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فعاليت تطبيق منوذج القياس احليوى كمدخل لتحسني االداء التشغيلي 
 باملنظماث الدوائيت متعددة اجلنسياث

 ملخص البحث : 
فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل لتحسٓن االداء تهثل الٍدف العام لمبحث فِ 

وتهثمت ىٍج الوصفْ التحمٓمْ أعتهد الباحث عمِ الهالتشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات، و 
( هن الهسؤلٓن عن االىتاج بالهىظهات، توصمت الىتائج الهوافقة تجاة الهتغٓرات 338العٓىة عمِ )

التالٓة )االلتزام التىظٓهِ، هٍارات التعاون، التكٓف( باالضافة إلِ االداء التشغٓمِ، وأن الهىظهات 
ا االهتٓازات التْ ٓحصل عمٍٓا ال عاهمٓن لتعكس هدى هساٌهات الهىظهة، لٓشعروا تضع فِ اعتباٌر

ا اٌتهام الهىظهة بإقاهة عالقات طٓبة هع  أن لدٍٓم القدرة عمِ العهل التعاوىْ، وال تضع فِ اعتباٌر
تطبٓق وتهثمت االضافً العمهًٓ فِ  الجٍات الخارجٓة، واخٓرا تتىافس عمِ تخفٓض تكالٓف الهىتجات،

 .االداء التشغٓمِثر كبٓر عمِ لً هن ا ىهوذج القٓاس الحٓوى لها
 .ىهوذج القٓاس الحٓوى، االداء التشغٓمِ، الهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات الكممات المفتاحية:

Abstract 
The general objective of the research represented in the effectiveness of applying the 

biometric model as an entrance to improve the operational performance of multinational 

pharmaceutical organizations. adaptation) in addition to operational performance, and that 

organizations take into consideration the privileges obtained by employees to reflect the 

extent of the contributions of the organization, to feel that they have the ability to work 

collaboratively, and do not take into account the organization’s interest in establishing good 

relations with external parties, and finally competing to reduce product costs, The scientific 

addition was the application of the biometric model because of its significant impact on 

operational performance. 

Keywords: biometric model, operational performance, multinational pharmaceutical 

organizations. 
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 مقدمة:

ٍا واهكاىٓةة قٓاسةً، وعةرف إن عهمٓةة القٓةاس ٓٓصل إل إن التطور الهعرفْ ٓقاس بدرجة الدقة التْ
فكروا،  تعمهوا ٓو تحتاج إلِ حمول جذٓرة لإلجابة عن هوضوع القٓاس هن العاهمٓن، حٓث أىٍم ٓدركوا ٓو
م لضةةةهان صةةةحة القٓةةةاس وهةةةدى هشةةةروعٓتً،  بأىىةةةا بةةةأهس الحاجةةةة إلةةةِ القٓةةةاس بةةةل وىحتةةةاج إلةةةِ التقةةةٓو

م الهوجودٓ ن فةْ حٓاتىةا بكةل لحظةً ٓهةر بٍةا العةاهمٓن، فٓةتم اسةتخدهً لمتعةرف وبهالحظة القٓاس والتقٓو
عمةةِ ٌةةذة الهؤشةةرات التةةْ تةةم الوصةةول إلٍٓةةا هةةن خةةالل التطةةابق بةةٓن الهعرفةةة وا داء، وحةةث العةةاهمٓن 
م لهسةةاعدٌم عمةةِ اجتٓةةاز الهشةةكالت الطارئةةة، بهةةا ٓخةةدم  عمةةِ أن ٓسةةتخدهوا طرقةةا فةةْ القٓةةاس والتقةةٓو

لةةِ الحٓةةاة العهمٓةةة، وفقةةا لمةةزهن الهحةةدد فةةْ الىظةةام هةةع االلتةةزام بأبعةةاد العهةةل طهوحةةاتٍم فةةْ االىتقةةال إ
 (.2102العمهْ الدقٓق فْ الهىظهة)كٓالىو، 

ر سهة هن سهات الهىظهات الحدٓثة عمِ هر العصور، فالهىظهةات ٓواجٍةون  ٓعد التغٓٓر والتطٓو
دولْ، ههةةا دفةةع الهىظهةةات إلةةِ العدٓةةد هةةن التغٓةةرات والتطةةورات الهتسةةارعة عمةةِ الهسةةتوى الهحمةةْ والةة

ةةة حدٓثةةة، تةةتالئم هةةع ٌةةذي الهتغٓةةرات الهتالحقةةة فةةْ كافةةة  ضةةرورة البحةةث عةةن ههارسةةات وأسةةالٓب إدآر
عتبةر  الهجاالت الصىاعٓة التْ تتعاهل هعٍا الهىظهات، والتةْ تعةاىْ هىٍةا عمةِ الهسةتوى التشةغٓمْ، ٓو

ة هن أكثر القطاعات الٍاهة التْ ٍٓتم بٍا  كافةة العةاهمٓن، وتعتبةر الصةىاعات الدوائٓةة هةن قطاع ا دٓو
أكبر الصىاعات فْ العالم، وتعد هصر هن أقدم الدول فْ الصىاعة، حٓث تتطمع صىاعة عمِ جةذب 

 (.  2120الهٓزد هن االستثهارات لتىهٓة ٌذي الصىاعة)الجبور، 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة  (1

 مفيوم نموذج القياس الحيوى
( ىهوذج القٓاس الحٓوي بأىة الثقة واالٓهان الراسخ بأساس لألهن Seconds, 2013عرف )

تجاي الهىظهة لقٓاس الفوارق فْ التغٓٓر والتصحٓح الدائم والهالئم لمتطورات،  ،والسالهة فْ الهجتهع
الفارق الهَجَد بٓو الىتائج ، لقٓاس هقارىة بٓو حالتٓوىة ٓتضهن ( إ2106كها عرفة )بشعور، 

( 2109، واضاف )غٓرب، َبالتالْ تسهح بتصَر التصحٓحات الهالئهةالهرجوة،  ٌداف الهحققة َا
لمعهمٓة هو جهع َتقدٓن هعمَهات هىظهة َهَضَعٓة ، التقٓٓناجراءات تطبق فِ ٓعىْ بأىة 

َهقدار ، َالكشف عو هَاطو القَة َالضعف، الهرجَة هىٍالتحقٓق االٌداف َذلك االىتاجٓة، 
 كل هن العهالء الدخمٓٓن والخرجٓٓن.ارات فْ هٍل التغٓر الذّ حص
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 وظائف نموذج القياس الحيوى 
هن أٌم وظائف ىهوذج القٓاس الحٓوى ٌو تشخص العهل بالهىظهات، وتقدم لمهسئولٓن تقآرر لهدى 

 تحقٓقٍم لألٌداف وذلك هن خالل الىقاط التالٓة:
 الهٍارات.   هعرفة الهدى الذي وصمت الٓة الهىظهة وفْ اكتسابٍم لمعادات و  -
 التوصل إلِ اكتشاف الهشكالت وهحاولة عالجٍا عن طٓرق التوجًٓ وهعالجتٍا. -
تم التغٓر إلِ أفضل االسإلىب.    -  ىتائج ا عهال بحٓث ٓستطٓع أن ٓتم دعهٍا ٓو
 ٓساعد القٓاس القائهٓن عمِ سٓاسة العهل بالهىظهة لتكون أكثر هالئهة لمواقع.  -
 ىجاح العاهمٓن فْ أداء رسالتٍم وهدى كفاءتٍم.ٓساعد القٓاس عمِ هعرفة هدى  -
ا القٓاس.  -  تحسٓن هستوى أداء العاهمٓن االستىادًا إلِ الهعموهات التْ ٓوفٌر
م العاهمٓن عمِ اتخاذ القرارات الالزهة لتصحٓح هسار إدارتٍم.     -  ٓساعد التقٓو
 (. Raewf, 2015ٓٓزد القٓاس هن دافعٓة العهل عىد العاهمٓن) -

 موذج القياس الحيوى متغيرات ن
االدارة هع العاهمٓن عمِ أداء العهل، حٓث  هشاركة عمِ االلتزام هقٓاس االلتزام التىظٓهِ: ٓساعد -

ٓعبر عن الحالة الىفسٓة لمعاهمٓن  الذى تتكون حول هدى ارتباطٍم بالهىظهة التْ ٓعهموا بٍا، فٍو 
دافٍا، ورغبتٍم فْ بذل أكبر جٍد وعطاء االعتقاد والقبول القوي هن جاىب العاهمٓن تجاي قٓهٍا وأٌ

ٓعد (، كها Al-Jabari, 2019وااللتزام بهٍاهٍم هع الرغبة فْ االستهرار فٍٓا فْ الهستقبل)
ة االلتزان عاهة هو الظَاٌر ال االلتزان ، وتهثل أٌهٓة خاصل بشكل ا عهاهىظهات فْ حٓاة حٓٓو

فمسِ، بٍا)البقاء َرغبتً فْ ة، الهىظهأقصِ جٍد ههكو لصالح ل لبذالعاهمٓن عو استعداد 
2102.) 

هٍارات التعاون والعهل الجهاعِ: تتهثل هٍارات التعاون والعهل الجهاعِ، فْ تفعٓل روح الفٓرق،  -
والعهل الجهاعْ، حٓث ٓتكون الفٓرق هن هختمف الوحدات اإلدآرة، لدراسة واقع الهىظهة هن حٓث 

ات الهرغوبة،  هستوى استعداد الجهٓع لمتعاون، والعهل كفٓرق، عمِ ىقل العاهمٓن إلِ هستٓو
بروح لعهل (، وتتهثل الهٍارات فْ كٓفٓة أداء ا2102والتعاون والتىسٓق والتفاٌم فٓها بٓىٍم)احهد، 

ض لبعم ابعضٍ، لهساىدة  ساسٓةدة الفائاي ٌْ ذٌء الفٓرق وعضان أبٓون لتعاق اتحقٓق، وٓرلفا
(، Cooke, 2018ٓة)ردلفالهىافسة ن اهها ٓقمل ه ح،لىجاالً دون ٓرٓق وٓرفْ فدون حوٓتم  ىٍ

حٓث أىٍم ٓتهٓزون بالهٍارات الهتكاهمة بالهشاركة هع باقِ الفٓرق لتحقٓق ٌدف هشترك ٓتم تحدٓدة 
داخل الهىظهة بالتىسٓق والتفاعل والتكاهل بٓن جهٓع أعضاء الفٓرق، لٓعطِ الحٓرة الكاهمة لفٓرق 

 (.2106رات الالزهة فْ الوقت الهىاسب)بالخٓر، العهل عمِ التهكٓن فْ إتخاذ القرا
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التكٓف: ٌو قدرة العاهمٓن عمِ تحقٓق التالؤم فْ بٓئة العهل، وهن ثم تهكىً هن عقد عالقات  -
عىْ تكٓف العاهمٓن هع وزهالئٍم فْ Anderson, 2016هتهٓزة بٓىً وبٓن باقْ العاهمٓن ) (، ٓو

حقق حالة هن اإلشباع التام لحاجاتة  هن جٍة ىظرة،  والبٓئة الهحٓطة بً هن جٍة ىظر العهل، ٓو
ٓجاد حالة اىسجام تام بٓن العاهمٓن والبٓئة الهادٓة واالجتهاعٓة.  أخرى وا 

 مفيوم تحسين األداء التشغمي
عّرف القاهوس التوضٓحْ لمغة الروهاىٓة ا داء بأىً "ىتٓجة جٓدة حصل عمٍٓا أحد العاهمٓن 

ِ تعتبر أفضل ىتٓجة حصل عمٍٓا فِ الهسابقات الٓراضٓة الىة إىجا ز خاص فْ هجال الىشاط؛ ٌو
وضح ٌذا التعٓرف أن هصطمح ا داء هأخوذ فْ ا صل هن الهجاالت الهٓكاىٓكٓة  الىة ىظام تقىْ، ٓو
والٓراضٓة، هن أجل استخداهً الحًقا لتوصٓف الىتائج الجٓدة جًدا والتْ تحققت أًٓضا فْ هجاالت 

ذا ٓعىْ أن ا داء تهثل ا داء Maletič, 2018ٓتم الحصول ىتٓجة  أفضل الىتائج ) أخرى، ٌو (، ٓو
ِ ىتٓجة هقارىة بٓن  ا لمعاهمٓن فْ تقارب توجٍات الهىظهة، ٌو فْ تحقٓق ا ٌداف التْ تم إعطاٌؤ

 (.Petrillo, 2018الىتٓجة والٍدف الهطموب)
الح الدٓن، ٓعبر ا داء التشغٓمْ عن البعد التطبٓقْ لىشاط الهىظهة، فقد عرفة )ص

(، عمِ أىة ٓعبر عن الكٓفٓة التْ تستخدم بٍا الهىظهات هواردٌا وطٓرقة تفاعمٍا، فٍو اىعكاسا 2121
ر الذي تتجً صوبً عهمٓة تقٓٓم ا داء  لقدرتٍا عمِ تبىْ أسالٓبٍا وتطبٓقٍا، لذلك فٍو الجٌو

الهىظهات لتحقٓقٍا، فٍو اىة ٓهثل الىتائج الهرغوبة التْ تسعِ (ali, 2017) التشغٓمِ، كها عرفة 
ا، لذلك فإىة ٓهثل  هتعمق بالىجاح والفشل والكفاءة والفاعمٓة والهخطط والفعمْ والكهْ والىوعْ وغٌٓر

 الىشاط الشهولْ الهستهر. 
فقد عرفة بأىً "اىعكاس لكٓفٓة استخدام الهىظهة لهواردٌا البشٓرة  (Bento, 2018)آها 

أن  (Zhu, 2018)جعمٍا قادرة عمِ تحقٓق أٌدافٍا، فقد عرف والهادٓة واستغاللٍا بالصورة التْ ت
تقٓٓم االداء التشغٓمْ ٌو عبارة عن هراجعة لها تم إىجازي باالعتهاد عمِ هعآٓر العهل، فهن خالل 
ات  التقٓٓم ٓتم وضع هعآٓر لتقٓٓم االداء التشغٓمْ كهوجً وهراقب لجٍود العاهمٓن فْ كافة الهستٓو

 داف الهىظهة.اإلدآرة لتحقٓق اٌ
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 القواعد االساسية لعممية تقييم االداء التشغيمي
تٍدف هقآٓس هؤشرات ا داء التشغٓمٓة إلِ هعالجة أوجة القصور فِ الهىظهة، والتأكد هن 
أن الهوارد الهادٓة والبشٓرة تستخدم بطٓرقة صحٓحة وهالئهة، وتستىد عهمٓة تقٓٓم االداء التشغٓمْ 

ِ كالتالِ: عمِ عدة قواعد اساسٓة  ٌو
تحدٓد االٌداف: ٓقتضْ التعرف عمِ االٌداف التْ تٓرد تحقٓقٍا، بشكل واضح ودقٓق هستعٓىا  -

 باالرقام والىسب والتوصٓف الهالئم كالربحٓة والقٓهة الهضافة.
ا،  - الخطة االىتاجٓة: ٓعد وضع خطة هتكاهمة وتوضح فٍٓا الهوارد الهالٓة والبشٓرة وتحدٓد هصادٌر

 ول عمٍٓا واالسالٓب الفىٓة والتىظٓهٓة.وكٓفٓة الحص
تحدٓد هراكز الهسؤولٓة: ٌِ وحدة تىظٓهٓة هختصة بأداء عهل هعٓن ولٍا سمطة اتخاذ القرارات  -

 التْ هن شأىٍا ادارة جزءا هن ىشاط الهىظهات وتحدٓد الىتائج.
ر لٍذا الغرض، تحدٓد هعآٓر االداء التشغٓمْ: تتطمب اجراءات تقٓٓم االداء التشغٓمْ وضع هعآٓ -

ْ هجهوعة هن الهقآٓس والىسب واالسس التْ تقاس بٍا االىجازات التْ حققتٍا الهىظهة، هن  ٌو
خالل )اختٓار الهعآٓر الهىاسبة، اختٓار الهعآٓر االكثر وضوحا، ترتٓب الىسب الهختارة()خمٓفة، 

2108). 
س اعد ذلك بشكل هباشر ٓتضح أن قٓاس ا داء التشغٓمِ ٓتم إتباعة لتحقٓق ا ٌداف، ٓو

 عمِ تقٓٓم ا داء التشغٓمْ هها ٓحسن هن هستوى ا داء لدٍٓم.
 أنواع انحرافات األداء التشغيمي

ِ كالتالِ:  ٓهكن تهٓٓز عدة اىواع هن ٌذي االىحرافات ٌو
 االىحرافات الٍدفٓة: وتتهثل فْ عدم قدرة الهىظهة عمِ تحقٓق االٌداف العاهة. -
ق -  صد بٍا عدم تحقق الىتائج فْ هواعٓدٌا الهقررة.االىحرافات الزهىٓة: ٓو
 االىحرافات التآرخٓة: وتظٍر عىد هقارىة ىتائج السىة الهالٓة بالىتائج السابقة. -
 االىحرافات الكهٓة: ٌِ عدم تحقق الكهٓات الهطموبة هن االىتاجٓة. -
 االىحرافات الىوعٓة: قد تكون االىتاجٓة غٓر هستوفٓة لمهواصفات الىوعٓة. -
 ىحرافات عن ىتائج الهىظهات الهتشابٍة: وتحصل عن طٓرق هقارىة ىتائج الهىظهة بهثٓمتٍا.اال -
 االىحرافات القٓهة: قد تكون غٓر هستوفٓة قٓهة الهبٓعات كها ٌو هخطط. -
 اىحرافات حسب طٓرقة الهقارىة: عادة ها ىقارن االرقام والىتائج الفعمٓة. -
 (.Yayoe, 2019الهتحققة هن الهوازىة التخطٓطٓة)االىحرافات التخطٓطٓة: هدى تحقق الىتائج  -
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ة فْ عهمٓة تقٓٓم االداء  وهها سبق ٓتضح أن تحدٓد االىحرافات وهعالجتٍا تحتل حجر الزآو
  التشغٓمْ ولٍذا ٓكون هن الهفٓد االحاطة بٍا والتعرف عمِ اىواعٍا لمتحوط هىٍا عىد عهمٓة التحسٓن.

 أىمية األداء التشغيمي
ت دوًرا ٌاها فْ حٓاتىا الٓوهٓة، وبالتالْ تهثل الهىظهات الىاجحة عىصًرا تمعب الهىظها

رئٓسًٓا لمدول الىاهٓة، وتعتبر العدٓد هن الهىظهات بهثابة هحرك أساسِ فْ تحدٓد التقدم االقتصادي 
جوائز ىوبل  6واالجتهاعْ والسٓاسْ، ولٍذا السبب بالتحدٓد فِ اواخر القرن الهاضِ تم هىح 

الذٓن ركزوا عمِ تحمٓل الهىظهات لألداء الهستهر ٌو هحور أي هىظهة،  ىً قادرة عمِ لمباحثٓن 
 . (Mehralian, 2016) الىهو والتقدم

هكن القول بأىً  وبالتالْ فإن ا داء التشغٓمْ ٌو أحد أٌم الهتغٓرات فْ البحث اإلداري ٓو
جدٓدة لتقٓٓم أدائٍا، لذلك تم أٌم هؤشر لألداء االىتاجِ، حٓث بدأت الهىظهات فْ استكشاف طرق 

تعٓرف ا داء عمِ أىً قدرة الهىظهة عمِ استغالل بٓئتٍا لموصول إلِ تحقٓق الٍدف باستخدام هوارد 
هحدود، وادركت الهىظهة أن ىجاحٍا ٓتحقق عىدها تحقق الهىظهة أٌدافٍا )الفعالٓة( باستخدام الحد 

فكرة الهىظهة لتحقٓق  دعمٓرات التىظٓهٓة التْ اتبعت ا دىِ هن الهوارد )الكفاءة(، وبالتالْ فإن الىظ
أٌدافٍا ٓكون أدائٍا بىاًء عمِ القٓود التْ ٓفرضٍا هحدودٓة الهوارد، وأصبح الربح أحد هؤشرات ا داء 

 (Wahab, 2016) العدٓدة.
ا داء التشغٓمِ ٌو هجهوعة هن الهؤشرات الهالٓة وغٓر الهالٓة  واالىتاجٓة التْ تقدم 

تطمب الحكم والتفسٓر، ٓهكن هعموها و عهل دٓىاهٓكْ ٓو ت عن درجة تحقٓق ا ٌداف والىتائج، ٌو
توضٓح ا داء التشغٓمِ باستخدام ىهوذج سببْ ٓصف كٓفٓة تأثٓر اإلجراءات الحالٓة عمِ الىتائج 

مْ، الهستقبمٓة، وقد ُٓفٍم ا داء بشكل هختمف اعتهاًدا عمِ الشخص الهشارك فْ تقٓٓم ا داء التشغٓ
وهن الضروري تحدٓد هفٍوم ا داء لهعرفة عىاصري الههٓزة لكل ىشاط هن أالىشطة الهتبعة فِ 
 الهىظهة، وتحدٓد هستوى أداء العهمٓات االىتاجٓة، وضرورة أن تكون قادًرا عمِ تحدٓد الىتائج

(Elnihewi, 2014). 
 متغيرات األداء التشغيمي

ىتاجٓة فْ الهىظهات بأىة ترتٓب الهوارد عرف الٍدف الرئٓسْ هن وظٓفة العهمٓات اال
وا ىشطة بطٓرقة أكثر فعالٓة وكفاءة قدر اإلهكان، وأن تكون االسالٓب الهىتجة لمهىتجات والخدهات 
التْ ٓٓردٌا العهالء حقا وسٓمة فعالة الىتاج الهىتجات  والخدهات الهطموبة بأقل تكمفة وجٍد قدر 
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ة ٌْ عواهل حاسهة هٍهة بشكل استراتٓجْ لمهىظهات، كوىٍا اإلهكان، وأن أداء العهمٓات التشغٓمٓ
هٍهة استراتٓجٓا ٓعىْ أن أٌداف ا داء التشغٓمِ ٓجب أن تعتبر أٌدافا استراتٓجٓة ٓجب تحقٓقٍا، 
والٍدف الرئٓسْ لوظٓفة العهمٓات التشغٓمٓة ٌْ ىشر الهوارد الهىاسبة لدعم تحقٓق ٌذي ا ٌداف 

(Bastian, 2012 وذلك هن ،):خالل الهتغٓرات التالٓة 
تخفٓض التكمفة: ٌو ىٍج إٓجابْ هخطط لتخفٓض الىفقات، إىٍا وظٓفة تصحٓحٓة هن خالل عهمٓة  -

جب فٍم خفض التكمفة عمِ أىً تحقٓق تخفٓض حقٓقْ  التحمٓل الهستهرة لمتكالٓف والوظائف، ٓو
بهدى هالءهتٍا ودائم فْ تكمفة الوحدة لمسمع الهصىعة أو الخدهات الهقدهة دون الهساس 

جب أن ٓكون التخفٓض حقٓقًٓا فْ سٓاق  لالستخدام الهقصود أو التقمٓل هن جودة الهىتج، ٓو
أتْ التخفٓض هن خالل ٓزادة اإلىتاجٓة، وقد تكون ٓزادة اإلىتاجٓة  التصىٓع أو الخدهات الهقدهة، ٓو

اد ذات سعر أقل هن خالل الحصول عمِ كهٓة كبٓرة هن اإلىتاج هن ىفس الهرافق، واستخدام هو 
تهثل تخفٓض التكمفة فِ تقمٓل الىفقات ولكن  وجودة هختمفة دون التضحٓة بجودة الهىتج الىٍائْ، ٓو

 (.Lin, 2017حجم اإلىتاج ٓظل ثابًتا )
تحسٓن الجودة: ٌِ إحدى السهات الرئٓسٓة لالقتصاد الصىاعْ لمتركٓز الهتزآد عمِ الجودة  -

كأداة تىافسٓة رئٓسٓة وكان ُٓىظر إلِ الجودة عمِ أىٍا عاهل تهٓٓز  الداخمٓة لمتىفٓذ، بداًل هن السعر
رئٓسْ فْ السوق، هها أدى إلِ أن العدٓد هن الهىظهات تحدد العهمٓات وتحسىٍا، وتبىْ وتىفٓذ 
أىظهة إدارة الجودة الشاهمة، والحصول عمِ اعتهاد هعآٓر الجودة، وهع ذلك  فقد تزآد االٌتهام 

 ,Bhanugopan) تراتٓجٓات هراقبة العهمٓات الهتقدهة لتحسٓن عهمٓات التصىٓعهؤخًرا بتطبٓق اس
2017). 

ٌو الهستوى الذي تصل إلًٓ الهىتجات والخدهات التْ تقدهٍا الهىظهة إلِ العهالء  :وقت التسمٓم -
وفر هؤشرا عمِ إهكاىات سمسمة التوٓرد فْ  دون اىتظار لمتوصٓل، حتِ تمبْ توقعات العهٓل، ٓو

ذا الهقٓاس ٌو ا كثر أٌهٓة فْ إدارة االداء التشغٓمِ  ىً تقدٓم  الهىتجات والخدهات لمعهالء، ٌو
ٓدهج قٓاس ا داء هباشرة هن ىٍآة الهورد إلِ ىٍآة العهٓل، والسرعة تعىْ القٓام بتسمٓم الهىتجات 

تضهن ذلك اتخاذ قرارات سٓرعة لىقل الهواد والهعموهات  والخدهات لمعهالء فْ أسرع وقت ههكن، ٓو
 (.Lyria, 2013بسرعة داخل العهمٓات)

تتعمق بالقدرة عمِ تغٓٓر العهمٓات التشغٓمٓة لتمبٓة الهتطمبات الجدٓدة، ىظًرا  ن   :هروىة الخدم -
ر القدرة عمِ العهمٓات لتقدٓم  الهتطمبات ٓهكن أن تتغٓر بهرور الوقت، وتحتاج الهىظهات إلِ تطٓو

ة، باإلضافة إلِ إىتاج هجهوعة الهىتجات والخدهات، وتتضهن هىتجات وخدهات جدٓدة أو هعدل
الهروىة أًٓضا هروىة الحجم القدرة عمِ تغٓٓر حجم الهخرجات بهرور الوقت،( وهروىة التسمٓم القدرة 

 .(Darwish, 2016عمِ تغٓٓر وقت التسمٓم )
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 الدراسات السابقة
هدخل لتحسٓن االداء التشغٓمِ تىاول الباحث هوضوع فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى ك
 بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات، وذلك هن خالل الدراسات التالٓة:

 همخص الدراسات السابقة لتطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل لتحسٓن االداء التشغٓمِ  (0جدول رقم )

Liu ,

(2221)  

Linking business model design and operational performance: The mediating 

role of supply chain integration 

ن تأثٓري عمِ ا داء التشغٓمْ ٓظل غٓر الٌدف البحث تصهٓم ىهوذج ا عهال لتحسٓن ا داء، 
هكتشف، باالعتهاد عمِ ىظٓرة القدرة الدٓىاهٓكٓة، بها فْ ذلك التكاهل الخارجْ والداخمْ، العالقة بٓن 

هىظهة تصىٓع صٓىٓة فْ ثالث هوجات الختبار  030 وتهثمت العٓىة فِٓمْ، ىظام الدفاع وا داء التشغ
الىهوذج، وتوصمت الىتائج إلِ أن التكاهل الخارجْ ٓتوسط بشكل كاهل فْ تأثٓر كثافة الهعادن التْ 
تركز عمِ الحداثة عمِ ا داء التشغٓمْ، كها أن الكثافة هرتكزة عمِ الكفاءة تعهل عمِ تحسٓن ا داء 

 ٓمْ بشكل هباشر.التشغ

Vrakas & 

Caroline 

(2221)  

The effects of evolving port technology and process optimization on 

operational performance: The case study of an Australian container terminal 

operator 

هن خالل التوحٓد القٓاسْ والهركٓزة ٌدف البحث إلِ استخدام التطورات التكىولوجٓة وتحسٓن العهمٓات 
لتحسٓن جواىب هختمفة هن ا داء التشغٓمْ لمهٓىاء بأسترالٓا، وتأثٓرات العهمٓات الوطىٓة عمِ تصهٓم 
الفىاء وعهمٓاتً اإلىتاجٓة التشغٓمٓة، وتوصمت الىتائج إلِ تقدٓم خدهة العهالء، وهواءهة العهمٓات 

لتوحٓد القٓاسْ والهركٓزة والتْ تترجم إلِ أداء تشغٓمْ إٓجابْ وتوحٓدٌا، لتحسٓن العهمٓات هن خالل ا
ىتاجٓة أعمِ، وتكالٓف أقل، وعهالء أكثر رضاًء.  هن حٓث استخدام أفضل لمهعدات والهرافق، وا 

Michael, 

(2018) 

The Development of a Novel Perfused Cadaver Model with Dynamic Vital 

Sign Regulation and Real-World Scenarios to Teach Surgical Skills and Error 

Management 

ات الواقعٓة لتعمىم ٌدفت البحث ل ر ىهوذج جدٓد هع تىظٓم دٓىاهٓكْ لمقٓاس الحٓوي والسٓىآرٌو تطٓو
ض أسبوع العهل  دارة ا خطاء، وخضع ىهوذج التدٓرب التقمٓدي لمتدقٓق والتعدٓالت، وتم تفٓو الهٍارات وا 

دخال براهج اإلقاهة الهتكاهمة القٓود الهإلىة قد حفز التغٓٓرات فْ الههارسات  81لهدة  ساعة، وا 
التعمٓهٓة، توصمت الىتائج إلِ أن الهشاركٓن شعروا بأن ىهوذج الهحاكاة كان واقعًٓا وأن الهشاركة 

فْ بٓئة العهل،  ساعدتٍم عمِ اكتسابٍم هعرفة جدٓدة وتعمم تقىٓات جدٓدة وٓزادة ثقتٍم فْ أداء الهٍارة
وأن ٓكون أعضاء الفٓرق قادٓرن عمِ التفاعل بطرق تسهح بعرض عالهْ لهٍاراتٍم وبالتالِ الهساعدة 

 فْ توفٓر تقٓٓم أكثر شهواًل.

Priscilla 

(2018) 

Vital Signs in Radiologic Education: Creativity, Innovation, and Change 

دٓثة باستخدام ىهوذج القٓاس الحٓوي لمجهع بٓن االفكار والتخٓل ٌدفت البحث إلِ تحدٓد الطرق الح
البشرى، وهدى القدرة عمِ استٓعاب وجٍات ىظر وأفكار جدٓدة تؤدى إلِ تقدم تكىولوجْ ههٓز، هن 
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ختبرون هع هىاٌج  خالل الحصول عمِ البٓاىات االساسٓة الالزهة لمتىفٓذ، وجعل الهدربٓن هبدعٓن ٓو
هن هجاالت أخرى، لموصول إلِ التقدم العمهْ، هن خالل الجمسات التفاعمٓة  جدٓدة، ودهج ا فكار

القائهة، وتوصمت الىتائج إلِ تحدٓد طرق تعمٓم جٓل ا لفٓة الذي ٓتضهن تحدٓد أٌداف هحددة، 
ا بشكل هتكرر والتغذٓة العكسٓة، وتعٓزز التعمم الهوجً  باستخدام التكىولوجٓا إلثبات أٌهٓتٍا وتوفٌٓر

وتبىِ تعمم الكبار عمِ التكىولوجٓا وتطبٓق الىهوذج، وااىدهاج التكىولوجٓا فْ العهل، = وتحدٓد  ذاتٓا،
 التحدٓات الجدٓدة ا خرى.

Alyshah, 

(2016( 

Accuracy of interpreting vital signs in simulation: An empirical study of 

conformity between medical and nursing students 

ٌدف البحث لتحدٓد هدى دقة وتفسٓر ىهوذج القٓاس الحٓوي فْ الهحاكاة بٓن طالب كمٓة الطب 
والتهٓرض حول الرعآة الصحٓة، توصمت الىتائج إلِ أن هن الهحتهل أن ٓختار الطالب الهعرفة عن  

عٓة أن ىهوذج القٓاس الحٓوي لٓتوافق هع القٓم الهحددة فِ قٓاس الىهوذج، وأظٍرت التحمٓالت الىو 
ا سباب ا ساسٓة لمتوافق اختمفت بٓن طالب التهٓرض والطب هن الىاحٓة العهمٓة، وقد ٓؤثر ضغط 

 االدارة بشكل هباشر عمِ عهمٓة صىع القرار.

Pirozzi 

(2216)  

Intellectual capital and performance measurement in healthcare organizations 

An integrated new model 

دارة ا داء التىظٓهْ الهإلِ وغٓر الهإلِ ورأس ٌ ر الىهوذج الهفآٌهْ الجدٓد لقٓاس وا  دفت إلِ تطٓو
الهال الفكري فْ الهىظهات، حٓث اكتشفت العالقة بٓن رأس الهال الفكري وقٓاس ا داء التىظٓهْ فْ 

توصمت الىتائج  ،ٌذة الهىظهات، حٓث قدهت الىهوذج الجدٓد الهتكاهل هن خالل تكاهل إطار التقٓٓم
إلِ أن الىهوذج الهتكاهل الجدٓد ٓجهع بٓن رأس الهال الفكري والقٓادة وا داء، حٓث أن الهٓزة االساسٓة 
دارة رأس الهال الفكري وا داء الهإلِ أو غٓر الهإلِ باستخدام  لٍذا الىهوذج ٌْ قدرتً عمِ قٓاس وا 

 القٓاس. ىظام واحد لقٓاس سٍل التفسٓر والتقٓٓم لمبٓاىات هحل

 
 التعميق عمى الدراسات السابقة واوجو التشابو واالختالف مع الدراسات السابقة

بعض الدراسات السابقة التِ تهت فِ ٌذا الهجال هتهثاًل فِ فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس 
الحٓوى، وكذلك أٌهٓة االداء التشغٓمِٓ فِ الهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات، فٓهكن لمباحث هن 

 التوصل إلِ اوجة التشابً واالختالف هع البحث الحالِ هن خالل االتِ:
 تمثمت جوانب اختالف وتميز البحث الحالى عن الدراسات السابقة

تىاولت الدراسات عرًضا لمهفآٌم االساسٓة لتطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل لتحسٓن 
بٓق، واختمف البحث الحالِ هن حٓث االداء التشغٓمِ، وان كل دراسة تركز عمِ ٌدف هختمف لمتط

تطبٓق  تىاولت، الباحث عمم سابقة فْ حدود هحمٓة دراسة ٓوجد ال الٍدف وهجال التطبٓق، حٓث
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ثراء  الىظري اإلطار وتدعٓم  ىهوذج القٓاس الحٓوي لتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة، وا 
ر الهعرفة واالبتكار وا فكار الهصادر العمهٓة، أفادت البحوث  بعض إلِ والتوجًٍٓ السابقة فْ تطٓو

الهتىوعة الهرتبطة بالهوضوع، والتْ أسٍهت فْ بمورة هشكمة البحث الحالٓة لتكون هرتبطة بهفآٌم 
وذلك هن ىهوذج القٓاس الحٓوي، كإحدى الهوضوعات الهتطورة، التْ فرضتٍا هستجدات العصر، 

 خالل االتِ:
اء الهٓزد هن الدراسات حول تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات ال تزال الحاجة قائهة إلِ إجر  -

 الدوائٓة.
ِ )البىٓة التحتٓة، الدعم اتوفٓر هجهوعة هن الهتطمبات الٍاهة والضروٓرة  - الزهة لتطبٓق الىهوذج ٌو

 .الهادي والهعىوي، تشجٓع الدولة لمبحث العمهْ ودعهً، تدٓرب العاهمٓن( لتحسٓن االداء التشغٓمِ
ا فِ الهىظهات الدوائٓة التركٓ - ز عمِ فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى ٓهكن تىهٓتٍا واستثهاٌر

 لهعرفة ا سباب الكاهىة وراء ضعف أو قوة الثقافة والوعِ الكافِ لدى العاهمٓن. 
ٓسٍم تحسٓن االداء التشغٓمِ فِ هواكبة التطورات الهستهرة والهتالحقة التْ تشٍدٌا ثورة تكىولوجٓا  -

 عموهات فِ الهىظهات الدوائٓة.اله
 تمثمت جوانب تشابو البحث الحالى عن الدراسات السابقة

التعرف عمِ ىهوذج القٓاس الحٓوى ووظائفة االساسٓة باالضافة إلِ هتغٓراتة هن خالل 
 . التطرق لبعض الهفآٌم االساسٓة والقواعد االساسٓة لعهمٓة تقٓٓهة باالضافة إلِ أٌهٓتة

 

 مشكمة البحث (2
أدى اىتشار الهىظهات ٍد الهجتهع الهصري عددا هن التغٓرات فِ قطاع الدوائِ، حٓث ش

الدوائٓة هتعددة الجىسٓات فْ ا سواق العالهٓة إلِ تواجدٌا فْ بٓئات هختمفة هغآرة لمبٓئة الهحٓطة 
ل بالهقر الرئٓسْ فْ الدولة ا م، والتِ تكون غالبا هن الدول الصىاعٓة الكبرى حٓث تضم الدو 

( هىظهة 511هىظهة هن إجهالِ ) (428الصىاعٓة السبع الكبرى فْ العالم الهقر الرئٓسْ لحوالِ )
هتعددة الجىسٓات عمِ هستوى العالم، وتشٓر الدراسات إلِ أن ٌذي الهىظهات، تىهو بهعدل هرتفع 

و ضعف هعدل اإلىتاج الدولْ اإلجهالْ كها تسٍم ٌذي الهىظهات 01ٓصل إلِ ) ا، ٌو بىسبة %( سىٓو
%( هن الصادرات الدولٓة، فضال عن هساٌهتٍا بشكل همهوس فْ إحداث التطور التكىولوجْ 41)

( هىظهة هتعددة الجىسٓة)كهال 296%( هن االستٍالك العالهْ تتحكم فًٓ )73فْ العالم حٓث إن )
 (.2106الدٓن، 
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ل لتحسين االداء ويمكن صياغة المشكمة البحثية فى فعالية تطبيق نموذج القياس الحيوى كمدخ
 التشغيمى  بالمنظمات الدوائية متعددة الجنسيات؟

 أىداف البحث (3
تحدٓد فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل لتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة  -

 هتعددة الجىسٓات.
هوجود بٍا، التعرف عمِ هدى إدراك العاهمٓن بالهىظهات الدوائٓة  ٌهٓة ىهوذج القٓاس الحٓوي ال -

 والذي ٓهكن أن ٓكون لً فعالٓة فْ تحسٓن االداء التشغٓمِ بٍذة الهىظهات هحل البحث.
تقدٓم هقترحات لهتخذى القرار فِ الهىظهات الدوائٓة لتطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى لتحسٓن االداء  -

 التشغٓمِ.
 أىمية البحث (4
التْ ٓرتقْ بالهستوي العهمْ لمباحث، ٓسعْ الباحث وراء الهعرفة والهعموهات،  االىمية الشخصية: -

وبأٌهٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل لتحسٓن االداء التشغٓمِ لتحسٓن االداء التشغٓمِ 
 بالهىظهات الدوائٓة.

حداثة الهوضوع وىدرة إجراء دراسات تطبٓقٓة حولً تطبٓق الىهوذج فِ الهىظهات  االىمية العممية: -
عكسٓة لها تم الوصول إلًٓ هن ىتائج، هها ٓعطْ هؤشرات لهواطن القوة الدوائٓة، وأىً ٓهثل تغذٓة 

سٍم فْ الوصول هدى فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل لتحسٓن االداء  والضعف، ٓو
 التشغٓمِ.

تحدٓد فعالٓة تطبٓقىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل لتحسٓن االداء التشغٓمِ،  االىمية التطبيقية: -
الجذٓرة لهعظم التحدٓات التْ تواجً الهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات فْ ظل الٓجاد الحمول 

 ظروف التشغٓل الٓوهٓة لتكون أكثر كفاءة وتىافسًٓ هن ذي قبل.
 فرضيات البحث  (5

ا بشكل واضح، هن خالل الدراسات السابقة والتحمٓل الهىطقِ  ٓتم صٓاغة الفروض وتبٓرٌر
فِ فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى الهتهثل فِ )االلتزام التىظٓهِ، لمعالقة بٓن الهتغٓرات الهتهثمة 

 هٍارات التعاون والعهل الجهاعِ، التكٓف(، كهدخل لتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة.
)يوجد أثر ايجابي ذو داللة إحصائية لتطبيق نموذج القياس الحيوى كمدخل لتحسين االداء  

 الدوائية متعددة الجنسيات(. التشغيمى بالمنظمات
ِ كالتالِ: ىبثق هن ٌذا الفرض ثالث فروض فرعٓة ٌو  ٓو

ٓوجد أثر آجابْ ذو داللة إحصائٓة لهقٓاس االلتزام التىظٓهِ عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ  -
 بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات.
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هاعِ عمِ تحسٓن االداء ٓوجد أثر آجابْ ذو داللة إحصائٓة لهٍارات التعاون والعهل الج -
 التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات.

ٓوجد أثر آجابْ ذو داللة إحصائٓة لمتكٓف عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة  -
 هتعددة الجىسٓات. 

 متغيرات البحث (6
ٓن االداء ىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل لتحسٓقترح الباحث فِ الشكل التالِ ىهوذج لتطبٓق 

التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات وذلك هن خالل الهتغٓرات الهستقمة والتابعة، وذلك هن 
وضح Michael, 2018( ،)Priscilla, 2018( ،)Alyshah, 2016خالل الدراسات التالٓة ) (، ٓو

ا الهفترضة بٓن هتغٓرات البحث كها ت، الشكل التالِ الىهوذج الهقترح لمعالقات  الشكل التالِ:م تصوٌر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهصدر: هن إعداد الباحث
 ( الىهوذج الهقترح لمبحث1الشكل )

 منهجية الدراسة  (7
 مجتمع وعينة البحث

تكون هجتهع الدراسة هن فروع  ٓعتهد عمِ الهىٍج الوصفْ التحمٓمْ فِ البحث، ٓو
عود سبب ا ختٓار الباحث لمهجال الصىاعْ كهجال لمتطبٓق، الهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓة، ٓو

 ن ٌذا الهجال ٓعتبر هن أكبر القطاعات الجاذبة لالستثهارات ا جىبٓة الهباشرة، كها إن عدد 
( فرعا)الٍٓئة العاهة 296الهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات فِ هصر العربٓة وقت إجراء الدراسة )

حٓث تهثمت عٓىة الدراسة هن العاهمٓن الهسؤلٓن عن االىتاج (، 2121لالستثهار والهىاطق الحرة، 
ِ كالتالِ:   بٍذة الهىظهات  ٌو

 
 

 المتغير التابع

 تحسين االداء التشغيلى

 االلتزام التنظيمى

مهارات التعاون والعمل 

 الجماعى

 التكيف

 

 تحسين االداء التشغيلى

بالمنظمات الدوائية متعددة 

 الجنسيات

H1 

H2 

H3 
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 ( جدول ٓوضح بٓان بهفردات عٓىة الدراسة 2جدول )

ة فِ هصر م  شركات ا دٓو
 العاهمٓن الهسؤلٓن عن االىتاج

 الىسبة العٓىة الهجتهع
ة 0 سٓر  %33 019 0941 ىوفارتس السٓو
 %36.8 035 2057 سٓةساىوفِ الفرى 2
 %31.2 94 0753 فآزر 3

 %011 338 5851 االجهالِ
 الدوائٓة. الهصدر: هن إعداد الباحث، بىاء عمِ ادارة الهوارد البشٓرة بالهىظهات

باستخدام طٓرقة الهعآىة العشوائٓة فِ الهىظهات الدوائٓة هحل البحث، وتم تحدٓد حجم عٓىة الدراسة 
 تالٓة: بإستخدام الهعادلة ال

 Z2 *(P) * (1-P) 
SS =                                   

C2 
 وعىدها ٓكون الهجتهع هحددًا ٓتم تصحٓح حجم العٓىة بالهعادلة التالٓة:

 
SS                                                             

New SS =                                                            
     SS-1                                                        

1+              
POP                                                    

 حٓث أن:
 SS                                    .حجم العٓىة =Pop .حجم الهجتهع = 

Z (.5)± ىسبة الخطأ الهسهوح بً فْ حدود ، عن الوسط الحسابِ = عدد االىحرافات الهعٓآرة% 
P 51ىسبة وجود الظواٌر فْ العٓىة ، = ىسبة وجود الظاٌرة فْ العٓىة.% 
C .ىسبة الخطأ الهسهوح بً فْ وجود الظاٌرة فْ العٓىة = 
ٍىِ 95هستوى الثقة الذى تعهم بً الىتائج  -  أىحراف هعٓارى عن الوسط الحسابِ.0.96%، ٓو

                                  (0.69)2 ×51 (× %0-51)%            
                                           حجم العٓىة =                 

                                    (5)%2 
 هفردة. 384حجم العٓىة بدون ا خذ فْ االعتبار حجم هجتهع الدراسة = 

                                               384                         
 هفردة 338حجم العٓىة الهصصح بحجم الهجتهع = ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة =  

                                           (0-384) 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة+ 0                                      

                                            5851 
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 األساليب االحصائية المستخدمة فى تحميل البيانات 
تجهٓعٍا هن ( فِ تحمٓل البٓاىات التِ تم SPSS21تم اإلستعاىة بالبرىاهج اإلحصائِ ) 

خالل قائهة االستقصاء وتم اإلعتهاد عمِ ا سالٓب اإلحصائٓة الوصفٓة وتتهثل فِ )الوسط الحسابِ 
 واإلىحراف الهعٓارى وهعاهل االختالف(.

 أداة البحث
إستخدهت استهارة االستقصاء والهقابالت الشخصٓة والهالحظة كأداة لتجهٓع البٓاىات 

 هٓم االستهارة عمِ الىحو التالِ:لالزهة الغراض البحث، وقد تم تص
شهل الفقرات ) -  ( باالستهارة.05-0الجزء االول: ىهوذج القٓاس الحٓوى: ٓو
شهل الفقرات ) -  ( باالستهارة.20-06الجزء الثاىِ: تحسٓن االداء التشغٓمِ: ٓو
 :الدراسة واختبار الفروض نتائج (8
 ( اختبارات الصــدق والثبــــــات لمعامل كرونباخ الفاα:) 

اعتهد البحث عمِ أدوات القٓاس سابقة الذكر بٍدف التعرف عمِ هدى وضوحٍا وهصداقٓتٍا 
 فِ قٓاس الهتغٓرات، بغرض التأكد هن صدق ا داة الهستخدهة فتم استخدام هعاهل الثبات الفا

فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل لتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات كروىباخ لهتغٓرات )
( ا هر الذى اىعكس أثرة عمِ الصدق 1.842العٓىة الذى بمغ )إلجهالْ  (دوائٓة هتعددة الجىسٓاتال

رى الباحث أن القٓم السابقة تعد هرتفعة وهقبولة الغراض البحث  ،(1.907الذاتِ، حٓث بمغ ) ٓو
 العمهِ.

 باستخدام هعاهل الفا كروهباخ( هعاهل الثبات والصدق الذاتْ 3جدول رقم )
 هعاهل الصدق هعاهل الثبات الدراسةأبعاد 

إجهالْ أبعاد: فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل لتحسٓن االداء التشغٓمِ 
 بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات.

1.842 1.907 

 الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ
   تحميل نتائج البحث 
 المتغيرات المستقمة )تطبيق نموذج القياس الحيوى( .1
بحساب الهؤشر العام الهعبر عن كافة بىود إجهالْ البعد، فقد تبٓن أن  بعد مقياس االلتزام التنظيمى: -

ذا ٓشٓر إلِ وجود اتفاق بٓن آراء 1.67( باىحراف هعٓاري ٓساوى )3.78الهتوسط العام لمبعد بمغ ) (، ٌو
تضح ان أكثر العبارات آجاب ٓة )تعكس االهتٓازات التْ العٓىة عمِ اتجاٌٍم الهوافقة عمِ البعد، ٓو

(، وأن اقل 4.51تحصل عمٍٓا هدى الهساٌهات التْ تقدهٍا فِ الهىظهة(، وذلك بهتوسط حسابْ بمغ )
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العبارات آجابٓة )ارتباطك بزهالئك بجعل هن الصعب التفكٓر فْ ترك العهل بالهىظهة(، وذلك بهتوسط 
 (، وفقا لردود العٓىة.3.19حسابْ بمغ )

 ٓٓس الوصفٓة لبعد هقٓاس االلتزام التىظٓهِالهقا (4جدول )

 العبارات م
الهتوسط 
 الحسابْ

االىحراف 
 الهعٓاري

 الترتٓب

 0 1.510 4.51 تعكس االهتٓازات هدى الهساٌهات التْ تقدهٍا فِ الهىظهة. 0
 4 0.304 3.45 تشعر بأىك غٓر راض إذا تركت العهل بالهىظهة أن. 2
 5 0.538 3.19 لصعب التفكٓر فْ ترك العهل.ارتباطك بزهالئك بجعل هن ا 3
ة اإلستراتجٓة. 4 ر الهىاخ التىظٓهْ فْ ضوء الرٓؤ  2 1.944 4.17 تسعِ عمِ تطٓو
 3 0.348 3.83 ٓتهٓز الٍٓكل التىظٓهْ بسٍولة االتصال بٓن اإلدارات وا قسام 5

 - 0.029 3.78 الهتوسط العام

 الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ
بحساب الهؤشر العام الهعبر عن بىود إجهالْ البعد، فقد تبٓن أن  رات التعاون والعمل الجماعى:بعد ميا -

ذا ٓشٓر إلِ وجود اتفاق بٓن آراء 1.63( باىحراف هعٓاري ٓساوى )3.56الهتوسط العام لمبعد بمغ ) (، ٌو
تضح ان أكثر العبارات آجا بٓة )تشعر أن لدٓك القدرة العٓىة عمِ اتجاٌٍم الهوافقة لحد ها عمِ  البعد، ٓو

(، أن اقل العبارات آجابٓة  )تحترم 4.35عمِ العهل التعاوىْ هع أخٓرن(، وذلك بهتوسط حسابْ بمغ )
 (. وفقا لردود العٓىة.2.67أفكار أخٓرن وتتقبمٍا بصدر رحب(، وذلك بهتوسط حسابْ بمغ )

 جهاعِ(الهقآٓس الوصفٓة لبعد هٍارات التعاون والعهل ال5جدول )

 العبارات م
الهتوسط 
 الحسابْ

االىحراف 
 الهعٓاري

 الترتٓب

 0 0.176 4.35 تشعر أن لدٓك القدرة عمِ العهل التعاوىْ هع أخٓرن. 6
 5 0.050 2.67 تحترم أفكار أخٓرن وتتقبمٍا بصدر رحب. 7
 2 1.887 4.22 تتعاون هع فٓرق العهل بالهىظهة لتحقٓق التهٓز فِ العهل. 8
 4 0.529 3.23 مب العالقات بٓن العاهمٓن جو هن الود والتفاٌم.تغ 9
 3 0.533 3.34 ٓشجع العاهمٓن باإلدارة بعضٍم البعض لبذل أقصْ جٍد ههكن. 01

 - 0.235 3.56 الهتوسط العام

 الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ
( باىحراف 3.47ط العام لمبعد بمغ )حساب الهؤشر العام الجهالْ البعد، فقد تبٓن أن الهتوسالتكمفة: بعد -

تضح ان 1.76هعٓاري ٓساوى ) شٓر إلِ وجود اتفاق بٓن آراء العٓىة عمِ اتجاٌٍم الهوافقة لحد ها، ٓو (، ٓو
أكثر العبارات آجابٓة )لدي الهىظهة االستعداد الكاهل لمتغٓٓر إذا ها واجٍت ىدرة فْ الهوارد أو أٓة ظروف 

(، وأن اقل العبارات آجابٓة  )تٍتم إدارة الهىظهة بإقاهة عالقات 4.46مغ )أخري(، وذلك بهتوسط حسابْ ب
 (. وفقا لمعٓىة.2.68طٓبة وهفٓدة هع كل الجٍات الخارجٓة التْ تتعاهل هعٍا(، وذلك بهتوسط حسابْ بمغ )
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-  
 الهقآٓس الوصفٓة لبعد التكٓف (6جدول )

 العبارات م
الهتوسط 
 الحسابْ

االىحراف 
 الهعٓاري

 بالترتٓ

ر الدائم لهىتجاتٍا والتعاون بٓن العاهمٓن. 00  2 0.092 4.13 تسعِ الهىظهة لمتطٓو
 4 0.470 2.83 تسعِ لمحصول عمِ الهعموهات الخارجٓة التخاذ القرارات. 02
 3 0.486 3.35 تطور إدارة الهىظهة سٓاسات هستقبمٓة بدٓمة هبىٓة عمِ هعموهات داخمٓة وخارجٓة. 03

04 
االستعداد الكاهل لمتغٓٓر إذا ها واجٍت ىدرة فْ الهوارد أو أٓة ظروف لهىظهة إدارة الدي 
 أخري.

4.46 1.747 0 

 5 0.367 2.68 تٍتم الهىظهة بإقاهة عالقات طٓبة وهفٓدة هع كل الجٍات الخارجٓة التْ تتعاهل هعٍا. 05
 - 0.252 3.47 الهتوسط العام

 الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ
 التابع )تحسين االداء التشغيمى(المتغير  .2

قام الباحث بحساب الهؤشر العام الهعبر عن كافة بىود إجهالْ البعد، فقد تبٓن أن الهتوسط العام 
ذا ٓشٓر إلِ وجود اتفاق بٓن آراء العٓىة عمِ 1.51( باىحراف هعٓاري ٓساوى )3.54لمبعد بمغ ) (، ٌو

تضح ه ن الجدول ان أكثر العبارات آجابٓة )تسعِ الهىظهة اتجاٌٍم الهوافقة لحد ها، عمِ  البعد، ٓو
(، وأن اقل 4.29باستهرار لترشٓد تكالٓف الهىتجات التِ تقدهٍا لمعهالء(، وذلك بهتوسط حسابْ بمغ )

العبارات آجابٓة  )ٓكون لدى الهىظهة القدرة عمِ تسمٓم الهىتجات لمعهالء دون حدوث ارتباكات أو 
 (، وفقا لردود العٓىة.2.72ك بهتوسط حسابْ بمغ )أخطاء تؤدي لخسارتٍا(، وذل
  الهقآٓس الوصفٓة لبعد تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات (7جدول )

 العبارات م
الهتوسط 
 الحسابْ

االىحراف 
 الهعٓاري

 الترتٓب

 0 1.825 4.29 تسعِ الهىظهة باستهرار لترشٓد تكالٓف الهىتجات التِ تقدهٍا.  06
 3 1.811 4.01 تتىافس الهىظهة عمِ تخفٓض تكالٓف الهىتجات والوصول القل هعدالت الٍدر. 07
 4 0.235 3.85 تستخدم الهىظهة آلٓة لمتحقٓق ا هثل لمهىتجات باستخدام التكىولوجٓا الحدٓثة. 08

09 
ر  تهتمك الهىظهة أىظهة تكالٓف حدٓثة هن شأىٍا ترشٓد تكمفة الهواد الهستخدهة فِ تطٓو

 الهىتجات.
3.25 0.238 5 

 7 0.511 2.46 تٍتم الهىظهة بتوصٓل الهىتجات إلِ السوق حسب الجدول الزهىْ الهحدد دون أي تأخٓر. 21
 2 1.947 4.03 التعدل الهىظهة هواعٓد تسمٓم الهىتجات لمعهالء إذا تطمب االهر. 20

22 
دوث ارتباكات أو أخطاء ٓكون لدى الهىظهة القدرة عمِ تسمٓم الهىتجات لمعهالء دون ح

 تؤدي لخسارتٍا.
2.72 0.562 6 
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 - 0.058 3.54 الهتوسط العام

 الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ
 اختبارات الفروض 

 الفرض الرئيسى
ٓوجد أثر آجابْ ذو داللة إحصائٓة لتطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل لتحسٓن االداء التشغٓمِ 

تم اختبار الفرض هن خالل هعاهل ارتباط بٓرسون واستخدام الفروض وفٓها ٓمْ اثبات بالهىظهات، 
 أسموب تحمٓل االىحدار الخطْ البسٓط كها ٓمْ:

  ة ذات داللة إحصائٓة بٓن إجهالْ أبعاد تطبٓق معامل االرتباط بين إجمالي االبعاد حٓث توجد عالقة قٓو
( 1.785ئٓة، حٓث بمغ هعاهل االرتباط )ىهوذج القٓاس الحٓوى وتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوا

ة اقل هن ) رفض الفرض البدٓل.1.15بهستوى هعىٓو تم إثبات الفرضٓة ٓقبل الفرض اإلحصائْ ٓو  (، ٓو
( العالقة بٓن أبعاد تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى وتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة باستخدام 8جدول رقم )

 هعاهل ارتباط بٓرسون 

 الهتغٓرات
هعاهل 
 (rاالرتباط)

هستوى 
ة  الهعىٓو

الىتٓجة 
 )الداللة(

 دالة *1.0 1.785 إجهالْ أبعاد: تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى وتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة

ة أقل هن )*                                  الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ  (.   1.15دالة عىد هستوى هعىٓو
 تحميل االنحدار الخطى البسيط 

ة ىهوذج االىحدار الخطْ البسٓط  (9)جدول رقم  إجهالْ أبعاد تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى عمِ  تأثٓر لتحدٓد هعىٓو
 تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات

 الهتغٓر الهستقل

 الهعمهات
 الهقدرة

i 

 قٓهة "ت"
t. test 

 قٓهة "ف"
F. test 

هعاهل 
 التحدٓد
R2 القٓهة 

هستوى 
ة  الهعىٓو

 القٓهة
هستوى 
ة  الهعىٓو

 %60.6 *1.10 538.861 *1.10 6.078 1.769 الجزء الثابت 
    *1.10 23.203 1.785 أبعاد: تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى إجهالْ

ة أقل هن )*                                  الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ  (.   1.15دالة عىد هستوى هعىٓو
ٓجد أن الهتغٓر الهستقل إجهالْ أبعاد)تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى( ٓفسر  :(R2)معامل التحديد  -

%( هن التغٓر الكمْ فْ الهتغٓر التابع )تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة(، وباقْ 60.6)
 رات هستقمة أخرى كان هن الهفروض إدراجٍا ضهن الىهوذج. الىسبة ٓرجع إلِ ربها لعدم إدراج هتغٓ
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ٓجد أن الهتغٓر الهستقل )تطبٓق ىهوذج  (t.test)باستخدام اختٓار  اختبار معنوية المتغير المستقل: -
القٓاس الحٓوى(، ذو تأثٓر هعىوي عمِ الهتغٓر التابع )تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة(، حٓث 

ة أقل هن  )23.203) بمغت قٓهة "ت"  (.1.15( وذلك عىد هستوى هعىٓو
ة جودة توفٓق الىهوذج ككل، تم استخدام  اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: - الختبار هعىٓو

ة عىد هستوى أقل هن 538.861ٌْ ) (F-test)، وأن قٓهة إختبار (F-test)إختبار  ْ ذات هعىٓو ( ٌو
 ىهوذج االىحدار عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة. (، هها ٓدل عمِ جودة تأثٓر1.15)

ًا بهتوسط  اختبار اعتدالية المتغير التابع: - هن فروض االىحدار أن ا خطاء تتوزع توٓزعًا طبٓعًٓا هعٓآر
 .1.99حسابِ )صفر( واىحراف هعٓارى 

ؤ بدرجات تحسٓن االداء التشغٓمِ وهن ىهوذج العالقة اإلىحدآرً السابق، ٓهكن التىب معادلة النموذج: -
و  بالهىظهات الدوائٓة، هن خالل قٓاس هؤشرات تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى، وتطبٓق ذلك الىهوذج، ٌو

ا ) ( تؤدى الىٓزادة 1.785ٓدل عمِ أن كل ٓزادة  فِ هؤشرات أبعاد تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى قدٌر
عددة الجىسٓات بهقدار واحد صحٓح، هن خالل ىهوذج تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هت

)التفسٓر( البعاد تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى ىسبة تأثٓر هقبولة  R2 االىحدار السابق فٓجد ان هعاهل 
عتبر ٌذا 60.6حٓث بمغ ) %(، عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات ٓو

 التأثٓر هعىوى. 
تطبٓق ىهوذج القٓاس   1.785 +  1.769االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة = تحسٓن  بعد

 الحٓوى
 تحميل االنحدار المتعدد 

 (01جدول رقم )
تحسٓن االداء عمِ  تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوىىهوذج االىحدار الخطْ الهتعدد التدٓرجِ لتحدٓد تأثٓر اكثر ابعاد  

 الجىسٓات التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعدة

 الهتغٓرات  الهستقمة
 الهعمهات

 iالهقدرة

t. test F.test 
R2 

 هستوى الهعىوٓة القٓهة هستوى الهعىوٓة القٓهة

 %59 **1.110 059.044 **1.10 7.587 1.947 الجزء الثابت 
    **1.10 01.100 1.456 هقٓاس االلتزام التىظٓهِ -
    **1.10 4.272 1.093 عهل الجهاعِهٍارات التعاون وال -
    **1.10 4.842 1.246 التكٓف  -

ة أقل هن )*                              الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ  (.1.10* دالة عىد هستوى هعىٓو
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%( 59ىجد أن الهتغٓرات الهستقمة )تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى(،  تفسر هعًا ): (R2)معامل التحديد  -
هن التغٓر الكمْ فْ الهتغٓر التابع )تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعدة الجىسٓات(، وباقْ 

 الىسبة ربها لعدم إدراج هتغٓرات هستقمة أخرى كان هن الهفروض إدراجٍا ضهن الىهوذج. 
ة هتغٓرات الىهوذج كاختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار:  - كل تم استخدام اختبار الختبار هعىٓو

(F test) وحٓث أن قٓهة اختبار ،(F test) ( ٌْ059.044 ة عىد هستوى أقل هن ْ ذات هعىٓو ( ٌو
( هها ٓدل عمِ تأثٓر الهتغٓرات الهستقمة ككل، عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة 1.10)

 هتعدة الجىسٓات.
ىجد أن الهتغٓرات الهستقمة ذات  (t. test)تخدام اختٓار باساختبار معنوية كل متغير مستقل عمى حده:  -

ة االقوي فْ ىهوذج االىحدار الخطْ الهتعدد ٌْ: )هقٓاس االلتزام التىظٓهِ، التكٓف، هٍارات  الهعىٓو
ذو تأثٓر هعىوي عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعدة  ،الجهاعِ(التعاون والعهل 

ة أقل هن )الجىسٓات وذلك عىد ه (، 1.246(،  )1.456(. حٓث بمغت قٓم البٓتا )1.10ستوى هعىٓو
 (،عمِ الترتٓب.1.093)

ًا اختبار اعتدالية المتغير التابع:  - هن فروض االىحدار الخطْ أن ا خطاء تتوزع توٓزعًا طبٓعٓا هعٓآر
 بهتوسط حسابْ )صفر( واىحراف هعٓاري واحد صحٓح. 

 معادلة النموذج: -
 1.456  + 0.947تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعدة الجىسٓات = بعد إجهالْ 

 التكٓف  1.246+   هٍارات التعاون والعهل الجهاعِ 1.093+   هقٓاس االلتزام التىظٓهِ
ض عن قٓم الهتغٓرات الهستقمة بالىهوذج ٓهكن الحصول عمِ القٓهة الهتوقعة إلجهالِ  وبالتعٓو

بهعىِ التأثٓر القوى والفعال لهحاور غٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعدة الجىسٓات، تحسٓن االداء التش
تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات ) ولكن ٌذي التأثٓرات هتفاوتة عمِ (تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى)

تم (الدوائٓة هتعدة الجىسٓات ٓن ٓقبل الفرض اإلحصائْ القائل بوجود تأثٓر هعىوي بإثبات الفرض ، ٓو
 تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعدة الجىسٓات. عمِ  تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى

 الفرض الفرعى االول
ٓوجد أثر آجابْ ذو داللة إحصائٓة لهقٓاس االلتزام التىظٓهِ عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ 

 بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات.
  ة ذات داللة إحصائٓة بٓن إجهالْ هقٓاس االلتزام  حٓثالبعد معامل االرتباط بين إجمالي توجد عالقة قٓو

التىظٓهِ وتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات، حٓث بمغ هعاهل االرتباط 
ة اقل هن )1.712) رفض 1.15( بهستوى هعىٓو تم إثبات الفرضٓة ٓقبل الفرض اإلحصائْ ٓو (، ٓو

 الفرض البدٓل.
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(  العالقة بٓن بعد هقٓاس االلتزام التىظٓهِ وتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات 00جدول رقم )
 باستخدام هعاهل ارتباط بٓرسون 

 الهتغٓرات
هعاهل 
 (rاالرتباط)

هستوى 
ة  الهعىٓو

الىتٓجة 
 )الداللة(

 دالة *1.0 1.712 التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة إجهالْ بعد: هقٓاس االلتزام التىظٓهِ وتحسٓن االداء 

ة أقل هن )*                                  الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ  (.   1.15دالة عىد هستوى هعىٓو
  تحميل االنحدار الخطى البسيط 

ة ىهوذج االىحدار الخطْ البسٓط  (02)جدول رقم  عمِ تحسٓن  د هقٓاس االلتزام التىظٓهِإجهالْ بعتأثٓر لتحدٓد هعىٓو
 االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة

 الهتغٓر الهستقل

 الهعمهات
 الهقدرة

i 

 قٓهة "ت"
t. test 

 قٓهة "ف"
F. test 

هعاهل 
 التحدٓد
R2 القٓهة 

هستوى 
ة  الهعىٓو

 القٓهة
هستوى 
ة  الهعىٓو

 %49.3 *1.10 326.869 *1.10 00.475 0.422 الجزء الثابت 
    *1.10 08.181 1.712 بعد هقٓاس االلتزام التىظٓهِ إجهالْ

ة أقل هن )*                                  الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ  (.   1.15دالة عىد هستوى هعىٓو
%( 49.3م التىظٓهِ( ٓفسر )ٓجد أن الهتغٓر الهستقل إجهالْ )بعد هقٓاس االلتزا :(R2)معامل التحديد  -

هن التغٓر الكمْ فْ الهتغٓر التابع )تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات(، وباقْ 
 الىسبة ٓرجع إلِ ربها لعدم إدراج هتغٓرات هستقمة أخرى كان هن الهفروض إدراجٍا ضهن الىهوذج. 

ٓجد أن الهتغٓر الهستقل )بعد هقٓاس االلتزام  (t.test)تٓار باستخدام اخ اختبار معنوية المتغير المستقل: -
التىظٓهِ(، ذو تأثٓر هعىوي عمِ الهتغٓر التابع )تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة 

ة أقل هن  )08.181الجىسٓات(، حٓث بمغت قٓهة "ت" )  (.1.15( وذلك عىد هستوى هعىٓو
ة جودة توفٓق الىهوذج ككل، تم استخدام  ج االنحدار:اختبار معنوية جودة توفيق نموذ - الختبار هعىٓو

ة عىد هستوى 326.869ٌْ ) (F-test)، وحٓث أن قٓهة إختبار (F-test)إختبار  ْ ذات هعىٓو ( ٌو
(، هها ٓدل عمِ جودة تأثٓر ىهوذج االىحدار عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات 1.15أقل هن )
 الدوائٓة.

ًا بهتوسط  الية المتغير التابع:اختبار اعتد - هن فروض االىحدار أن ا خطاء تتوزع توٓزعًا طبٓعًٓا هعٓآر
 .1.99حسابِ )صفر( واىحراف هعٓارى 

وهن ىهوذج العالقة اإلىحدآرً السابق، ٓهكن التىبؤ بدرجات تحسٓن االداء التشغٓمِ  معادلة النموذج: -
ل قٓاس هؤشرات هقٓاس االلتزام التىظٓهِ، وتطبٓق ذلك بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات، هن خال

ا ) ادة  فِ هؤشرات بعد هقٓاس االلتزام التىظٓهِ قدٌر و ٓدل عمِ أن كل ٓز ( تؤدى 1.712الىهوذج، ٌو
الىٓزادة تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات بهقدار واحد صحٓح، هن خالل 
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)التفسٓر( لبعد هقٓاس االلتزام التىظٓهِ ىسبة تأثٓر هقبولة  R2 ٓجد ان هعاهل ىهوذج االىحدار السابق ف
عتبر ٌذا 49.3حٓث بمغ ) %(، عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات ٓو

 التأثٓر هعىوى 
م بعد هقٓاس االلتزا 1.712 + 0.422تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة =  بعد

 التىظٓهِ
 الفرض الفرعى الثانى

ٓوجد أثر آجابْ ذو داللة إحصائٓة لهٍارات التعاون والعهل الجهاعِ عمِ تحسٓن االداء 
 التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات.

  ة ذات داللة إحصائٓة بٓن إجهالْ بعد هقٓاس  حٓثمعامل االرتباط بين إجمالي البعد توجد عالقة قٓو
التعاون والعهل الجهاعِ تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات، حٓث بمغ هعاهل االرتباط هٍارات 

ة اقل هن )1.563) تم إثبات الفرضٓة ٓقبل الفرض اإلحصائْ ورفض الفرض 1.15( بهستوى هعىٓو (، ٓو
 البدٓل.
تشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة ( العالقة بٓن بعد هقٓاس هٍارات التعاون والعهل الجهاعِ وتحسٓن االداء ال03جدول رقم )

 باستخدام هعاهل ارتباط بٓرسون 

 الهتغٓرات
هعاهل 
 (rاالرتباط)

هستوى 
ة  الهعىٓو

الىتٓجة 
 )الداللة(

تحسٓن االداء التشغٓمِ و  إجهالْ بعد: هقٓاس هٍارات التعاون والعهل الجهاعِ
 بالهىظهات الدوائٓة.

 دالة *1.0 1.563

ة أقل هن )*                                  الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ  (.   1.15دالة عىد هستوى هعىٓو
 تحميل االنحدار الخطى البسيط  

ة ىهوذج االىحدار الخطْ البسٓط  (04)جدول رقم  إجهالْ بعد هٍارات التعاون والعهل الجهاعِ عمِ  تأثٓر لتحدٓد هعىٓو
 تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة

 هتغٓر الهستقلال

 الهعمهات
 الهقدرة

i 

 قٓهة "ت"
t. test 

 قٓهة "ف"
F. test 

هعاهل 
 التحدٓد
R2 القٓهة 

هستوى 
ة  الهعىٓو

 القٓهة
هستوى 
ة  الهعىٓو

 %30.6 *1.10 055.534 *1.10 09.475 2.232 الجزء الثابت 
بعد هقٓاس هٍارات التعاون والعهل  إجهالْ
 الجهاعِ

1.563 02.470 1.10* 
   

ة أقل هن )*                                  الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ  (.   1.15دالة عىد هستوى هعىٓو
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ٓجد أن الهتغٓر الهستقإلجهالْ )بعد هٍارات التعاون والعهل الجهاعِ( ٓفسر  :(R2)معامل التحديد  -
بع )تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة %( هن التغٓر الكمْ فْ الهتغٓر التا30.6)

الجىسٓات(، وباقْ الىسبة ٓرجع إلِ ربها لعدم إدراج هتغٓرات هستقمة أخرى كان هن الهفروض إدراجٍا 
 ضهن الىهوذج. 

ٓجد أن الهتغٓر الهستقل )بعد هقٓاس هٍارات  (t.test)باستخدام اختٓار  اختبار معنوية المتغير المستقل: -
لتعاون والعهل الجهاعِ(، ذو تأثٓر هعىوي عمِ الهتغٓر التابع )تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات ا

ة أقل هن  02.470الدوائٓة هتعددة الجىسٓات(، حٓث بمغت قٓهة "ت" ) ( وذلك عىد هستوى هعىٓو
(1.15.) 

ة جودة توفٓق الىهوذ اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: - ج ككل، تم استخدام الختبار هعىٓو
ة عىد هستوى 055.534ٌْ ) (F-test)، وحٓث أن قٓهة إختبار (F-test)إختبار  ْ ذات هعىٓو ( ٌو

(، هها ٓدل عمِ جودة تأثٓر ىهوذج االىحدار عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات 1.15أقل هن )
 الدوائٓة.

ًا بهتوسط هن فروض االىحدار أن ا  اختبار اعتدالية المتغير التابع: - خطاء تتوزع توٓزعًا طبٓعًٓا هعٓآر
 .1.99حسابِ )صفر( واىحراف هعٓارى 

وهن ىهوذج العالقة اإلىحدآرً السابق، ٓهكن التىبؤ بدرجات تحسٓن االداء التشغٓمِ  معادلة النموذج: -
جهاعِ، بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات، هن خالل قٓاس هؤشرات هقٓاس هٍارات التعاون والعهل ال

و ٓدل عمِ أن كل ٓزادة  فِ هؤشرات بعد هقٓاس هٍارات التعاون والعهل  وتطبٓق ذلك الىهوذج، ٌو
ا ) ( تؤدى الىٓزادة تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات 1.563الجهاعِ قدٌر

تفسٓر( لبعد هقٓاس )ال R2 بهقدار واحد صحٓح، هن خالل ىهوذج االىحدار السابق فٓجد ان هعاهل 
%(، عمِ تحسٓن االداء 30.6هٍارات التعاون والعهل الجهاعِ ىسبة تأثٓر هىخفضة حٓث بمغ )
عتبر ٌذا التأثٓر هعىوى   التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات ٓو

بعد هقٓاس هٍارات   1.563 + 2.232تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة =  بعد
 والعهل الجهاعِ التعاون

 الفرض الفرعى الثالت
ٓوجد أثر آجابْ ذو داللة إحصائٓة لمتكٓف عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات هتعددة 

 الجىسٓات.
  ة ذات داللة إحصائٓة بٓن إجهالْ بعد التكٓف  حٓثمعامل االرتباط بين إجمالي البعد توجد عالقة قٓو

ة اقل 1.651لدوائٓة ، حٓث بمغ هعاهل االرتباط )وتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات ا ( بهستوى هعىٓو
رفض الفرض البدٓل.1.15هن )  (، ٓتم إثبات الفرضٓة ٓقبل الفرض اإلحصائْ ٓو
( العالقة بٓن بعد التكٓف وتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات باستخدام هعاهل 05جدول رقم )

 ارتباط بٓرسون 
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 تغٓراتاله
هعاهل 
 (rاالرتباط)

هستوى 
ة  الهعىٓو

الىتٓجة 
 )الداللة(

 دالة *1.0 1.651 إجهالْ بعد: التكٓف وتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة.

ة أقل هن )*                                  الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ  (.   1.15دالة عىد هستوى هعىٓو
 ر الخطى البسيط تحميل االنحدا 

ة ىهوذج االىحدار الخطْ البسٓط  (06)جدول رقم  إجهالْ بعد التكٓف عمِ  تحسٓن االداء التشغٓمِ تأثٓر لتحدٓد هعىٓو
 بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات.

 الهتغٓر الهستقل

 الهعمهات
 الهقدرة

i 

 قٓهة "ت"
t. test 

 قٓهة "ف"
F. test لتحدٓدهعاهل ا 

R2 
ة القٓهة ة القٓهة هستوى الهعىٓو  هستوى الهعىٓو

 %42.3 *1.10 245.87 *1.10 02.041 0.597 الجزء الثابت 
    *1.10 05.681 1.651 بعد التكٓف إجهالْ

ة أقل هن )*                                  الهصدر: ىتائج التحمٓل اإلحصائْ   (.  1.15دالة عىد هستوى هعىٓو
%( هن التغٓر الكمْ 42.3ٓجد أن الهتغٓر الهستقإلجهالْ )بعد التكٓف( ٓفسر ) :(R2)معامل التحديد  -

فْ الهتغٓر التابع )تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات(. وباقْ الىسبة ٓرجع إلِ 
 الىهوذج. ربها لعدم إدراج هتغٓرات هستقمة أخرى كان هن الهفروض إدراجٍا ضهن 

ٓجد أن الهتغٓر الهستقل )بعد التكٓف(، ذو  (t.test)باستخدام اختٓار  اختبار معنوية المتغير المستقل: -
تأثٓر هعىوي عمِ الهتغٓر التابع )تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات(، حٓث 

ة أقل هن  )05.681بمغت قٓهة "ت" )  (.1.15( وذلك عىد هستوى هعىٓو
ة جودة توفٓق الىهوذج ككل، تم استخدام  اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: - الختبار هعىٓو

ة عىد هستوى أقل 245.87ٌْ ) (F-test)، وحٓث أن قٓهة إختبار (F-test)إختبار  ْ ذات هعىٓو ( ٌو
 التشغٓمِ.(، هها ٓدل عمِ جودة تأثٓر ىهوذج االىحدار عمِ أبعاد تحسٓن االداء 1.15هن )

ًا بهتوسط  اختبار اعتدالية المتغير التابع: - هن فروض االىحدار أن ا خطاء تتوزع توٓزعًا طبٓعًٓا هعٓآر
 .1.99حسابِ )صفر( واىحراف هعٓارى 

وهن ىهوذج العالقة اإلىحدآرً السابق، ٓهكن التىبؤ بدرجات تحسٓن االداء التشغٓمِ  معادلة النموذج: -
عددة الجىسٓات، هن خالل قٓاس هؤشرات هقٓاس هٍارات التعاون والعهل الجهاعِ، بالهىظهات الدوائٓة هت

و ٓدل عمِ أن كل ٓزادة  فِ هؤشرات بعد هقٓاس هٍارات التعاون والعهل  وتطبٓق ذلك الىهوذج، ٌو
ا ) ( تؤدى الىٓزادة تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات 1.651الجهاعِ قدٌر

)التفسٓر( لبعد التكٓف ىسبة R2 ار واحد صحٓح، هن خالل ىهوذج االىحدار السابق فٓجد ان هعامبهقد
%(، عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات 42.3تأثٓر هقبولة حٓث بمغ )
عتبر ٌذا التأثٓر هعىوى   ٓو
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 بعد التكٓف 1.651 + 0.597تحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة=  بعد
تحسٓن االداء عمِ الهتغٓر التابع  الخالصة االكثر تاثٓر هن ابعاد تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى

  بهعاهل بٓتا   (هقٓاس االلتزام التىظٓهِبعد ) التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات
( هٍارات التعاون والعهل الجهاعِواخٓرا بعد )   1.651( بهعاهل بٓتا التكٓفثم بعد ) 1.712

   1.563بهعاهل بٓتا 

 مناقشة وتفسير النتائج: (9
أظٍرت الىتائج حول فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى كهتغٓر الهستقل بالهىظهات الدوائٓة 

 .لتشغٓمِ كهتغٓر تابعهتعددة الجىسٓات كهدخل لتحسٓن االداء ا
أوضحت الىتائج إتجاًٌا عاهًا ىحو الهوافقة بالىسبة لمبعد االول االلتزام التىظٓهِ، بهتوسط حسابِ قدرة  -

قع فْ الفترة )3.78) (، هها ٓدل عمِ وجود تجاىس 3( الهوافقة هع الهتوسط العام )4.09-3.41( ٓو
ا أن االهتٓازات التْ ٓحصل عمٍٓا العاهمٓن وهوافقة الراء العٓىة، حٓث ان الهىظهات تضع فْ اعتب اٌر

ر الهىاخ التىظٓهْ فْ  تعكس هدى الهساٌهات التْ تقدهٍا فِ الهىظهة، كها تسعِ الهىظهة عمِ تطٓو
ا ارتباطك العاهمٓن بالهىظهة كزهالء هها بجعمٍم هن الصعب  ة اإلستراتجٓة، وال تضع فِ اعتباٌر ضوء الرٓؤ

 .ظهةالتفكٓر فْ ترك العهل بالهى
هراعاة هستوى االهتٓازات التْ ٓحصل عمىٍا العاهمٓن بالهىظهات الدوائٓة لكْ تعكس هدى الهساٌهات التْ  -

ا فِ االداء التشغٓمِ، و إلِ ل لمَصَالهستهر ء داءالجٍَد َتطَٓر ا ل الحث عمِ االستهرار فْ بذٓحققٌو
ان ةَالقٓةل ْ العهةحة فةة َاضذلك بَضع هٍان َظٓفٓل تحسٓن االداء التشغٓمِ وو أجةهستَُ هل أفض

ٌم لتطبٓق ة عهمةع طبٓعةبها ٓتىاسب هالعاهمٓن تخصص َتكمٓف ل بتكثٓف الدَرات التدرٓبٓة الهالئهة لك
وصْ الباحث بتحسٓن وتوطٓد العالقات بٓن الزهالء فْ العهل، لكْ ال ٓحدث  ىهوذج القٓاس الحٓوى، ٓو

 لهىاسب لتحسٓن أداء أفضل.التفكٓر فْ ترك العهل بالهىظهة وتٍٓئة الجو ا
أوضحت الىتائج إتجاًٌا عاهًا ىحو الهوافقة بالىسبة لمبعد الثاىِ هٍارات التعاون والعهل الجهاعِ، بهتوسط  -

قع فْ الفترة )3.56حسابِ قدرة ) (، هها ٓدل عمِ وجود 3( الهوافقة هع الهتوسط العام )4.09-3.41( ٓو
ا أن العاهمٓن البد هن ان ٓشعروا أن تجاىس وهوافقة الراء العٓىة، حٓث ان اله ىظهات تضع فْ اعتباٌر

لدٍٓم القدرة عمِ العهل التعاوىْ هع أخٓرن، وتحقق التتعاون هع فٓرق العهل بالهىظهة لتحقٓق التهٓز فِ 
ا أحترم أفكار أخٓرن والتتقبمٍا بصدر رحب  .العهل بالهىظهة، والكىٍا التضع فِ اعتباٌر

م البعض لبذل أقصْ جٍد ههكن فْ العهل هن خالل تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى تشجٓع العاهمٓن بعضٍ -
هن خالل بىاء فرق العهل الجهاعْ ٓبدأ هن تعٓٓن العاهمٓن ذو كفاءة عالٓة وخبرة كبٓرة، كمها كاىت لدٍٓم 

عن القدرة عمِ العهل ضهن فٓرق ٓقدر عمِ حل هشكالت الهىظهة والقدرة عمِ رفع هن أدائٍم التشغٓمِ 
طٓرق التعاون فٓها بٓىٍم، وتحسٓن العالقات بٓن العاهمٓن حتِ ٓغمب عمىٍا جو هن الود والتفاٌم الدائم 
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فهٍارات التعاون العهل الجهاعْ الهبىْ عمِ فرق العهل، ٓعتبر هن الهبادئ ا ساسٓة التْ تركز هفٍوم 
ا أداة فعالة لتحسٓن االداء التشغٓمِ   بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات. ىهوذج القٓاس الحٓوى باعتباٌر

قع 3.47أوضحت الىتائج إتجاًٌا عاهًا ىحو الهوافقة بالىسبة لمبعد الثالث التكٓف، بهتوسط حسابِ قدرة ) - ( ٓو
(، هها ٓدل عمِ وجود تجاىس وهوافقة الراء العٓىة، 3( الهوافقة هع الهتوسط العام )4.09-3.41فْ الفترة )

ا أن االستعداد الكاهل لمتغٓٓر إذا ها واجٍت ىدرة فْ الهوارد فِ أٓة حٓث ان الهىظهات تضع  فْ اعتباٌر
ر الدائم لهىتجاتٍا هن خالل العهل الجهاعِ والتعاون بٓن  ظروف أخري، كها تسعِ الهىظهة لمتطٓو

ا اٌتهام إدارة الهىظهة بإقاهة عالقات طٓبة وهفٓدة هع كل الجٍات ال خارجٓة العاهمٓن، وال تضع فِ اعتباٌر
 .التْ تتعاهل هعٍا

تعتهد عهمٓة التكٓف هن خالل سعِ االدارة بالهىظهات الدوائٓة لمحصول عمِ الهعموهات الخارجٓة بفعالٓة   -
وتستخدهٍا فْ اتخاذ القرارات الهالئهة لحل الهشكالت، وذلك سٓؤثر عمِ تحسٓن االداء التشغٓمِ 

تٍا لتحدٓد ىقاط القوة والضعف بٍا، وتطور السٓاسات بالهىظهات الدوائٓة هحل الدراسة، وعمِ جهٓع ادار 
الهستقبمٓة الهتبعة فِ الهىظهات بىاء عمِ تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى، والهبىٓة عمِ الهعموهات الداخمٓة 
والخارجٓة، حٓث أن ٌذي الهرحمة ٌِ اختٓار أفضل الههارسات وتٍٓئتٍا لتىاسب ظروف كل هىظهة، حٓث 

مٓة ٓتم اختٓار أفضل ال ههارسات لتحسٓن االداء التشغٓمِ هع هراعاة االستثهارات الهطموبة والهصادر التهٓو
 وهتطمبات التدٓرب وقٓود الوقت.

أوضحت الىتائج إتجاًٌا عاهًا ىحو الهوافقة بالىسبة لالداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات،  -
قع فْ الفترة )3.54بهتوسط حسابِ قدرة ) (، هها ٓدل 3( الهوافقة هع الهتوسط العام )4.09-3.41( ٓو

ا أىٍا تسعِ باستهرار لترشٓد  عمِ وجود تجاىس وهوافقة الراء العٓىة، حٓث ان الهىظهات تضع فْ اعتباٌر
تكالٓف الهىتجات التِ تقدهٍا لمعهالء، والتعدل الهىظهة هواعٓد تسمٓم الهىتجات لمعهالء إذا تطمب االهر 

 افس عمِ تخفٓض تكالٓف الهىتجات والوصول القل هعدالت الٍدر.لذلك، واخٓرا تتى
 ودالالت الدراسة:استنتاجات  (11

، ٓهكن اإلشارة إلِ بعض االستنتاجات والدالالت فْ ضوء تحمٓل ىتائج البحث الحالِ وهىاقشتً
 الىظٓرة والتطبٓقٓة التْ كها ٓتضح هن االتِ: الدالالت

حث الحالْ وجود فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل عمِ الهستوى الىظري: أظٍرت ىتائج الب -
لتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الدوائٓة، وتعد ٌذي الىتٓجة بهثابة إضافة تسٍم فْ إثراء أدبٓات 
االدارة، وتعهل عمِ توسٓع قاعدة البحث فْ إدارة ا عهال عاهة وادارة االىتاج خاصة تحسٓن االداء 

 ات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات.التشغٓمِ بالهىظه
عمِ الهستوى التطبٓقْ: أكدت ىتائج البحث عمِ وجود فعالٓة لتطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى الهتهثل فْ  -

)االلتزام التىظٓهِ، هٍارات التعاون والعهل الجهاعِ، التكٓف(، لتحسٓن االداء التشغٓمِ، هها ٓعطِ 
جب عمِ الهىظهات هحل البحث تطبٓق داللة هٍهة فٓها ٓتعمق بالجٍود االدآرة لت حسٓن االداء، ٓو

عهل الهسئولٓن بتمك الهىظهات فْ  الىهوذج بالفعالٓة بالدرجة التْ تؤدى إلِ تحسٓن االداء التشغٓمِ، ٓو
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هحاولة التصدي لمتحدٓات التْ تحول بٓن تحسٓن االداء التشغٓمِ، كْ تستهر الهىظهات فْ تقدٓم 
 ٓبة عالهٓا.هىتجات بجودة عالٓة وسهعة ط

  الدليل االسترشادى لتنفيذ توصيات البحث (11
قام الباحث بعهل هقابمة شخصٓة ببعض الهسؤلٓن عن االىتاج فِ الهىظهات الدوائٓة، 

 وحرص عمِ إعداد دلٓل إرشادي هقترح لٍا، وذلك كها بالجدول التالِ:

 ( الدلٓل اإلرشادي الهقترح لتىفٓذ توصٓات البحث07جدول )
 المدة متطلبات التنفيذ المسؤل صيةالتو االدوات

االلتزام 

 التنظيمى

ارتباطك بزمالئك بجعل من الصعب التفكير في  -

 ترك العمل بالمنظمة
تشعر بأنك غير راض إذا تركت العمل  -

 بالمنظمة اآلن
يتميز الهيكل التنظيمي بسهولة االتصال بين  -

 اإلدارات واألقسام

جميع 

االداات 

 بالمنظمة

تزام التنظيمي ضرورة تطوير االل

في ضوء الرؤية اإلستراتيجية كي 

يعزز والء العاملين لديهم، وتحسين 

االداء التشغيلى  بالقضاء على 

 االزدواجية في التشغيل.

لمدة عامين 

وتقييم 

الموقف 

 باستمرار

مهارات 

التعاون 

والعمل 

 الجماعى

 تحترم أفكار اآلخرين وتتقبلها بصدر رحب -
ين جو من الود تغلب العالقات بين العامل -

 والتفاهم.
يشجع العاملين للعمل مع بعضهم البعض لبذل  -

 أقصي جهد ممكن

ادارة 

العالقات 

العامة 

 والتدريب

تشجيع مبدأ مهارات التعاون 

والعمل الجماعي بالمنظمات 

وسيادة الفكر التعاوني بينهم، 

االستفادة من تجارب الدول 

 المتقدمة في تطبيق النموذج.

بصفة 

مستمرة 

ابعة ومت

 القصور

 التكيف

اهتمام المنظمة بإقامة عالقات طيبة ومفيدة مع  -

 الجهات الخارجية.
تسعى المنظمة للحصول على المعلومات  -

الخارجية بفعإلية وتستخدمها في اتخاذ 

 القرارات.
تطور المنظمة سياسات مستقبلية بديلة مبنية  -

 على معلومات داخلية وخارجية.

جميع 

 االدارات

ظمات للمعلومات استخدام المن

الخارجية بفعالية وكفاءة وذلك 

الستخدمها عند اتخاذ القرارات، 

لمواكبة التحديث والتطوير المستمر 

 باإلنتاجية.

بصفة 

مستمرة 

ومتابعة 

 القصور

 الهصدر: هن اعداد الباحث

 حدود الدراسة ومقترحات البحوث المستقبلية (12
 حدود نطاق البحث 

فِ هجالً التطبٓقِ عمِ الهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات فِ العاشر  الحدود الهكاىٓة: إقتصر البحث -
 .هن رهضان، وهدٓىة السادس هن اكتوبر

 .الحدود البشٓرة: أقتصرت عمِ الهسؤلٓن عن االىتاج بالهىظهات الدوائٓة -
 الحدود الزهىٓة: عهمٓة جهع البٓاىات خالل هدة اجراء البحث. -

 البحوث المستقبمية مجاالت
هستقبمٓة  لبحوثء ها توصمت إلًٓ ىتائج البحث ٓهكن اقتراح العدٓد هن الهجاالت التِ تهثل اساسًا فِ ضو 

 والتِ تتهثل فِ التالِ:
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دراسة فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى كهدخل لتحسٓن االداء التشغٓمِ بالهىظهات الهصٓرة وهقارىة  -
 الىتائج هع البحث الحالِ فِ حالة وجود اختالف.

ر الهىتجات الدوائٓة لهواجٍة التحدٓات الرئٓسٓة فِ درا - سة فعالٓة تطبٓق ىهوذج القٓاس الحٓوى وتطٓو
 الهىظهات الدوائٓة هتعددة الجىسٓات. 

 مراجع الدراسة (13
  :المراجع العربية .أ 

(، اإلدارة التعمىهٓة بٓن الىظٓرة والتطبٓق،اإلسكىدٓرة، هكتبة الهعارف 2102أحهد، أحهد إبرآٌم،)
 ة.الحدٓث

(، أثر اإلىتاج الرشٓق عمِ ا داء التشغٓمْ فْ شركات ا غذٓة 2120الجبور، عمِ عآد سالم، )
ر الهوارد البشٓرة، العدد  ، 56ا ردىٓة، الهجمة رهاح لمبحوث والدراسات، هركز البحث وتطٓو

 ا ردن.
هٓداىٓة أجٓرت  (، العهل الجهاعْ ودورة فْ تحسٓن الهردود الدراسْ دراسة2106بالخٓر، دٌٓهْ، )

ات بوالٓة الهسٓمة، رسالة دكتوراة، جاهعة هحهد خٓضر بسكرة ،  بهجهوعة هن الثاىٓو
 الجزائر.

(، قٓاس أداء هؤسسات التعمىم العإلِ باستخدام بطاقة ا داء الهتوازن 2106بشعور، رضٓة الغازي، )
(BSCوسٓمة لضهان الجودة دراسة تطبٓقٓة فْ جاهعة أبْ بكر بمقآد ال ) جزائٓرة، الهؤتهر

 العربْ السادس لضهان جودة التعمىم العإلِ، الجزائر.
(، أثر إدارة الهخزون عمِ ىسب الىشاط التشغٓمْ فْ الشركات 2108خمٓفة، عالء الدٓن هحهد، )

 الصىاعٓة الهساٌهة العاهة ا ردىٓة، رسالة هاجستٓر، جاهعة عهان، ا ردن.
لهتغٓرات البٓئٓة فْ تحسٓن ا داء التشغٓمْ دراسة تطبٓقٓة (، دور ا2121صالح الدٓن، إسهاعٓل، )

عمِ الشركات الدولٓة فْ هصر، الهجمة العمهٓة لمبحوث والدراسات التجآرة، جاهعة حموان، 
 .95 -78،  ص 4، العدد 34الهجمد 

(، قٓاس ا داء فْ هؤسسات التعمىم العإلِ هن هىظور أصحاب 2109غٓرب، أحهد هحهد لطفْ، )
محة بالتطبٓق عمِ كمٓة التكىولوجٓا والتىهٓة بجاهعة الزقآزق دراسة حالة، هجمة الهص

 .28 -01، ص 3، الهجمد 2ا سكىدٓرة لمبحوث الهحاسبٓة، جاهعة ا سكىدٓرة، العدد 
ا فْ تحقٓق ا داء الهتهٓز دراسة 2102فمٓسْ، لٓىدة، ) (، واقع جودة الخدهات فْ الهىظهات ودوٌر

م االقتصادٓة والتجآرة وعموم التسٓٓر، رسالة هاجستٓر، جاهعة أحهد بوقرة، حالة كمٓة العمو 
 الجزائر.
ة، 2108كعبوش، حكٓهة، ) (، التكٓف الهدرسْ وعالقتً بالدافعٓة لإلىجاز لدى تالهٓذ الهرحمة الثاىٓو

 رسالة هاجستٓر، جاهعة هحهد خٓضر، الجزائر.



 

28 

 

استراتٓجٓات اإلىتاج دراسة هٓداىٓة بالتطبٓق عمِ كهال الدٓن، ٌىد خمف، "اىعكاسات العولهة عمِ 
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