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ملخص: 
احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  يف  الهندرة  عمليات  تاأثري  قيا�س  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
ل�رشكات ال�سناعات الدوائية وال�سناعات الكيميائية يف الأردن من وجهة نظر املبحوثني 
يف كال القطاعني. ومن اأجل حتقيق هدف الدرا�سة، واختبار �سحة فر�سياتها، فقد ُطَوّرت 
وزع  وقد  املبحوثة.  ال�رشكات  يف  الأق�سام  وروؤ�ساء  املديرين  من  البيانات  جلمع  ا�ستبانة 

الباحثان )250( ا�ستبانة، ومت ا�ستعادة )158( ا�ستبانة اأي ما ن�سبته )%63.2( . 
لختبار   )Multiple Regression Analysis( املتعدد  النحدار  حتليل  اُ�ستخدم  وقد 
الطلبيات، وعمليات  الهندرة )عمليات تدفق  التي متثل عمليات  امل�ستقلة  املتغريات  تاأثري 
تطوير  وعمليات  الت�سويقية،  والعمليات  الب�رشية،  املوارد  وعمليات  املنتجات،  اإنتاج 
)مقايي�س  التابع  املتغري  والتخزين( على  التزويد  املالية، وعمليات  والعمليات  املنتجات، 
�رشكات  بني  الفروق  لبحث  امل�ستقلة  للعينات   )t( اختبار  واُ�ستخدم   . احلا�سمة(  الأداء 
الأداء  الهندرة ومقايي�س  الكيميائية يف عمليات  ال�سناعات  الدوائية و�رشكات  ال�سناعات 

احلا�سمة. 
وتو�صلت الدرا�صة اىل كثري من النتائج فيما ياأتي اأهمها: 

اأوالً: اإن هناك تاأثرياً ذا دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α=0.05( للمتغريات امل�ستقلة 
)عمليات هندرة تدفق الطلبيات، وعمليات املوارد الب�رشية( على املتغري التابع )مقايي�س 

الأداء احلا�سمة( يف قطاع ال�سناعات الدوائية. 
ثانياً: اإن هناك تاأثرياً ذا دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α=0.05( للمتغريات امل�ستقلة 
على  والتخزين(  التزويد  وعمليات  املالية،  والعمليات  الطلبيات،  تدفق  هندرة  )عمليات 

املتغري التابع )مقايي�س الأداء احلا�سمة( يف قطاع ال�سناعات الكيميائية. 
ثالثاً: اإن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة )α=0.05( يف عمليات 
وذلك   ، كيميائية(  اأو  )دوائية  ال�سناعة  نوع  اإىل  تعزى  احلا�سمة  الأداء  ومقايي�س  الهندرة 

ل�سالح قطاع �سناعة الأدوية. 
يف  الهندرة  عمليات  دور  لتعزيز  التو�سيات  بع�س  �سيغت  النتائج  هذه  �سوء  ويف 

مقايي�س الأداء احلا�سمة يف ال�رشكات املبحوثة. 
الكلمات الدالة: عمليات الهندرة، عمليات تدفق الطلبيات، عمليات اإنتاج املنتجات، 
عمليات املوارد الب�رشية، العمليات الت�سويقية، عمليات تطوير املنتجات، العمليات املالية، 
عمليات التزويد والتخزين، مقايي�س الأداء احلا�سمة، �رشكات ال�سناعات الدوائية، �رشكات 

ال�سناعات الكيميائية يف الأردن. 
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The Effect of Reengineering Processes on Critical Performance 
Measures: A Comparative Study between Pharmaceutical 

and Chemical Companies

Abstract: 
The aim of this study is to investigate the effect of reengineering 

processes on the critical performance measures of pharmaceutical and 
chemical industry in Jordan, from the viewpoint of the respondents in both 
sectors. In order to achieve the goal of the study, and test its hypotheses, the 
researchers have developed a questionnaire to collect data from managers 
and chiefs of departments in the researched companies. The researchers have 
distributed (250) questionnaires, and collected (158) , forming a response 
rate of )63.2%( . 

Multiple Regression Analysis was used to test the effect of independent 
variables that represent the reengineering processes (order flow, products 
production, human resources, marketing, products development, financial, 
and logistics and warehousing) on the dependent variable that represent 
critical performance measures of those companies )quality, time, and cost( 
. The researchers also used )t- test( for independent samples to examine 
differences between the pharmaceutical and chemical industry in the 
reengineering processes and critical performance measures. 

The most important results of the study are: 
1. There is a statistical significant impact at a level (a= 0.05) of reengineering 

order flow processes, and human resources processes on critical 
performance measures in Pharmaceutical industry sector. 

2. There is a statistical significant impact at a level (a= 0.05) of reengineering 
order flow processes, financial processes, and logistics and warehousing 
processes on critical performance measures in Chemical industry sector. 

3. There is a statistical significance difference at the level of significance 
(a= 0.05) of reengineering processes and critical performance measures 
depending on the type of industry )pharmaceutical, chemical( and the 
result was in favor of the pharmaceutical sector. 
Based upon these results, a number of recommendations are proposed to 

enhance the role of reengineering processes in order to improve the level of 
critical performance measures. 

Keywords: Reengineering Processes, Order Flow Processes, Products 
Production Processes, Human Resources Processes, Marketing Processes, 
Products Development Processes, Financial Processes, Logistics and 
Warehousing Processes, Critical Performance Measures, Pharmaceutical 
Companies, and Chemical Companies in Jordan. 



18

تأثير عمليات الهندرة في مقاييس األداء احلاسمة: 
دراسة مقارنة بني شركات الصناعات الدوائية والكيميائية في األردن

د. دينا أحمد اخلضري
د. محمد مفضي الكساسبة

مقدمة: 
تعمل منظمات الأعمال حاليًا يف بيئة عمل �رشيعة التغيري من حيث متطلبات ال�سوق 
ا�ستعداد  ازدياد  مع  با�ستمرار  التناف�س  يزداد  اإذ  العمل؛  اأنظمة  يف  التكنولوجي  والتطور 
منظمات الأعمال لدخول ال�سوق العاملي، واحل�سول على موقع تناف�سي متميز؛ الأمر الذي 
اأعمالها عن طريق حتليل واإعادة الت�سميم اجلذري  يجعل املنظمات تعيد هند�سة عمليات 
للعمليات يف املنظمة؛ فاإعادة الهند�سة اأو الهندرة هي اإحدى اأف�سل التقنيات الإدارية يف 
يف  التح�سينات  من  م�ستوى  اإىل  للو�سول  كبري  ب�سكل  تعمل  لأنها  احلديث؛  الإداري  الفكر 

 . )Hammer، 1990( اجلودة والتكلفة والوقت
Business Process Reeng i الأعمال  عمليات  هند�سة  اإعادة  مفهوم  )ننطلق 

neering( كمفهوم اداري حديث يف بداية عقد الت�سعينيات من القرن الع�رشين، وقد تبنى 
كل من )Davenport and Short, 1990( فكرة اإعادة الهند�سة بن�رش مقالة بعنوان “الهند�سة 
ذلك  تال  ثم  املنظمة”،  عمليات  ت�سميم  واإعادة  املعلومات  تكنولوجيا  اجلديدة:  ال�سناعية 
مبا�رشة مقالة هامر بعنوان: “اإعادة الهند�سة” )Hammer 1990(. وانت�رش هذا املفهوم 
ب�سكل كبري يف جمال الفكر الإداري، وا�ستخدمته املنظمات املختلفة ملواجهة التغيريات التي 
جتتاح ال�سوق العاملية عندما قام كل من هامر و�سامبي بن�رش اأول كتاب يف اإعادة الهند�سة 

 . )Hammer and Chammpy، 1993( ”بعنوان: “اإعادة هند�سة املنظمة
للمنظمات  ملحة  �رشورة  الأعمال  بيئة  يف  الأعمال  عمليات  هند�سة  اإعادة  اأ�سبحت 
التي ت�سعى نحو التغيري التنظيمي، وحت�سني م�ستوى الأداء بهدف النمو، ومواكبة التغيريات 
 Hammer and( و�ستانتون  هامر  وقدر  التناف�سية.  الأعمال  بيئة  يف  الديناميكية 
هند�سة  باإعادة  تقوم  اأمريكا  املنظمات يف  من   %80 اإىل   %75 اأن   )Stanton،1994
عملياتها، واأن 7 بليون دولر هو اإجمايل املبالغ املدفوعة لتطبيق عملية اإعادة الهند�سة، 
وذلك يف عام 1994، كما قدرا اأن معدل الزيادة ال�سنوية يف املبالغ املدفوعة لتطبيق اإعادة 
هند�سة عمليات الأعمال يف اأمريكا �سوف يرتاوح نحو 20% �سنويًا؛ هذا امل�ستوى املادي 
من التزام املنظمات بتطبيق اإعادة الهند�سة مهم جداً، وميثل جزءاً كبرياً من موارد املنظمة 

كالتكاليف املبا�رشة وغري املبا�رشة. 
وقد جاءت هذه الدرا�سة لبحث تاأثري عمليات الهندرة على مقايي�س الأداء احلا�سمة يف 
الأ�سمدة يف  باإنتاج  الكيميائية املخت�سة  ال�سناعات  الدوائية و�رشكات  ال�سناعة  �رشكات 
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الأردن نظراً لوجود بع�س ممار�سات اإعادة الهند�سة يف عمليات هذه ال�رشكات يف القطاعني؛ 
لأن ال�رشكات يف هذين القطاعني ت�سعى با�ستمرار لتغيري عمليات اأعمالها ومنتجاتها. 

مشكلة الدراسة: 
بالعمالء،  ابتداًء  كلها  الأعمال  منظمات  جوانب  �سمل  الذي  الكبري  التغيري  ظل  يف 
املطالب  كثري  اليوم  عميل  اأ�سبح  املحيطة؛  العمل  ببيئة  وانتهاًء  باملناف�سني،  ومروراً 
ووا�سع الطالع، و�سعب الإر�ساء، و�سهل الفقدان، واأ�سحى الحتفاظ به مكلفًا. ولعل ذلك 
نتيجة طبيعية للثورة التكنولوجية واملعلوماتية التي زادت من ثقافة العميل باملنتجات 
واخلدمات من حوله، كما اأن املناف�سة ال�سديدة يف اأ�سواق اليوم جعلت احلاجة اإىل التغيري 
اجلذري �رشورة من اأجل البقاء وال�ستمرار. ومن هنا تربز اأهمية الهندرة كاأحدى الأ�ساليب 
الإدارية احلديثة التي ت�ساعد املنظمات على مواجهة هذه التغريات، وتلبية رغبات العمالء 
وتطلعاتهم يف ع�رش ل مكان فيه للمنظمات التقليدية. ومع اأن العمليات املعاد هند�ستها 
يف بع�س املنظمات حققت اآثاراً كبرية انعك�ست ب�سكل اإيجابي على م�ستوى الأداء، فاإن ن�سبة 
يف  املفهوم  هذا  طبقت  التي  املنظمات  من  كثري  يف  مرتفعة  كانت  الهندرة  عمليات  ف�سل 
الدول الغربية. واأ�سارت اإحدى الدرا�سات )Ensermu and Moorthy، 2013( اإىل اأن 
عدم وجود تغيري جذري هي واحدة من امل�سكالت الرئي�سة التي تواجه املنظمات هذه الأيام، 
واأ�سبحت هندرة العمليات اآلية بديلة لتوفري ظروف عمل جديدة للمنظمات والعاملني فيها 

للتغلب على هذه امل�سكلة . 
يف  الكيميائية  ال�سناعات  و�رشكات  الدوائية  ال�سناعة  �رشكات  من  كثري  بداأت  وقد 
الأردن عمليات الهندرة، وقد جاءت هذه العمليات ا�ستجابة للتغريات التكنولوجية والبيئية 
يف هذين القطاعني؛ اإل اأن ا�ستجابة هذه ال�رشكات كانت متفاوتة، الأمر الذي رمبا ينعك�س 
على موؤ�رشات الأداء فيها. وبالتايل فان الغر�س من هذه الدرا�سة هو قيا�س تاأثري عمليات 
ال�سناعات  الدوائية و�رشكات  ال�سناعة  الأداء احلا�سمة يف �رشكات  الهندرة على مقايي�س 
الكيميائية يف الأردن؛ وميكن حتقيق الغر�س من هذه الدرا�صة من خالل االإجابة عن 

االأ�صئله االآتية: 
الأداء  ♦ مقايي�س  على  الدوائية  ال�سناعات  �رشكات  يف  الهندرة  عمليات  تاأثري  ما 

احلا�سمة؟ 
ما تاأثري عمليات الهندرة يف �رشكات ال�سناعات الكيميائية على مقايي�س الأداء  ♦

احلا�سمة؟ 
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ال�سناعات  ♦ �رشكات  بني  احلا�سمة  الأداء  ومقايي�س  الهندرة  عمليات  تختلف  هل 
الدوائية وال�سناعات الكيميائية باختالف القطاع؟ 

أهداف الدراسة: 
الأداء  مقايي�س  على  الهندرة  عمليات  تاأثري  اإىل  التعرف  بهدف  الدرا�سة  هذه  جاءت 
الدرا�صة  وترمي  الكيميائية؛  ال�سناعات  و�رشكات  الدوائية  ال�سناعات  ل�رشكات  احلا�سمة 

حتديداً اإىل حتقيق االأهداف التالية: 
اأوالً: التعرف اإىل تاأثري هندرة عمليات تدفق الطلبيات، وعمليات اإنتاج املنتجات،  ♦

والعمليات  املنتجات،  تطوير  وعمليات  الت�سويقية،  والعمليات  الب�رشية،  املوارد  وعمليات 
والتكلفة،  )اجلودة،  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  والتخزين  التزويد  وعمليات  املالية، 

والوقت( يف �رشكات ال�سناعات الدوائية و�رشكات ال�سناعات الكيميائية. 
ثانياً: التعرف اإىل درجة اختالف عمليات الهندرة ومقايي�س الأداء احلا�سمة بني  ♦

�رشكات ال�سناعات الدوائية و�رشكات ال�سناعات الكيميائية. 

أهمية الدراسة: 
الأداء احلا�سمة يف  الهندرة على مقايي�س  تاأثري عمليات  الدرا�سة بتحديد  تتعلق هذه 
االأهمية  فاإن  وبالتايل  الكيميائية،  ال�سناعات  و�رشكات  الدوائية  ال�سناعات  �رشكات 

النظرية والعملية لهذه الدرا�صة تتمثل فيما ياأتي: 
االأهمية النظرية: جتذب هذه الدرا�سة انتباه الباحيثن لأهمية عمليات الهندرة يف  ◄

حت�سني مقايي�س الأداء احلا�سمة. ويقدم حمتوى الدرا�سة معرفة ذات قيمة م�سافة للدرا�سات 
ب�سكل  الهندرة  ب�سكل عام، ويف مفهوم  الإدارة  بالتقدم املعريف يف  التي تهتم  الأكادميية 

خا�س. 
االأهمية العملية: لعل هذه الدرا�سة جتذب انتباه املديرين يف �رشكات ال�سناعات  ◄

الدوائية و�رشكات ال�سناعات الكيميائية اإىل اأهمية تطبيق عمليات الهندرة، وتاأثريها يف 
وتوفري  التكلفة،  وتخفي�س  اجلودة،  حت�سني  خالل  من  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  حت�سني 
الوقت. وتركز هذه الدرا�سة على حماولة البحث يف الفروق يف تاأثري عمليات الهندرة على 
الكيميائية  ال�سناعات  و�رشكات  الدوائية  ال�سناعة  �رشكات  يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س 

يف الأردن. 
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فرضيات الدراسة: 

ت�صعى الدرا�صة اإىل التحقق من �صحة الفر�صيات االآتية: 
i H 01 الفر�سية الرئي�سة الأوىل: ل يوجد تاأثري ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى  ♦

)α = 0.05( لعمليات الهندرة يف �رشكات ال�سناعات الدوائية على مقايي�س الأداء احلا�سمة 
)اجلودة، والتكلفة، والوقت( .

وينثق عن هذه الفر�صية �صبع فر�صيات فرعية: 
عند  ♦ اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الأوىل:  الفرعية  الفر�سية   i  H01i 1

يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  الطلبيات  تدفق  عمليات  لهندرة   )α =0.05( م�ستوى 
�رشكات ال�سناعات الدوائية.

i H01i 2 الفر�سية الفرعية الثانية: ل يوجد اأثر ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى  ♦
�رشكات  يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  املنتجات  اإنتاج  عمليات  لهندرة   )α =0.05(

ال�سناعات الدوائية.
عند  ♦ اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الثالثة:  الفرعية  الفر�سية   i  H01i 3

يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  الب�رشية  املوارد  عمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى 
�رشكات ال�سناعات الدوائية.

عند  ♦ اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الرابعة:  الفرعية  الفر�سية   i  H01i 4
م�ستوى )α=0.05( لهندرة العمليات الت�سويقية على مقايي�س الأداء احلا�سمة يف �رشكات 

ال�سناعات الدوائية.
عند  ♦ اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  اخلام�سة:  الفرعية  الفر�سية   i  H01i 5

يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  املنتجات  تطوير  عمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى 
�رشكات ال�سناعات الدوائية.

عند  ♦ اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  ال�ساد�سة:  الفرعية  الفر�سية   i  H01i 6
�رشكات  يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  املالية  العمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى 

ال�سناعات الدوائية.
عند  ♦ اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  ال�سابعة:  الفرعية  الفر�سية   i  H01i 7

يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  والتخزين  التزويد  عمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى
�رشكات ال�سناعات الدوائية.
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i H 02 الفر�سية الرئي�سة الثانية: ل يوجد تاأثري ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى  ♦
الأداء  مقايي�س  على  الكيميائية  ال�سناعات  �رشكات  يف  الهندرة  لعمليات   )α =  0.05(

احلا�سمة )اجلودة، والتكلفة، والوقت( .
عند  ♦ اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الأوىل:  الفرعية  الفر�سية   i  H02i 1

يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  الطلبيات  تدفق  عمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى 
�رشكات ال�سناعات الكيميائية.

عند  ♦ اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الثانية:  الفرعية  الفر�سية   i  H02i 2
يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  املنتجات  اإنتاج  عمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى 

�رشكات ال�سناعات الكيميائية.
عند  ♦ اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الثالثة:  الفرعية  الفر�سية   i  H02i 3

يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  الب�رشية  املوارد  عمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى 
�رشكات ال�سناعات الكيميائية.

عند  ♦ اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  الرابعة:  الفرعية  الفر�سية   i  H02i 4
م�ستوى )α=0.05( لهندرة العمليات الت�سويقية على مقايي�س الأداء احلا�سمة يف �رشكات 

ال�سناعات الكيميائية.
عند  ♦ اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  اخلام�سة:  الفرعية  الفر�سية   i  H02i 5

يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  املنتجات  تطوير  عمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى 
�رشكات ال�سناعات الكيميائية.

اإح�سائية عند  ♦ دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  ال�ساد�سة:  الفرعية  الفر�سية   i  H02i 6
�رشكات  يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  املالية  العمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى 

ال�سناعات الكيميائية.
عند  ♦ اإح�سائية  دللة  ذو  اأثر  يوجد  ل  ال�سابعة:  الفرعية  الفر�سية   i  H02i 7

يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  على  والتخزين  التزويد  عمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى 
�رشكات ال�سناعات الكيميائية.

♦  )α = 0.05( الفر�سية الرئي�سة الثالثة: ل توجد فروق عند م�ستوى دللة i H03
يف عمليات الهندرة بني �رشكات ال�سناعة الدوائية و�رشكات ال�سناعات الكيميائية تعزى 

لختالف نوع ال�سناعة )دوائية اأو كيميائية( .
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♦  )α = 0.05( الفر�سية الرئي�سة الرابعة: ل توجد فروق عند م�ستوى دللة i H04
يف مقايي�س الأداء احلا�سمة بني �رشكات ال�سناعة الدوائية و�رشكات ال�سناعات الكيميائية 

تعزى لختالف نوع ال�سناعة )دوائية اأو كيميائية( . 

أمنوذج الدراسة: 
الهندرة  ف�سكلت عمليات  الدرا�سة؛  اأمنوذج  ر  ال�سابقة طَوّ الدرا�سات  بناًء على مراجعة 
)عمليات تدفق الطلبيات، وعمليات اإنتاج املنتجات، وعمليات املوارد الب�رشية، والعمليات 
والتخزين(  التزويد  وعمليات  املالية،  والعمليات  املنتجات،  تطوير  وعمليات  الت�سويقية، 
 ،  )2007 )الك�سا�سبة،  و   )Hammer and Champy، 1993( املتغريات امل�ستقلة
التابعة  املتغريات  والوقت(  والتكلفة،  )اجلودة،  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  �سكلت  حني  يف 

)Hammer، 1990( . ويبني ال�سكل )1( اأمنوذج الدرا�سة. 
الشكل )1( 

أنموذج الدراسة

عمليات الهندرة
Ú عمليات تدفق الطلبيات
Ú  عمليات اإنتاج املنتجات
Ú  عمليات املوارد الب�رشية
Ú  العمليات الت�سويقية
Ú عمليات تطوير املنتجات
Ú  العمليات املالية
Ú عمليات التزويد والتخزين

مقايي�س االأداء احلا�صمة

حت�سني اجلودة �
تخفي�س التكلفة �
توفري الوقت �

التعريفات اإلجرائية ملتغيريات الدراسة: 

يت�سمن هذا اجلزء من الدرا�سة التعريفات الإجرائية ملفهوم عمليات الهندرة ومفهوم 
مقايي�س الأداء احلا�سمة. 
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جذري  ◄ تغيري  اإحداث  هي   :  )Reengineering Processes( الهندرة  عمليات 
يف  والكيميائية  الدوائية  ال�سناعات  �رشكات  يف  الرئي�سة  والتنفيذية  الإدارية  للوظائف 

الأردن وحتويلها من الطبيعة الوظيفية اإىل العمليات. 
فعاليات  ◄ اإىل  ت�سري   )Order Flow Processes( الطلبيات:  تدفق  عمليات 

احل�سول على الطلبيات والت�سليم اإىل زبائن يف �رشكات ال�سناعات الدوائية والكيميائية يف 
الأردن. وينتج عن الهندرة لهذه العملية تخفي�س زمن و�سول الطلبيات. 

اإىل  ◄ )Products Production Processes( ت�سري  املنتجات:  اإنتاج  عمليات 
ال�سناعات  �رشكات  يف  للمنتج  والت�سنيع  العملية  وتخطيط  والهند�سة،  الت�سميم،  وظائف 
الدوائية والكيميائية يف الأردن. وينتج عن هندرة عملية املنتج تخفي�س التكلفة، وتخفي�س 

زمن عمليات الإنتاج. 
اإىل  ◄ ت�سري   )Human Resources Processes( الب�رشية:  املوارد  عمليات 

نظم ال�ستقطاب والختبار والتدريب والتطوير وتقومي الأداء للموادر الب�رشية يف �رشكات 
العملية حت�سني نظم  الهندرة لهذه  الأردن. وينتج عن  الدوائية والكيميائية يف  ال�سناعات 

ال�ستقطاب والختيار والتدريب والتطوير وتقومي الأداء. 
ر�سا  ◄ اأن�سطة  اإىل  ت�سري   :  )Marketing Processes( الت�صويقية  العمليات 

الزبائن، وبحوث ال�سوق، والتنبوؤ، وقرارات مزيج الت�سويق يف �رشكات ال�سناعات الدوائية 
والكيميائية يف الأردن. وتت�سمن الهندرة لهذه العملية التعرف اإىل رغبات الزبائن وقيا�س 
ر�سائهم، والرتويج للمنتجات، و�سناعة القرارات املتعلقة مبزيج الت�سويق، والتنبوؤ بالطلب 

على املنتج. 
ت�سري  ◄  )Products Development Processes( املنتجات:  تطوير  عمليات 

اإىل الفعليات املتعلقة بتطوير املنتجات، واإطالق منتجات جديدة يف �رشكات ال�سناعات 
الدوائية والكيميائية يف الأردن. 

العمليات املالية )Financial Processes( : ت�سري اإىل الوظائف النقدية املتعلقة  ◄
يف  الأ�سول  و�رشاء  امل�رشوفات،  ودفع  الأموال،  حت�سيل  طرق  وحت�سني  املنتجات،  ببيع 
�رشكات ال�سناعات الدوائية والكيميائية يف الأردن. وتت�سمن الهندرة لهذه العملية حت�سني 

النظم املالية لت�سبح اأكرث فاعلية. 
◄ Logistics and Warehousing Process-( والتخزي  التزويد  نممليات 

: ت�سري اإىل طرق التزويد باملواد الأولية، وحفظ املنتجات، واملواد اخلام يف �رشكات   )es
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نظم  حت�سني  العملية  هذه  هندرة  وتت�سمن  الأردن.  يف  والكيميائية  الدوائية  ال�سناعات 
التزويد والتخزين واحلفظ بكلفة ووقت اأقل. 

اإىل  ◄ ت�سري   )Critical Performance Measures( احلا�صمة:  االأداء  مقايي�س 
املتعلقة  الأردن  يف  والكيميائية  الدوائية  ال�سناعات  �رشكات  يف  املهمة  الأداء  معايري 

 )Hammer، 1990( .باجلودة، والتكلفه، والوقت
 حت�صني اجلودة )Quality Improvements( : تهدف هندرة العمليات اإىل حت�سني  ◄

الدوائية والكيميائية يف  ال�سناعات  التي تقدمها يف �رشكات  العمليات واملنتجات  جودة 
الأردن لتنا�سب احتياجات ورغبات العمالء. 

توفري الوقت )Time Saving( : تهدف هندرة العمليات اإىل �رشعة اجناز العمليات  ◄
ال�سناعات  �رشكات  يف  الزبائن  اإىل  عالية  ب�رشعة  املنتجات  ت�سليم  من  املنظمة  ومتكني 

الدوائية والكيميائية يف الأردن. 
تخفي�س  ◄ اإىل  العمليات  هندرة  تهدف   :  )Cost Reduction( التكلفة  تخفي�س 

من  الأردن  يف  والكيميائية  الدوائية  ال�سناعات  �رشكات  يف  واملنتجات  العمليات  تكلفة 
خالل اإلغاء العمليات غري ال�رشورية والرتكيز على العمليات ذات القيمة امل�سافة. 

◄  )Pharmaceutical Industrial Companies( الدوائية:  ال�صناعة  �رشكات 
الدوائية  لل�سناعات  الأردين  الحتاد  يف  الأع�ساء  الدوائية  ال�سناعة  �رشكات  اإىل  ت�سري 
 Jordanian Association for Pharmaceutical Manufacturersi(

 )JAPM
: ت�سري  ◄  )Chemical Industrial Companies( الكيميائية  ال�صناعة  �رشكات 

 Jordanian( اإىل �رشكات ال�سناعة الكيميائية الأع�ساء يف اجلمعية الكيميائية الأردنية
 .  )Chemical Societyi JCS

األساس النظري للدراسة ومراجعة األدبيات:
عملياتها،  هندرة  على  ال�رشكات  حتفز  التي  الرئي�سة  العوامل  اأحد  العوملة  تعد 
وذلك لأن منظمات اليوم تفتقر اإىل القوة والقدرة على املناف�سة على امل�ستوى العاملي. 
غري  اليوم  منظمات  من  كثرياً  اإن  اإذ  والأف�سل؛  الأكرب  لتكون  كبرية  �سغوطات  فهناك 
التغيري يف هياكلها وعملياتها وخمرجاتها.  التغريات، وتبحث عن  م�سممة لتالئم هذه 

 )Massimo et al، 2011(
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القدمية  عملياتها  هندرة  املنظمات  ال�سديدة  العاملية  املناف�سة  اأجربت 
الهندرة  عمليات  تنفيذ  فاإن  ذلك،  ومع  النجاح.  من  جديدة  م�ستويات  لتحقيق 
املتوقعة.  النتائج  حتقيق  يف  املنظمات  من  كثري  ف�سلت  وقد  �سهلة؛  مهمة  لي�ست 

 )Maleki and Beikkhakhian، 2011(
ومن الوا�سح اأي�سًا اأن معدل العائد من تطبيق الهندرة يغطي تلك التكاليف الباهظة، 
ويح�سن من اأداء تلك املنظمات، فال توجد منظمة ت�سعى فقط لإهدار املال دون عائٍد جمٍز. 
املال  وت�سمل:  املنظمة،  اأداء  يف  وموؤثرة  مهمة  الهندرة  لتطبيق  املبا�رشة  التكاليف  واإن 
اأهمية  اأكرث  تكون  فتكاد  املبا�رشة  غري  التكاليف  اأما  للعاملني.  املعنوية  والروح  والوقت 
من التكاليف املبا�رشة لتطبيق الهندرة، وت�سمل: �سمعة املنظمة يف ال�سوق، و�سورة قيادة 
على  العمليات  ف�سل  تاأثري  واأخرياً  الهندرة،  م�رشوع  نتيجة  املنظمة  وان�سغال  املنظمة، 

مقايي�س اأداء املنظمة. 
 ،).Terziovski et al 2003( واإعادة الهند�سة تطبق غالبًا يف املنظمات املتعرثة
الإنتاجية  تدهور  املنظمات من خالل  تلك  اأكرث يف  تعرث  اىل  يوؤدي  الهند�سة  اإعادة  وف�سل 
وتدين م�ستوى خدمات الزبائن واإرتفاع معدل الأخطاء يف عمليات الأعمال؛ مما يوؤدي اإىل 
العليا  الإدارة  التزامًا كاماًل من  الهند�سة  اإعادة  ال�سوق. وتتطلب  خروج تلك املنظمات من 
تطبيق  جناح  ل�سمان  واحلما�س  واجلهد،  والوقت،  التكلفة،  ناحية  من  الهندرة  مب�رشوع 

امل�رشوع. 

مفهوم إعادة هندسة عمليات األعمال: 
هند�سة  اإعادة   )Hammer and Champy، 1993( وت�سامبي  هامر  عرف 
لعمليات  جذري  ت�سميم  واإعادة  جذرية،  ب�سورة  التفكري  اإعادة  باأنها  الأعمال  عمليات 
واجلودة،  التكلفة،  مثل  لالأداء،  احلا�سمة  املقايي�س  يف  كبرية  حت�سينات  لتحقيق  الأعمال 

واخلدمة، وال�رشعة. 
كما عرف دافنبورت )Davenport،1993( مفهوم اإعادة هند�سة عمليات الأعمال 
باأنه ت�سور ا�سرتاتيجيات جديدة للعمل، والن�ساط الفعلي لعملية الت�سميم والتطبيق والتغيري 

يف جميع اأبعادها التكنولوجية والب�رشية والتنظيمية املعقدة. 
اما لوينثل )Lowenthal، 1994( فقد عرف اإعادة الهند�سة باأنها اإعادة التفكري   
اجلذري وت�سميم العمليات الت�سغيلية والهيكل التنظيمى، والتي تركز على الكفاءات اجلوهرية 
 Teng et al. ،( للمنظمة لتحقيق حت�سني هائل يف الأداء التنظيمى. وعرفها تينج واأخرون
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1995( باأنها عملية حتليل نقدي، واإعادة ت�سميم جذرية لعمليات الأعمال القائمة لتحقيق 
حت�سينات ثورية يف مقايي�س الأداء. 

وتعرف الهندرة باأنها حتول تنظيمي كبري، واإعادة تفكري جذري للعمليات لتحقيق قيمة 
م�سافة للزبائن؛ فاإعادة الهند�سة تتعلق بفهم املخرجات وتنظيمها، وبكيفية اجناز العمل، 
واإدارة املنظمة وقيادتها. كما تتعلق اإعادة الهند�سة بالإ�سغاء اإىل الزبائن، وتغيري القواعد 
والأفكار،  التعلم  وتوليد  العمل،  يف  ملمو�سة  قيمة  وخلق  التنظيمية،  والثقافة  املوؤ�س�سية، 
وامل�ساركة باملعرفة، واإعادة ت�سكيل العمليات، واملمار�سات الإدارية« )الك�سا�سبة، 2004( . 
ومع اختالف التعاريف ال�سابقة التي تبناها الباحثون، فاإن الرتكيز الأ�سا�سي ملعظم 
تلك التعاريف املتعلقة باملو�سوع ين�سب على اإعادة ت�سميم عمليات الأعمال با�ستخدام 
طرق واأ�ساليب حديثة لتحقيق ميزة تناف�سية �سعبة التقليد، واحل�سول على فر�س م�ستقبلية 
يف  ال�رشعة  زيادة  الأهداف:  هذه  ومن  متنوعة،  اأهداف  وحتقيق  اأكرب،  حت�سينات  لتحقيق 
الزمنية،  الدورة  وتقلي�س  الكفاءة،  التكاليف، وحت�سني  وتخفي�س  اجلودة،  الأداء، وحت�سني 

وحت�سني الت�سالت الداخلية. 

مقاييس األداء احلامسة: 
وقابلة  حمددة  �سلوكيات  اأو  اأن�سطة  ب�سكل  ات  املهمَّ اإجناز  بالأداء  يق�سد 
عدة  مقايي�س  با�ستخدام  اأدائها  بقيا�س  الأعمال  منظمات  وتقوم  والقيا�س،  للمالحظة 
اإجناز  اأو  اخلدمات،  تقدمي  اأو  ال�سلع،  لإنتاج  الالزم  والوقت  والتكلفة،  اجلودة،  مثل: 

 .  )Hammer،1990( العمليات 
وتعرف مقايي�س الأداء باأنها موؤ�رشات يتم من خاللها قيا�س الأداء وتقوميه، وُيعرف 
تقومي الأداء باأنه مدى حتقيق املنظمة اأو عدم حتقيقها لأهدافها املتوقعة، وقيا�س الأعمال 
املنجزة وحتليلها خالل فرتة زمنية حمددة. وهو اي�سًا قيا�س ما اأجنز من اأهداف باملقارنة 

 . )Arie and Geert، 1994( مع ما مت تخطيطه
الأداء  مقايي�س  من  مزيج  على  بالعتماد  اأدائها  بقيا�س  الأعمال  منظمات  وتقوم 
تتنا�سب مع اأهداف، ونطاق العمل، وروؤية املنظمة؛ اإذ تندرج معظم مقايي�س االأداء حتت 

واحدة من �صتة مقايي�س لالأداء )Philip and Sumner, 2003( وهي: 
مع . 1 العملية  خمرجات  تطابق  مدى  بها  ويق�سد   :  )Effectiveness( الفاعلية 

اأهدافها، ويف هذا املجال ُيطرح ال�سوؤال الآتي: هل نوؤدي العملية ال�سحيحة؟ 
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الكفاءة )Efficiency( : ويق�سد بها مدى اإجناز العملية باأقل املوارد، وي�سار اإليها . 2
بتخفي�س التكاليف، وهنا ُيطرح ال�سوؤال الآتي: هل نوؤدي العملية بالطريقة ال�سحيحة وباأقل 

التكاليف؟ 
اجلودة )Quality( : ويق�سد بها مدى تطابق ال�سلعة، اأو اخلدمة مع رغبات وتوقعات . 3

الزبائن، ويتم طرح ال�سوؤال الآتي: هل نوؤدي العملية باجلودة املر�سية للزبون؟ 
التوقيت )Timeliness( : ويق�سد به مدى اإجناز العملية يف الوقت املحدد، وي�سار . 4

نوؤدي  هل  الآتي:  ال�سوؤال  طرح  ويتم  العملية.  لجناز  الالزم  الوقت  بتخفي�س  اأي�سًا  اإليها 
العملية يف التوقيت ال�سحيح، وت�سليم املنتج يف موعده؟ 

االإنتاجية )Productivity( : ويق�سد بها القيمة امل�سافة اإىل العملية التي ُتنجز . 5
با�ستخدام مزيج من املوارد الب�رشية واملوارد املالية. ويتم طرح ال�سوؤال الآتي: هل هناك 

قيمة م�سافة كناجت للعمليات؟ 
االأمن )Safety( : ويق�سد به ال�سحة العامة للمنظمة وبيئة العمل التي يعمل فيها . 6

العاملون. وُيطرح يف هذا ال�سدد ال�سوؤال الآتي: هل العاملون يعملون يف بيئة عمل �سحية 
واآمنة؟ 

واأ�سارت اإحدى الدرا�سات )Barber and Weston )1998، اإىل اأن تنفيذ اإعادة هند�سة 
عمليات الأعمال يجب اأن يكون من خالل مبداأ مفاهيمي �سمويل مبني على قاعدة تراكمية، 
ب�سكل  ينبغي تخفي�سه  الوقت  بان  الأعمال  لدى منظمات  اإتفاق عام  اإىل وجود  وتو�سلت 
كبري، ولعل ذلك يتم من خالل منهج اإعادة هند�سة عمليات الأعمال. واأظهرت درا�سة اأخرى 
هند�سة  اإعادة  عملية  جناح  يف  كبرياً  تاأثرياً  املعلومات  لتكنولوجيا  اأن   )Olalla, 2000(
عمليات الأعمال، وحتقيق التح�سني يف اجلودة، وتخفي�س وقت ت�سليم املنتج. وبينت درا�سة 
الثقافة التنظيمية والتغيري الثقايف لهما عالقة كبرية ومهمة  اأن   )Kappo, 2000( ثالثة 
يف حتقيق امليزة ال�سرتاتيجية من خالل تطبيق برنامج تخطيط موارد املوؤ�س�سة، وحت�سني 

الأداء عن طريق تطبيق م�رشوع اإعادة هند�سة عمليات الأعمال. 
كما اأ�سارت درا�سة )Larios et al.(2000 اإىل اإمكانية تخفي�س عملية تزويد املعدات 
الطبية يف امل�ست�سفيات من )154( يومًا اىل )92.5( يومًا من خالل الهندرة.كما اأ�سارت اإىل 
دور اإعادة الهند�سة يف زيادة كفاءة النتائج الكمية املبنية على اجلوانب املالية، والتقنية 
للمعدات الطبية ودقتها، وزيادة الت�ساق، والتكامل يف املعلومات.واأظهرت درا�سة )2001( 
يكون  اأن  ميكن  واأ�ساليبها،  الأعمال  عمليات  هند�سة  اإعادة  تقنيات  ا�ستخدام  اأن   Jerva
مثمراً عندما يتزامن مع تطوير نظم املعلومات، واأن اإعادة هند�سة عمليات الأعمال توؤدي 
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اإعادة  تكامل  الفائدة من  واأن  املنتجات،  والتمايز يف  التكلفة  ت�سهيل عملية تخفي�س  اإىل 
هند�سة عمليات الأعمال وتطوير تكنولوجيا املعلومات هي التمكني وامل�ساركة امل�ستمرة 
 Dennis et  )2003( درا�سة  لها  تو�سلت  التي  النتائج  القرارات.ومن  �سنع  يف  للعاملني 
توؤدي  عملياتها،  هند�سة  لإعادة  العليا  الإدارة  من  دعم  فيها  يوجد  التي  املنظمات  al.اأن 
ات بطريقة اأ�رشع، وت�سهل امل�ساركة يف �سنع القرار من قبل �رشيحة اأكرب من العاملني. املهَّ

الهند�سة  اإعادة  لعمليات  تاأثرياً  هناك  اأن  اإىل   )2007( الك�صا�صبة  درا�سة  وتو�سلت 
جمتمعة يف تقليل زمن الت�سليم، وحت�سني خدمة الزبائن، وحت�سني اجلودة، يف حني ل يوجد 
 Cheng and Chiu تاأثري لعمليات اإعادة الهند�سة جمتمعة يف تقليل التكلفة.وبينت درا�سة
)2008( اأن الرتكيز على العمالء العامل الوحيد لنجاح اإعادة هند�سة عمليات الأعمال، وله 
 Pressey )2008( التاأثري الأكرب على اأداء القطاع امل�رشيف يف هوجن كوجن.واأ�سارت درا�سة
اإعادة هند�سة عملية تدفق الطلبات لها تاأثري ايجابي على حت�سني م�ستوى اخلدمة  اأن  اإىل 
ومن  الطلبات،  تدفق  عملية  هند�سة  اإعادة  مع  يقل  ال�ستجابة  وقت  واأن  للزبائن،  املقدمة 
تدفق  عملية  هند�سة  اإعادة  اأن  كما  طفيف،  ب�سكل  القرار  اتخاذ  وقت  ازداد  اأخرى  ناحية 
الطلبات توؤثر ب�سكل اإيجابي على ر�سا الزبائن.واأظهرت درا�سة )He, Xin )2011 اأن اإعادة 
هند�سة عمليات الأعمال لعبت دوراً مهمًا خالل ال�سنوات املا�سية يف تطوير قطاعات عمل 
املوؤ�س�سة. موارد  تخطيط  واأنظمة  الإلكرتونية،  والتجارة  املعلومات،  اأنظمة  مثل  متنوعة 

اأن كثرياً من املنظمات حتتاج لهندرة عمليات  اإىل   .Mlay et al  )2013( واأ�سارت درا�سة 
اأعمالها لتح�سني كفاءتها.

 Hammer and( وت�صامبي  هامر  اأوردها  التي  املقايي�س  الباحثان  اعتمد  وقد 
Champy, 1990( لقيا�س تاأثري هندرة العمليات يف مقايي�س الأداء احلا�سمة؛ والتي تتمثل 

يف حت�سني اجلودة، وتقلي�س الوقت، وتخفي�س التكاليف لأنها تن�سجم مع اأهداف الدرا�سة.
الهندرة  عمليات  تقارن  اأنها  ال�سابقة  الدرا�سات  عن  الدرا�سة  هذه  مييز  ما  اأهم  ولعل 
ومقايي�س الأداء احلا�سمة بني قطاعني من قطاعات ال�رشكات ال�سناعية املهمة يف الأردن، 
اإ�سافية كبرية من خالل عمليات املقارنة يف قطاعات خمتلفة،  مما يعطي الدرا�سة قيمة 

رمبا مل حتَظ بالهتمام الكايف من الباحثني يف جمال الإدارة.

منهج الدراسة: 
ا�ستخدام  على  تعتمد  ميدانية  درا�سة  خالل  من  التحليلي  الو�سفي  املنهج  اُ�ستخدم 
واأُجريت  وروؤ�سائها،  املبحوثة  ال�رشكات  اأق�سام  مديري  من  البيانات  جمع  يف  ال�ستبانة 
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درا�سة مقارنة بني �رشكات ال�سناعات الدوائية و�رشكات ال�سناعات الكيميائية، ف�ساًل عن 
الإفادة من امل�سادر اجلاهزه لبناء الأ�سا�س النظري للدرا�سة عن طريق املكتبة والنرتنت 

وقواعد البيانات املتاحة.

جمتمع الدراسة: 
الأع�ساء  الأردن  يف  الدوائية  ال�سناعات  �رشكات  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
�رشكات  وجميع  �رشكة،   13 عددها  يبلغ  والتي  الدوائية؛  لل�سناعات  الأردين  الحتاد  يف 
بت�سنيع  املتخ�س�سة  الأردنية  الكيميائية  اجلمعية  يف  الأع�ساء  الكيميائية  ال�سناعات 

الأ�سمدة والبالغ عددها 23 �رشكة.

وحدة املعاينة: 
تتمثل وحدة املعاينة يف جميع مديري الأق�سام الذين يعملون يف �رشكات ال�سناعات 
الدوائية و�رشكات ال�سناعات الكيميائية وروؤ�سائها البالغ عددهم 250 مديراً ورئي�س ق�سم، 
معرفة  على  غريهم  من  اأقدر  هم  وروؤ�سائهم  الأق�سام  مديري  اأن  الباحثني  لعتقاد  وذلك 
اجلوانب التقنية والإدارية املتعلقة بعمليات الهندرة، عالوة على قدرتهم يف اإدراك تاأثريها 
زعت 250  على اأداء ال�رشكات؛ اإذ تعد الهندرة من القرارات ال�سرتاتيجية يف املنظمات.وَوّ
ا�ستبانة عليهم، واُ�ستعيدت 158 ا�ستبانة؛ منها 73 ا�ستبانة من �رشكات ال�سناعات الدوائية، 
و 85 ا�ستبانة من �رشكات ال�سناعات الكيميائية؛ وكانت ن�سبة ال�سرتجاع 63.2% وهي 

ن�سبة مقبولة اإح�سائيًا لأغرا�س التحليل.

مصادر مجع البيانات: 
اعتمد الباحثان يف جمع بيانات هذه الدرا�صة على: 

امل�صادر االأولية: ُطَوّرت ا�ستبانة كم�سدر اأويل جلمع البيانات. ♦
امل�صادر الثانوية: اُ�ستعني بامل�سادر اجلاهزه لبناء الأ�سا�س النظري للدرا�سة. ♦

أداة الدراسة: 
ُطَورّرت ا�صتبانة لقيا�س متغريات الدرا�صة تتكون من ثالثة اأجزاء: 

تتمثل  ♦ والتي  الأق�سام  وروؤ�ساء  املديرين  ذاتية عن  ي�سمل معلومات  االأول:  اجلزء 
يف النوع الجتماعي، والعمر، وعدد �سنوات اخلربة، وامل�ستوى الإداري، واملوؤهل التعليمي، 

ومعلومات عن املنظمات املبحوثة تت�سمن جمال عمل ال�رشكة.
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اجلزء الثاين: يتكون من الفقرات من )51i1( ؛ والتي تقي�س املتغريات امل�ستقلة. ♦
الأداء  ♦ والتي تقي�س مقايي�س  ؛   )67i52( الفقرات من  يتكون من  الثالث:  اجلزء 

احلا�سمة.
على  اخلما�سي،   )Likert( اأوزان فقرات ال�ستبانة وفقًا ملقيا�س ليكرت ُحَدّدت  وقد 
لالإجابة  نقاط  اأربع  واإعطاء   ، ب�سدة(  )موافق  لالإجابة  نقاط  خم�س  اإعطاء  الآتي  النحو 
)موافق( ، واإعطاء ثالث نقاط لالإجابة )حمايد( ، واإعطاء نقطتني لالإجابة )غري موافق( ، 

واإعطاء نقطة واحدة لالإجابة )غري موافق اطالقًا( .
�صدق اال�صتبانة وثباتها: 

لقد حتقق الباحثان من ال�سدق الظاهري لال�ستبانة بعر�سها على خم�سة ع�رش حمكمًا 
من اأع�ساء الهيئة التدري�سية يف جمموعة من اجلامعات يف الأردن، والبحرين، والإمارات 
متغريات  مع  وتتنا�سب  تقي�س  ال�ستبانة  فقرات  اأن  من  التاأكد  مت  املتحدة.وقد  العربية 
الدرا�سة، وقد ُعَدّلت بع�س فقرات ال�ستبانة بناًء على اآراء املحكمني، ومبا يتالءم مع ثقافة 

املبحوثني.
وقد اُ�ستخدم معامل كرنباخ األفا )Cronbach`s Coefficient Alpha( للتحقق 
من درجة تنا�سق اإجابة املبحوثني عن كل الفقرات املوجودة يف املقيا�س، وجتاوزت قيمة 
وهي   )2003( �سيكاران  توؤكدة  ملا  طبقًا  اإح�سائيًا  املقبولة  الن�سبة  األفا  كرنباخ  معامل 
)60%( ويو�سح اجلدول )1( نتائج كرنباخ األفا للمتغريات امل�ستقلة ولأبعاد املتغري التابع 

ولال�ستبانة ككل.
الجدول )1( 

نتائج كرونباخ ألفا للمتغيرات المستقلة وألبعاد المتغير التابع ولاستبانة ككل

قيمة كرونباخ األفاعدد الفقراتاملـتـغيـرات واأبـعـادهــا

عمليات الهندرة

80.892عمليات تدفق الطلبيات

70.929عمليات اإنتاج املنتجات

90.956عمليات املوارد الب�رشية

60.917العمليات الت�سويقية

70.944عمليات تطوير املنتجات

60.932العمليات املالية

80.936عمليات التزويد والتخزين



32

تأثير عمليات الهندرة في مقاييس األداء احلاسمة: 
دراسة مقارنة بني شركات الصناعات الدوائية والكيميائية في األردن

د. دينا أحمد اخلضري
د. محمد مفضي الكساسبة

قيمة كرونباخ األفاعدد الفقراتاملـتـغيـرات واأبـعـادهــا

مقايي�س الأداء احلا�سمة
40.885حت�سني اجلودة 

50.947تقلي�س الوقت 

70.964تخفي�س التكلفة 

670.989جميع الفقراتاال�صتبانة ككل

معاجلة البيانات إحصائياً: 
اعتمد الباحثان على الرزمة الإح�سائية للعلوم الجتماعية )SPSS( للقيام بالتحليل 

الإح�سائي لهذه الدرا�سة من خالل ا�صتخدام االأ�صاليب االإح�صائية االآتية: 
الو�سفي: لو�سف خ�سائ�س املبحوثني. وا�ستخدام املتو�سطات  ♦ الإح�ساء  مقيا�س 

احل�سابية من اأجل معرفة الأهمية الن�سبية ملتغريات الدرا�سة. وقد ُحَدّدت م�ستويات الأهمية 
الن�سبية طبقًا للمقيا�س الآتي: 

الأهمية  وم�ستوى   ،2.33 من  – اأقل   1 من  املنخف�س  الأهمية  م�ستوى  يكون  وبهذا 
.5i3.67 املتو�سط من 2.33 – 3.66، وم�ستوى الأهمية املرتفع من

لختبار  ♦  :)Multiple Regression Analysis( املتعدد  النحدار  حتليل 
تاأثري املتغريات امل�ستقلة على املتغري التابع.

 اختبار )t(: لختبار الفروق بني �رشكات ال�سناعات الدوائية و�رشكات ال�سناعات  ♦
الكيميائية يف عمليات الهندرة ومقايي�س الأداء احلا�سمة.

التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة:
املبحوثني  خ�سائ�س  الباحثان  ا�ستعر�س  الدرا�سة  فر�سيات  باختبار  البدء  قبل 

وت�سوراتهم حول متغريات الدرا�سة.

احلد االأعلى لالإجابة � احلد االأدنى لالإجابةطول الفئة =
عدد امل�صتويات
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خصائص املبحوثني: 
قام الباحثان بتحليل خ�سائ�س املبحوثني ملا لذلك من اأهمية يف التعرف اإىل مدى 
تنوع املبحوثني ومتثيلهم ملجتمع الدرا�سة، ويبني اجلدول )2( خ�سائ�س املبحوثني.وت�سري 

نتائج التحليل يف هذا اجلدول اإىل: 
هذه . 1 نتائج  ت�سري  اإذ  لأخرى؛  �سناعة  من  يختلف  العمل  �سوق  يف  الإناث  انخراط 

الدرا�سة اإىل ارتفاع ن�سبة تويل الإناث للمنا�سب القيادية يف �رشكات ال�سناعات الدوائية، 
هذا  يعزى  القيادية.ورمبا  للمنا�سب  الكيميائية  ال�سناعة  �رشكات  يف  الإناث  تويل  وعدم 
الكيميائية  ال�سناعات  من  اأكرث  الدوائية  ال�سناعات  يف  الإناث  لوجود  املجتمع  تقبل  اإىل 

وبخا�سة اأن ال�سناعات الكيميائية اأكرث خطورة، ورمبا ل تتنا�سب مع طبيعة املراأة.
القطاعني . 2 القطاعني، ولعل حاجة هذين  القيادية يف كال  ال�سباب املنا�سب  تويل 

اإىل الأفكار والإبداع والتجديد كبرية، ويقوم ال�سباب بجزء كبري من هذا الدور.
الذي كانت فيه ن�سبة . 3 الوقت  القطاعني، ويف  التعليمي يف كال  الهتمام باملوؤهل 

حملة درجة املاج�ستري مرتفعة يف �رشكات ال�سناعات الدوائية، فقد كانت ن�سبة حملة درجة 
البكالوريو�س مرتفعة يف �رشكات ال�سناعة الكيميائية.ورمبا ي�سري ذلك اإىل اأن ال�سناعات 

الدوائية تعتمد على البحث والتطوير والبتكار والإبداع اأكرث من ال�سناعات الكيميائية.
متركزت معظم اخلربات يف القطاعني يف الفئة من )10i6 �سنوات( .ولعل هذا يدل . 4

على اأن هذه ال�سناعات قطعت �سوطًا ل باأ�س فيه من حيث تراكم اخلربات.
كان معظم املبحوثني من روؤ�ساء الأق�سام يف القطاعني؛ وهذا ين�سجم مع حقيقة اأن . 5

الأق�سام اأكرث من الإدارات يف ال�رشكات املبحوثة.
الجدول )2( 

خصائص المبحوثين

فئات املتغرياملتغري
ال�صناعات الدوائية 

ن= 73
ال�صناعات الكيميائية 

ن= 85
املجموع 
ن= 158

الن�صبة املئويةالعددالن�صبة املئويةالعددالن�صبة املئويةالعدد

النوع الجتماعي
77.2%100.0122%50.785%37ذكر 

22.8%0.036%49.30%36اأنثى
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فئات املتغرياملتغري
ال�صناعات الدوائية 

ن= 73
ال�صناعات الكيميائية 

ن= 85
املجموع 
ن= 158

الن�صبة املئويةالعددالن�صبة املئويةالعددالن�صبة املئويةالعدد

العمر

22.2%29.435%13.725%2510 �سنة فاأقل

25.2%32.941%17.828%2613 -30 �سنة

20.3%5.932%37.05%3127 -35 �سنة

23.4%22.437%24.719%3618 -40 �سنة

7.0%7.111%6.86%415 -45 �سنة

1.3%2.42%02%0اأكرث من 45 �سنة

اخلربة العملية
35.4%31.856%39.727%529 �سنوات فاأقل

49.4%52.978%45.245%633 -10 �سنوات

15.2%15.324%15.113%11 11 �سنة فاأكرث

امل�ستوى الإداري
23.4%12.937%35.611%26مدير اإدارة

76.6%87.1121%64.474%47رئي�س ق�سم

املوؤهل التعليمي

5.7%0.09%12.30%9دكتوراه

25.9%5.941%49.35%36ماج�ستري

4.4%5.97%2.75%2دبلوم عايل

55.7%77.688%30.166%22البكالوريو�س

6.3%7.110%5.56%4دبلوم متو�سط

1.9%3.53%03%0الثانوية العامة 

تصورات املبحوثني حول متغريات الدراسة: 
اأوالً� ت�صورات املبحوثني حول عمليات الهندرة ومقايي�س االأداء يف �رشكات  ◄

ال�صناعات الدوائية: 
من  عملية  لكل  الن�سبية  الأهمية  وم�ستوى  احل�سابي  املتو�سط  قيم   )3( اجلدول  يبني 
عمليات الهندرة يف �رشكات ال�سناعات الدوائية؛ وبا�ستعرا�س قيم املتو�سطات احل�سابية، 
يتبني اأن عمليات تدفق الطلبيات قد حققت اأكرث متو�سط ح�سابي )4.20( ؛ حيث متثل هذه 
بني  ح�سابي  متو�سط  اأقل  الت�سويقية  العمليات  حققت  بينما  مرتفعة،  ن�سبية  اأهمية  القيمة 

عمليات الهندرة )3.97( ومتثل هذه القيمة اأهمية ن�سبية مرتفعة.
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الجدول )3( 
المتوسط الحسابي واألهمية النسبية لعمليات الهندرة في شركات الصناعات الدوائية

م�صتوى االأهمية الن�صبيةاملتو�صط احل�صابيعمليات الهندرة

مرتفع4.20عمليات تدفق الطلبيات
مرتفع4.13عمليات اإنتاج املنتجات
مرتفع4.04عمليات املوارد الب�رشية

مرتفع3.97العمليات الت�سويقية 
مرتفع4.13عمليات تطوير املنتجات

مرتفع4.08العمليات املالية 
مرتفع4.19عمليات التزويد والتخزين

مرتفع4.11املتو�سط العام لعمليات الهندرة

يبني اجلدول )4( قيم املتو�سط احل�سابي والأهمية الن�سبية ملثايي�س الأداء يف �رشكات 
ال�سناعات الدوائية؛ وبا�ستعرا�س قيم املتو�سطات احل�سابية، يتبني اأن جودة الأداء حققت 
اأعلى متو�سط ح�سابي )4.36( ؛ حيث متثل هذه القيمة اأهمية ن�سبية مرتفعة.يلى ذلك وقت 
الأداء مبتو�سط ح�سابي )4.14( ؛ ومتثل هذه القيمة اأهمية ن�سبية مرتفعة.بينما حققت تكلفة 
ن�سبية  اأهمية  القيمة  ؛ ومتثل هذه   )4.08( الأداء  اأقل متو�سط ح�سابي بني مقايي�س  الأداء 
مرتفعة.كما بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي العام ملقايي�س الأداء )4.19( ؛ ومتثل هذه القيمة 

اأهمية ن�سبية مرتفعة.
الجدول )4( 

المتوسط الحسابي واألهمية النسبية لمقاييس األداء في شركات الصناعات الدوائية

م�صتوى االأهمية الن�صبيةاملتو�صط احل�صابيمقايي�س االأداء

مرتفع4.36جودة الأداء

مرتفع4.14وقت الأداء

مرتفع4.08تكلفة الأداء

مرتفع4.19املتو�سط العام ملقايي�س الأداء
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ثانياً� ت�صورات املبحوثني حول عمليات الهندرة ومقايي�س االأداء يف �رشكات  ◄
ال�صناعات الكيميائية: 

من  عملية  لكل  الن�سبية  والأهمية  احل�سابي  املتو�سط  قيم   )5( اجلدول  يبني 
املتو�سطات  قيم  وبا�ستعرا�س  الكيميائية؛  ال�سناعات  �رشكات  يف  الهندرة  عمليات 
؛   )3.34( ح�سابي  متو�سط  اأعلى  حققت  الب�رشية  املوارد  عمليات  اأن  يتبني  احل�سابية، 
املنتجات  تطوير  عمليات  حققت  بينما  متو�سطة،  ن�سبية  اأهمية  القيمة  هذه  متثل  حيث 
ن�سبية  اأهمية  القيمة  هذه  ومتثل  ؛   )3.01( الهندرة  عمليات  بني  ح�سابي  متو�سط  اأقل 

. �سطة متو
الجدول )5( 

المتوسط الحسابي ومستوى األهمية النسبية لعمليات الهندرة في شركات الصناعات الكيميائية.

م�صتوى االأهمية الن�صبيةاملتو�صط احل�صابيعمليات الهندرة

متو�سط3.24عمليات تدفق الطلبيات

متو�سط3.21عمليات اإنتاج املنتجات

متو�سط3.34عمليات املوارد الب�رشية

متو�سط3.06العمليات الت�سويقية 

متو�سط3.01عمليات تطوير املنتجات

متو�سط3.09العمليات املالية 

متو�سط3.22عمليات التزويد والتخزين

يبني اجلدول )6( قيم املتو�سط احل�سابي والأهمية الن�سبية لكل مقيا�س من مقايي�س 
يتبني  احل�سابية،  املتو�سطات  قيم  وبا�ستعرا�س  الكيميائية؛  ال�سناعات  الأداء يف �رشكات 
اأن جودة الأداء حققت اأعلى متو�سط ح�سابي )3.85( ؛ حيث متثل هذه القيمة اأهمية ن�سبية 
ن�سبية  اأهمية  القيمة  هذه  ومتثل  ؛   )3.52( ح�سابي  مبتو�سط  الأداء  وقت  ذلك  مرتفعة.يلى 
متو�سطة.بينما حققت تكلفة الأداء اأقل متو�سط ح�سابي بني مقايي�س الأداء )3.44( ؛ ومتثل 
هذه القيمة اأهمية ن�سبية متو�سطة.كما بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي العام ملقايي�س الأداء 

)3.60( ؛ وميثل هذا املتو�سط اأهمية ن�سبية متو�سطة.
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الجدول )6( 
المتوسط الحسابي واألهمية النسبية لمقاييس األداء في شركات الصناعات الكيميائية.

م�صتوى االأهمية الن�صبيةاملتو�صط احل�صابيمقايي�س االأداء

مرتفع3.85جودة الأداء

متو�سط3.52وقت الأداء

متو�سط3.44تكلفة الأداء

متو�سط3.60املتو�سط العام ملقايي�س الأداء

اختبار فرضيات الدراسة: 

اختبار الفر�صية الرئي�صة االأوىل والفر�صيات الفرعية املنبثقة عنها:  ◄
 )7( اجلدول  ويو�سح  املتعدد،  النحدار  حتليل  اُ�ستخدم  الفر�سيات  هذه  لختبار 
توؤثر  جمتمعة  الهندرة  عمليات  اأن  اجلدول  معطيات  من  الفر�سية.ويتبني  هذه  نتائج 
العالقة  قوة  بلغت  اإذ  الدوائية؛  ال�سناعات  �رشكات  يف  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  يف 
 ،0.948 العمليات  هذه  خالل  من  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  بقيم  التنبوؤ  منوذج  يف 
الناحية  من  دالة  العالقة  هذه  كانت  وقد  قوية،  بدرجة  العالقة  هذه  وت�سنف 
تاأثري  وجود  يعني  مما  ؛   )0.000( هي  الدللة  م�ستوى  قيمة  لأن  وذلك  الإح�سائية، 
حتديد  احلا�سمة.وميكن  الأداء  مقايي�س  على  الدوائية  ال�سناعات  �رشكات  يف  للهندرة 
التباين  ن�سبة  اإىل   R2 قيمة  ت�سري  اإذ  R2؛  قيمة  على  الطالع  خالل  من  التاأثري  قيمة 
عملية  اإىل  تعود  والتي  ال�رشكات،  لهذه  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  قيمة  يف  املف�رش 
ومدى  العملية،  هذه  قدرة  على  ذلك  دل  كلَّما   ،R2 قيمة  ازدادت  كلما  بحيث  الهندرة، 
مقايي�س  متغري  يف  يظهر  قد  الذي  الختالف  اأو  التباين  تف�سري  يف  عليها  العتماد 
بن�سبة  توؤثر  الهندرة  عمليات  فاإن  هنا  ومن  الدوائية،  ال�سناعات  �رشكات  لدى  الأداء 

احلا�سمة. الأداء  مقايي�س  يف   )%89.8(
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الجدول )7( 
نتائج تحليل االنحدار المتعدد لتأثير عمليات الهندرة في شركات الصناعات الدوائية 

على مقاييس األداء الحاسمة.

معامل عمليات الهندرة
R االرتباط

معامل 
R2 التحديد

F
املح�صوبة

م�صتوى الداللة
 Sig )f(β

t
املح�صوبة

م�صتوى الداللة
 Sig )t(

عمليات تدفق الطلبيات

0.9480.89881.550.000

0.3073.580.001

0.0761.000.318عمليات اإنتاج املنتجات

0.2142.440.017عمليات املوارد الب�رشية

0.0890.830.409العمليات الت�سويقية

0.0400.350.726عمليات تطوير املنتجات

0.1831.420.159العمليات املالية

0.1361.330.188عمليات التزويد والتخزين

 )0.307( الطلبيات بلغت  لهندرة عمليات تدفق   β اأن قيمة   )7( يالحظ من اجلدول 
معيارية  وحدة  مبقدار  الطلبيات  تدفق  عمليات  بهندرة  الهتمام  زيادة  اأن  على  يدل  مما 
واحدة يف �رشكات ال�سناعات الدوائية، �سيقود اإىل حت�سني مقايي�س الأداء احلا�سمة بن�سبة 
البالغ  دللتها  وم�ستوى   )3.58( والبالغة  املح�سوبة   t قيمة  وت�سري   ،  )%  30.7( قدرها 
)0.001( وجود دللة اإح�سائية؛ وذلك لأن قيمة م�ستوى الدللة كانت اأقل من 0.05.ووفقًا 
الرئي�سة  الفر�سية  من  املنبثقة  الأوىل  الفرعية  ال�سفرية  الفر�سية  ُترف�س  النتيجة  لهذه 
الأوىل، وُتقبل الفر�سية البديلة التي ت�سري اإىل وجود تاأثري ذي دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
)α=0.05( لهندرة عمليات تدفق الطلبيات يف �رشكات ال�سناعات الدوائية على مقايي�س 

الأداء احلا�سمة.
ويالحظ من اجلدول )7( اأن قيمة β لهندرة عمليات املوارد الي�رشية بلغت )0.214( 
معيارية  الي�رشية مبقدار وحدة  املوارد  عمليات  بهندرة  الهتمام  زيادة  اأن  اإىل  ي�سري  مما 
واحدة يف �رشكات ال�سناعات الدوائية، �سيقود اإىل زيادة يف حت�سني مقايي�س الأداء احلا�سمة 
دللتها  وم�ستوى   )2.44( والبالغة  املح�سوبة   t قيمة  وت�سري   ،  )%  21.4( قدرها  بن�سبة 
البالغ )0.017( اإىل وجود دللة اإح�سائية؛ وذلك لأن قيمة م�ستوى الدللة كانت اأقل من 
0.05.ووفقًا لهذه النتيجة ُترف�س الفر�سية ال�سفرية الفرعية الثالثة املنبثقة من الفر�سية 
الرئي�سة الأوىل، وُتقبل الفر�سية البديلة التي ت�سري اإىل وجود تاأثري ذي دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى )α=0.05( لهندرة عمليات املوارد الب�رشية يف �رشكات ال�سناعات الدوائية على 

مقايي�س الأداء احلا�سمة.
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وي�سري اجلدول )7( اإىل انخفا�س قيمة t املح�سوبة عند بقية عمليات الهندرة وم�ستوى 
الثانية  الفرعية  ال�سفرية  الفر�سيات  ُتقبل  النتيجة  لهذه  0.05.ووفقًا  من  اأكرث  دللتها 
ت�سري  التي  الأوىل  الرئي�سة  الفر�سية  من  املنبثقة  وال�سابعة  وال�ساد�سة  واخلام�سة  والرابعة 
اإنتاج  اإح�سائية عند م�ستوى )α=0.05( لهندرة عمليات  تاأثري ذي دللة  اإىل عدم وجود 
الت�سوقية، وعمليات تطوير املنتجات، والعمليات املالية، وعمليات  املنتجات، والعمليات 

التزويد والتخزين يف �رشكات ال�سناعات الدوائية على مقايي�س الأداء احلا�سمة.
اختبار الفر�صية الرئي�صة الثانية والفر�صيات الفرعية املنبثقة عنها:  ◄

ويتبني  املتعدد،  اخلطي  النحدار  حتليل  اُ�ستخدم  فقد  الفر�سيات  هذه  من  وللتحقق 
من اجلدول )8( اأن عمليات الهندرة جمتمعة توؤثر يف مقايي�س الأداء احلا�سمة يف �رشكات 
العالقة بدرجة قوية،  0.748، وت�سنف هذه  العالقة  اإذ بلغت قوة  الكيميائية؛  ال�سناعات 
الدللة هي  الإح�سائية، وذلك لأن قيمة م�ستوى  الناحية  العالقة دالة من  وقد كانت هذه 
)0.000( ؛ مما يعني وجود تاأثري لعمليات الهندرة يف �رشكات ال�سناعات الكيميائية يف 
مقايي�س الأداء احلا�سمة، وميكن حتديد قيمة التاأثري من خالل الطالع على قيمة R2 والتي 

ت�سري اإىل اأن عمليات الهندرة توؤثر بن�سبة )56.0%( يف مقايي�س الأداء احلا�سمة.
الجدول )8( 

نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد لتأثير عمليات الهندرة 
في شركات الصناعات الكيميائية في مقاييس األداء الحاسمة 

معامل عمليات الهندرة
R االرتباط

معامل 
R2 التحديد

F
املح�صوبة

م�صتوى الداللة
 Sig )f(β

T
املح�صوبة

م�صتوى الداللة
 Sig )t(

عمليات تدفق الطلبيات

0.7480.56013.970.000

0.3243.070.003

0.2071.150.251عمليات اإنتاج املنتجات

0.1770.920.156عمليات املوارد الب�رشية

0.030.160.872العمليات الت�سويقية

0.0280.140.887عمليات التطوير للمنتجات

2560.2.740.008العمليات املالية

0.5883.550.001عمليات التزويد والتخزين

الهتمام  زيادة  اأن  على  تدل   )0.324( البالغة   β قيمة  اأن   )8( اجلدول  من  يالحظ 
بهندرة عمليات تدفق الطلبيات مبقدار وحدة معيارية واحدة يف ال�رشكات الكيميائية، �سيقود 
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t املح�سوبة  ، وت�سري قيمة   )%  32.4( الأداء احلا�سمة بن�سبة قدرها  اإىل حت�سني مقايي�س 
والبالغة )3.07( وم�ستوى دللتها البالغ )0.003( اإىل وجود دللة اح�سائية؛ وذلك لأن 
قيمة م�ستوى الدللة كانت اأقل من 0.05.وبهذه النتيجة ُترف�س الفر�سية ال�سفرية الفرعية 
الأوىل املنبثقة عن الفر�سية الرئي�سة الثانية، وُتقبل الفر�سية البديلة التي ت�سري اإىل وجود 
على  الطلبيات  تدفق  عمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذي  تاأثري 

مقايي�س الأداء احلا�سمة يف �رشكات ال�سناعات الكيميائية.
اأن زيادة الهتمام  البالغة )0.256( تدل على   β اأن قيمة  ويالحظ من اجلدول )8( 
بهندرة العمليات املالية مبقدار وحدة معيارية واحدة يف ال�رشكات الكيميائية، �سيقود اإىل 
حت�سني مقايي�س الأداء احلا�سمة بن�سبة قدرها )25.6 %( ، وت�سري قيمة t املح�سوبة والبالغة 
)2.74( وم�ستوى دللتها البالغ )0.008( وجود دللة اح�سائية؛ وذلك لأن قيمة م�ستوى 
ال�ساد�سة  الفرعية  ال�سفرية  الفر�سية  ُترف�س  النتيجة  0.05.وبهذه  من  اأقل  كانت  الدللة 
املنبثقة عن الفر�سية الرئي�سة الثانية، وُتقبل الفر�سية البديلة التي ت�سري اإىل وجود تاأثري 
ذي دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α=0.05( لهندرة العمليات املالية على مقايي�س الأداء 

احلا�سمة يف �رشكات ال�سناعات الكيميائية.
كما يالحظ من اجلدول )8( اأن قيمة β البالغة )0.588( تدل على اأن زيادة الهتمام 
الكيميائية،  التزويد والتخزين مبقدار وحدة معيارية واحدة يف ال�رشكات  بهندرة عمليات 
 t قيمة  وت�سري   ،  )%  58.8( قدرها  بن�سبة  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س  حت�سني  اإىل  �سيقود 
املح�سوبة والبالغة )3.55( وم�ستوى دللتها البالغ )0.001( اإىل وجود دللة اح�سائية؛ 
الفر�سية  ُترف�س  النتيجة  0.05.وبهذه  من  اأقل  كانت  الدللة  م�ستوى  قيمة  لأن  وذلك 
البديلة  الفر�سية  الثانية، وُتقبل  الرئي�سة  الفر�سية  ال�سابعة املنبثقة عن  الفرعية  ال�سفرية 
لهندرة عمليات   )α=0.05( اإح�سائية عند م�ستوى  تاأثري ذي دللة  اإىل وجود  ت�سري  التي 

التزويد والتخزين على مقايي�س الأداء احلا�سمة يف �رشكات ال�سناعات الكيميائية.
الهندرة  عمليات  بقية  عند  املح�سوبة   t قيمة  انخفا�س  اإىل   )8( اجلدول  وي�سري 
الفرعية  ال�سفرية  الفر�سيات  ُتقبل  النتيجة  لهذه  0.05.ووفقًا  من  اأكرث  دللتها  وم�ستوى 
اإىل  ت�سري  التي  الثانية  الرئي�سة  الفر�سية  املنبثقة من  والرابعة واخلام�سة  والثالثة  الثانية 
اإنتاج  عمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذي  تاأثري  وجود  عدم 
املنتجات، وعمليات املوارد الب�رشية، والعمليات الت�سوقية، وعمليات تطوير املنتجات يف 

�رشكات ال�سناعات الكيميائية على مقايي�س الأداء احلا�سمة.
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◄  α =( فروق عند م�صتوى داللة  الثالثة: ال توجد  الرئي�صة  الفر�صية  اختبار 
ال�صناعات  و�رشكات  الدوائية  ال�صناعة  �رشكات  بني  الهندرة  عمليات  يف   )0.05

الكيميائية تعزى الختالف نوع ال�صناعة )دوائية اأو كيميائية( .
وللتحقق من هذه الفر�سية فقد اُ�ستخدم اختبار )t( للعينات امل�ستقلة لختبار الفروق 
يف عمليات الهندرة باختالف نوع ال�سناعة )دوائية اأو كيميائية( .ويبني اجلدول )9( اأن 
قيمة ) )t املح�سوبة لعمليات تدفق الطلبات قد بلغت )9.20( وهي مب�ستوى دللة )0.000( 
اإنتاج املنتجات )7.49( مب�ستوى دللة )0.000( ، وعمليات املوارد الب�رشية  ، وعمليات 
)5.12( مب�ستوى دللة )0.000( ، وبلغت قيمة )t( املح�سوبة للعمليات الت�سويقية )6.99( 
املنتجات  تطوير  لعمليات  املح�سوبة   )t( قيمة  وبلغت   ،  )0.000( دللة  مب�ستوى  وهي 
 )0.000( دللة  )6.98( مب�ستوى  املالية  وللعمليات   ،  )0.000( دللة  )8.87( مب�ستوى 
اإىل   )9( اجلدول  .وي�سري   )0.000( دللة  مب�ستوى   )8.41( والتخزين  التزويد  ولعمليات   ،
الفروق ل�سالح قطاع  ال�سناعة وكانت  الهندرة باختالف قطاع  وجود فروق يف عمليات 
ال�سناعات الدوائية؛ لأن قيمة متو�سطاتها احل�سابية كانت اأكرب مقارنًة مبتو�سطات قطاع 

ال�سناعات الكيميائية.
وبهذه النتيجة ُترف�س الفر�سية ال�سفرية الثالثة، وُتقبل الفر�سية البديلة التي ت�سري 
اىل وجود فروق عند م�ستوى دللة )α=0.05( يف عمليات الهندرة باختالف نوع ال�سناعة 

)دوائية اأو كيميائية( وذلك ل�سالح ال�سناعات الدوائية.
الجدول )9( 

نتائج اختبار )t) للعينات المستقلة لبحث الفروق في عمليات الهندرة 
باختاف نوع الصناعة )دوائية أو كيميائية) .

م�صتوى الداللةقيمة tاملتو�صط احل�صابيالعددالقطاععمليات الهندرة

عمليات تدفق الطلبيات
734.20ال�سناعات الدوائية

9.200.000
853.24ال�سناعات الكيميائية

عمليات اإنتاج املنتجات
734.13ال�سناعات الدوائية

7.490.000
853.21ال�سناعات الكيميائية

عمليات املوارد الب�رشية
734.04ال�سناعات الدوائية

5.120.000
853.34ال�سناعات الكيميائية
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م�صتوى الداللةقيمة tاملتو�صط احل�صابيالعددالقطاععمليات الهندرة

العمليات الت�سويقية
733.97ال�سناعات الدوائية

6.990.000
853.06ال�سناعات الكيميائية

عمليات تطوير املنتجات
734.13ال�سناعات الدوائية

8.870.000
853.01ال�سناعات الكيميائية

العمليات املالية
734.08ال�سناعات الدوائية

6.980.000
853.09ال�سناعات الكيميائية

عمليات التزويد والتخزين
734.19ال�سناعات الدوائية

8.410.000
853.22ال�سناعات الكيميائية

داللة  ◄ م�صتوى  عند  فروق  توجد  ال  الرابعة:  الرئي�صة  الفر�صية  اختبار 
)α = 0.05( يف مقايي�س االأداء احلا�صمة بني �رشكات ال�صناعة الدوائية و�رشكات 

ال�صناعات الكيميائية تعزى الختالف نوع ال�صناعة )دوائية اأو كيميائية( .
مقايي�س  يف  الفروق  لبحث  امل�ستقلة  للعينات   )t( اختبار  نتائج   )10( اجلدول  يبني 
الأداء احلا�سمة باختالف نوع ال�سناعة )دوائية اأو كيميائية( .وقد بلغت قيمة )t( املح�سوبة 
لتح�سني اجلودة )4.38( مب�ستوى دللة )0.000( ، ولتوفري الوقت )4.78( مب�ستوى دللة 
اجلدول  نتائج  .وت�سري   )0.000( دللة  مب�ستوى   )4.20( التكلفة  ولتخفي�س   ،  )0.000(
)10( اإىل وجود فروق يف مقايي�س الأداء احلا�سمة باختالف قطاع ال�سناعة ول�سالح قطاع 
اأكرب مقارنًة مبتو�سطات قطاع  ال�سناعات الدوائية لأن قيمة متو�سطاتها احل�سابية كانت 

ال�سناعات الكيميائية.
وبهذه النتيجة ُترف�س الفر�سية ال�سفرية الرابعة، وُتقبل الفر�سية البديلة التي ت�سري 
اإىل وجود فروق عند م�ستوى دللة )α=0.05( يف مقايي�س الأداء احلا�سمة باختالف نوع 

ال�سناعة )دوائية اأو كيميائية( ، وذلك ل�سالح قطاع ال�سناعات الدوائية.
الجدول )10( 

نتائج اختبار )t) للعينات المستقلة لبحث الفروق في مقاييس األداء الحاسمة 
باختاف نوع الصناعة )دوائية أو كيميائية) .

م�صتوى الداللةقيمة tاملتو�صط احل�صابيالعددالقطاعمقايي�س االأداء احلا�صمة

حت�سني جودة
734.36ال�سناعات الدوائية

4.380.000
853.85ال�سناعات الكيميائية
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م�صتوى الداللةقيمة tاملتو�صط احل�صابيالعددالقطاعمقايي�س االأداء احلا�صمة

توفري الوقت
734.14ال�سناعات الدوائية

4.780.000
853.52ال�سناعات الكيميائية

تخفي�س التكلفة
734.08ال�سناعات الدوائية

4.200.000
853.44ال�سناعات الكيميائية

مناقشة النتائج والتوصيات: 
الأداء  مقايي�س  يف  الهندرة  عمليات  تاأثري  اإىل  التعرف  بهدف  الدرا�سة  هذه  جاءت 
احلا�سمة يف �رشكات ال�سناعات الدوائية و�رشكات ال�سناعات الكيميائية املخت�سة باإنتاج 
الأ�سمدة يف الأردن؛ اإذ اإن هناك ممار�سات يف الهندرة لبع�س العمليات يف هذين القطاعني، 
كما هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل درجة اختالف تاأثري عمليات الهندرة، ومقايي�س الأداء 
ياأتي  ما  الكيميائية.ويف  ال�سناعات  و�رشكات  الدوائية  ال�سناعات  �رشكات  بني  احلا�سمة 

تو�سيح لأهم نتائج الدرا�سة: 
عند  ● اإح�سائية  دللة  ذا  تاأثرياً  هناك  اأن  الإح�سائي  التحليل  نتائج  اأظهرت  اأوالً: 

م�ستوى )α=0.05( لهندرة عمليات تدفق الطلبيات، وعمليات املوارد الب�رشية يف قطاع 
ذا  تاأثرياً  هناك  اأن  الدرا�سة  واأظهرت  احلا�سمة،  الأداء  مقايي�س  على  الدوائية  ال�سناعات 
والعمليات  الطلبيات،  تدفق  عمليات  لهندرة   )α=0.05( م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة 
الأداء  الكيميائية على مقايي�س  ال�سناعات  التزويد والتخزين يف قطاع  املالية، وعمليات 
احلا�سمة.وتن�سجم هذه النتائج مع نتائج درا�سة )Pressey 2008( يف ما يتعلق بتاأثري 
اإعادة هند�سة عملية تدفق الطلبات يف حت�سني م�ستوى اخلدمة املقدمة للزبائن، واأن وقت 
ال�ستجابة يقل مع اإعادة هند�سة عملية تدفق الطلبات.كما تن�سجم هذه النتائج مع نتائج 
زمن  تقليل  يف  الهند�سة  اإعادة  عمليات  بتاأثري  يتعلق  ما  يف   )2007( الك�سا�سبة  درا�سة 
الت�سليم، وحت�سني خدمة الزبائن، وحت�سني اجلودة.وي�ستنتج الباحثان من ذلك اأن �رشكات 
الهندرة  عمليات  باأهمية  وعي  على  الكيميائية  ال�سناعات  و�رشكات  الدوائية  ال�سناعات 
اأدائها،  بتح�سني يف جودة  املنظمة  على  تعود  التي  الهندرة  عمليات  وبنتائج  عام،  ب�سكل 
وتقليل الكلفة، والزمن الالزم لالأداء.وميكن القول اإن الهتمام بعمليات الهندرة خمتلفة بني 
قطاع �رشكات ال�سناعات الدوائية وقطاع �رشكات ال�سناعات الكيميائية ومتفاوتة حتى 

على م�ستوى القطاع الواحد.



44

تأثير عمليات الهندرة في مقاييس األداء احلاسمة: 
دراسة مقارنة بني شركات الصناعات الدوائية والكيميائية في األردن

د. دينا أحمد اخلضري
د. محمد مفضي الكساسبة

ثانياً: اأ�سارت نتائج التحليل الإح�سائي اإىل عدم وجود تاأثري ذي دللة اإح�سائية  ●
عند م�ستوى )α=0.05( لهندرة عمليات اإنتاج املنتجات، والعمليات الت�سوقية، وعمليات 
ال�سناعات  والتخزين يف �رشكات  التزويد  املالية، وعمليات  والعمليات  املنتجات،  تطوير 
ذي  تاأثري  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت  احلا�سمة،  الأداء  مقايي�س  على  الدوائية 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى )α=0.05( لهندرة عمليات اإنتاج املنتجات، وعمليات املوارد 
الب�رشية، والعمليات الت�سوقية، وعمليات تطوير املنتجات يف �رشكات ال�سناعات الكيميائية 
على مقايي�س الأداء احلا�سمة.ورمبا يدل ذلك على اأن عمليات الهندرة يف ال�رشكات املبحوثة 

كانت متفاوتة وجزئية، ومل تكن �ساملة جلميع العمليات بامل�ستوى نف�سه.
ثالثاً: بينت نتائج الدرا�سة اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  ●

)α=0.05( يف عمليات الهندرة ومقايي�س الأداء احلا�سمة باختالف نوع ال�سناعة )دوائية 
اأو كيميائية( ، وذلك ل�سالح قطاع �سناعات الأدوية؛ اإذ كانت قيمة املتو�سطات احل�سابية 
ل�رشكات ال�سناعات الدوائية اأكرب من متو�سطات �رشكات قطاع ال�سناعات الكيميائية.ولعل 
توؤدي دوراً  قد  الدوائية  ال�سناعات  املوؤهلة يف �رشكات  الب�رشية  املوارد  اأن  هذا يدل على 
مهمًا يف جودة تنفيذ عمليات الهندرة، وانعكا�ساتها على مقايي�س الأداء احلا�سمة مقارنة 

مع �رشكات ال�سناعات الكيميائية.

التوصيات: 
لت اإليه الدرّرا�صة من نتائج يو�صي الباحثان مبا ياأتي:  يف �صوء ما تو�صرّ

على . 1 والكيميائية  الدوائية  ال�سناعات  �رشكات  يف  الهندرة  عمليات  تاأثري  اأّن  مبا 
الدوائية  ال�سناعات  �رشكات  دور  تعزيز  يتطّلب  فهذا  متفاوت،  احلا�سمة  الأداء  مقايي�س 
والكيميائية يف الهتمام بعمليات الهندرة ب�سكل مت�سق ومن�سجم، وت�سجيع هذه ال�رشكات 
على ربط عمليات الهندرة بع�سها ببع�س نظراً لتكامل هذه العمليات وترابطها، الأمر الذي 

ينعك�س على مقايي�س الأداء احلا�سمة كتح�سني اجلودة، وتوفري الوقت، وتخفي�س التكلفة.
مبا اأّن هناك اختالفات يف عمليات الهندرة ومقايي�س الأداء احلا�سمة باختالف نوع . 2

ال�سناعة ول�سالح قطاع �سناعات الأدوية، فهذا يتطّلب من �رشكات ال�سناعات الكيميائية 
اأف�سل ل�سمان تاأثريها  اأكرث بالتخطيط اجليد لعمليات الهندرة، وتنفيذها ب�سكل  الهتمام 
وتقلي�س  اجلودة،  حت�سني  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  احلا�سمة؛  الأداء  مقايي�س  على  الإيجابي 

الوقت، وتخفي�س التكلفة.
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مبا اأن هذه الدرا�سة اقت�رشت على �رشكات ال�سناعات الدوائية و�رشكات ال�سناعات . 3
الأداء  الهندرة وتاأثريها على مقايي�س  اإجراء درا�سة حول عمليات  الكيميائية، فانه ميكن 

احلا�سمة يف قطاعات اأخرى، ومقارنة نتائجها بنتائج هذه الدرا�سة.
تطبيق . 4 كفاءة  على  الب�رشية  املوارد  تاأثري  حول  درا�سة  باإجراء  الباحثان  يو�سي 

عمليات الهندرة، اإذ اإن املورد الب�رشي يعد ممكنًا رئي�سًا يف جناح تطبيق عمليات الهندرة 
ودورها يف التاأثري على مقايي�س الأداء احلا�سمة. 
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