أنو مف خالؿ مستكيات الداللة أنو لـ تكف ىناؾ اختالفات في 

كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ العبارات المككنة لمركنة العممية االنتاجية  عند 

المبحكثيف في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف حيث كانت كافة مستكيات الداللة أقؿ 

كبشكؿ عاـ يتبيف أف مستكل مركنة العممية االنتاجية  عند المبحكثيف في . لجميع الفقرات (0.05)مف 

شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف محؿ الدراسة مف كجية نظر كحدة المعاينة كالتحميؿ 

. كاف مرتفعان 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مرونة التعديل  في شركات صناعة : (3 - 4)جدول 
   االدوية االردنية  في مدينة عمان

المتوسط مرونة التعديل   ت
الحسابي 

االنحراف 
 t قيمة المعياري 

ترتيب أىمية 
الفقرة 

مستوى 
األىمية 

7 
نية القدرة  شركات صناعة االدكية االردتمتمؾ

عمى تقديـ االنكاع المختمفة مف المنتكجات 
 مع االمكانيات عمى تعدليا كتطكيرىا

 مرتفعة 1 48.089 89660. 3.7111

8 

نية كافة شركات صناعة االدكية االردتكفر 
الفنيف  )الكسائؿ كالمكار التي تتيح لمعامميف 

المكارد كاالجيزة التي يحتاجكنيا  (كالباحثيف 
 لتطكير كتعديؿ المنتجات الحالية

 متكسطة 3 39.141 1.0356 3.4889

9 

نية شركات صناعة االدكية االردتتسـ 
بالعالقات كاالرتباطات مع المصادر 

المختمفة كالمتعددة لتجييز المكاد االكلية 
  بكفاءة كفاعمية

 مرتفعة 2 46.222 93100. 3.7037

10 

نية شركات صناعة االدكية االردمقدرة 
االستخاـ االمثؿ لمتطمبات المعالجة 

 المتشابيو عند التحكؿ بيف منتج كمنتج اخر
 متكسطة 4 34.264 1.1228 3.3111

11 

نية شركات صناعة االدكية االردتحافظ 
بتصنيع منتجات جديدة معدلة عمى جكدة 

 المخرجات كالتكاليؼ
متكسطة  5 34.792 1.0785 3.2296

 توسطةم 3.4888المتوسط الحسابي العام لمرونة التعديل   
( 3)الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ  (t) تم حساب قيمة *
 
 

إجابات المبحكثيف عف العبارات المتعمقة بمركنة التعديؿ  في شركات صناعة  (3 - 4)كيشير الجدكؿ 
-3.2296) االدكية االردنية  في مدينة عماف، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغير بيف

عمى مقياس ليكرت الخماسي الذم يشير إلى المستكل  (3.4888)بمتكسط كمي مقداره  (3.7111
إذ جاءت في المرتبة . المتكسط لمركنة التعديؿ  في شركات صناعة االدكية االردنية في مدينة عماف

نية بالعالقات كاالرتباطات مع المصادر المختمفة شركات صناعة االدكية االردتتسـ " األكلى فقرة 
كىك أعمى مف  (3.7111)بمتكسط حسابي بمغ " كالمتعددة لتجييز المكاد االكلية بكفاءة كفاعمية 

" ، فيما حصمت الفقرة (0.8966)كانحراؼ معيارم بمغ  ،(3.4888)المتكسط الحسابي العاـ البالغ 
 "نية بتصنيع منتجات جديدة معدلة عمى جكدة المخرجات كالتكاليؼشركات صناعة االدكية االردتحافظ 
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كىك أدنى مف المتكسط الحسابي الكمي  (3.2296) الخامسة كاألخيرة بمتكسط حسابي عمى المرتبة
 (.1.0785)كانحراؼ معيارم  (3.4888)كالبالغ 

 
 

كيبيف الجدكؿ أيضان التشتت المنخفض في استجابات أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ مركنة 

التعديؿ  في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف بفقراتو كىك ما يعكس التقارب في 

كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ مستكل مركنة التعديؿ  في شركات صناعة االدكية 

كيشير الجدكؿ أيضان إلى التقارب في قيـ المتكسطات الحسابية، إذ نالحظ . االردنية  في مدينة عماف

أنو مف خالؿ مستكيات الداللة أنو لـ تكف ىناؾ اختالفات في كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة 

كالتحميؿ حكؿ العبارات المككنة لمركنة التعديؿ  في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف 

كبشكؿ عاـ يتبيف أف مستكل مركنة . لجميع الفقرات (0.05)حيث كانت كافة مستكيات الداللة أقؿ مف 

التعديؿ  في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف محؿ الدراسة مف كجية نظر كحدة 

. المعاينة كالتحميؿ كاف متكسطان 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى مرونة المكائن  في شركات صناعة : (4 - 4)جدول 
 االدوية االردنية  في مدينة عمان  

 

المتوسط مرونة المكائن  ت
الحسابي 

االنحراف 
 tقيمة المعياري 

ترتيب أىمية 
الفقرة 

مستوى 
األىمية 

12 
نية شركات صناعة االدكية االردتمتمؾ 

مكائف ذات قدرة عمى تنفيذ عدد كبير مف 
 العمميات المتنكعة

 مرتفعة 1 50.964 88660. 3.8889

13 

شركات صناعة تسطيع المكائف في 
نية العمؿ لساعات طكيمة االدكية االرد
    كباستمرارية

 مرتفعة 2 49.385 86780. 3.6889

المقدرة عمى االنتقاؿ مف عممية الخرل  14
 متكسطة 5 38.874 1.06271 3.5556 بكف الحاجة لكقت كبير لمتييئة كاالعداد

15 
عدـ كجكد تكمفة عالية عند االنتقاؿ مف 

 متكسطة 6 46.367 87980. 3.5111 عممية الخرل

16 

شركات تمتمؾ المكائف المتكفره في 
نية القدرة الكافية صناعة االدكية االرد

عمى التعامؿ مع عدد مف المدخالت ذات 
 االختصاص كالخصائص المختمفة

 متكسطة 3 45.974 91910. 3.6370

17 
لممكائف في شركات صناعة األدكية القدرة 
عمى التعامؿ مع عدد مف المدخالت ذات 

 .الخصائص المختمفة دكف أم اشكالية
متكسطة  4 46.719 88610. 3.5630

متوسطة  3.6407المتوسط الحسابي العام لمرونة المكائن 
( 3)الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ  (t)تم حساب قيمة  *

 
إجابات كحدة المعاينة كالتحميؿ عف العبارات المتعمقة بمركنة  (4-4)كما يظير الجدكؿ 

المكائف في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف ، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية 

عمى مقياس ليكرت الخماسي  (3.6407)بمتكسط كمي مقداره  (3.5556- 3.8889)ليذا المتغير بيف 

الذم يشير إلى المستكل المتكسط لمركنة المكائف في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف 

نية مكائف ذات قدرة عمى تنفيذ شركات صناعة االدكية االردتمتمؾ "إذ جاءت في المرتبة األكلى فقرة . 

كىك أعمى مف المتكسط الحسابي  (3.8889)بمتكسط حسابي بمغ " عدد كبير مف العمميات المتنكعة
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عدـ كجكد تكمفة عالية "، فيما حصمت الفقرة (0.8866)، كانحراؼ معيارم بمغ (3.6407)العاـ البالغ 

كىك أدنى  (3.5111)عمى المرتبة السادسة كاألخيرة بمتكسط حسابي " عند االنتقاؿ مف عممية الخرل

(. 0.8798)كانحراؼ معيارم  (3.6407)مف المتكسط الحسابي الكمي كالبالغ 
 

كيبيف الجدكؿ أيضان التشتت المنخفض في استجابات أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ مركنة 

المكائف في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف بفقراتو كىك ما يعكس التقارب في 

كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ مستكل مركنة المكائف  في شركات صناعة االدكية 

كيشير الجدكؿ أيضان إلى التقارب في قيـ المتكسطات الحسابية، إذ نالحظ . االردنية  في مدينة عماف

أنو مف خالؿ مستكيات الداللة أنو لـ تكف ىناؾ اختالفات في كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة 

كالتحميؿ حكؿ العبارات المككنة لمركنة المكائف في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف 

كبشكؿ عاـ يتبيف أف مستكل مركنة . لجميع الفقرات (0.05)حيث كانت كافة مستكيات الداللة أقؿ مف 

المكائف  في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف محؿ الدراسة مف كجية نظر كحدة 

. المعاينة كالتحميؿ كاف متكسطان 
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 :في مدينة عمان االردنية االدوية في شركات صناعة األداء المؤسسي: ثانياً 

 

لكصؼ كتحميؿ ابعاد األداء المؤسسي  في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف 

، لجأت  الباحثة إلى إستخداـ المتكسطات (االداء التنظيمي ، االداء البشرم ، االداء االقتصادم)

الحسابية كاإلنحرافات المعيارية، كأىمية الفقرة كما ىك مكضح بالجداكؿ  

(. 8 - 4)؛  (7 - 4)؛  (6 - 4)؛  (5 - 4)

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى األداء المؤسسي  في شركات صناعة االدوية : (5 - 4)جدول 
االردنية  في مدينة عمان 

 

األداء المؤسسي   ت
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 tقيمة 
ترتيب أىمية 

الفقرة 
مستوى 
األىمية 

 مرتفعة 1 52.096 0.79796 3.5778 االداء التنظيمي  1

 متكسطة 2 48.001 0.84540 3.4926 االداء البشرم  2

 متكسطة 3 42.105 0.92903 3.3666 االداء االقتصادم 3

 توسطةم 3.479 داء المؤسسيالمتوسط الحسابي العام لال

 

إجابات كحدة المعاينة كالتحميؿ عف المتغير المتعمؽ باألداء المؤسسي   (5-4)كما يبيف الجدكؿ

في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغير 

عمى مقياس ليكرت الخماسي الذم يشير إلى  (3.479)بمتكسط كمي مقداره  (3.3666-3.5778) بيف

إذ جاء في . في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف  لألداء المؤسسيرتفعالمستكل الـ

كىك أعمى مف المتكسط الحسابي  (3.5778)المرتبة األكلى بعد االداء التنظيمي  بمتكسط حسابي بمغ 

  ، فيما حصؿ بعد االداء البشرم  عمى(0.79796) ، كانحراؼ معيارم بمغ(3.479)العاـ البالغ 
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( 3.479)كىك أدنى مف المتكسط الحسابي الكمي كالبالغ  (3.4926)لثانية  بمتكسط حسابي لمرتبة اا

كىك  (3.3666)كاخيرا جاء بعد االداء االقتصادم بمتكسط حسابي . (0.84540)كانحراؼ معيارم 

(.   0.92903)كانحراؼ معيارم  (3.479)أدنى مف المتكسط الحسابي الكمي كالبالغ 

كيبيف الجدكؿ أيضان التشتت المنخفض في استجابات أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ األداء 

المؤسسي  في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف بابعادىا كىك ما يعكس التقارب في 

كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ مستكل األداء المؤسسي  في شركات صناعة االدكية 

كيشير الجدكؿ أيضان إلى التقارب في قيـ المتكسطات الحسابية، إذ نالحظ . االردنية  في مدينة عماف

أنو مف خالؿ مستكيات الداللة أنو لـ تكف ىناؾ اختالفات في كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة 

في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف  كالتحميؿ حكؿ العبارات المككنة لألداء المؤسسي

كبشكؿ عاـ يتبيف أف مستكل األداء . لجميع االبعاد (0.05)حيث كانت كافة مستكيات الداللة أقؿ مف

المؤسسي  في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف محؿ الدراسة مف كجية نظر كحدة 

. المعاينة كالتحميؿ كاف متكسطان 
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 شركات صناعة داء التنظيمي لمستوى االtالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  : (6 - 4)جدول 
االدوية  األردنية الخاصة في مدينة عمان   

المتوسط االداء التنظيمي   ت
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

ترتيب أىمية  tقيمة 
الفقرة 

مستوى 
األىمية 

18 
شركات صناعة األدكية مف أجؿ تخطط إدارة 

التحسيف المستمر في جميع مجاالتيا التي 
 .تقـك بيا

 مرتفعة 1 50.788 90490. 3.9556

19 

تقـك إدارة شركات صناعة األدكية بتكفير 
المستمزمات البشرية كالمادية كالمالية بالكقت 

المناسب لتنفيذ أنشطتيا المتعمقة بخدمة 
 .العمالء

 مرتفعة 2 44.164 97630. 3.7111

تسعى إدارة شركات صناعة األدكية لتحقيؽ  20
 متكسطة 3 37.470 1.1094 3.5778 .رضا العمالء

21 

تقـك إدارة شركات صناعة األدكية بشكؿ 
دكرم بمراجعة سياساتيا المتعمقة بتحقيؽ 

حاجات العمالء كتحقيؽ رضاىـ، كتسكيؽ 
خدماتيا مف خالؿ الكسائؿ التكنكلكجية 

. لمتاحة

 متكسطة 6 35.981 1.0811 3.3481

22 
تعمؿ إدارة شركات صناعة األدكية عمى 

تصميـ عممياتيا التنظيمية بشكؿ يتناسب مع 
 .رضا العمالء كاقتراحاتيـ

متكسطة  4 38.529 1.0498 3.4815

23 
تقـك إدارة شركات صناعة األدكية األردنية 

بإجراء دراسات كبحكث لمتعرؼ عمى حاجات 
 .كرغبات الزبائف بشكؿ دكرم

متكسطة  5 37.483 1.0516 3.3926

متوسطة  3.5778 لالداء التنظيميالمتوسط الحسابي العام 
( 3)الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ  (t)تم حساب قيمة  *
 

إجابات كحدة المعاينة كالتحميؿ عف العبارات المتعمقة باالداء  (6 - 4)كما يبيف الجدكؿ 

التنظيمي  في شركات صناعة االدكية االردنية  ، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا المتغير 

عمى مقياس ليكرت الخماسي الذم يشير إلى  (3.5778)بمتكسط كمي مقداره  (3.3481-3.9556)بيف

إذ  . عمافصناعة االدكية االردنية  في مدينة  في شركاتداء التنظيميالمستكل المتكسط لال
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تخطط إدارة شركات صناعة األدكية مف أجؿ مركنة التصنيع جاءت في المرتبة األكلى فقرة  

كىك أعمى مف المتكسط الحسابي  (3.9556) بمتكسط حسابي بمغ .في جميع مجاالتيا التي تقـك بيا

، فيما حصمت الفقرة  تقـك إدارة شركات (0.9049) ، كانحراؼ معيارم بمغ(3.5778)العاـ البالغ 

صناعة األدكية بشكؿ دكرم بمراجعة سياساتيا المتعمقة بتحقيؽ حاجات العمالء كتحقيؽ رضاىـ، 

عمى المرتبة الخامسة كاألخيرة بمتكسط . كتسكيؽ خدماتيا مف خالؿ الكسائؿ التكنكلكجية المتاحة

كانحراؼ معيارم  (3.5778)كىك أدنى مف المتكسط الحسابي الكمي كالبالغ  (3.3481)حسابي 

(1.0811 .)
 

كيبيف الجدكؿ أيضان التشتت المنخفض في استجابات أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ االداء 

التنظيمي  في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف بفقراتو كىك ما يعكس التقارب في 

كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ مستكل االداء التنظيمي  في شركات صناعة االدكية 

كيشير الجدكؿ أيضان إلى التقارب في قيـ المتكسطات الحسابية، إذ نالحظ . االردنية  في مدينة عماف

أنو مف خالؿ مستكيات الداللة أنو لـ تكف ىناؾ اختالفات في كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة 

 في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف حيث داءكالتحميؿ حكؿ العبارات المككنة لال

كبشكؿ عاـ يتبيف أف مستكل االداء . لجميع الفقرات (0.05)كانت كافة مستكيات الداللة أقؿ مف 

التنظيمي  في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف محؿ الدراسة مف كجية نظر كحدة 

. المعاينة كالتحميؿ كاف متكسطان 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى االداء البشري  في شركات صناعة : (7 - 4)جدول 
  االدوية االردنية  في مدينة عمان

المتوسط االداء البشري   ت
الحسابي 

االنحراف 
 tقيمة المعياري 

ترتيب أىمية 
الفقرة 

مستوى 
األىمية 

24 
شركات صناعة األدكية عمى تعمؿ إدارة 

تحديد فجكة األداء لمعامميف فييا بيف 
 .المتحقؽ كالمطمكب

 مرتفعة 1 44.662 97890. 3.7630

25 
تستعيف إدارة شركات صناعة األدكية 

بمراكز كمعاىد متخصصة لتطكير أداء 
 .الكادر اإلدارم فييا

 متكسطة 3 39.572 1.0418 3.5481

26 
تقـك إدارة شركات صناعة األدكية بمنح 

المكافآت كالحكافز لمعامميف المتميزيف فييا 
 .كالمتمتعيف بالقدرات اإلبداعية

 متكسطة 2 41.097 1.0366 3.6667

27 

تتبنى إدارة شركات صناعة األدكية معايير 
كاضحة كمكضكعية لتقييـ أداء العامميف 

 .فييا بكافة مستكياتيا اإلدارية

 متكسطة 4 37.846 1.0711 3.4889

28 
تخضع إدارة شركات صناعة األدكية كافة 
العامميف فييا لعممية تقكيـ أدائيـ باختالؼ 

 .كظائفيـ باستمرار

 متكسطة 5 32.043 1.1871 3.2741

29 
لدل إدارة شركات صناعة األدكية مركنة 
في مكاجية التغيرات غير المتكقعة عمى 
 .جكدة العمؿ المنجز في البيئة التنافسية

متكسطة  6 28.341 1.3179 3.2148

متوسطة  3.4926المتوسط الحسابي الالداء البشري 
 (3) الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ (t) تم حساب قيمة *

 

إجابات كحدة المعاينة كالتحميؿ عف العبارات المتعمقة االداء  (7 - 4)كأخيران، يبيف الجدكؿ 

في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذا  البشرم

عمى مقياس ليكرت الخماسي  (3.4926)بمتكسط كمي مقداره  (3.2148 - 3.7630)المتغير بيف 

الذم يشير إلى المستكل المتكسط الالداء البشرم في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف 

تعمؿ إدارة شركات صناعة األدكية عمى تحديد فجكة األداء لمعامميف إذ جاءت في المرتبة األكلى فقرة . 

كىك أعمى مف المتكسط الحسابي العاـ  (3.7630) بمتكسط حسابي بمغ .فييا بيف المتحقؽ كالمطمكب
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لدل إدارة شركات صناعة ، فيما حصمت الفقرة (44.662)، كانحراؼ معيارم بمغ (3.4926)البالغ 

 عمى .األدكية مركنة في مكاجية التغيرات غير المتكقعة عمى جكدة العمؿ المنجز في البيئة التنافسية

كىك أدنى مف المتكسط الحسابي الكمي كالبالغ  (3.2148)المرتبة السادسة كاألخيرة بمتكسط حسابي 

(. 28.341)كانحراؼ معيارم  (3.4926)

 

كيبيف الجدكؿ أيضان التشتت المنخفض في استجابات أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ االداء 

البشرم  في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف بفقراتو كىك ما يعكس التقارب في 

كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ مستكل االداء البشرم  في شركات صناعة االدكية 

كيشير الجدكؿ أيضان إلى التقارب في قيـ المتكسطات الحسابية، إذ نالحظ . االردنية  في مدينة عماف

أنو مف خالؿ مستكيات الداللة أنو لـ تكف ىناؾ اختالفات في كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة 

كالتحميؿ حكؿ العبارات المككنة الالداء البشرم في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف 

كبشكؿ عاـ يتبيف أف مستكل االداء . لجميع الفقرات (0.05)حيث كانت كافة مستكيات الداللة أقؿ مف 

البشرم  في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف محؿ الدراسة مف كجية نظر كحدة 

. المعاينة كالتحميؿ كاف متكسطان 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االداء االقتصادي في شركات صناعة : (8 - 4)جدول 
   االدوية االردنية  في مدينة عمان

 ت
المتوسط  األداء االقتصادي

الحسابي 
االنحراف 
ترتيب أىمية  tقيمة المعياري 

الفقرة 
مستوى 
األىمية 

تقـك إدارة شركات صناعة األدكية بقياس مستكل  30
 .انتاجية العامميف فييا

 متكسطة 6 27.475 1.3094 3.0963

تحرص إدارة شركات صناعة األدكية عمى شراء  31
 .المكاد األكلية كفقان لألسعار األقؿ سعرا

 متكسطة 1 39.364 1.0801 3.6593

32 
إلدارة شركات صناعة األدكية القدرة عمى خمؽ 

القيـ الجديدة المتكلدة عف العممية االنتاجية كمدل 
 .مساىمتيا في رفع ارباح الشركة

 متكسطة 2 38.095 1.0641 3.4889

33 

تقـك إدارة شركات صناعة األدكية بتطكير ثقافة 
البيع كالتكزيع كالتي تعتمد عمى ضركرة كجكدة 

 .مخزكف دكف كجكد أم اعباء اقتصادية

 متكسطة 3 36.173 1.0849 3.3778

34 
تيتـ إدارة شركات صناعة األدكية بقياس أداء 

الكحدات كاألنشطة االقتصادية فييا باالستناد إلى 
 .النتائج التي حققيا بشكؿ دكرم

 متكسطة 5 30.909 1.2168 3.2370

35 
تكلي شركات صناعة األدكيةتقييـ االداء 
االقتصادم اىتماما كبيرا في لمكشؼ عف 
 .االختالالت فيياكمعالجتيا بصكرة سريعة

 متكسطة 4 31.589 1.2287 3.3407

متوسط  3.3667المتوسط الحسابي العام الالداء االقتصادي 
( 3)الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي لمفقرة والبالغ  (t) تم حساب قيمة *
 
إجابات كحدة المعاينة كالتحميؿ عف العبارات المتعمقة باالداء  (8 - 4) إذ يكضح الجدكؿ  

االقتصادم في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف، حيث تراكحت المتكسطات الحسابية 

عمى مقياس ليكرت  (3.3667)بمتكسط كمي مقداره  (3.6593 - 3.0963)ليذا المتغير بيف 

الداء االقتصادم في شركات صناعة االدكية االردنية  في ؿالخماسي الذم يشير إلى المستكل المتكسط 

تحرص إدارة شركات صناعة األدكية عمى شراء المكاد إذ جاءت في المرتبة األكلى فقرة . مدينة عماف

كىك أعمى مف المتكسط الحسابي  (3.6593) بمتكسط حسابي بمغ .األكلية كفقان لألسعار األقؿ سعرا

  تقـك إدارة  فيما حصمت الفقرة 1.050).)، كانحراؼ معيارم بمغ (3.3667)العاـ البالغ 
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 عمى المرتبة السادسة كاألخيرة بمتكسط .شركات صناعة األدكية بقياس مستكل انتاجية العامميف فييا

كانحراؼ معيارم  (3.3667)كىك أدنى مف المتكسط الحسابي الكمي كالبالغ  (3.0963)حسابي 

(1.3094 .)

 

كيبيف الجدكؿ أيضان التشتت المنخفض في استجابات أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ االداء 

االقتصادم في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف بفقراتو كىك ما يعكس التقارب في 

في شركات صناعة االدكية  كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ حكؿ مستكل االداء االقتصادم

كيشير الجدكؿ أيضان إلى التقارب في قيـ المتكسطات الحسابية، إذ نالحظ . االردنية  في مدينة عماف

أنو مف خالؿ مستكيات الداللة أنو لـ تكف ىناؾ اختالفات في كجيات نظر أفراد كحدة المعاينة 

في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة  كالتحميؿ حكؿ العبارات المككنة الالداء االقتصادم

كبشكؿ عاـ يتبيف أف مستكل . لجميع الفقرات (0.05) عماف حيث كانت كافة مستكيات الداللة أقؿ مف

االداء االقتصادم في شركات صناعة االدكية االردنية  في مدينة عماف محؿ الدراسة مف كجية نظر 

. كحدة المعاينة كالتحميؿ كاف متكسطان 

 

 :تحميل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة(: 3 ـ 4)
 

الباحثة بإجراء بعض ت قبؿ البدء في تطبيؽ تحميؿ اإلنحدار إلختبار فرضيات الدراسة قاـ

اإلختبارات كذلؾ مف أجؿ ضماف مالءمة البيانات إلفتراضات تحميؿ اإلنحدار، إذ تـ التأكد مف عدـ 

بإستخداـ معامؿ تضخـ التبايف  Multicollinearity كجكد إرتباط عاٍؿ بيف المتغيرات المستقمة

Variance Inflation Factor( VIF) ختبار التبايف المسمكح بو لكؿ متغير مف  Tolerance كا 

(. 10 )لمقيمة( VIF )متغيرات الدراسة مع مراعاة عدـ تجاكز معامؿ تضخـ التبايف المسمكح بو
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( 7 ػ 4 )كالجدكؿ رقـ(. 0.05 ) أكبر مفTolerance كأف تككف قيمة التبايف المسمكح بو 

. يبيف نتائج ىذه اإلختبارات

نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح بو  : (9 - 4)جدول 
 VIF Tolerance المتغيرات المستقمة الفرعية ت

 0.634 1.576مركنة العممية االنتاجية   1

 0.576 1.736مركنة التعديؿ   2

 0.550 1.819مركنة المكائف  3

 
 عدـ كجكد تداخؿ خطي متعدد (9- 4)يتضح مف النتائج الكاردة في الجدكؿ 

Multicollinearity  ف ما يؤكد ذلؾ قيـ معيار (مركنة التصنيع )بيف أبعاد المتغير المستقؿ ، كا 

مركنة العممية االنتاجية ، مركنة التعديؿ ، )لألبعاد المتمثمة بػ  (VIF)إختبار معامؿ تضخـ التبايف 

كما . (10)عمى التكالي كالتي تقؿ عف القيمة (1.819 ؛ 1.736؛ 1.576)كالبالغة  (مركنة المكائف

كىي أكبر  (0.634 – 0.550)تراكحت بيف  (Tolerance)يتضح أف قيـ إختبار التبايف المسمكح بو 

كتأسيسان عمى ما . كيعد ىذا مؤشران عمى عدـ كجكد إرتباط عاٍؿ بيف المتغيرات المستقمة (0.05)مف 

ف بيانات متغيرات الدراسة  تقدـ كبعد التأكد مف عدـ كجكد تداخؿ خطي بيف أبعاد المتغير المستقؿ، كا 

تخضع لمتكزيع الطبيعي فقد أصبح باإلمكاف إختبار فرضيات الدراسة في شركات صناعة االدكية 

. االردنية  في مدينة عماف في األردف
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    :اختبار فرضيات الدراسة(: 4 ـ 4)
  

  :HOالفرضية الرئيسة

مركنة ، مركنة العممية االنتاجية) بأبعاده مجتمعة لمركنة التصنيعال يكجد أثر ذم داللة إحصائية 

االداء ، االداء التنظيمي) في شركات بأبعاده مجتمعة المؤسسيعمى االداء  (مركنة المكائف، التعديؿ 

.  (α ≤ 0.05) كذلؾ عند مستكل داللة معنكية  (داء االقتصادم، كاالاالبشرم 

أبعاد تحميؿ االنحدار البسيط لمتحقؽ مف أثر  ة الباحثتلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية استخدـ

( مركنة المكائف، مركنة التعديؿ ،مركنة العممية االنتاجية) لمركنة التصنيعالمتغير المستقؿ مجتمعة 

(  داء االقتصادم، كاالاالداء االبشرم ، االداء التنظيمي )بأبعاده أيضا مجتمعة المؤسسي االداء   عمى

 (.10 ػ 4)، ككما ىك مكضح بالجدكؿ صناعة االدكية االردنية في شركات

( 10 ـ 4)جدول 
 في شركات المؤسسي عمى  االداء مرونة التصنيعنتائج اختبار تحميل االنحدار البسيط لتأثير 

 األردنية  صناعة االدوية

المتغير 
 التابع

(R )

 االرتباط

(R2 )

معامل 
 التحديد

F 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

المتغير 
 المستقل

معامل 
االنحدار 

Β 

T 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

االداء 
 0.000 84.65 0.525 0.725 المؤسسي

مرونة 
 0.000 8.571 0.725 التصنيع

(   0.05)يككف التأثير ذا داللة إحصائية عند مستكل * 

 نتائج اختبار الفرضية التي تبحث في اثر أبعاد المتغير المستقؿ (10 - 4)يكضح الجدكؿ 

االداء عمى  (مركنة المكائف، مركنة التعديؿ ،مركنة العممية االنتاجية) لمركنة التصنيعمجتمعة 



 - 72 - 

في شركات (  داء االقتصادم، كاالاالداء التنظيمي االداء االبشرم ) بأبعاده أيضا مجتمعة المؤسسي

لمركنة إذ اشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي الى كجكد تأثير داؿ احصائيا . األردنية صناعة االدكية 

عند  (R( )0.725) بأبعاده مجتمعة، حيث بمغ معامؿ االرتباط المؤسسي مجتمعة عمى االداء التصنيع

كىك يشير الى كجكد عالقة خطية مكجبة كقكية الستراتيجيات  المتغير المستقؿ  (  0.05)مستكل 

، أم أف ما قيمتو (2R( )0.525)أما معامؿ التحديد فقد بمغ . مجتمعة مع ابعاد المتغير التابع مجتمعة

 األردنية ناتج عف التغير في ت صناعة االدكيةفي شركاالمؤسسي االداء  عمى مف التغيرات  (0.525)

 المحسكبة كالتي بمغت F بأبعادىا مجتمعة، كيؤكد معنكية ىذا التأثير قيمة مركنة التصنيعأبعاد 

الرئيسة ( الصفرية)كىذا يؤكد رفض الفرضية العدمية . (  0.05)كىي دالة عند مستكل  (84.65)

: ، كتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى

  بأبعادىا مجتمعة في عمى االداء المؤسسي مجتمعة بمرونة التصنيعوجود أثر ذو داللة إحصائية 

(.   0.05)األردنية عند مستوى داللة صناعة االدوية شركات 

 

  :الفرضية الفرعية االولى

H0.1 : مركنة العممية ) مجتمعة ا بأبعادهلمركنة التصنيعال يكجد أثر ذم داللة إحصائية

 األردنية صناعة االدكية في شركات االداء التنظيميعمى  (مركنة المكائف، مركنة التعديؿ ،االنتاجية

.  (α ≤ 0.05)كذلؾ عند مستكل داللة معنكية 
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( 11 ـ 4)جدول 

صناعة   في شركات االداء التنظيمي عمى لمرونة التصنيعنتائج اختبار تحميل االنحدار المتعدد 
 األردنية  االدوية

المتغير 
 التابع

(R )

 االرتباط

(R2 )

 معامل لتحديد

F 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

المتغيرات 
 Β المستقمة

T 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

االداء 
 التنظيمي

0.662 0.438 28.682 0.000 

مرونة 
العممية 
 االنتاجية

0.556 12.65 .0000 

مروة 
  التعديل

0.465 23.45 0.000 

مرونة 
 المكائن

-
0.002 

1.514 0.091 

(   0.05)يككف التأثير ذا داللة إحصائية عند مستكل * 

تحميؿ االنحدار المتعدد لمتحقؽ مف      كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ 

عمى  (مركنة المكائف، مركنة التعديؿ ،مركنة العممية االنتاجية) مجتمعة ا بأبعادهمركنة التصنيعأثر 

 الذم (.11 - 4)، ككما ىك مكضح بالجدكؿ  االردنيةصناعة االدكيةفي شركات  التنظيمي االداء

 مجتمعة مركنة التصنيعأبعاد يكضح الجدكؿ نتائج تحميؿ الفرضية الفرعية األكلى التي تبحث في أثر 

 التحميؿ اإلحصائي كجكد نتائجإذ أظيرت .  األردنية صناعة االدكية في شركاتاالداء التظيميعمى 

  األردنية،صناعة االدكيةفي شركات  االداء التنظيمي مجتمعة عمى لمركنة التصنيعأثر داؿ احصائيا 

كىك يشير الى عالقة مكجبة كقكية بيف ابعاد المتغير المستقؿ  R( 0.626)إذ بمغ معامؿ االرتباط 

مف  (0.391)، أم أف ما قيمتو (0.391)فقد بمغ  (2R)أما معامؿ التحديد . االداء التنظيميمجتمعة ك

 مركنة التصنيع األردنية ناتج عف التغير في صناعة االدكية في شركات االداء التنظيميالتغيرات في 

 بأبعادىا مجتمعة،
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لمركنة العممية ( 0.556) بمغت βأف قيمة درجة التأثير  (11-4)ككذلؾ يكضح الجدكؿ السابؽ 

 كىذا يعني أف الزيادة بدرجة كاحدة مركنة المكائف( 0020.)-ك كمركنة التعديؿ( 0.465)، كاالنتاجية

 صناعة االدكية في شركات االداء التنظيميسيؤدم الى زيادة في لمركنة التصنيع في مستكل االىتماـ 

 كيؤكد لمركنة المكائف( 0.002)، كمركنة التعديؿ، لممركنة العممية االنتاجية( 0.556)األردنية بقيمة 

(.   0.05)كىي دالة عند مستكل  (28.682) المحسكبة كالتي بمغت Fمعنكية ىذا التأثير قيمة 

 (الصفرية)كىذا يؤكد عدـ صحة قبكؿ الفرضية الرئيسة الثانية جزئيا، كعميو ترفض الفرضية العدمية 

 لمرونة التصنيعوجود تأثير دال احصائيا : جزئيا، كتقبؿ الفرضية البديمة جزئيا التي تنص عمى

(.   0.05) االردنية عند مستوى داللة صناعة االدوية في شركات االداء التظيمي عمىمجتمعة 

اما فيما يتعمؽ بالمتغيرات الفرعية لممتغير المستقؿ فقد أظيرت نتائج التحميؿ االحصائي كجكد 

االداء  في تحقيؽ مركنة العممية االنتاجية كمركنة التعديؿ كمركنة المكائفاثر داؿ احصائيا لكؿ مف 

ككالىما اكبر مف  (23.45)ك  (12.65) المحسكبة لكؿ منيا عمى التكالي t) ) اذ بمغت قيمة التظيمي

 -P) الجدكلية عند مستكل الداللة المعنكية المعتمدة في ىذه الدراسة كمما يؤكد ذلؾ قيمة t) )قيمة 

Value)  كىي اقؿ مف قيمة المعنكية  (0.000)ك (0.000)التي بمغت لكؿ منياما عمى التكالي

كبناء عمى ذلؾ يتـ رفض الفرضيات العدمية لكؿ منيما كقبكؿ الفرضيات . (  0.05)المعتمدة 

 عمى مركنة العممية االنتاجية كمركنة التعديؿ كمركنة المكائفالبديمة التي تشير الى كجكد أثر لكؿ مف  

في حيف قبمت الفرضية الصفرية التي تشير الى .  االردنيةصناعة االدكية في شركات االداء التنظيمي

المحسكبة  (t) ، حيث بمغت قيمة االداء التنظيمي عمى لمركنة المكائفعدـ كجكد اثر داؿ احصائيا 

اكبر مف  (  p-value)، كما جاءت قيمة (1.96)كىي اقؿ مف قيمتيا الجدكلية البالغة  (1.514)

ما يعني قبكؿ الفرضية الصفرية التي تشير  (0.05)مستكل المعنكية المعتمدة في ىذه الدراسة كالبالغة 
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 صناعة االدكية في شركات االداء التنظيمي عمى لمركنة المكائفالى عدـ كجكد تأثير داؿ احصائيا 

.   األردنية

:  الفرضية الفرعية الثانية

H012 : مرونة العممية ) مجتمعة ا بأبعادهلمرونة التصنيعال يوجد أثر ذي داللة إحصائية

 األردنية صناعة االدوية في شركات االداء البشريعمى  (مرونة المكائن، مرونة التعديل ،االنتاجية

.  α ≤ 0.05)وذلك عند مستوى داللة معنوية 

( 12 ـ 4)جدول 
صناعة  في شركات االداء البشريعمى مرونة التصنيع نتائج اختبار تحميل االنحدار المتعدد ل

األردنية  االدوية 

المتغير 
 التابع

(R )

 االرتباط

(R2 )

معامل 
 التحديد

F 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

المتغيرات 
 Β المستقمة

T 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

االداء 
 البشري

0.599 0.358 84.36 0.000 

مرونة العممية 
 االنتاجية

0.156 24.81 .0000 

 0.000 22.15 0.359  مرونة التعديل

 0.0785 1.112 0.004 مرونة المكائن

(   0.05)يككف التأثير ذا داللة إحصائية عند مستكل * 

تحميؿ االنحدار المتعدد لمتحقؽ مف أثر  باستخداـ ة الباحثت     كالختبار ىذه الفرضية قاـ

االداء عمى  (مركنة المكائف،مركنة التعديؿ ، مركنة العممية االنتاجية) مجتمعة ا بأبعادهمركنة التصنيع

يكضح تائج  الذم (.12-4)، ككما ىك مكضح بالجدكؿ االردنيةصناعة االدكية شركات  فيالبشرم

تحميؿ الفرضية الفرعية الثانية المنبثقة عف الفرضية الرئيسة االكلى كالتي صممت لكي تبحث في أثر 

إذ أظيرت .  األردنيةاالدكية االردنية في شركات االداء البشرم مجتمعة عمى مركنة التصنيعأبعاد 

في  االداء البشرم مجتمعة عمى لمركنة التصنيع التحميؿ اإلحصائي كجكد أثر داؿ احصائيا نتائج
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كىك يشير الى عالقة مكجبة  R( 0.599) إذ بمغ معامؿ االرتباط  األردنية،صناعة االدكيةشركات 

، (0.358)فقد بمغ  (2R)أما معامؿ التحديد . بشرم اؿاالداءكقكية بيف ابعاد المتغير المستقؿ مجتمعة ك

 األردنية ناتج صناعة االدكية في شركات  االداء البشرممف التغيرات في (0.358)أم أف ما قيمتو 

أف قيمة  (12-4)ككذلؾ يكضح الجدكؿ السابؽ   بأبعادىا مجتمعة،لمركنة التصنيععف التغير في 

( 0.004) ك مركنة التعديؿ( 0.359)، كلمركنة العممية االنتاجية( 0.156) بمغت βدرجة التأثير 

 سيؤدم الى زيادة لمركة التصنيع كىذا يعني أف الزيادة بدرجة كاحدة في مستكل االىتماـ مركنة المكائف

، مركنة العممية االنتاجية( 0.156) األردنية بقيمة صناعة االدكية في شركات االداء البشرمفي 

كيؤكد معنكية ىذا التأثير قيمة . مركنة المكائف( 0.004)، كبمقدار مركنة التعديؿ( 0.359)كبمقدار 

F كىي اعمى مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل الداللة المعنكية  (84.36) المحسكبة كالتي بمغت

كفي ىذه الحالة يتـ رفض الفرضية الصفرية التي . (  0.05)المعتمدة في ىذه الدراسة كالبالغ 

، كقبكؿ الفرضية البديمة االداء البشرم عمى لمركنة التصنيعتشير الى عدـ كجكد اثر داؿ احصائيا 

 في شركات االداء البشري مجتمعة عمى لمرونة التصنيعوجود تأثير دال احصائيا : التي تشير الى

(.   0.05) االردنية عند مستوى داللة صناعة االدوية

اما فيما يتعمؽ بالمتغيرات الفرعية المنبثقة عف الفرضية الفرعية الثانية فقد أظيرت نتائج التحميؿ 

 كمركنة التعديؿ مركنة التصنيع في مركنة العممية االنتاجيةاالحصائي كجكد اثر داؿ احصائيا لكؿ مف 

( 22.15)ك  (24.81) المحسكبة لكؿ منيا عمى التكالي t) )، حيث اذ بمغت قيمة االداء البشرم عمى

 الجدكلية عند مستكل الداللة المعنكية المعتمدة في ىذه الدراسة كمما يؤكد t) )ككالىما اكبر مف قيمة 

كىي اقؿ مف قيمة  (0.000)ك (0.000)التي بمغت لكؿ منياما عمى التكالي  (P- Value)ذلؾ قيمة 

كبناء عمى نتائج التحميؿ االحصائي يتـ رفض الفرضيات العدمية . (  0.05)المعنكية المعتمدة 

مركنة العممية لكؿ منيما كقبكؿ الفرضيات البديمة التي تشير الى كجكد أثر داؿ احصائيا لكؿ مف 
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في حيف تقبؿ .  األردنيةصناعة االدكية في شركات االداء البشرمعمىاالنتاجية كمركنة التعديؿ 

 في االداء البشرم عمى مركنة المكائفالفرضية العدمية التي تشير الى عدـ كجكد اثر داؿ احصائيا لؿ

كىي اقؿ مف  (1.112)المحسكبة ليذ المتغير  (t) األردنية حيث بمغت قيمة صناعة االدكيةشركات 

كىي اكبر مف مستكل  (p-value ( )0.0785)، كما جاءت قيمة (1.96)قيمتيا الجدكلية البالغة 

ما يعني قبكؿ الفرضية الصفرية التي تشير الى  (0.05)المعنكية المعتمدة في ىذه الدراسة كالبالغة 

.    األردنيةصناعة االدكية في شركات االداء البشرم عمى لمركنة المكائفعدـ كجكد تأثير داؿ احصائيا 

:  الفرضية الفرعية الثالثة

H013 : مركنة العممية االنتاجية ) مجتمعة ا بأبعادهلمرونة التصنيعال يوجد أثر ذي داللة إحصائية

 األردنية وذلك عند الدوية في شركات ااالداء االقتصاديعمى  (مركنة المكائف،مركنة التعديؿ ،

.  (α ≤ 0.05)مستوى داللة معنوية 

 
 

( 13 ـ 4)جدول 
صناعة  في شركات االداء االقتصادي عمى لمرونة التصنيعنتائج اختبار تحميل االنحدار المتعدد 

األردنية  االدوية 

المتغير 
 التابع

(R )

 االرتباط

(R2 )

معامل 
 التحديد

F 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

المتغيرات 
 Β المستقمة

T 

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

االداء 
 االقتصادي

0.528 0.278 41.65 0.000 

مرونة العممية 
 االنتاجية

0.514 33.54 .0000 

 0.000 27.89 0.442  مرونة التعديل

 0.1891 0.965 0.003 مرونة المكائن

(   0.05)يككف التأثير ذا داللة إحصائية عند مستكل * 
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تحميؿ االنحدار المتعدد لمتحقؽ مف أثر  باستخداـ ة الباحثت     كالختبار ىذه الفرضية قاـ

مركنة ،مركنة التعديؿ ،مركنة العممية االنتاجية ) مجتمعة ا بأبعادهلمركنة التصنيعاستراتيجيات 

-4)، ككما ىك مكضح بالجدكؿ   االردنيةصناعة االدكية شركات  في االداء االقتصادمعمى (المكائف

يكضح نتائج تحميؿ الفرضية الفرعية الثالثة المنبثقة عف الفرضية الرئيسة االكلى كالتي  الذم (.13

االداء  مجتمعة عمى مركنة التصنيعأبعاد المتغير المستقؿ المتمثمة في صممت لي اختبار أثر 

 التحميؿ اإلحصائي كجكد أثر داؿ نتائجإذ أظيرت .  األردنيةصناعة االدكية في شركات االقتصادم

 إذ بمغ  األردنية،صناعة االدكيةفي شركات  االداء البشرم مجتمعة عمى لمركنة التصنيعاحصائيا 

كىك يشير الى عالقة مكجبة كقكية بيف ابعاد المتغير المستقؿ مجتمعة  R( 0.528)معامؿ االرتباط 

مف  (0.278)، أم أف ما قيمتو (0.278)فقد بمغ  (2R)أما معامؿ التحديد . لالداء االقتصادم

 مركنة التصنيع األردنية ناتج عف التغير في صناعة االدكية في شركات داء االقتصادمالتغيرات في اال

 بأبعادىا مجتمعة،

لمركنة العممية ( 0.514) بمغت βأف قيمة درجة التأثير  (13-4)ككذلؾ يكضح الجدكؿ السابؽ 

 كىذا يعني أف الزيادة بدرجة كاحدة لمركنة المكائف( 0.003) ك لمركنة التعديؿ( 0.442)، كاالنتاجية

صناعة  في شركات االداء االقتصادم سيؤدم الى زيادة في لمركنة التصنيعفي مستكل االىتماـ 

، كبمقدار لمركنة التعديؿ( 0.442)، كبمقدار لمركنة العممية االنتاجية( 0.514) األردنية بقيمة االدكية

كىي  (41.65) المحسكبة كالتي بمغت Fكيؤكد معنكية ىذا التأثير قيمة . لمركنة المكائف( 0.003)

(.   0.05)اعمى مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل الداللة المعنكية المعتمدة في ىذه الدراسة كالبالغ 

لمركنة كفي ىذه الحالة يتـ رفض الفرضية الصفرية التي تشير الى عدـ كجكد اثر داؿ احصائيا 

وجود تأثير دال احصائيا : ، كقبكؿ الفرضية البديمة التي تشير الىاالداء االقتصادم عمى التصنيع
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 االردنية عند مستوى  صناعة االدويةفي شركاتاالداء االقتصادية  مجتمعة عمى لمرونة التصنيع

(.   0.05)داللة 

اما فيما يتعمؽ بالمتغيرات الفرعية المنبثقة عف الفرضية الفرعية الثانية فقد أظيرت نتائج التحميؿ 

كمركنة  مركنة التصنيع  في مركنة العممية االنتاجيةاالحصائي كجكد اثر داؿ احصائيا لكؿ مف 

( 27.89)ك  (33.54) المحسكبة لكؿ منيا عمى التكالي t) ) عمى اال، حيث بمغت قيمة التعديؿ

 الجدكلية عند مستكل الداللة المعنكية المعتمدة في ىذه الدراسة كمما يؤكد t) )ككالىما اكبر مف قيمة 

كىي اقؿ مف قيمة  (0.000)ك (0.000)التي بمغت لكؿ منياما عمى التكالي  (P- Value)ذلؾ قيمة 

كبناء عمى ذلؾ يتـ رفض الفرضيات العدمية لكؿ منيما كقبكؿ . (  0.05)المعنكية المعتمدة 

مركنة  مركنة العممية االنتاجيةالفرضيات البديمة التي تشير الى كجكد أثر داؿ احصائيا لكؿ مف 

في حيف تقبؿ الفرضية العدمية .  األردنيةصناعة االدكية في شركات داء االقتصادم عمى االالتعديؿ

صناعة  في شركات االداء البشرم عمى مركنة المكائفالتي تشير الى عدـ كجكد أثر داؿ احصائيا 

كىي اقؿ مف قيمتيا الجدكلية  (0.965)المحسكبة ليذ المتغير  (t) األردنية حيث بمغت قيمة االدكية

كىي أكبر مف مستكل المعنكية المعتمدة  (p-value( )0.1891)، كما جاءت قيمة (1.96)البالغة 

ما يعني قبكؿ الفرضية الصفرية التي تشير الى عدـ كجكد تأثير داؿ  (0.05)في ىذه الدراسة كالبالغة 

.    األردنيةصناعة االدكية في شركات االداء االقتصادم عمى لمركنة المكائفاحصائيا 
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 الفصن اخلاوص 
 

 الٍتائج والتوصيات 
 

 النتائجمناقشة  (1 ـ 5)
 النتائج المتعمقة بالتحميل الوصفي لمتغيرات الدراسة (1 ـ 1 ـ 5)

مركنة العممية )أظيرت نتائج التحميؿ الكصفي أف مستكل أبعاد مركنة التصنيع المتمثمة في 

انيا كانت مرتفعة في شركات صناعة االدكية األردنية  (مركنة المكائف، مركنة التعديؿ ، االنتاجية 

كذلؾ مف كجية نظر افراد عينة الدراسة، حيث جاءت قيـ المتكسط الحسابي العاـ لبعد مركنة العممية 

كلعؿ الباحثة تفسر ىذه النتيجة باف  (3.4888)مركنة التعديؿ  (3.686)االنتاجية في مركنة التصنيع 

شركات صناعة االدكية االردنية تعمؿ دائما عمى ادخاؿ تحسينات بسيطة بتكاليؼ منخفضة بحسب 

مركنة العممية االنتاجية في مركنة  التصنيع، إضافة الى قياـ شركات االدكية األردنية بمحاكلة البحث 

عف افضؿ الممارسات في عمؿ شركات صناعة االدكية في العالـ كمف ثـ تطبيقيا في األردف الذم 

 . يتمتع بخدمة انتاج دكائية عالية الجكدة

اما فيما يتعمؽ بنتائج التحميؿ الكصفي إلجابات افراد عينة الدراسة عمى  مركنة المكائف فقد 

، كلعؿ الباحثة تفسر ىذه النتيجة بحداثة المصطمح كعدـ تطبيقو (3.640)جاءت متكسطة حيث بمغت 

بشكؿ كبير في شركات صناعة االدكية األردنية عمى الرغـ مف اف ىذا المفيكـ نشأ في بيئة صناعة 

االدكية االردنية، كلعؿ الباحثة تعزك ىذا االمر الى اختالؼ البيئات التي أجريت فيو الدراسة عف البيئة 

. التي نشأ فييا مصطمح مركنة المكائف
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 كلقد بينت نتائج التحميؿ اإلحصائي لممتغيرات المستقمة كجكد تشتت منخفض في إجابات أفراد 

عينة الدراسة فيما يتعمؽ بالمتغيرات المستقمة كىي مركنة التصنيع كذلؾ نظرا لكجكد تقارب في كجيات 

نظر أفراد عينة الدراسة 

أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي لمتغير مركنة العممية االنتاجية في مركنة التصنيع اف متكسط  .1

ككما تراكح كىك مرتفع  (3.605)إجابات افراد عينة الدراسة عمى ىذا البعد بجميع فقراتو قد بمغ 

عمى  (3.6864 – 3.4889)متكسط إجابات افراد عينة الدراسة عمى جميع فقرات ىذا المجاؿ 

بإف االمر الذم يشير الى كجكد مركنة العممية االنتاجية مقياس ليكرت الخماسي كتستنتج الباحثة 

مؤىؿ عمميان كفنيا في شركات صناعة االدكية االردنية  كذلؾ مف كجية نظر العامميف في  

شركات صناعة االدكية  مكضكع الدراسة، كلعؿ  الباحثة تفسر عدـ مشاركة العامميف في صنع 

القرارات في  شركات صناعة االدكية اذ اف ىذه الشركات كقرارتيا محككمة بمعيايير خاصة 

 ترتتبط بتعميمات كزارة الصحة

بينت نتائج التحميؿ الكصفي إلجابات افراد عينة الدراسة أف متكسط إجابات أفراد عينة الدراسة  .2

عمى فقرات االستبانة المتعمقة بمتغير مركنة التعديؿ في شركات صناعة االدكية  كانت متكسطة اذ 

في حيف تراكحت إجابات افراد عينة  (3.4888)بمغ متكسط إجابات عينة الدراسة لجميع الفقرات 

افراد عينة الدراسة كترل الباحثة  (3.7111 – 3.2296)الدراسة المتعمقة بفقرات مركنة التعديؿ 

يكلكف اىتماما كبيرا في الفقرات التي تشير الى مركنة التعديؿ  الذم يؤدم الى سيكلة التكاصؿ بيف 

مككنات  شركات صناعة االدكية األردنية فيما ابدل افراد عينة الدراسة اىتماـ قميؿ فيما يتعمؽ 

كترل  الباحثة اف ىذا يدؿ عمى نظاميا االنتاجي باستمرار بقياـ شركات صناعة االدكية بتحديث 

اف  شركات صناعة االدكية األردنية في مدينة عماف تعتمدعمى نفسيا بشكؿ كمي في بداية االنشاء 
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ليذه المشركعات، كاف إعادة النظر في انتاج كتعديؿ كطرح منتجات يعتبر امر صعب جدا حيث 

 .يتطمب اإلمكانات المالية كالقانكنية التي تسمح بيذا التغيير

 اف ىذه النتيجة تأتي نتيجة اىتماـ إدارات شركات صناعة االدكية بأسمكب مركنة التعديؿ  .3

كأحد اىـ أدكات مركنة التصنيع إضافة الى اف شركات صناعة االدكية األردنية عممت عمى 

تكظيؼ مركنة التعديؿ كأسمكب رئيس لقياس كمقارنة أداء الشركة مع الشركات الرائدة في قطاع 

صناعة االدكية كمف ثـ التعمـ منيا في كيفية تقديـ خدمات متميزة لمزبائف كتأتي ىذه النتيجة 

 (2015،عامر،طكيقات) منسجمة النتيجة التي تـ التكصؿ الييا

اشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلجابات افراد عينة الدراسة عمى متغير مركنة المكائف بانيا  .4

جاءت متكسطة حيث بمغ متكسط إجابات افراد عينة الدراسة عمى جميع الفقرات المتعمقة بيذا 

عمى مقياس ليكرت الخماسي كىي قيمة متكسطة، في حيف تراكحت إجابات  (3.6407)المتغير 

كلعؿ  ( 3.5556-3.8889)افراد عينة الدراسة عمى الفقرات التي صممت لقياس ىذا المتغير 

كالفنييف الرغبة في تطكير العمؿ مف خالؿ  (الصيدلة المختبرية )الباحثة ترل اف امتالؾ الباحثيف 

التفاعؿ االجتماعي ىي سمة مف سمات المجتمع األردني الذم يفضؿ تغميب النكاحي االجتماعية 

 .عمى النكاحي الرسمية االمر الذم انعكس عمى إجابات افراد عينة الدراسة عمى ىذا المتغير

 

أكضحت نتائج التحميؿ الكصفي لفقرات المتغير التابع  االداء المكسسي بانيا كانت مرتفعة  .5

في حيف تراكح متكسط إجابات افراد  (3.479)حيث بمغ الكسط الحسابي لجميع فقرات ىذا البعد 

كجميعيا مرتفعة كيستنتج الباحث مف  (3.3666-3.5778)عينة الدراسة عمى ىذا المتغير بيف 

ىذه النتيجة اف شركات صناعة االدكية االردنية تسعى دائما الى امتالؾ مكارد بشرية كمادية 

 . تمكنيا مف تميز االداء  عمى الشركات األخرل
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اشارت نتائج التحميؿ الكصفي إلجابات افراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة المتعمقة  .6

، (3.4926)بالمتغير التابع االداء البشرم اف المتكسط العاـ لجميع الفقرات جاء متكسطا حيث بمغ 

 – 3.7630)في حيف تراكح متكسط إجابات افراد عينة الدراسة عمى كافة فقرات ىذا المجاؿ 

كترل  الباحثة أيضا ضركرة منح الحكافز المادية كالمعنكية لمعامميف المبدعيف ليذا كاف ، (3.2148

افراد عينة الدراسة يجيبكف بمستكل متكسط، االمر الذم ينطبؽ عمى معظـ  شركات صناعة 

االدكية التي تقدـ القميؿ مف المكافات لممتميزيف مقارنة بما ىك معمكؿ في العديد مف دكؿ العالـ 

 . المتحضر

  كشفت نتائج التحميؿ الكصفي إلجابات افراد عينة الدراسة المتعمقة بمتغير االداء االقتصادم   .7

في حيف بمغ المتكسط العاـ لفقرات ىذا المتغير  (3.6593-3.0963)انيا تراكحت بيف 

كىك متكسط  لالداء االقتصادم كتعزك الباحثة ذلؾ الى تفعيؿ شركات صناعة  (3.3667)

لعؿ االمر يعكد الى سعي شركات صناعة االدكية االردنية  االدكية األردنية لالداء االقتصادم ك

الى تحسيف خدماتيا مف خالؿ تشجيع العامميف كالعمؿ بركح الفريؽ باالضافة لكجكد تعميمات 

 صارمة

 

 

  النتائج المتعمقة باختبار فرضيات الدراسة( 2 ـ 1 ـ 5)

كشفت نتائج التحميؿ اإلحصائي لمفرضية الرئيسة األكلى عف كجكد اثر داؿ احصائيا لمركنة  .1

مركنة ،مركنة التعديؿ ،مركنة العممية االنتاجية )التصنيع بإبعادىا مجتمعة كالتي تمثمت في 

االداء ، االداء البشرم ،االداء التنظيمي)عمى االداء المؤسسي بأبعاده المتمثمة في  (المكائف

، حيث (  0.05)في شركات صناعة االدكية األردنية، كذلؾ عند مستكل داللة  (االقتصادم
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 بيف المتغير المستقؿ كالتابع قد بمغ Rكشفت نتائج التحميؿ االحصائي اف معامؿ االرتباط 

كىذا عمى كجكد عالقة مكجبة كقكية بيف ابعاد المتغير المستقؿ مجتمعة كابعاد  (0.725)

االمر الذم يشير الى R2( 0.525  )المتغير التابع مجتمعة، كقد بمغت قيمة معامؿ التحديد 

درجة التغير في المتغير التابع نتيجة التغير في المتغير المستقؿ، كتنسجـ ىذه النتيجة مع 

 (.2014،جكاد، الالمي)النتيجة التي تكصمت الييا دراسة 

كشفت نتائج التحميؿ االحصائي الخاصة باختبار الفرضية الفرعية األكلى كما انبثؽ عنيا مف  .2

فرضيات فرعية عف كجكد تأثير ذك داللة إحصائية لمركنة التصنيع بإبعادىا مجتمعة كالتي 

عمى االداء التنظيمي في  (مركنة المكائف،مركنة التعديؿ،مركنة العممية االنتاجية)تمثمت في 

  )شركات صناعة االدكية األردنية كذلؾ عند مستكل الداللة المعتمد في ىذه الدراسة 

كىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل  (28.682)المحسكبة  (F)، إذ بمغت قيمة (0.05

كىي اقؿ مف  (P-Value( )0.000)المعنكية المعتمد في ىذه الدراسة في حيف بمغت قيمة 

قيمة المعنكية المعتمدة االمر الذم يؤدم الى رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة التي 

، مركنة العممية االنتاجية )تشير الى كجكد تأثير داؿ إحصائيا لمركنة التصنيع بأبعادىا مجتمعة 

ىذا كتشير األرقاـ المستخمصة مف . عمى االداء التنظيمي (مركنة المكائف، مركنة التعديؿ 

كىي قيمة عالية، في حيف  R( 0.662)عممية التحميؿ االحصائي اف قيمة معامؿ االرتباط 

اما فيما يتعمؽ بالمتغيرات الفرعية فقد كجدت الدراسة . R2( 0.438)معامؿ التحديد  بمغت قيمة

اف مركنة العممية االنتاجية كمركنة التعديؿ كاف ليما أثر داؿ احصائيا عمى االداء التنظيمي في 

حيف لـ تجد الدراسة أثر داؿ احصائيا لمركنة المكائف عمى االداء التظيمي ، االمر الذم يمكف 

اف يفسره الباحث بحداثة مفيكـ مركنة المكائف كعدـ تطبيقو بشكؿ مكسع في شركات صناعة 
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االدكية االردنية كعمى العمـك فاف ىذه النتيجة تأتي منسجمة مع النتيجة التي تكصمت الييا 

( 2015،عامر،طكيقات)دراسة 

تشير نتائج التحميؿ االحصائي الخاص باختبار الفرضية الفرعية الثانية كما انبثؽ عنيا مف  .3

مركنة العممية )فرضيات فرعية عف كجكد اثر داؿ احصائيا لمركنة التصنيع بأبعادىا مجتمعة 

عمى االداء البشرم في شركات صناعة االدكية  (مركنة المكائف، مركنة التعديؿ، االنتاجية

( F)، إذ بمغت قيمة (  0.05)األردنية كذلؾ عند مستكل الداللة المعتمد في ىذه الدراسة 

كىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل المعنكية المعتمد في ىذه  (84.36)المحسكبة 

كىي اقؿ مف قيمة المعنكية المعتمدة االمر  (P-Value( )0.000)الدراسة في حيف بمغت قيمة 

الذم يؤدم الى رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تشير الى كجكد اثر داؿ 

مركنة ، مركنة التعديؿ، مركنة العممية االنتاجية)إحصائيا لمركنة التصنيع بأبعادىا مجتمعة 

ىذا كتشير األرقاـ المستخمصة مف عمميات التحميؿ االحصائي . عمى االداء البشرم  (المكائف

معامؿ  كىي عالقة مكجبة كقكية، في حيف بمغت قيمة R( 0.549)اف قيمة معامؿ االرتباط 

اما فيما يتعمؽ بتحميؿ المتغيرات الفرعية المنبثقة عف ىذه الفرضية فقد . R2( 0.358)التحديد 

كجدت الدراسة اف مركة العممية االنتاجية كمركنة التعديؿ كاف ليما أثر داؿ احصائيا عمى االداء 

البشرم في حيف لـ تجد الدراسة أثر داؿ احصائيا لمركنة المكائف عمى االداء البشرم، كتنسجـ 

نتائج ىذه الفرضية مع نتائج الفرضية السابقة، كلعؿ الباحثة تجتيد في تفسير ىذه النتيجة اذ اف 

 .نفيـ مركنة المكائف كتطبيقاتو لـ تنضج بعد في مجاؿ قطاع االدكية

تشير نتائج التحميؿ االحصائي الخاص باختبار الفرضية الفرعية الثالثة كما انبثؽ عنيا مف  .4

مركنة العممية )فرضيات فرعية عف كجكد اثر داؿ احصائيا لمركنة التصنيع بأبعادىا مجتمعة 

عمى االداء االقتصادم في شركات صناعة االدكية  (مركنة المكائف، مركنة التعديؿ، االنتاجية
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( F)، إذ بمغت قيمة (  0.05)األردنية كذلؾ عند مستكل الداللة المعتمد في ىذه الدراسة 

كىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكل المعنكية المعتمد في ىذه   (41.65)المحسكبة 

كىي اقؿ مف قيمة المعنكية المعتمدة االمر  (P-Value( )0.000)لدراسة في حيف بمغت قيمة 

الذم يؤدم الى رفض الفرضية العدمية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تشير الى كجكد اثر داؿ 

مركنة العممية االنتاجية، مركنة التعديؿ، مركنة )إحصائيا لمركنة التصنيع بأبعادىا مجتمعة 

ىذا كتشير األرقاـ المستخمصة مف عمميات التحميؿ االحصائي . عمى االداء االقتصادم (المكائف

معامؿ  كىي عالقة مكجبة كقكية، في حيف بمغت قيمة R( 0.528)اف قيمة معامؿ االرتباط 

اما فيما يتعمؽ بتحميؿ المتغيرات الفرعية المنبثقة عف ىذه الفرضية فقد . R2( 0.278)التحديد 

 كاف ليما أثر داؿ احصائيا عمى مركنة العممية االنتاجية كمركنة التعديؿكجدت الدراسة اف 

االداء االقتصادم في حيف لـ تجد الدراسة أثر داؿ احصائيا لممركنة المكائف  عمى االداء 

االقتصادم، كتنسجـ نتائج ىذه الفرضية مع نتائج الفرضية السابقة، كلعؿ الباحثة تجتيد في 

تفسير ىذه النتيجة الى عدـ قناعة افراد عينة الدراسة في العالقة بيف مركنة المكائف كاالداء 

االقتصادم كحيث اف اليدؼ تطكير مف مركنة المكائف ىك الكصكؿ الى األخطاء الصفرية فإف 

 الباحثة ترل اف مركنة المكائف قد يككف لو تاثير اكبر في قطاع صناعة االدكية

 
:التوصيات(: 2 ـ 5  )   

: في ضكء ما تكصمت إليو ىذه الدراسة مف نتائج فاف الباحثة تكصي بما يمي  

العمؿ عمى إيالء مركنة العممية االنتاجية المزيد مف االىتماـ في شركات صناعة االدكية  .1

االردنية  اذ تعتبر مركنة العممية االنتاجية ىي العنصر األساسي في تحقيؽ اىداؼ شركات 

. صناعة االدكية الخاصة 



 - 88 - 

كالفنييف كاالدارييف في شركات  (الصيدلة المخبرية )لمباحثيف مستمرة دكرات ك كرش عقد  .2

صناعة االدكية االردنية لتطكير كتعديؿ المنتجات كالقياـ باصدارمنتجات جديده كايضا لمبحث 

شركات صناعة االدكية  الخاصة ككيفية التغمب عمييا كذلؾ في تًاجو  في المشكالت التي 

 . ضكء ما يشيده قطاع صناعة الدكاء مف منافسة حادة

تشجيع العامميف في شركات صناعة االدكية االردنية لممساىمة في عمميات االداء البشرم   .3

كالتطكير كبما ينعكس عمى سمعة شركات صناعة االدكية االردنية كتصنيفيا بيف شركات 

 .صناعة االدكية 

كضع أنظمة حكافز مجزية كعادلة لمعامميف في شركات صناعة االدكية  عند مساىمتيـ في كؿ  .4

 .ما لو عالقة بتحقيؽ األداء المؤسسي 

لمستجدات كتطكير كسائؿ ؿ  العامميف في لشركات صناعة االدكية االردنيةالعمؿ عمى مكاكبة .5

شركات صناعة  كالمجتمعات المحمية التي تحيط في بات العامميف  لحاجات كرغمركنة التصنيع 

 .األردنية دكية اال

 

 

 

:الدراسات المستقبمية(: 3 – 5 )  
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بعد االنتياء مف ىذه الدراسة، كعمى ضكء ماسبؽ مف نتائج  يمكف أف تقترح  الباحثة بعض 

: الدراسات المستقبمية، تتمثؿ بما يمي

. دراسة دكر مركنة التصنيع  كاثره في تحقيؽ الميزة التنافسيو .1

القياـ بدراسة مقارنة الثر مركنة التصنيع  في تحقيؽ األداء المؤسسي  في القطاع الخدمي  .2

 .كاالنتاجي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راجع قائىة امل
 

 .المراجع العربية: أوالً 

  .المراجع األجنبية: ثانياً 
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 :المراجع العربية: أوالً 

  ،التفاعؿ بيف التكجو بالسكؽ كالتكجو بالتعمـ 2017ابراىيـ، بالؿ ابراىيـ، فرج اهلل، احمد مكسى ،

كأثرىما عمى المركنة االنتاجية، مجمة جامعة فمسطيف لألبحاث كالدراسات، المجمد السابع، العدد 

 .الثاني، فمسطيف

  ،أثر التمكيف في األداء التنظيمي في المستشفيات الخاصة في 2014أبك عميـ، طالب محمد ،

 .عماف، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ األكسط، األردف

  ،تفعيؿ المكارد البشرية كأثره في تحسيف األداء االقتصادم لممؤسسة، 2006إلياس، بكجعاده ،

 . أكث، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، الجزائر20رسالة ماجستير، جامعة 

 الجكدة الشاممة ك األداء المؤسسي، دراسة تطبيقية "( 2002 )البمبيسي، بدرية، الطركانة، محمد

 . ، العدد األكؿ١٧ ، مجمة مؤتة لمبحكث كالدراسات، المجمد"عمي المصارؼ التجارية في األردف

  ،أثر كمفة جكدة المنتج في أداء العمميات كفؽ االسبقيات 2007التميمي، ماجدة عبد المطيؼ ،

 حالة دراسية في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، –التنافسية 
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 املــالحــل

 

  (اإلستبانة)أسماء ُمحكمي أداة الدراسة : أوالً 

   (اإلستبانة)أداة الدراسة : ثانياً 
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( 1)ومحل 
 

 (اإلستباٌة)أمساء الشادة حمكىي أداة الذراسة : أواًل
 

 مكان العمل التخصص المقب العممي واالسم الرقم

 جامعة اإلسراء إدارة اعماؿ االستاذ الدكتكر زكريا الدكرم 1
 جامعة الزيتكنة إدارة اعماؿ االستاذ الدكتكر نجـ عبكد 2
 جامعة اإلسراء إدارة اعماؿ الدكتكر بالؿ السكارنة 3
 جامعة االسراء ادارة اعماؿ الدكتكر صالح حمداف 4
 جامعة مؤتو إدارة اعماؿ الدكتكر كامؿ الحكاجرة 5
 الجامعة االردنية إدارة اعماؿ الدكتكر سامر الدحيات 6
 جامعة الشرؽ االكسط إدارة اعماؿ الدكتكر احمد صالح 7
 جامعة اإلسراء إدارة اعماؿ الدكتكر سامي الخرابشة 8
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 (2)املمحل 
 
الذراسة إستباٌة 
 

 
 

  ،،،ألخت الفاضمة،،،  ااألخ الفاضن
 

 ،،،حتية طيبة وبعذ
 

 مركنة التصنيع عمى االداء اثر : "بعنكافتجرييا الباحثة  جزءا مف دراسة االستبانةتشكؿ ىذه 

كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ " شركات صناعة االدكية االردنية دراسة تطبيقية عمى المؤسسي 

 .عمى درجة الماجستير في إدارة األعماؿ مف جامعة اإلسراء 
 

 فقد تـ ،شركات صناعة االدكية االردنيةبالعامميف في كبما أف كحدة الدراسة قد انحصرت 

 بقدر ما تستطيع مف الدقة االستبانة اإلجابة عمى فقرات لرجماختياركـ ضمف ىذه الكحدة، لذا 

نني كالمكضكعية  المعمكمات التي سيتـ الحصكؿ عمييا بأف لكـ ، مؤكدان شكر لكـ سمفا تعاكنكـأإذ ، كا 

. ستعامؿ بسرية تامة كألغراض البحث العممي فقط

 
 لكي حشَ تعاوٌكي ةشاكر

 
 الباحث  املشرف

 والك الفكهاء  وراد عطياٌي. د
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 : والوظيفية الشخصيةالبياٌات: اجلزء األوه
 

 

 النوع االجتماعي: 
 

ذكر  أنثى  

  

 العـمـر: 
 

 (18-30أقؿ مف) ( 30 -45أقؿ مف) 
( 45-60أقؿ مف) ( 60 -فأكثر) 

 

 
 

 المؤىل التعميمي: 
 

 دبمكـ  بكالكريكس 
ماجستير  دكتكراه  

   

 عدد سنوات الخبرة :
 

 سنكات5 أقؿ مف   5 -سنكات10أقؿ مف  
10 - سنة15أقؿ مف   15 - سنة20أقؿ مف  

  سنة20 أكثر مف   
   

 المسمى الوظيفي :
 

 مدير  مساعد مدير  
رئيس قسـ   فني\  باحث 

 
مكظؼ إدارم   
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: االستباٌة وفكراتها حماور: اجلزء الثاٌي  

 الرجاء التفضؿ بإبداء درجة المكافقة التي تراىا مناسبة بالنسبة لكؿ عبارة مف العبارات 
 : ( ) كضع  إشارة مف خالؿالتالية 

 

 :(المتغير المستقل  ) التصنيع مرونة: أوالً 

ارة ــــــبــالعالرقي 
أوافل 
بشذة 

ال أوافل حمايذ أوافل 
ال أوافل 

بشذة 
رونة العملية االنتاجية م

يكجد في شركات صناعة االدكية االردنية مركنة  1
 .مف الناحية العممية كالفنية

     

2 

نية بتطكير شركات صناعة االدكية االردتقـك 
قدرات كميارات العامميف لتتكاكب مع مركنة 

العمميات االنتاجية في تصنيع كتركيبات االدكية 
الجديدة مف خالؿ اشراكيـ في برامج التدريب 

 . المختمفة داخؿ الشركة كخارجيا 

     

نية عمى تقديـ شركات صناعة االدكية االردتعمؿ  3
 .منتجات جديدة سنكيا 

     

نية خطكط شركات صناعة االدكية االردتمتمؾ  4
 انتاج تمبي اختبار كتصنيع منتجات جديدة 

     

5 
نية االىتماـ شركات صناعة االدكية االردتكلي 

الكافي الحفاظ عمى جكدة منتجاتيا القديمة كالحالية 
 .بتزامف مع تقديـ منتجات جديدة 

     

6 
األردنية عمى تحرص شركات صناعة األدكية 

تقديـ مزيج مف المنتجات مع العمؿ عمى تحسيف 
 كفاءة اإلنتاج

     

 مرونة التعديل

7 
نية القدرة عمى  شركات صناعة االدكية االردتمتمؾ

تقديـ االنكاع المختمفة مف المنتكجات مع القدرة 
 عمى تعديميا كتطكيرىا

     

8 
نية كافة الكسائؿ شركات صناعة االدكية االردتكفر 

الفنيف كالباحثيف  )كالمكارد التي تتيح لألفراد 
المكارد كاالجيزة التي يحتاجكنيا لتطكير كتعديؿ (
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 .المنتجات الحالية

9 
نية بالعالقات شركات صناعة االدكية االردتتسـ 

كاالرتباطات مع المصادر المختمفة كالمتعددة 
 لتجييز المكاد االكلية بكفاءة كفاعمية

     

10 
نية االستخداـ شركات صناعة االدكية االردمقدرة 

االمثؿ لمتطمبات المعالجة المتشابية عند التحكؿ 
 .بيف منتج كمنتج اخر

     

11 
نية عمى شركات صناعة االدكية االردتحافظ 

تصنيع منتجات جديدة معدلة عمى جكدة 
 .المخرجات كالتكاليؼ

     

  المكائنمرونة

نية مكائف ذات شركات صناعة االدكية االردتمتمؾ  12
 قدرة عمى تنفيذ عدد كبير مف العمميات المتنكعة

     

نية القدرة شركات صناعة االدكية االردلممكائف في  13
 عمى العمؿ لساعات طكيمة كباستمرارية   

 
 

    

المقدرة عمى االنتقاؿ مف عممية ألخرل دكف  14
 الحاجة ليدر كقت طكيؿ لمتييئة كاالعداد

     

عدـ كجكد تكمفة عالية عند االنتقاؿ مف عممية  15
 الخرل

     

16 
شركات صناعة االدكية تمتمؾ المكائف المتكفره في 

نية القدرة الكافية عمى التعامؿ مع عدد مف االرد
 المدخالت ذات االختصاص كالخصائص المختمفة

     

17 
لممكائف في شركات صناعة األدكية القدرة عمى 
التعامؿ مع عدد مف المدخالت ذات الخصائص 

 .المختمفة دكف أم اشكالية
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  : (التابعالمتغير  ) المؤسسي األداء: ثانياً 

 ارةــــــبــالعالرقي 
أوافل 
بشذة 

ال أوافل حمايذ أوافل 
ال أوافل 

بشذة 
 األداء التنظيمي

18 
شركات صناعة األدكية مف أجؿ تخطط إدارة 

التحسيف المستمر في جميع مجاالتيا التي تقـك 
 .بيا

     

19 
شركات صناعة األدكية بتكفير تقـك إدارة 

المستمزمات البشرية كالمادية كالمالية بالكقت 
 . المناسب لتنفيذ أنشطتيا المتعمقة بخدمة العمالء

     

شركات صناعة األدكية لتحقيؽ رضا تسعى إدارة  20
 .العمالء

     

21 

شركات صناعة األدكية بشكؿ دكرم تقـك إدارة 
بمراجعة سياساتيا المتعمقة بتحقيؽ حاجات العمالء 

كتحقيؽ رضاىـ، كتسكيؽ خدماتيا مف خالؿ 
 .الكسائؿ التكنكلكجية المتاحة

     

22 
شركات صناعة األدكية عمى تصميـ تعمؿ إدارة 

عممياتيا التنظيمية بشكؿ يتناسب مع رضا العمالء 
 .كاقتراحاتيـ

     

23 
تقـك إدارة شركات صناعة األدكية األردنية بإجراء 

دراسات كبحكث لمتعرؼ عمى حاجات كرغبات 
 .الزبائف بشكؿ دكرم

     

 األداء البشري

شركات صناعة األدكية عمى تحديد تعمؿ إدارة  24
 .فجكة األداء لمعامميف فييا بيف المتحقؽ كالمطمكب

     

25 
شركات صناعة األدكية بمراكز تستعيف إدارة 

كمعاىد متخصصة لتطكير أداء الكادر اإلدارم 
 .فييا

     

     تقـك إدارة شركات صناعة األدكية بمنح المكافآت  26
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كالحكافز لمعامميف المتميزيف فييا كالمتمتعيف 
 .بالقدرات اإلبداعية

27 
تتبنى إدارة شركات صناعة األدكية معايير كاضحة 

كمكضكعية لتقييـ أداء العامميف فييا بكافة 
 .مستكياتيا اإلدارية

     

28 
تخضع إدارة شركات صناعة األدكية كافة العامميف 

فييا لعممية تقكيـ أدائيـ باختالؼ كظائفيـ 
 .باستمرار

     

29 
شركات صناعة األدكية مركنة في لدل إدارة 

مكاجية التغيرات غير المتكقعة عمى جكدة العمؿ 
 .المنجز في البيئة التنافسية

     

 األداء االقتصادي

شركات صناعة األدكية بقياس مستكل تقـك إدارة  30
 .انتاجية العامميف فييا

     

شركات صناعة األدكية عمى شراء تحرص إدارة  31
 .المكاد األكلية كفقان لألسعار األقؿ سعرا

     

32 
شركات صناعة األدكية القدرة عمى خمؽ إلدارة 

القيـ الجديدة المتكلدة عف العممية االنتاجية كمدل 
 .مساىمتيا في رفع ارباح الشركة

     

33 
تقـك إدارة شركات صناعة األدكية بتطكير ثقافة 
البيع كالتكزيع كالتي تعتمد عمى ضركرة كجكدة 

 .مخزكف دكف كجكد أم اعباء اقتصادية

     

34 
تيتـ إدارة شركات صناعة األدكية بقياس أداء 

الكحدات كاألنشطة االقتصادية فييا باالستناد إلى 
 .النتائج التي حققيا بشكؿ دكرم

     

35 
تقييـ االداء تكلي شركات صناعة األدكية

االقتصادم اىتماما كبيرا في لمكشؼ عف 
 .االختالالت فيياكمعالجتيا بصكرة سريعة

     

 

 

 


