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دور الستغيخات البيئية في تحديؽ األداء التذغيمي  
 (دراسة تظبيكية عمى الذخكات الجولية في مرخ)

     **           حديؽ مرظفى دمحم  *صالح الجيؽ إسساعيل صالح الجيؽ
 ممخص

        تيجف الجراسة الحالية الى معخفة دور الستغيخات البيئية الخارجية والستسثمة 
في الستغيخات االقترادية والتكشؾلؾجية في تحديؽ األداء التذغيمي والحؼ تتسثل 

ابعاده في الجؾدة والسخونة والتكمفة والتدميؼ، في الذخكات الجولية العاممة في قظاع 
وتسثل مجتسع . االدوية في مرخ، اعتسج الباحث عمى السشيج الؾصفي التحميمي

البحث في السجيخيؽ في السدتؾيات اإلدارية السختمفة في الذخكات الجولية محل 
 مجيخ في تدع شخكات دولية، و اعتسج عمى العيشة 1108الجراسة والبالغ عجدىؼ 

 . مؽ اجسالي حجؼ السجتسع مفخدة285العذؾائية، والبالغ حجسيا 
 وتؼ التؾصل الى عجة نتائج تسثمت أىسيا في وجؾد عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ 
كل مؽ الستغيخات االقترادية واألداء التذغيمي بأبعادة الستسثمة في الجؾدة والسخونة 

والتكمفة والتدميؼ، وجؾد عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ كل مؽ الستغيخات 
 .التكشؾلؾجية واألداء التذغيمي بأبعادة الستسثمة في الجؾدة والسخونة والتكمفة والتدميؼ

 :الكمسات السفتاحية
الستغيخات البيئية ـــــ الستغيخات االقتراديةـ ــــ الستغيخات التكشؾلؾجية ـــ األداء التذغيمي  

 .ـــ الجؾدة ـــ التكمفة ـــ السخونة ـــ التدميؼ

                                                 
 كهيت انتجاسة جامعت – جامعت حهوان، سئيس قسم إداسة انعمال – كهيت انتجاسة وإداسة األعمال –أستار إداسة اإلنتاج وانعمهياث    *

 .(سابقا)جامعت سيناء - عميذ كهيت إداسة األعمال وانتسويق انذونيحهوان، عميذ كهيت انتجاسة وإداسة االعمال جامعت حهوان، 
 . جامعت حهوان– كهيت انتجاسة وإداسة األعمال –معيذ بقسم إداسة األعمال  **
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: مقجمة:  ووًال 
    تؾاجو السشغسات في العرخ الحالي العجيج مؽ الستغيخات الجراماتيكية سؾاء     

عمى السدتؾػ السحمي أو الجولي مسا يجفعيا إلى ضخورة البحث عؽ مسارسات 
ومجاخل وأساليب إدارية ججيجة تتالءم مع ىحه الستغيخات والتظؾرات الستالحقة في 

. (2013مبخوك، ) كافة السجاالت التي تتعامل معيا ىحه السشغسات
    إضافة الى العجيج مؽ السذكالت التي تعاني مشيا السشغسات عمى السدتؾػ 

 .التذغيمي
       وتعتبخ الذخكات الجولية عاىخة اقترادية ىامة في مجال العالقات الجولية، 

 القؾة السحخكة في الشغام الدياسي واالقترادؼ والجولي في الؾقت الخاىؽ فيي
 (. 2019عابجيؽ، )

وتتأثخ الذخكات الجولية بالستغيخات البيئية في الجولة األم وفي الجول السزيفة        
باإلضافة إلى عخوف البيئة الجولية مسا يتظمب مؽ إدارة ىحه الذخكات فيؼ الغخوف 

. السحيظة بيا وبالفخوع والذخكات التابعة ليا
قظاع الجواء مؽ أكثخ القظاعات الحيؾية واليامة التي ييتؼ بيا السالييؽ        يعتبخ

، وتعتبخ صشاعة األدوية مؽ أكبخ الرشاعات في العالؼ ألنيا تديؼ في في العالؼ
وتعج مرخ مؽ أقجم . تحقيق األمؽ االجتساعي وتعج بعجًا ىامًا لسفيؾم األمؽ القؾمي

الجول في صشاعة األدوية، وتذيج اليؾم مرخ إقبال كبيخ مؽ شخكات األدوية 
. العالسية وتتظمع مرخ لجحب السديج مؽ االستثسارات لتشسية ىحه الرشاعة اليامة

وتؾجج مشافدة قؾية بيؽ الذخكات العاممة في ىحا القظاع في مرخ خاصة في عل 
سيؾلة انتقال الدمع والخجمات بيؽ الجول وإزالة العكبات التي تفخضيا الجول عمى 

(. 2019عظيتؾ، )تجفق مادة الجواء بيؽ الجول التي تفخضيا اتفاقيات التجارة الجولية 
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وييجف ىحا البحث إلى قياس أثخ الستغيخات البيئية الخارجية عمى األداء التذغيمي 
 إلدارة العسميات مؽ خالل نسؾذج يقتخحو الباحث لمجراسة واالختبار ييجف إلى السدج

تغيخات البيئية الخارجية ومقاييذ األداء التذغيمي، وتؼ بشاء ىحا موالجمج بيؽ ال
: الشسؾذج عمى أساس

 ) في العامة السدتخجمة في البحث الحالي  تتسثل متغيخات البيئة الخارجية -1
 (الستغيخات االقترادية، الستغيخات التكشؾلؾجية

التكمفة والجؾدة والسخونة وسخعة )تتسثل عشاصخ قياس األداء التذغيمي في  -2
 .(التدميؼ

ًا  : أدثٛبد انذساسخ: صبَٛب

        يتؼ في ىحا الجدء عخض السفاليؼ والسرظمحات اإلجخائية السدتخجمة في 
. البحث، ومدح لألدبيات السعاصخة والجراسات الدابقة حؾل مؾضؾع البحث

 :انًظطهحبد ٔانًفبْٛى انًسزخذيخ فٙ انجحش- 1

 :يشمم هزا انجزء انمفاهيم انمستخذمت في انبحث كما يهي

 :  البيئة
مؽ   الحؼ تعسل مؽ خاللو السشغسة برفة دائسة ويتكؾن اإلطار        تعخف بأنيا

عجة عشاصخ متذابكة داخمية وخارجية، وتدتسج مشو مقؾمات االستسخار والشجاح 
(. 2011السميدي،)العشاصخلتحقيق أىجافيا، ومؽ الرعب التحكؼ في ىحه 

: البيئة الخارجية العامة
أو البيئة الكمية أو البيئة الؾاسعة  (بيئة العسل غيخ السباشخ)      يسكؽ تدسيتيا بـ 

وىي جسيع الستغيخات والعؾامل الؾاقعة خارج حجود السشغسة والتي قج تؤثخ بذكل 
 أبؾ قحف)مباشخ أو غيخ مباشخ عمى السشغسة وأنذظتيا وعالقتيا التشغيسية 

، وىحه الستغيخات يكؾن ليا تأثيخ عمى السشغسة وتتؾقف قجرة السشغسة في (2001،
، وتؤثخ ىحه (2013الشعيسي،)مؾاجية ىحه الستغيخات عمى إمكانياتيا السختمفة 
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الستغيخات عمى كافة السشغسات بجسيع مجاالتيا وأعساليا السختمفة وفي نفذ الؾقت 
 .(2017لظخش،)ال تخزع لديظخة اإلدارة عمييا 

 :الستغيخات اوقترادية
      وتتسثل في عجة عؾامل تحيط بالسشغسات مؽ الخارج وال يسكؽ لمسشغسة 
الديظخة عمييا وتشظؾؼ ىحه العؾامل عمى الفخص والتيجيجات، وتعتبخ العؾامل 

 (.2000الديج،)االقترادية مؽ أىؼ عؾامل البيئة الخارجية 
: الستغيخات التكشؾلؾجية

      تعخف التكشؾلؾجيا بأنيا مجسؾعة السعارف والخبخات والسسارسات التقشية 
والعالقات الستبادلة بيؽ األنغسة الفخعية لمعسل، فتظبيق التكشؾلؾجيا يداعج في 

ويسكؽ تعخيفيا أيزًا  .اشباع الحاجات االقترادية واالجتساعية الحالية أو الستؾقعة
بأنيا األدوات واألساليب واإلجخاءات والسعخفة لخمق مشتج أو خجمة 

 (Daft& Richard,2001).   
: األداء التذغيمي

السؤشخ الجؾىخؼ الحؼ يعكذ قجرة السشغسة ومجػ  يسثل االداء التذغيمي        
الشجاح الحؼ تحققو في استثسار السؾارد السادية، والبذخية، والفشية، والسعمؾماتية 

أنو  (Hallgren&Olhager, 2009)كسا اعتبخه  (.2009الجبؾرؼ، )الستاحة ليا، 
مفيؾم لكياس درجة نجاح السشغسة في تعغيؼ االستفادة مؽ السؾارد اإلنتاجية الستاحة 

مع التخكيد عمى أربعة جؾانب رئيدية ىي الجؾدة والتكمفة والسخونة والؾفاء 
. باحتياجات العسالء في األوقات السشاسبة

: الجؾدة
        تعخف الجؾدة عمى أنيا قجرة العسميات عمى انتاج مشتجات مظابقة 

 Santa et)لمسؾاصفات السحجدة مدبقًا والتي تتفق مع حاجات ورغبات العسالء 
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al., 2010.)  ويعخفيا (Dilworth)  بأنيا تقجيؼ احتياجات الدبؾن أو ما يجركو
الدبؾن ألن ذلػ يؤثخ عمى السبيعات ومؽ ثؼ عمى الجخل وبالتالي عمى أرباح 

السشغسة، فالسشغسات التي ال تجرك وتمبي احتيات الدبؾن قج تفقج مبيعاتيا أوحرتيا 
الدؾقية سؾاء كانت سمع أو خجمات، فالجؾدة العالية ىي قؾة الذخكة مؽ أجل التسيد 

(. Dilworth,2000)في الدؾق والسشافدة العالسية 
 :التكمفة
وىي قجرة الذخكة عمى تقجيؼ مشتجات بأسعار اقل مؽ أسعار السشافديؽ وذلػ        

مؽ خالل االىتسام واألخح في االعتبار جسيع العشاصخ التي تؤدؼ الى تخفيض 
التكاليف مثل تخفيض تكاليف العسالة، والسؾاد، وندبة التالف والسعيب، وتكاليف 

(. 2018مجمي، )اإلنتاج األخخػ الستعمقة بإنتاج الدمع والخجمات 
 :السخونة

السخونة بأنيا قجرة عسميات السشغسة  (Hallgren&Olhager, 2009)      يعخف 
عمى انتاج مجسؾعة أو تذكيمة كبيخة مؽ السشتجات وإدخال مشتجات ججيجة وتعجيل 

السشتجات السؾجؾدة بذكل سخيع مسا يسكؽ السشغسة مؽ الحفاظ عمى حرتيا 
. الدؾقية ويقؾؼ مخكدىا التشافدي بيؽ السشغسات

: التدميؼ
يتعمق التدميؼ بقجرة السشغسة عمى تقجيؼ الدمع والخجمات بذكل دائؼ وفي         

 (.2017الياجخؼ، )الؾقت الحؼ يحتاج العسيل فيو الدمع والخجمات 
        ويعتبخ بعج التدميؼ مؽ األولؾيات التشافدية األساسية لمسشغسة وبعج ىام مؽ 

أبعاد السيدة التشافدية وذلػ ألن العسالء يكؾن لجييؼ الخغبة في اشباع حاجاتيؼ 
   (.Kummar, 2014)بكسية محجدة وفي وقت محجد 
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 :  دبيات البحث -2
: البيئة الخارجية

بأنيا البيئة التي تتكؾن مؽ عؾامل تؤثخ عمى أعسال الخارجية  يسكؽ تعخيف البيئة
السشغسة مؽ الخارج وتذسل ىحه العؾامل السشافدة وسمؾك العسالء والسؾرديؽ 

وديشاميكية االقتراد الكمي والدياسة الحكؾمية والجيشاميكيات العالسية 
(Kwagala,2014). 

      وألغخاض ىحا البحث يخػ الباحث أن البيئة الخارجية ىي مجسؾعة الستغيخات 
البيئية التي تؤثخ في عسل السشغسات سؾاء السحمية أو الجولية مشيا، وأيزًا تؤثخ في 

  العامةالتشغيسات والسسارسات اإلدارية في ىحه السشغسات، وتتسثل ىحه الستغيخات
، والتي تسارس خالليا السشغسات (التكشؾلؾجيةالستغيخات االقترادية، الستغيخات )في 

 .أعساليا وأنذظتيا
:  ىسية دراسة البيئة الخارجية

      نجاح أؼ مشغسة يتؾقف بجرجة كبيخة عمى مجػ دراسة العؾامل البيئية التي 
تؤثخ عمى السشغسة، ودرجة االستفادة مؽ اتجاىات ىحه العؾامل ودرجة تأثيخ كل 
مشيا عمى السشغسة، حيث تداعج دراسة البيئة الخارجية لمسشغسة في تحجيج عجة 

 (:2009السغخبي ،)نقاط ميسة 
األىجاف التي يجب تحكيقيا  -
  امام السشغسةالسؾارد الستاحة -
 الشظاق والسجال الستاح أمام السشغسة -
أنساط الكيؼ والعادات والتقاليج وأشكال الدمؾك اإلنتاجي لمسشغسة أو االستيالك  -

 أو السؾقف التشافدي ليا 
 :خرائص البيئة الخارجية
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       تسثل خرائص البيئة دور ىام عشج تذكيل واتخاذ القخارات واالختيارات 
في  بعض الخرائص الستعمقة بالبيئة الخارجية وتتسثل الستاحة أمام السشغسة، 

  االعتسادية وعخوف الدؾق ، التشؾع، عجم التأكج، عجم االستقخار ،التعقج
(: 2018عبج الراحب ،)

وبحلػ فالبيئة تترف بالتسيد والتفخد، وطبيعتيا الستغيخة، وصعؾبة الديظخة أو 
. التحكؼ في الستغيخات البيئية، والتأثيخ الستبادل بيؽ ىحه الستغيخات

:  بعاد البيئة الخارجية العامة
الستغيخات االقترادية، الستغيخات )تقترخ ىحه الجراسة عمى بعجيؽ فقط ىسا 

. (التكشؾلؾجية
 :الستغيخات اوقترادية- 1

       تذيخ ىحه الستغيخات إلى خرائص وعشاصخ الشغام االقترادؼ الحؼ تعسل 
فيو السشغسة، وىحه الستغيخات قج تكؾن ىادمة أو داعسة ألىجاف السشغسة وتداعج 

 :وتتسثل بعض الستغيخات االقترادية في. السشغسة في الؾصؾل لألىجاف السظمؾبة
Tanya 2017)  &(David 

 ًااللتصاد المحل 

  ًااللتصاد العالم

  االتجاهات االلتصادٌة والتضخم

   ضرائب الشركات

  الضرائب والرسوم على المنتجات

  موسمٌة الدورات االلتصادٌة

  دورات السوق والتجارة

   لنوات التوزٌع والوصول لألسواق

  ًالناتج المحلً اإلجمال

  الموة الشرائٌة للمستهلن

  أسعار الفائدة والصرف
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 :الستغيخات التكشؾلؾجية- 2
تسثل التكشؾلؾجيا سيفًا ذو حجيؽ لمسشغسات العاممة في البيئة فقج تسثل جانب        

: إيجابي او سمبي لمسشغسات حيث أن
يتسثل في فتح مجاالت ججيجة لمسشغسات لالستفادة مشيا في : الجانب اإليجابي

تظؾيخ السشتجات الحالية واستحجاث مشتجات ججيجة تتساشي مع احتياجات ومتظمبات 
. األفخاد وتظؾيخ اآلالت والتجييدات السختمفة في السشغسة

التظؾر الدخيع في التكشؾلؾجيا قج يجعل السشغسات غيخ قادرة عمى : الجانب الدمبي
 .مؾاكبة ىحه التظؾرات وتقادم السشتجات التي تقجميا مسا يؤثخ سمبًا عمييا

وقج أصبحت التكشؾلؾجيا مرجرًا ومؾردًا استخاتيجيًا لمسشغسات فاالتراالت 
اإللكتخونية مثاًل تمعب دورًا كبيخًا في تقخيب العسالء والدبائؽ، وتؤثخ التغيخات 

والتظؾرات التكشؾلؾجية عمى العسميات اإلنتاجية والتذغيمية في السشغسة وخمق فخص 
. ججيجة لتظؾيخىا

 :Tanya 2017)  &(Davidوتتسثل بعض متغيخات البيئة التكشؾلؾجية في 

 المواد الجدٌدة واآلالت والبرامج ودعم العملٌات التجارٌة 

  االبتكارات فً العملٌات اإللكترونٌة

  االبتكارات فً العملٌات المٌكانٌكٌة

  االبتكارات فً تصمٌم المنتجات

  ابتكار لنوات توزٌع جدٌدة مثل البٌع بالتجزئة عن طرٌك اإلنترنت

 :األداء التذغيمي
        يسكؽ تعخيف األداء التذغيمي باعتباره مجسؾعة مؽ األولؾيات التشافدية 
الستسثمة في الجؾدة والتكمفة السشخفزة والسخونة والدخعة في التدميؼ والتي تسكؽ 

. السشغسات مؽ قياس األداء التذغيمي الخاص بيا
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:  ىسية األداء التذغيمي
        تتزح أىسية قياس األداء التذغيمي أيزًا في أن مقاييذ األداء التذغيمي 

تخكد عمى األجل الظؾيل وبالتالي تعسل عمى تحديؽ األداء وايزًا القجرة عمى 
التشبؤ، كسا تؾضح مجػ التقجم في تحقيق األىجاف طؾيمة األجل ، كسا تعسل عمى 

ربط أنذظة السشغسة الحالية مع األداء السدتقبمي، وأيزًا السقاييذ التي تدتخجم 
لكياس األداء التذغيمي تكؾن أقل عخضة لمتالعب، تؾفخ معمؾمات عؽ األداء أواًل 

بأول، وأيزا تتسيد مقاييدو بديؾلة تتبعيا وسيؾلة ربظيا باستخاتيجية السشغسة، مسا 
يعشي أنيا مقاييذ عسمية تداعج عمى اتخاذ اإلجخاءات الترحيحية الالزمة في 

(. 2012عبجالحسيج، )الؾقت السشاسب 
:  ىجاف األداء التذغيمي

 مقاييذ مؤشخات األداء التذغيمية الى معالجة أوجو القرؾر السؾجؾدة تيجف        
في مقاييذ األداء السالية، باإلضافة الى التأكج مؽ أن السؾارد والعسالة داخل الذخكة 
تدتخجم بالظخيقة السالئسة والرحيحة، كسا تيجف الى تقييؼ األداء العام الستخاتيجية 
السشغسة وتشفيحىا لتحقيق األىجاف السظمؾبة مؽ تظبيق ىحه االستخاتيجية مسا يداعج 

(.     2009عميان، )ذلػ بذكل عام في تقييؼ األداء التذغيمي 
:   بعاد األداء التذغيمي

 (الجؾدة، التكمفة، السخونة، التدميؼ)تتسثل أبعاد األداء التذغيمي في كل مؽ        
 :وذلػ كسا يمي

     :الجؾدة
أن ىشاك عجة اعتبارات يجب مخاعاتيا في العسميات  (2014السشدي، )يخػ        

اإلنتاجية وفي السعامل والخظؾط اإلنتاجية والسؾاصفات االنتاجبة الخاصة بالذخكة 
 :والسختبظة بجؾدة السشتجات والتي تتسثل في األتي
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  محاولة الؾصؾل بسؾاصفات ومدتؾيات الجؾدة الخاصة بسشتجات السشغسة
. ومظابقة ىحه السؾاصفات بالسؾاصفات العالسية لمسشتجات السساثمة

  ضخورة تؾافخ السعامل واألجيدة مؽ أجل اجخاء االختبارات السعسمية
 .لمسشتجات لمتأكج مؽ مظابقتيا لمسؾاصفات السظمؾبة لمجؾدة

 يتؼ اجخاء االختبارات لسشتجات السشغسة وفقًا لمسعاييخ والسؾاصفات السحجدة. 
  تمتدم الذخكة ببخامج مخاقبة الجؾدة وتشفيحىا مؽ أجل مخاقبة جؾدة السشتجات

والتأكج مؽ سالمتيا وعجم وجؾد اية عيؾب أو انحخافات عؽ مدتؾيات 
 .الجؾدة السظمؾبة والسحجدة مؽ قبل الذخكة

 اكتذاف االنحخافات قبل وقؾعيا ومحاولة تالشييا. 
  تحجيج االنحخافات ومدببات ىحه االنحخافات في الجؾدة ومعخفة العؾامل

السؤثخة عمييا واتخاذ اإلجخاءات العالجية الشاجحة لترحيح ىحه االنحخافات 
 .وتجشبيا مدتكبالً 

  مخاعاة احتياجات السدتيمكيؽ عشج وضع معاييخ ومؾاصفات الجؾدة
 .السظمؾبة لسشتجات الذخكة

ولحلػ تعتبخ الجؾدة سالح استخاتيجي تداعج السشغسات في احتالل مخكد     
 (.2013الدخيتي،)تشافدي 
 :التكمفة

      وتدعى إدارة العسميات الى تخفيض تكاليف اإلنتاج مقارنة بالسشافديؽ 
والؾصؾل ألسعار تسكؽ مشتجات السشغسة مؽ السشافدة في األسؾاق، حيث أنو ىشاك 
جدء مؽ الدؾق في كل صشاعة يذتخؼ السشتجات نغخًا لتكمفتيا السشخفزة ومؽ أجل 
التشافذ في ىحه األسؾاق والحرؾل عمى شخيحة كبيخة مؽ ىحه األسؾاق عمى الذخكة 

أن تشتج بأقل تكمفة مسكشة، ولكؽ ذلػ أحيانا ال يزسؽ الخبحية والشجاح الجائؼ وقج 
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تعمؽ الذخكة افالسيا لعجم قجرتيا عمى مؾاجية السشافدة في األسؾاق 
 )2015الخداعمة،)

: ةالسخون 
        تؾفخ السخونة لمسشغسة القجرة عمى االستجابة لمتغيخات الغيخ متؾقعة في 

العسميات اإلنتاجية والتغيخات الغيخ متؾقعة التي تحجث في الدؾق بدبب التغيخات 
والتظؾرات التي تحجث باستسخار، والسخونة تعتبخ مؽ أىؼ األدوات واألبعاد التي 

تعتسج عمييا السشغسات في السشافدة ألن السخونة تسكؽ السشغسات مؽ القجرة عمى 
تعجيل السشتجات الحالية وتقجيؼ مشتجات ججيجة واالستجابة لخغبات السدتيمكيؽ وتمبية 

 (.Mandal, 2015)احتياجاتيؼ 
 وبحلػ فان االىتسام ببعج السخونة في األداء التذغيمي والعسميات اإلنتاجية في      

السشغسات يكدب السشغسات ميدة تشافدية كبيخة في مؾاجية السشافديؽ بحيث يكدبيا 
القجرة عمى تمبية احتياجات العسالء مسا يديج مؽ حرة السشغسة الدؾقية ويقؾؼ 
مؾقفيا مقابل السشافديؽ مسا يداعجىا عمى البقاء واالستسخار وتحقيق السديج مؽ 

 .األرباح والجخؾل في األسؾاق السحمية والعالسية والسشافدة فييا
 :التدميؼ

        ويعتبخ بعج التدميؼ مؽ األولؾيات التشافدية األساسية لمسشغسة وبعج ىام مؽ 
أبعاد السيدة التشافدية وذلػ ألن العسالء يكؾن لجييؼ الخغبة في اشباع حاجاتيؼ 

بكسية محجدة وفي وقت محجد، وبحلػ فالتدميؼ يتظمب التأكج مؽ أن يتؼ تدميؼ السشتج 
السشاسب وبالجؾدة والكسية وباعتسادات الريانة السشاسبة وفي الؾقت السشاسب 

(Kummar, 2014.) واعتبخ  (Davis, et al., 2003)  أن بعج التدميؼ يعج
 .مثابة القاعجة األساسية لمسشافدة بيؽ السشغسات في األسؾاق

 الستغيخات البيئية واألداء التذغيمي 
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تعسل مشغسات اليؾم في عل متغيخات وخرائص بيئية تؤثخ عمى أنذظة          
 مسا يؤثخ عمى ليا تجعيؼ القجرات التشافدية وعمىواستخاتيجيات ىحه السشغسات 

أدائيا، وذلػ ألن حاالت عجم التأكج البيئي والتغيخات السدتسخة والستالحقة في البيئة 
الى تبشى نغؼ وأساليب ىا التي تعسل فييا ىحه السشغسات تخمق ضغؾطًا مدتسخة لجفع

إنتاجية ججيجة أو تعجيل استخاتيجياتيا مؽ أجل حساية مؾقعيا في الدؾق وتجشب 
فقجان ما تتستع بو مؽ مسيدات تشافدية، وفي أغمب األحيان يرعب التشبؤ بجيشاميكية 

التغييخ ونؾعيتو وخرائرو، إضافة الى اختالف احجام وخرائص السشغسات 
والسسيدات التشافدية التي تتستع بيا، فان ما يحجث مؽ تغيخات بيئية مدتسخة يتؼ 

التعامل معو باستخاتيجيات وطخق وأساليب عسل مختمفة مؽ قبل ىحه السشغسات مؽ 
(. 2018الظؾيل، )أجل السحافغة عمى أدائيا ومسيداتيا التشافدية  

 الجراسات الدابقة- 3
 ىسية تحميل عؾامل بيئة السشغسة في صياغة  ):2019دراسة مؾسى - 1

 .(إستخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية
ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى عسمية تحميل عؾامل بيئة السشغسة وأىسيتيا في 

 تؼ التظخق إلى تحميل عؾامل البيئة ثؽصياغة إستخاتيجيات إدارة السؾارد البذخية، ح
 مجتسع وتسثل .الجاخمية لمسشغسة وكحا أىسية تحميل عؾامل البيئة الخارجية لمسشغسة

الجراسة في السرارف الحكؾمية التجارية والعيشة تسثمت في مكاتب غديل األمؾال 
واعتسج الباحث عمى السشيج االستظالعي في جسع البيانات . في تمػ السرارف

 .والسعمؾمات والسشيج التحميمي
 أىسية بالغة في كتدبؽوقج تؾصمت الباحثة إلى أن تحميل عؾامل بيئة السشغسة 

تعخف السشغسة عمى أوضاعيا الحالية والسدتقبمية وان ليا أىسية بالغة كحلػ في 
. صياغة إستخاتيجية إدارة السؾارد البذخية في السشغسة
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 ثخ عؾامل البيئة الخارجية عمى الشذاطات  )2009دراسة ابؾدلبؾح - 2
 .(التدؾيكية لقظاعات السرؾغات الحىبية

ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى آثخ عؾامل البيئة الخارجية عمى الشذاطات 
التدؾيكية القظاع السرؾغات الحىبية في األردن مؽ وجية نغخ مجيخؼ السشغسات، 

 530وقج تكؾن مجتسع الجراسة مؽ جسيع مشغسات قظاع السرؾغات في األردن 
 .%20مؤسدة، تؼ أخح عيشة لمجراسة وكانت ندبتيا 

خمرت الجراسة بأن العؾامل االقترادية احتمت السختبة األولى مؽ حيث األثخ بيؽ 
مجسؾعة العؾامل الخارجية عمى الشذاطات التدؾيكية لسشغسات قظاع السرؾغات 

وأوصت الجراسة بزخورة وضع خظط وبخامج تدؾيكية ىادفة، وتؾفيخ قاعجة . الحىبية
بيانات ليحا القظاع االقترادؼ اليام، واإلفادة مؽ دراسة العؾامل الخارجية السحيظة 

 .في تعديد السشغسة
تقييؼ تأثيخ العؾامل البيئية الخارجية  ):Bernal& Blanco 2017دراسة - 3

 .(عمى  داء السذاريع الرشاعية الرغيخة في نيجيخيا
ىجفت الجراسة الى تحميل العالقة بيؽ متغيخات البيئة الخارجية التي تعتبخ مرادر 

ليحا الغخض، تؼ تظبيق . االبتكار حدب الترسيؼ ونتائج التدؾيق وربحية الذخكات
 شخكة متؾسظة 64 مجيخًا مؽ 327 عمى عيشة مؽ Likertاستبيان في شكل مكياس 

، والتي تعتبخ مبتكخة ولجييا إمكانية دخؾل  (كؾلؾمبيا)وكبيخة الحجؼ تقع في بؾغؾتا 
 .الدؾق العالسية

تؾصمت نتائج الجراسة إلى أن تحميل اتجاىات الدؾق وقظاع السؤسدات والتظؾرات 
.  التكشؾلؾجية والعشاية بالبيئة ال يعتبخ مشاسًبا لجعؼ االبتكار في الذخكات

تقييؼ تأثيخ العؾامل البيئية الخارجية عمى  ):Alkali & Isa  2012دراسة - 4
 .( داء السذاريع الرشاعية الرغيخة في نيجيخيا
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ىجفت الجراسة إلى تقييؼ تأثيخ العؾامل البيئية الخارجية، عمى أداء السذاريع 
أجخيت الجراسة في نيجيخيا، واستخجمت السشيج . الرشاعية الرغيخة في نيجيخيا

 . مؾعف302التحميمي الؾصفي، حيث تكؾنت عيشة الجراسة مؽ 
تؾصمت نتائج الجراسة إلى أن رأس السال والجعؼ الحكؾمي لو صمة كبيخة بتظؾيخ 
أداء األعسال في الذخكات، وان العؾامل الخارجية تؤثخ بذكل ممحؾظ عمى أداء 

. وتظؾر السذاريع الرغيخة
العالقة بيؽ إدارة سمدمة التؾريج واألداء التذغيمي  ):2018دراسة مجمي - 5

 .(دراسة ميجانية في شخكات األدوية التابعة لمقظاع العام
ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى العالقة بيؽ إدارة سمدمة التؾريج واألداء التذغيمي 
وتؼ تظبيق البحث عمى شخكات صشاعة األدوية التابعة لمقظاع العام في جسيؾرية 

مرخ العخبية وتسثل مجتسع الجراسة في الكيادات السدئؾلة بالذخكات مؾضع 
 . مفخدة312التظبيق وبمغ حجؼ العيشة 

وتؾصمت الجراسة إلى عجة نتائج أىسيا تؾجج عالقة تأثيخ إيجابية ذات داللة 
الذخاكة االستخاتيجية مع )إحرائية بيؽ إدارة سمدمة التؾريج بأبعادىا السختمفة 

السؾرديؽ، العالقات مع العسالء، تجفق السعمؾمات عبخ سمدمة التؾريج، عسميات 
الجؾدة، السخونة، التكمفة، )واألداء التذغيمي بأبعاده السختمفة  (سمدمة التؾريج الجاخمية

 .(التدميؼ
 ثخ العؾامل البيئية الخارجية عمى  داء  ):Olarewaju 2012دراسة - 6

 .(الذخكات في مجال األغحية والسذخوبات في نيجيخيا
ىجفت ىحه الجراسة لسعخفة تأثيخ بيئة العؾامل الخارجية عمى أداء الذخكات في مجال 

 .األغحية والسذخوبات في نيجيخيا
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 شخكات فييا 3وقج تؼ ترسيؼ استبانة لجسع البيانات وتؼ تؾزيعيا عمى عيشة مؽ 
 . مؾعفة، وقج تؼ تحميل الشتائج باستخجام نسؾذج االنحجار الستعجدة150

خمرت الجراسة إلى وجؾد تأثيخ العؾامل البيئة الخارجية الدياسية، االقترادية، 
، عمى أداء الذخكات والستسثمة بكل مؽ الفاعمية، (الخ....االجتساعية، التكشؾلؾجية،

، لتحقيق أىجاف الذخكة وديسؾمة (الكفاءة، زيادة السبيعات، تحقيق أىجاف الذخكة
 . نجاحيا

: التعميق عمى الجراسات الدابقة
يالحع الباحث نقص الجراسات الدابقة الستعمقة بسؾضؾع البحث حيث أن الجراسات 
الدابقة لؼ تتشاول دراسة تأثيخ الستغيخات البيئية عمى مدتؾػ األداء التذغيمي برفة 

فتشاولت بعض الجراسات العالقة بيؽ الستغيخات البيئية واألداء بذكل عام . خاصة
ولكؽ لؼ تتشاول التأثيخ عمى األداء التذغيمي لمعسميات، كسا لؼ تتظخق ىحه الجراسات 

. الى التظبيق عمى الذخكات الجولية وخاصة شخكات األدوية الجولية
وبحلػ تذيخ الجراسات الدابقة الى وجؾد فجؾة بحثية يدعى الباحث في ىحه الجراسة 

. الى غمق ىحه الفجؾة
 مذكمة البحث. ثاللاًال 

البيئة الخارجية واألداء )وبشاء عمى ما تقجم ونغخًا لعجم احتؾاء ىحيؽ الستغيخيؽ     
 بجراسة متكاممة في البيئة العخبية برفة عامة وفي البيئة السرخية برفة (التذغيمي
األداء عشاصخ  الستغيخات البيئية وووجؾد فجؾة بيؽ (إلى حج عمؼ الباحث  )خاصة 

 مؤثخة وفاعمة فى سؾق تعتبخعجة عؾامل رئيدية ووجؾد التذغيمي إلدارة العسميات ، 
أن قؾة  الخغؼ مؽفعمى  ؼالجواءالسرخية، عمى رأسيا التكشؾلؾجيا والبحث العمؼ

السالحع  الرشاعة تقاس بسقجار ما يشفق عمى األبحاث الخاصة بتظؾيخىا فإنو مؽ
 فى مرخ غياب ىحا العشرخ، خاصة أن البحؾث الجوائية تتخكد عمى األدوية
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، وندبة السعخوفة مؽ خالل تحديؽ الفاعمية، وإيجاد البجائل، وليذ ابتكار الججيج
مؽ إجسالى 2%ال تتعجػ  نفاق الذخكات السرخية السشتجة لمجواء عمى األبحاثا

يتخاوح اإلنفاق فييا عمى البحث  قيسة السبيعات مقارنة بالذخكات العالسية التى
 مسا يؤثخ ذلػ عمى األداء مؽ قيسة مبيعاتيا12% - 23%العمسى ما بيؽ 

مسا دعى الباحث لتشاول ىحه السذكمة البحثية مؽ خالل . التذغيمي ليحه الذخكات
ىحا البحث محاوال الخبط بيؽ متغيخات البيئة الخارجية وعشاصخ األداء التذغيمي 
إلدارة العسميات وذلػ بإجخاء دراسة تظبيكية لمذخكات الجولية العاممة في قظاع 

 .ة في البحث الحاليلاألدوية في مرخ والدعي لعالج ىحه السذػ
: في ضؾء ما سبق يسكؽ صياغة مذكمة البحث في التداؤالت التالية

؟ " ما أثخ الستغيخات االقترادية عمى األداء التذغيمي ": التداؤل األول
؟ " عمى األداء التذغيمي التكشؾلؾجية ما أثخ الستغيخات ": التداؤل الثاني

 : ىسية البحث. رابعاًال 
: األىسية العمسية- 

تتسثل أىسية البحث العمسية مؽ خالل تشاولو لسؾضؾع لؼ يحع باىتسام كافي مؽ قبل 
الباحثيؽ يتسثل في الستغيخات البيئية ومحاولة ربظيا بسؾضؾع األداء التذغيمي إلدارة 

 .(وذلػ في حجود اطالع الباحث)العسميات في الذخكات الجولية 
 :األىسية التظبيكية- 

ء الباحث لجراسة ابيشسا تتسثل أىسية البحث التظبيكية والسيجانية مؽ خالل اجخ
تظبيكية لمذخكات الجولية العاممة في قظاع األدوية في مرخ، وىؾ ما لؼ يتؼ في 

وذلػ في حجود اطالع )الجراسات والسجيؾدات البحثية الدابقة في ىحا السؾضؾع 
 وايزًا لألىسية البالغة لذخكات الجواء الخاصة والستعجدة الجشدية والتي .(الباحث

مؽ ضسشيا الذخكات الجولية في انتاج الجواء وتظؾر انتاجيا حيث اوضحت بيانات 
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الجياز السخكدؼ لمتعبئة العامة واالحراء ان انتاج القظاع العام مؽ الجوية يحقق 
، بيشسا 2011 مميؾن جشيو عام 139,9 مقابل 2012 مميؾن جشيو عام 131,94

 مميؾن جشيو 47074بمغ انتاج القظاع الخاص والذخكات الجولية ومتعجدة الجشدية 
%. 98 مسا يجل عمى تحقق زيادة بشدبة 2011 عام 2377,8 مقابل 2012عام 

مسا يجل عمى سيظخة الذخكات الجولية وشخكات القظاع الخاص عمى سؾق األدوية 
 . في مرخمسا يبخز أىسية دراسة قظاع األدوية في مرخ وخاصة الذخكات الجولية

 :اليجف مؽ البحث. خامداًال 
 .التعخف عمى أثخ الستغيخات االقترادية عمى األداء التذغيمي لمذخكات الجولية -1
 .الجولية التعخف عمى أثخ الستغيخات التكشؾلؾجية عمى األداء التذغيمي لمذخكات -2

 :إستخاتيجية البحث ومشيجو. سادساًال 
وذلػ مؽ السجخل االستشباطي،  عمىتتسثل إستخاتيجية البحث في االعتساد         

 .خالل التؾصل لسجسؾعة مؽ السفاليؼ الشغخية التي يتؼ إخزاعيا لمتظبيق
يعتسج الباحث عمى السشيج الؾصفي التحميمي الحؼ يقؾم عمى أساس تحميل         

وتحجيج العالقات بيؽ الؾقائع، وسيتؼ استيفاء السعمؾمات مؽ  ما ىؾ كائؽ وتفديخه
الذخكات السبحؾثة ومؽ السجيخيؽ أنفديؼ إضافة لبعض البيانات عؽ األداء التذغيمي 

. إلدارة العسميات في ىحه الذخكات
 :البحثفخضيات . سابعاًال 

فقج  وتحكيقًا ألىجافو، البحثمؽ أجل التحجيج الؾاضح والسعالجة الرحيحة لسذكمة 
: الفخضيات التالية والستسثمة في عسج الباحث إلى صياغة

 ؼيؾجج عالقة بيؽ الستغيخات االقترادية وتحديؽ األداء التذغيلال : الفخضية األولى
 ؼ وتحديؽ األداء التذغيلالتكشؾلؾجيةيؾجج عالقة بيؽ الستغيخات ال : الفخضية الثانية

 :اإلطار التظبيقي لمبحث. ثامشاًال 
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وفيو يعخض الباحث لسجال التظبيق ومجتسع البحث وعيشتو ومرادر البيانات 
وطخق جسعيا، وأساليب التحميل اإلحرائي الؾاجب استخجاميا مؽ أجل تحقيق 

 .األىجاف السخجؾة مؽ البحث
 مجال التظبيق .1

اقترخ الباحث عمى الذخكات الجولية العاممة في قظاع االدوية في مرخ والستسثمة 
شخكة نؾفارتذ، شخكة جالكدؾ سسيث كاليؽ، شخكة سانؾفي، )في الذخكات التالية 

شخكة فايخز، شخكة بخيدتؾل مايدر سكؾيب، شخكة استخازيشكا، شخكة سيخفيخ، شخكة 
وبمغ عجد السجيخيؽ في السدتؾيات .  (بؾريشجخ أنجميايؼ، شخكة الحكسة األردنية

. مجيخ (1108)اإلدارية السختمفة في الذخكات محل الجراسة 
 :مجتسع البحث وعيشتو .2

يتسثل مجتسع البحث في السجيخيؽ في الذخكات الجولية محل الجراسة والبالغ عجدىؼ 
.  مجيخ في تدع شخكات دولية1108

كسا ان الباحث يعتسج عمى أسمؾب السعايشة في عسمية جسع البيانات الالزمة 
وبالخجؾع لمؾصؾل إلى اليجف مؽ البحث، ويتسثل نؾع العيشة في العيشة العذؾائية ، 

إلى الججاول اإلحرائية التي يسكؽ االستعانة بيا في تحجيج حجؼ العيشة عشج معامل 
، وبافتخاض أن ندبة تؾافخ الخرائص %5، وحجود خظأ معيارؼ %95ثقة 

 %50السظمؾب دراستيا في مجتسع البحث ىي 
:  مفخدة كسا في السعادلة التالية285 فإن مجتسع العيشة يداوؼ 

 (معادلة ريتذارد جيجخ)
𝑛 =

(
𝑧

𝑑
)2×(𝑝)2

1+
1

𝑁
[ 

𝑧

𝑑
 
2
× 𝑝 2−1]

 :حيث أن                                             

n :حجؼ العيشة السخاد تحجيجىا .
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Z : 95 وذلػ عشج درجة ثقة 1.96حجود الخظأ السعيارؼ .%
d : السعيارؼ مقجار الخظأ .
P :ندبة الحيؽ تتؾافخ فييؼ الخاصية مؾضؾع الجراسة في مجتسع البحث .
N:حجؼ السجتسع . 

𝑛 =
(
1.96
0.05

)2 × (0.50)2

1 +
1

1108 [ 
1.96
0.05 

2

×  0.50 2 − 1]

= 285.448 

( 285)وقج تؼ تؾزيع   مفخدة285عيشة يتسثل في ال وعميو يتزح بأن حجؼ 
السدتقري قائسة عمى مجتسع الجراسة السحكؾر، وتؼ تجسيع االستبيان وبمغت ردود 

، وبعج فخز القؾائؼ غيخ الرالحة لمتحميل تؼ %93قائسة بشدبة  (264 )مشيؼ
قائسة لعجم اكتساليا، ومؽ ثؼ بمغت عجد القؾائؼ الرحيحة  (11)استبعاد عجد 

 .عيشة محل الجراسةالمؽ % 89قائسة بشدبة تبمغ  (253)والرالحة لمتحميل عجد 
: مرادر وطخق جسع البيانات .3

      وتؼ االعتساد عمى الجراسات الدابقة لبشاء اإلطار الشغخؼ لمجراسة، كسا تؼ 
: االعتساد عمى الجراسة السيجانية لتحقيق أىجاف الجراسة، وذلػ عمى الشحؾ التالي

اعتسج الباحث في تكؾيؽ اإلطار الشغخؼ لمجراسة عمى العجيج مؽ  البيانات اللانؾية
الجوريات والسجالت العمسية الستخررة، والجراسات الدابقة، وكحلػ الكتب العخبية 
واألجشبية التي تشاولت مؾضؾع الجراسة أو أحج جؾانبو، وشبكة السعمؾمات العالسية 

 .، ىحا باإلضافة إلى التقاريخ واإلحرائيات عؽ القظاع محل الجراسة(االنتخنت)
 استقراء قائسة البيانات األولية عمى عمىتسثمت مرادر الحرؾل  البيانات األولية

 .وتؾجيييا إلى عيشة الجراسة
  ساليب التحميل اإلحرائي السدتخجمة .4
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يعتسج الباحث في عسمية التحميل االحرائي عمى حدمة البخامج اإلحرائية لمعمؾم 
 ((Statistical Package For Social Sciences:  والسعخوفة باالجتساعية

SPSSحيث قام الباحث باستخجام األساليب اآلتية  :
  معاملاختبار الرجق والثبات باستخجام .Cronbach’s Alpha  تؼ

وذلػ بغخض التحقق مؽ درجة الثقة استخجام معامل االرتباط ألفا 
واالعتسادية في السقاييذ متعجدة السحتؾؼ والتي استخجمت في الجراسة 
الحالية، وتؼ اختيار ىحا األسمؾب دون غيخه مؽ األساليب اإلحرائية 

  لتخكيده عمي  Reliability Analysisالسدتخجمة في تحميل االعتسادية 
درجة التشاسق الجاخمي بيؽ البشؾد والستغيخات التي يتكؾن مشيا السكياس 

ولتقييؼ االعتسادية في السقاييذ . (1998إدريذ، ) الخاضع لالختبار
السدتخجمة في البحث الحالي تؼ استخجام أسمؾب معامل االرتباط ألفا 

Alpha Correlation Coefficient باعتباره أكثخ أساليب تحميل 
االعتسادية داللة في تقييؼ درجة التشاسق الجاخمي بيؽ محتؾيات أو بشؾد 

السكياس لمبشية األساسية السظمؾب قياسيا وليذ شيئًا آخخ، ووفقًا لمسبادغ 
العامة لتشسية واختبار السقاييذ في البحؾث االجتساعية والتدؾيق فقج تقخر 

استبعاد أؼ متغيخ مؽ الستغيخات الخاضعة الختبار الثقة والحؼ يحرل 
عمي معامل ارتباط اجسالي بيشو وبيؽ الستغيخات األخخػ في نفذ السكياس 

 .(2008, إدريذ  )0,30أقل مؽ 
  وذلػ : السقاييذ اإلحرائية الؾصفية كالستؾسظات واالنحخاف السعيارؼ

 مدتؾػ ادراك بغخض تؾصيف متغيخات الجراسة مثل التعخف عمى
 مؽ األداء التذغيمي، ومدتؾػ لمستغيخات البيئية مؽ ناحية السدتقري مشيؼ

 .ناحية أخخػ 
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 يعتبخ أسمؾب تحميل االنحجار : أسمؾبي تحميل االنحجار واالرتباط الستعجد
. واالرتباط الستعجد مؽ أساليب التحميل التي تتعامل مع الستغيخات الستعجدة

وتؼ استخجام ىحا األسمؾب وذلػ بغخض الكذف عسا إذا كانت ىشاك عالقة 
تحميل ) كستغيخ تابع واألداء التذغيمي كستغيخ مدتقل الستغيخات البيئيةبيؽ 

ويعتبخ (. تحميل االرتباط)، وتحجيج درجة وقؾة العالقة بيشيسا (االنحجار
تحميل االنحجار الستعجد مؽ األساليب اإلحرائية التشبؤيو حيث يسكؽ مؽ 
. خاللو التشبؤ بالستغيخ التابع عمي أساس قيؼ عجد مؽ الستغيخات السدتقمة

وفي ضؾء ذلػ فإن االستخجامات الخئيدية ألساليب تحميل االنحجار 
 ؛ 1993إدريذ و السخسى، )واالرتباط الستعجد ىي كسا يمي 

 (:1992إدريذ،
 تقييؼ نؾع العالقة بيؽ مجسؾعتيؽ مؽ الستغيخات التابعة والسدتقمة .
 التحقق مؽ درجة وقؾة العالقة بيؽ الستغيخ التابع والستغيخات السدتقمة .
 التشبؤ بدمؾك الستغيخ التابع عمى أساس عجد مؽ الستغيخات السدتقمة .
  تحجيج األىسية الشدبية لمستغيخات السدتقمة في ضؾء ما يتستع بو كل مشيا

. مؽ قؾة تأثيخ في الستغيخ التابع
 :وتتسثل مخخجات تحميل االنحجار فيسا يمي

. قؾة العالقة بيؽ متغيخات البحثويكيذ : Rمعامل االرتباط  -1
التي أمكؽ ىؾ السعامل الحؼ يؾضح ندبة االختالف : R2معامل التحجيج  -2

 .تفديخىا في الستغيخ التابع باستخجام الستغيخ السدتقل
 .ويكيذ أثخ الستغيخ السدتقل عمى الستغيخ التابع: Betaمعامل االنحجار  -3
 .ويدتخجم الختبار الفخض االصمي: Fاختبار  -4
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وبشاء عميو يتؼ استخجام تحميل االنحجار واالرتباط الستعجد في البحث الحالي 
 :كالتالي
  الستغيخات البيئية واألداء التذغيميتقييؼ نؾع العالقة بيؽ .
  الستغيخات البيئية واألداء التذغيميالتحقق مؽ درجة وقؾة العالقة بيؽ .
  في ضؾء ما يتستع بو كل الستغيخات البيئيةتحجيج األىسية الشدبية ألبعاد 

 .مشيا مؽ قؾة تأثيخ في الستغيخ التابع
 :حجود ونظاق البحث. تاسعاًال 

: تتسثل حجود البحث في الحجود األربعة التالية
: حجود عمسية ومؾضؾعية- 

حيث يقترخ البحث عمى تحميل أثخ الستغيخات البيئية الخارجية الستسثمة في 
الستغيخات  الستغيخات االقترادية،)الستغيخات الخارجية العامة والتي تذسل كل مؽ 

الجؾدة، )عمى األداء التذغيمي إلدارة العسميات التي تتسثل عشاصخه في  (التكشؾلؾجية
. (التكمفة، السخونة، التدميؼ

: حجود عسمية وتظبيكية- 
يقترخ التظبيق عمى الذخكات الجولية العاممة في قظاع األدوية في الدؾق السرخؼ 

. ومع ذلػ تغيب عشيا الجراسات األكاديسية كسجال لمتظبيق في إدارة األعسال
: حجود زمشية- 

، فيسا يخص تؾزيع 2020 وحتى عام 2018تقترخ الجراسة عمى الفتخة مؽ عام 
وتجسيع قؾائؼ االستقراء، اقترخ العسل عمى ذلػ فتخة شيخيؽ متتابعيؽ مؽ بجاية 

. 2019 إلى نياية نؾفسبخ2019سبتسبخ 
 :حجود مكانية- 
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يتؼ اجخاء البحث عمى الفخوع الخاصة بالذخكات الجولية العاممة في قظاع األدوية 
فالحجود السكانية ىي أماكؽ تؾاجج الفخوع الخاصة بالذخكات  .محل الجراسة والبحث
 .محل الجراسة والبحث

 :نتائج الجراسة: عاشخاًال 
 اللبات لستغيخات البحث/اختبار اوعتسادية -1

 قام الباحث باختبار مجػ الثبات في السقاييذ السدتخجمة في البحث وذلػ 
باعتباره  Alpha Correlation Coefficient (ACC)باستخجام معامل الثبات ألفا 

أكثخ أساليب تحميل االعتسادية داللة في تقييؼ درجة االتداق الجاخمي لمعشاصخ التي 
ومؽ الستعارف عميو إحرائيًا أن إحرائية . تكيذ متغيخات الجراسة السدتقمة والتابعة

فإن ذلػ يعشي  (0,6)، فاذا كان السعامل أقل مؽ (0,6)االختبار يجب أال تقل عؽ 
 . ضعف االتداق والثبات الجاخمي لمعشاصخ التي تكيذ متغيخات الجراسة

 (ACC)نتائج تحميل الثبات لتحجيج قيسة معامالت  (4/5)ويؾضح الججول التالي 
 (الستغيخات البيئية الخارجية)لستغيخ 

 متغيخات البيئة الخارجية ل(ACC)قيسة معامالت 
 ACCمعامل ارتباط ألفا عجد العبارات الستغيخ 

 0,705 4 الستغيخات االقترادية- 
 0,811 4 الستغيخات التكشؾلؾجية- 

 0,886 8 لستغيخات البيئة الخارجيةالسكياس الكمي 

.  نتائج التحميل اإلحرائي:السرجر
الستغيخات البيئية )السدتقل  لمستغيخ (ACC) معامل االرتباط (4/3)ويؾضح الججول 

( 0,705)، حيث يتزح في الستغيخ السدتقل أن قيسة ألفا تتخاوح ما بيؽ (الخارجية
 وىؾ مؤشخ لجرجة 0,886حيث أن معامل ألفا لمسكياس ككل يسثل نحؾ  (0,811)و
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حيث اقتخبت السعشؾية % 95عالية ججًا مؽ االعتسادية وذلػ بجرجة ثقة قجرىا 
  .مؽ الرفخ P-Value الحكيكية

لستغيخ  (ACC)معامالت  التالي نتائج تحميل الثبات لتحجيج قيسة لويؾضح الججو
 .(األداء التذغيمي)

 لألداء التذغيمي (ACC)قيسة معامالت 

معامل ارتباط ألفا عجد العبارات الستغيخ 
ACC 

 0,900 5 الجؾدة- 
 0,794 6 التكمفة- 
 0,825 5 السخونة- 
 0,814 4 التدميؼ- 

 0,941 20 لألداء التذغيميالسكياس الكمي 
.  نتائج التحميل اإلحرائي:السرجر

أن قيسة ألفا  (4/46)يتزح في الججول  (األداء التذغيمي)أما في الستغيخ التابع 
 0,941ومعامل ألفا لمسكياس ككل يسثل نحؾ  (0,900)و (0,794)تتخاوح ما بيؽ 

مؽ P-Value حيث اقتخبت السعشؾية الحكيكية % 95وذلػ بجرجة ثقة قجرىا 
 .الرفخ
 :لستغيخات البحثالتحميل الؾصفي  -2
 التحميل الؾصفي لستغيخات البيئة الخارجية 

 متغيخات عمى مؽ خالل اإلجابة الستغيخات البيئية الخارجية تؼ تقييؼ مدتؾؼ 
 بعجييا االثشيؽ تغظي ثسانية عبارات والحؼ يزؼ متغيخات البيئة الخارجيةمكياس 

: كسا ىؾ مؾضح في الججول التالي
 متغيخات البيئة الخارجيةالتحميل الؾصفي ألبعاد 

الستغيخات 
الستؾسط 
الحدابي 

اونحخاف 
السعياري 

 0,602 4,509 .تقجم الذخكة خجمات مظمؾبة مؽ جانب السجتسع- 1
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 0,804 4,316 .تستمػ الذخكة القجرة عمى التؾسع لتمبية الستظمبات الستدايجة- 2
 0,777 4,185 .تحخر الذخكة عمى حرخ  ثار التزخؼ ومعالجتيا مبكخاًال - 3
 0,783 3,869 .تستمػ الذخكة القجرة عمى سجاد اولتدامات قريخة وطؾيمة األجل- 4

 0,742 4,219: الستغيخات اوقتراديةالسكياس الكمي لبعج 
 0,872 4,032 .تتجفق السعمؾمات بيؽ اإلدارات واألقدام في الذخكة باندياب- 5
 0,684 4,387 .تجعؼ إدارة الذخكة الجيؾد السبحولة في تؾفيخ مرادر السعخفة التي تحتاجيا الذخكة- 6
 0,647 4,419 .يؾجج بالذخكة بخامج متخررة ألرشفة وتشغيؼ البيانات- 7
 0,786 4,351 .تؾاكب التكشؾلؾجيا السدتخجمة بالذخكة احتياجاتيا- 8

 0,747 4,297: ة الستغيخات التكشؾلؾجيالسكياس الكمي لبعج
 0,872 4,320: لستغيخات البيئة الخارجيةالسكياس العام 
نتائج التحميل اإلحرائي : السرجر      

 الستغيخات اوقتراديةالتحميل الؾصفي لبعج - 
السدتقري مشيؼ محل  إدراك أوضحت نتائج التحميل الؾصفي أيزًا أن 

 مختفع ندبيًا، حيث بمغ الستؾسط الحدابي لبعج الستغيخات االقترادية لبعج الجراسة
، ويخجع ذلػ إلى أن (0,742)بانحخاف معيارؼ  (4,219 )الستغيخات االقترادية

ىحه الذخكات محل الجراسة تمبي الحاجات السظمؾبة مؽ جانب السجتسع وتتؾسع 
. باستسخار لتمبية الحاجات الستدايجة مؽ العسالء

 الستغيخات التكشؾلؾجيةالتحميل الؾصفي لبعج - 
السدتقري مشيؼ محل  إدراك بيشت نتائج التحميل الؾصفي أن مدتؾػ 

 مختفعًا، حيث بمغ الستؾسط الحدابي لبعج الستغيخات التكشؾلؾجية لبعج الجراسة
أن ىحه ، ويخجع ذلػ (0,747)بانحخاف معيارؼ  (4,297 )الستغيخات التكشؾلؾجية

الذخكات يؾجج بيا بخامج متخررة لتشغيؼ وأرشفة البيانات وتبحل جيؾد كبيخة 
لتؾفيخ البيانات التي تحتاجيا كسا أنيا تعتسج عمى التكشؾلؾجيا التي تؾاكب 

. احتياجاتيا
  األداء التذغيميالتحميل الؾصفي ألبعاد 
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 متغيخات مكياس عمى مؽ خالل اإلجابة األداء التذغيمي تؼ تقييؼ مدتؾؼ 
كسا ىؾ مؾضح في أبعاده األربعة  عبارة تغظي عذخون  والحؼ يزؼ األداء التذغيمي
: الججول التالي

 األداء التذغيميالتحميل الؾصفي ألبعاد 

رات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالستغي
الستؾسط 
الحدابي 

اونحخاف 
السعياري 

 0,964 3,612 .تتظابق مؾاصفات مشتجاتشا مع مؾاصفات السشتجات العالسية السساثمة- 1
 0,870 3,980 .يتؾافخ لجى الذخكة السعامل واألجيدة التي تسكشيا مؽ إجخاء جسيع اوختبارات السعسمية السظمؾبة- 2
 1,051 3,664 .ُتجخى اوختبارات وفقاًال لمسعاييخ الجولية السحجدة- 3
 0,814 3,972 .ُتجخى اوختبارات وفقاًال لمسؾاصفات الكياسية السحجدة في التذخيعات السرخية- 4
 0,612 4,293 . وحتياجات السدتيمكيؽاتخاقب الذخكة جؾدة مشتجاتيا لمتأكج مؽ ومالءمتو- 5

 0,862 3,904: الجؾدةالسكياس الكمي لبعج 
 0,883 3,770 .تحخر الذخكة عمى تقجيؼ مشتجاتيا بأسعار  قل مؽ  سعار السشتجات السشافدة- 6
 0,651 4,142 .تحخر الذخكة عمى تخفيض تكاليف التخديؽ إلى  قل حج مسكؽ- 7
 1,036 3,458 .تمتدم الذخكة ببيع مشتجاتيا وفقاًال لألسعار الدائجة في الدؾق - 8
تبيع الذخكة بعض األصشاف التي بأسعار تعادل تكاليف إنتاجيا بدبب انخفاض  سعار السشتجات - 9

 .السحمية السساثمة ليا
2,747 1,098 

اونتاج بكسيات كبيخة لتقميل تكمفة )تقؾم الذخكة بالعسل عمى  سمؾب اقتراديات الحجؼ الكبيخ - 10
 .(القظعة الؾاحجة

3,340 0,915 

 0,612 4,119 .(ندبة التالف)تعسل الذخكة عمى تقميل السعيب في السخخجات - 11
 0,866 3,596: التكمفةالسكياس الكمي لبعج 

عمى  (زيادة  و نقران)تسكؽ نغؼ اإلنتاج الستبعة بالذخكة مؽ التجاوب الدخيع لتغيخات حجؼ الظمب - 12
 .بعض مشتجاتيا

3,795 0,738 

يسكؽ لمذخكة إدخال تعجيالت  ساسية  و ثانؾية عمى مشتجاتيا استجابة لظمبات العسالء ودون - 13
 .حجوث تغيخات جؾىخية في العسمية اإلنتاجية  و تكمفتيا

3,534 0,924 

يتدؼ نغام الترشيع بالذخكة بالقجرة عمى التحؾل مؽ مشتج ألخخ داخل السديج اإلنتاجي في وقت - 14
 .محجود

3,518 1,239 

 1,015 3,379 .تدتظيع الذخكة زيادة طاقتيا اإلنتاجية وقجراتيا الترشيعية بديؾلة متى تظمب األمخ ذلػ- 15
 يسكؽ لمذخكة إدخال مشتجات ججيجة متى تؾافخ الظمب عمييا دون الحاجة إلى إجخاء تعجيالت جؾىخية 16

 .في نغؼ اإلنتاج الستاحة
3,209 1,046 

 0,992 3,487: السخونةالسكياس الكمي لبعج 
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 0,970 3,719 .تمتدم الذخكة بسؾاعيج التدميؼ السحجدة في ججاول اإلنتاج- 17
 0,747 4,130 .يسكؽ لمذخكة الؾفاء بالظمبات العاجمة مؽ العسالء دون تأخيخ- 18
 0,842 4,099 .يمتدم السؾرديؽ بتؾريج الخامات ومدتمدمات اإلنتاج في السؾاعيج الستفق عمييا- 19
السؾرديؽ متى تظمب األمخ ذلػ بديؾلة وسخعة ودون مؽ   اوضافيةىاتحرل الذخكة عمى احتياجات- 20

 . ي مذاكل
3,806 0,738 

 0,824 3,985: التدميؼالسكياس الكمي لبعج 
 0,886 3,743: ألداء التذغيميالسكياس العام 
.  نتائج التحميل اإلحرائي:السرجر

 :الجؾدةالتحميل الؾصفي لبعج - 
 إدراك تؾضح أن مدتؾػ الجؾدة  جاءت نتائج التحميل الؾصفي لبعج

، حيث بمغ الستؾسط  مختفع ندبياً الجؾدةلبعج  السدتقري مشيؼ محل الجراسة
أن ، وقج يخجع ذلػ إلى (0,862)بانحخاف معيارؼ  (3,904 )الجؾدة الحدابي لبعج

الذخكات محل الجراسة تدعى الى تقجيؼ السشتجات بالجؾدة التي يحتاجيا العسيل 
. وأنيا تظابق جؾتيا السؾاصفات العالسية لمجؾدة لمسشتجات السساثمة

 :التكمفةالتحميل الؾصفي لبعج - 
 إدراك أن مدتؾػ التكمفةلبعج أوضحت نتائج التحميل الؾصفي   وأيزاً 

، حيث بمغ الستؾسط الحدابي  مختفع ندبياً بعج التكمفةل السدتقري مشيؼ محل الجراسة
الذخكات ، ويخجع ذلػ إلى قيام (0,866)بانحخاف معيارؼ  (3,596 )التكمفةلبعج 

محل الجراسة بتخفيض ندب السعيب مؽ اإلنتاج وايزًا تخفيض والتدام ىحه 
. الذخكات ببيع مشتجاتيا وفقًا لألسعار الدائجة في الدؾق وانخفاض تكاليف التخديؽ

 :السخونةالتحميل الؾصفي لبعج - 
 إدراك أن مدتؾػ السخونةلبعج أوضحت نتائج التحميل الؾصفي   وأيزاً 

، حيث بمغ الستؾسط  مختفع ندبياً بعج السخونةل السدتقري مشيؼ محل الجراسة
 قجرة، ويخجع ذلػ إلى (0,992)بانحخاف معيارؼ  (3,487 )السخونةالحدابي لبعج 
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الذخكات محل الجراسة عمى التجاوب مع التغيخات في الظمب وايزًا قجرة تحؾل 
الشغؼ اإلنتاجية الخاصة بيا مؽ مشتج ألخخ في وقت قريخ، وقجرتيا العالية قي 

 .إمكانية ادخال مشتجات ججيجة
 :التدميؼالتحميل الؾصفي لبعج - 

 إدراك أن مدتؾػ التدميؼلبعج أوضحت نتائج التحميل الؾصفي   وأيزاً 
، حيث بمغ الستؾسط  مختفع ندبياً بعج التدميؼل السدتقري مشيؼ محل الجراسة

التدام ، ويخجع ذلػ إلى (0,824)بانحخاف معيارؼ  (3,985 )التدميؼالحدابي لبعج 
السؾرديؽ بالسؾاعيج الستفق عمييا وايزًا التدام الذخكات مع العسالء بالسؾاعيج السحجدة 

 . لتدميؼ الظمبيات والؾفاء بأؼ طمبيات عاجمة في وقت محؾد
 مؽ وجية نغخ األداء التذغيمي ومؽ استعخاض التحميل الؾصفي ألبعاد 
يجركؾا أىسية دراسة األداء التذغيمي بأبعاده  السدتقري مشيؼ محل الجراسة وجج أنيؼ

 لمذخكات محل الجراسة األداء التذغيمي وندتشتج مسا سبق أن مدتؾػ ،السختمفة
  العام لسدتؾػ لألداء التذغيميمختفع ندبيًا برفة عامة، حيث بمغ الستؾسط

السدتقري مشيؼ محل  إدراكأن ، ويعشي ذلػ (0,886)بانحخاف معيارؼ  (3,743)
.  مقبؾل ندبياً لألداء التذغيمي الجراسة
 الجراسة متغيخاتل اورتباط معامالت مرفؾفة -3

بيؽ متغيخات  (Pearsonبيخسؾن )تؼ حداب معامل االرتباط البديط  
الجراسة عجا الستغيخات الجيسؾجخافية، وذلػ لمتعخف عمى قؾة واتجاه ومعشؾية العالقة 

فكمسا اقتخبت قيسة معامل االرتباط مؽ الؾاحج الرحيح كمسا . بيؽ متغيخات الجراسة
دل ذلػ عمى قؾة االرتباط بيؽ الستغيخيؽ، وتجل االشارة السؾجبة عمى أن العالقة 

 .طخدية وتجل االشارة الدالبة عمى أن العالقة عكدية
 مرفؾفة معامالت اورتباط بيؽ  بعاد متغيخات الجراسة - 
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 متغيخات أبعاد بيؽ االرتباط معامالت مرفؾفة التالي الججول يؾضح 
 .(متغيخات البيئة الخارجية، واألداء التذغيمي)الجراسة 

 مرفؾفة معامالت اورتباط بيؽ  بعاد متغيخات الجراسة

دية األبعاد
را

وقت
ا

جية 
ؾلؾ

تكش
ال

ت  
غيخا

لست
ا

ية 
بيئ

ال
جية

خار
ال

 

ؾدة
الج

مفة 
لتك

ا
ونة 

سخ
ال

ميؼ 
تد

ال
اء  

األد
يمي

ذغ
الت

 

دية
را

وقت
ا

 

1 0,67
7** 

0,56
1** 

0,65
4** 

0,51
4** 

0,24
4** 

0,42
1** 

0,553
** 

جية
ؾلؾ

تكش
ال

 

 1 
0,70

9** 
0,65

2** 
0,47

2** 
0,30

2** 
0,52

2** 
0,569

** 

ئة 
البي

جية
خار

ال
   1 0,90

4** 
0,68

9** 
0,67

3** 
0,91

4** 
0,896

** 

ؾدة
الج

    1 
0,67

8** 
0,63

8** 
0,88

2** 
0,912

** 

مفة
لتك

ا
     

1 0,79
4** 

0,65
4** 

0,868
** 

ونة
سخ

ال
     

 1 0,74
4** 

0,871
** 

ميؼ
تد

ال
       1 0,919

** 

اء 
األد

يمي
ذغ

الت
        1 

 .مفخدة253=           ن 0,01 ذو داللة إحرائية عشج معامل االرتباط0**.  التحميل اإلحرائي نتائج:السرجر

وجؾد عالقة ارتباط طخدية بيؽ الستغيخات السدتقمة  الدابق الججول مؽ يتزحو
بعزيا البعض، وأيزًا بيؽ أبعاد الستغيخ السدتقل وبيؽ أبعاد الستغيخ التابع عشج 

، ونالحع ان قيؼ معامالت االرتباط بيؽ أبعاد الستغيخ السدتقل 0,01مدتؾػ معشؾية 
وذلػ يجل عمى قؾة العالقة بيؽ  (0,709 و 0,677)بعزيا البعض تخاوحت بيؽ 

األبعاد وبعزيا، أما قيؼ معامالت االرتباط بيؽ أبعاد الستغيخ السدتقل وأبعاد 
وتجل ىحه الكيؼ وجؾد عالقة ارتباط  (0,919 و 0,244)الستغيخ التابع تخاوحت بيؽ 

 . قؾية بيؽ كل متغيخ مؽ الستغيخات السدتقمة وكل متغيخ مؽ الستغيخات التابعة
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وبالشغخ إلى قيؼ تمػ السعامالت نخػ أن قيسة معامل االرتباط بيؽ بعج الستغيخات 
وقج يخجع ذلػ قجرة الذخكات محل الجراسة  (0,553)االقترادية واألداء التذغيمي 

عمى التؾسع وتمبية الحاجات السظمؾبة مؽ جانب السجتسع ، ، وأيزًا قيسة معامل 
ويخػ الباحث أن  (0,569)االرتباط بيؽ بعج الستغيخات التكشؾلؾجية واألداء التذغيمي 

سبب ذلػ ىؾ استخجام التكشؾلؾجيا التي تؾاكب احتياجات ىحه الذخكات وتؾفيخ 
األنغسة الالزمة ألرشفة وحفع السعمؾمات وبحل الجيؾد لمحرؾل عمى السعمؾمات 

 .التي نحتاجيا ىحه الذخكات محل الجراسة
أما قيسة معامل االرتباط بيؽ أبعاد الستغيخات البيئية الخارجية ككل واألداء التذغيمي 

وذلػ يؾضح أن العالقة بيشيسا قؾية ججًا ويخػ الباحث أن ذلػ يجل عمى  (0,896)
كفاءة وقجرة الذخكات محل الجراسة في استغالل واستخجام الستغيخات البيئية السختمفة 
لتحديؽ مدتؾػ األداء التذغيمي بسا يسكؽ الذخكة مؽ اإلنتاج بالسؾاصفات الجولية 
وتقميل ندب السعيب وتخفيض تكاليف التخديؽ واإلنتاج بكسيات كبيخة مسا يخفض 

تكمفة انتاج القظعة الؾاحجة  ويسكؽ أيزًا ىحه الذخكات مؽ التجاوب الدخيع 
لمتغيخات في الظمب وإمكانية ادخال مشتجات ججيجة دون اجخاء تعجيالت جؾىخية في 
نغؼ اإلنتاج السدتخجمة مسا يجعل الذخكات تمتدم بسؾاعيج التدميؼ الستفق عمييا مع 

 العسالء والؾفاء بالظمبيات العاجمة دون تأخيخ
:  التحقق مؽ األىجاف واختبار الفخوض -4

 ييؾجج عالقة بيؽ الستغيخات اوقترادية وتحديؽ األداء التذغيلو : الفخض األول
 العالقة بيؽ الستغيخات اوقترادية واألداء التذغيمي

بعج بيؽ  تحميل االنحجار الستعجد عمى العالقة تتمخص نتائج تظبيق أسمؾب 
: في الججول التالي الستغيخات االقترادية واألداء التذغيمي

 الستغيخات اوقترادية واألداء التذغيمي
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المتغٌرات االلتصادٌة 
لٌمة بٌتا 

Beta 

معامل 
االرتباط 

R 

معامل 
التحدٌد 

R
2

 

 0,162 0,403 0,085. تمدم الشركة خدمات مطلوبة من جانب المجتمع

 0,071 0,267 0,147 .تمتلن الشركة المدرة على التوسع لتلبٌة المتطلبات المتزاٌدة

 0,138 0,371** 0,294. تحرر الشركة على حصر  ثار التضخم ومعالجتها مبكراًا 

 0,308 0,555** 0,544.  تمتلن الشركة المدرة على سداد االلتزامات لصٌرة وطوٌلة األجل

 R معامل االرتباط فً النموذج
 R²  معامل التحدٌد فً النموذج  

 F-Testلٌمة ف المحسوبة 
درجات الحرٌة 

لٌمة ف الجدولٌة 
مستوي الداللة اإلحصائٌة 

0,637 
0,406 

42,301 
(248،4 )

3.41 
0,000 

 . نتائج التحميل اإلحرائي: السرجر
.  مفخدة253= ن          0,05 داللة إحرائية عشج  تذيخ إلى *       0,01 داللة إحرائية عشج  تذيخ إلى**

: تزح الشتائج التاليةلدابق تومؽ خالل الججول ا
 تحميل االنحجار الستعجد أن ىشاك عالقة ذات داللة أعيخت نتائج أسمؾب 

إحرائية بيؽ الستغيخات االقترادية واألداء التذغيمي، وأن ىحه العالقة تسثل 
وفقًا لسعامل االرتباط الستعجد، وأن بعج الستغيخات االقترادية يؤثخ تأثيخًا % 63,7

نالحع أنيا بمغت  R2وبالشغخ إلى قيسة معامل التحجيج . معشؾيًا في األداء التذغيمي
مؽ األداء % 40.6وىحا يعشي أن بعج الستغيخات االقترادية يفدخ  (0,406)

 .تفدخىا عؾامل أخخػ % 59,4التذغيمي، وتبقى 
وأعيخت الشتائج أن ابعاد الستغيخات االقترادية األكثخ تفديخًا لألداء التذغيمي تتسثل 
في قجرة الذخكات عمى سجاد التداماتيا سؾاء قريخة أو طؾيمة األجل، وحخصيا عمى 

 .معالجة آثار التزخؼ مبكخاً 
ال يؾجج عالقة "  وفي ضؾء ما سبق، فقج تقخر رفض الفخض العجمي القائل

وقبؾل الفخض البجيل، وذلػ بعج أن ". بيؽ الستغيخات االقترادية واألداء التذغيمي
أعيخ نسؾذج تحميل االنحجار الستعجد أن ىشاك عالقة جؾىخية عشج مدتؾػ داللة 
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بيؽ الستغيخات االقترادية كستغيخ مدتقل األداء  (وفقًا الختبار ف) 0,01إحرائية 
 .T-Test  طبقًا الختبار0,01التذغيمي كستغيخ تابع عشج مدتؾػ داللة إحرائية 

 ي وتحديؽ األداء التذغيلالتكشؾلؾجيةيؾجج عالقة بيؽ الستغيخات و : الفخض اللاني
 العالقة بيؽ الستغيخات التكشؾلؾجية واألداء التذغيمي

بعج بيؽ  تحميل االنحجار الستعجد عمى العالقة تتمخص نتائج تظبيق أسمؾب 
: في الججول التالي الستغيخات التكشؾلؾجية واألداء التذغيمي

 الستغيخات التكشؾلؾجية واألداء التذغيمي

المتغٌرات التكنلوجٌة 
لٌمة بٌتا 

Beta 

معامل 
االرتباط 

R 

معامل 
التحدٌد 

R
2

 

 0,019 0,137** 0,381. تتدفك المعلومات بٌن اإلدارات واأللسام فً الشركة بانسٌاب

تدعم إدارة الشركة الجهود المبذولة فً توفٌر مصادر المعرفة التً تحتاجها 
 .الشركة

0,240 **0,562 0,316 

 0,304 0,551 0,092. ٌوجد بالشركة برامج متخصصة ألرشفة وتنظٌم البٌانات

 0,456 0,675** 0,687.  تواكب التكنولوجٌا المستخدمة بالشركة احتٌاجاتها

 R معامل االرتباط فً النموذج
 R²  معامل التحدٌد فً النموذج  

 F-Testلٌمة ف المحسوبة 
درجات الحرٌة 

لٌمة ف الجدولٌة 
مستوي الداللة اإلحصائٌة 

0,775 
0,600 

93,106 
(248،4 )

3.41 
0,000 

 . نتائج التحميل اإلحرائي: السرجر
.  مفخدة 253= ن          0,05 داللة إحرائية عشج  تذيخ إلى *       0,01 داللة إحرائية عشج  تذيخ إلى**

: تزح الشتائج التاليةلدابق تومؽ خالل الججول ا
 تحميل االنحجار الستعجد أن ىشاك عالقة ذات داللة أعيخت نتائج أسمؾب 

إحرائية بيؽ الستغيخات التكشؾلؾجية واألداء التذغيمي، وأن ىحه العالقة تسثل 
وفقًا لسعامل االرتباط الستعجد، وأن بعج الستغيخات التكشؾلؾجية يؤثخ تأثيخًا % 77,5

نالحع أنيا بمغت  R2وبالشغخ إلى قيسة معامل التحجيج . معشؾيًا في األداء التذغيمي
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مؽ األداء % 60وىحا يعشي أن بعج الستغيخات التكشؾلؾجية يفدخ  (0,600)
 .تفدخىا عؾامل أخخػ % 40التذغيمي، وتبقى 

 وأعيخت الشتائج أبعاد الستغيخات التكشؾلؾجية األكثخ تفديخًا لألداء التذغيمي 
تتسثل في مؾاكبة التكشؾلؾجيا السدتخجمة في الذخكة الحتياجاتيا، ودعؼ الجيؾد 

 .لتؾفيخ مرادر السعمؾمات الالزمة، وسيؾلة تجفق السعمؾمات بيؽ اإلدارات واالقدام
ال يؾجج عالقة "  وفي ضؾء ما سبق، فقج تقخر رفض الفخض العجمي القائل

وقبؾل الفخض البجيل، وذلػ بعج أن ". بيؽ الستغيخات التكشؾلؾجية واألداء التذغيمي
أعيخ نسؾذج تحميل االنحجار الستعجد أن ىشاك عالقة جؾىخية عشج مدتؾػ داللة 

بيؽ الستغيخات التكشؾلؾجية كستغيخ مدتقل األداء  (وفقًا الختبار ف) 0,01إحرائية 
 .T-Test  طبقًا الختبار0,01التذغيمي كستغيخ تابع عشج مدتؾػ داللة إحرائية 

 :مشاقذة الشتائج: حادي عذخ
 (وفقًا الختبار ف) 0,01ىشاك عالقة جؾىخية عشج مدتؾػ داللة إحرائية  -1

بيؽ الستغيخات االقترادية كستغيخ مدتقل األداء التذغيمي كستغيخ تابع عشج 
يخجع ذلػ قجرة . T-Test  طبقًا الختبار0,01مدتؾػ داللة إحرائية 

الذخكات محل الجراسة عمى التؾسع وتمبية الحاجات السظمؾبة مؽ جانب 
 .السجتسع

 (وفقًا الختبار ف) 0,01ىشاك عالقة جؾىخية عشج مدتؾػ داللة إحرائية  -2
بيؽ الستغيخات التكشؾلؾجية كستغيخ مدتقل األداء التذغيمي كستغيخ تابع عشج 

سبب ذلػ ىؾ . T-Test  طبقًا الختبار0,01مدتؾػ داللة إحرائية 
استخجام التكشؾلؾجيا التي تؾاكب احتياجات ىحه الذخكات وتؾفيخ األنغسة 
الالزمة ألرشفة وحفع السعمؾمات وبحل الجيؾد لمحرؾل عمى السعمؾمات 

 .التي نحتاجيا ىحه الذخكات محل الجراسة
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وجؾد عالقة قؾية بيؽ الستغيخات البيئية الخارجية ككل واألداء التذغيمي مسا  -3
يجل عمى كفاءة وقجرة الذخكات محل الجراسة في استغالل واستخجام 

الستغيخات البيئية السختمفة لتحديؽ مدتؾػ األداء التذغيمي بسا يسكؽ الذخكة 
مؽ اإلنتاج بالسؾاصفات الجولية وتقميل ندب السعيب وتخفيض تكاليف 
التخديؽ واإلنتاج بكسيات كبيخة مسا يخفض تكمفة انتاج القظعة الؾاحجة  

ويسكؽ أيزًا ىحه الذخكات مؽ التجاوب الدخيع لمتغيخات في الظمب 
وإمكانية ادخال مشتجات ججيجة دون اجخاء تعجيالت جؾىخية في نغؼ اإلنتاج 

السدتخجمة مسا يجعل الذخكات تمتدم بسؾاعيج التدميؼ الستفق عمييا مع 
 .العسالء والؾفاء بالظمبيات العاجمة دون تأخيخ

اتفقت نتائج الجراسة الحالية مع نتائج الجراسات الدابقة حيث اتفقت مع  -4
 التي اعتبخت ان تحميل عؾامل البيئة لو اىسية بالغة 2019دراسة مؾسى 

في صياغة استخاتيجية السشغسة وتحديؽ أدائيا، واتفقت مع دراسة ابؾدلبؾح 
التي اعتبخت ان العؾامل االقترادية تسثل أىؼ عؾامل البيئة الخارجية 2009

مؽ حيث تأثيخىا في أنذظة السشغسة، كسا اتفقت نتائج الجراسة الحالية مع 
 التي أوضحت أن العؾامل الخارجية  Alkali&Isa 2012نتائج دراسة 

تؤثخ بذكل ممحؾظ عمى أداء وتظؾر السذخوعات، وأخيخًا اتفقت مع نتائج 
 التي خمرت نتائجيا الى وجؾد تأثيخ لمعؾامل Olarewaju 2012دراسة 

عمى .... البيئية الخارجية الدياسة، االجتساعة ، االقترادية، التكشؾلؾجيةو
 .أداء الذخكات مؽ أجل ضسان نجاح الذخكات واستسخار نجاحيا

 : ىؼ التؾصيات السختبظة بشتائج البحث: ثاني عذخ
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خظة عسل لتشفيح تؾصيات البحث 
 

و 

انًسئٕل عٍ رحمٛك األَشطخ انالصيخ نزحمٛك ْزِ انزٕطٛخ انزٕطٛخ 

ْزِ انزٕطٛخ 

جذٔل صيُٙ يؤششاد لٛبط انُجبح فٙ رحمٛك ْزِ انزٕطٛخ 

نزحمٛك ْزِ 

انزٕطٛخ 

ركهفخ رمذٚشٚخ 

نزحمٛك ْزِ 

انزٕطٛخ 

1 

لٛبو انششكبد يحم - 

انذساسخ ثضٚبدح االْزًبو 

ثذساسخ يزغٛشاد انجٛئخ 

.  انخبسجٛخ

اجشاء انًضٚذ يٍ انجحٕس انًزعهمخ - 

. ثًزغٛشاد انجٛئخ انًحٛطخ ثبنششكخ

رحذٚش انجٛبَبد ثبنششكخ ٔانزٙ رخض - 

.  انًزغٛشاد انجٛئٛخ ثبسزًشاس

إداسح انجحٕس - 

 ٔانزطٕٚش

لسى َظى انًعهٕيبد - 

االنًبو ثجًٛع انزطٕساد فٙ انجٛئخ انزٙ رحٛط - 

ثبنششكخ 

لبعذح انجٛبَبد ركٌٕ يحذصخ ثبسزًشاس ثأحذس - 

. انزطٕساد فٙ انجٛئخ انًحٛطخ

خالل عبو 

و ٔنًذح 2020

سُخ ٔاحذح 

ركٌٕ انزكهفخ 

انزمذٚشٚخ حٕانٙ 

  جُّٛ 50000

2 

رذعٛى انششكبد - 

ثبنكفبءاد ٔانكٕادس 

انالصيخ نًزبثعخ يسزٕٖ 

. األداء انزشغٛهٙ ٔرمًّٛٛ

رذسٚت انكٕادس انًُبسجخ نهمٛبو ثًضم ْزِ - 

 األَشطخ

رعٍٛٛ األفشاد رٔ٘ انًٓبساد انعبنٛخ فٙ - 

. عًهٛبد انشلبثخ ٔانًزبثعخ

 إداسح انزذسٚت- 

إداسح انًٕاسد - 

انجششٚخ 

.    رحسٍ يسزٕٖ األداء انزشغٛهٙ عٍ انعبو انسبثك- 

رمٛٛى أداء انعبيهٍٛ فٙ يجبل انشلبثخ عهٗ - 

.                            انعًهٛبد انزشغٛهٛخ ثشكم دٔس٘

 2020خالل عبو 

ٔنًذح سُخ 

ٔاحذح 

رمذس انزكهفخ 

انزمذٚشٚخ ثحٕانٙ 

.  ج250000ُّٛ

3 

صٚبدح االْزًبو نًعشفخ - 

انفشص ٔانزٓذٚذاد 

انخبسجٛخ يٍ اجم اغزُبو 

انفشص انًزبحخ لجم 

. انًُبفسٍٛ

. اجشاء انًضٚذ يٍ انجحٕس انسٕلٛخ- 

 .                                   اجشاء دساسبد دٔسٚخ نهجٛئخ انخبسجٛخ- 

. إداسح ثحٕس انسٕق- 

. إداسح انزسٕٚك

 

. صٚبدح انحظخ انسٕلٛخ نهششكخ- 

. صٚبدح عذد انعًالء ٔانذخٕل ألسٕاق جذٚذح- 

اجشاء انجحٕس - 

ثظفخ دٔسٚخ كم 

 شٕٓس 3

رمذس انزكهفخ - 

ألجشاء انجحٕس 

 75000ثحٕانٙ 

 شٕٓس 3جُّٛ كم 

4 

انزأكٛذ عهٗ انجٕدح - 

ٔانزحسٍٛ انًسزًش 

. نًسزٕٚبد انجٕدح

. ٔػع يعبٚٛش يحذدح نهجٕدح- 

. اسزخذاو انًٕاد انخبو عبنٛخ انجٕدح- 

انزأكٛذ ٔانفحض انًسزًش عهٗ األجٓضح - 

. ٔاٜالد انًسزخذيخ فٙ انعًهٛبد االَزبجٛخ

إداسح اإلَزبط - 

. إداسح انًشزشٚبد- 

ٔحذاد يشالجخ - 

. انجٕدح

لسى انظٛبَخ - 

. ٔاإلطالح

. يطبثمخ انًُزجبد نهًٕاطفبد انًحذدح- 

. سػب انعًالء ٔاسزًشاس رعبيهٓى يع انششكخ- 

. صٚبدح انًجٛعبد- 

. اَخفبع شكبٖٔ انعًالء- 

. اَخفبع َست انًشرجعبد- 

 أشٓش 6خالل 

ٔٚزى لٛبط 

انجٕدح 

ٔيمبسَزٓب 

ثبنفزشاد 

. انًبػٛخ

رمذس انزكهفخ - 

انزمذٚشٚخ ثحٕانٙ 

.  ج75000ُّٛ
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5 

رخفٛغ ركبنٛف انزشغٛم - 

. أللم حذ يًكٍ

رمهٛم َست انًعٛت خالل يشاحم انعًهٛخ - 

. اإلَزبجٛخ

. رخفٛغ انًخضٌٔ أللم حذ يًكٍ- 

انششاء ثبنكًٛبد انًطهٕثخ ٔانزعبيم يع عذد - 

لهٛم يٍ انًٕسدٍٚ نزخفٛغ ركبنٛف االسزالو 

. ٔانفحض

إداسح اإلَزبط - 

إداسح انجٕدح - 

. إداسح انًشزشٚبد- 

                     

انجٛع ثأسعبس ألم أٔ رًبصم األسعبس انخبطخ - 

. ثبنًُزجبد انًًبصهخ نهًُبفسٍٛ

صٚبدح األسثبح َزٛجخ رخفٛغ انزكبنٛف - 

. صٚبدح انحظخ انسٕلٛخ- 

. اسزًشاس انعًالء فٙ انزعبيم يع انششكخ- 

رمذس انزكهفخ -  أشٓش  4خالل 

انزمذٚشٚخ ثحٕانٙ 

.  ج30000ُّٛ

6 

سفع يسزٕٖ يشَٔخ رسهٛى 

انًُزجبد ٔانخذيبد 

ثبعزجبسْب ثعذ ْبو يٍ 

 أثعبد األداء انزشغٛهٙ

 صٚبدح انزعبٌٔ ٔانزُسٛك انفعبل ثٍٛ األلسبو - 

كبنزسٕٚك، انجحش )ٔاإلداساد انذاخهٛخ 

 (ٔانزطٕٚش، اإلَزبط، انششاء ٔانزخضٍٚ

إداسح انزسٕٚك - 

إداسح انجحٕس - 

ٔانزطٕٚش 

إداسح اإلَزبط - 

إداسح انًشزشٚبد - 

إداسح انًخضٌٔ - 

. اَزبط انًُزجبد انًطهٕثخ يٍ لجم انعًالء- 

. انزسهٛى فٙ انًٕاعٛذ انًزفك عهٛٓب- 

. انٕفبء ثبنطهجٛبد انعبجهخ فٙ ٔلذ لظٛش- 

 2020خالل 

. ٔنًذح سُخ

رمذس انزكهفخ - 

انزمذٚشٚخ ثحٕانٙ 

.  ج75000ُّٛ

7 

رعضٚض ٔدعى انعاللبد يع 

انًٕسدٍٚ ٔانعًالء نًب نّ 

يٍ أصبس إٚجبثٛخ عهٗ 

يؤششاد األداء انزشغٛهٙ 

انًزًضهخ فٙ انجٕدح 

ٔانزكهفخ ٔانًشَٔخ 

ٔانزسهٛى 

االنزضاو ثبنًٕاعٛذ ٔانجُٕد انًزفك عهٛٓب يع - 

. انًٕسدٍٚ ٔانعًالء

عًم انُذٔاد ٔانًؤرًشاد يٍ أجم اعالو - 

انعًالء ثبنًُزجبد انخبطخ ثٓب ٔيب ًٚٛضْب 

. عٍ انًُبفسٍٛ

رذسٚت أفشاد خذيخ انعًالء جٛذاًا، ٔعًم - 

نذٔساد رذسٚجخ نزعشٚفٓى كٛفٛخ انزعبيم يع 

. انعًالء ٔحم يشبكهٓى

اإلداسح انعهٛب - 

إداسح انًشزشٚبد - 

إداسح انًجٛعبد - 

خذيخ انعًالء - 

إداسح انزذسٚت - 

اسزًشاس انزعبيم يع انًٕسدٍٚ انًهزضيٍٛ نفزشاد - 

. طٕٚهخ

اسزالو انًٕاد يٍ انًٕسدٍٚ ثبنجٕدح ٔانكًٛخ ٔفٙ - 

. انٕلذ ٔانًكبٌ ٔثبنزكهفخ انًُبسجخ ٔانًزفك عهٛٓب

. اسزًشاس انعًالء فٙ انزعبيم يع انششكخ- 

. جزة عًالء جذد- 

. رخفٛغ انزكبنٛف ٔصٚبدح جٕدح انًُزجبد- 

 2020خالل 

ٔنًذح سُخ 

 جُّٛ 45000

مؽ اعجاد الباحث: السرجر
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