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  اإلستراتيجيفي تحقيق األداء  اإلستراتيجيأثر أبعاد التكيف 
 الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عماندراسة ميدانية على 

 
 إعــداد 

 ى عيسريم "محمد عدنان" صفوت 
 

 إشـــــراف 
 محمد عبد العال النعيمي األستاذ الدكتور

 الملخص 
 

 اإلسـتراتيجيفـي تحقيـق األداء  اإلستراتيجيأبعاد التكيف أثر  معرفةالدراسة إلى هذه  هدفت

الدراســـة مـــن  مجتمـــع كـــون ت  صـــناعة األدويـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان. األردنيـــة لشـــركات الفـــي 

( شــركات. أمــا 6والبــالع عــددها ) ،دويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــانالشــركات األردنيــة لصــناعة األ

كافــــة المــــديرين ونــــوابهم ومســــاعديهم وراســــاء األقســــام العــــاملين فقــــد تكونــــت مــــن  ،وحــــدة المعاينــــة

وقـد لجـأت  .(211عـددهم ) والبـالع ،الشركات األردنية لصناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـانب

ســاليب اإلحصـــائية بهــدف تحقيـــق ألحليلــي مـــن خــالل العديـــد مــن االباحثــة إلــى المـــنهج الوصــفي الت

 أهداف دراستها.

، اإلســتراتيجيتبنــي التغييــر ) اإلســتراتيجيأبعــاد التكيــف أن ، وكــان مــن أبــرز نتــائج الدراســة

لشــركات األردنيـــة ل اإلســـتراتيجي فــي تحقيــق األداء ( تـــؤثراإلســتراتيجيالتــدااب و التفاعــل مــع البيئـــة 

)تبنـــــي التغييـــــر  اإلســـــتراتيجيأبعـــــاد التكيـــــف أن و  .المدرجـــــة فـــــي بورصـــــة عمـــــان لصـــــناعة األدويـــــة

لشــــركات ل ســــتجابة االفــــي ســــرعة  ( تــــؤثراإلســــتراتيجيالتــــدااب و ، التفاعــــل مــــع البيئــــة اإلســــتراتيجي

تبنـــي ) اإلســـتراتيجيأبعـــاد التكيـــف كمـــا أن . األردنيـــة لصـــناعة األدويـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان
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لشــركات األردنيــة لصــناعة بــداعات المســتمرة لفــي اإلالتفاعــل مــع البيئــة( تــؤثر و  اإلســتراتيجيالتغييــر 

)تبنـــــي التغييـــــر  اإلســـــتراتيجيأبعـــــاد التكيـــــف وأخيـــــرًا، فـــــإن . األدويـــــة المدرجـــــة فـــــي بورصـــــة عمـــــان

ـــة اإلســـتراتيجي ـــدااب و ، التفاعـــل مـــع البيئ ـــؤثر اإلســـتراتيجيالت لشـــركات ل اإلســـتراتيجيفـــي الـــتعلم ( ت

 .عة األدوية المدرجة في بورصة عماناألردنية لصنا

من خـالل  اإلستراتيجيبعوامل التكيف االهتمام تعزيز بأوصت الدراسة ، وفي ضوء النتائج 

ـــل الشـــركات محـــل الدراســـةبقـــرارات التنويـــع فـــي المنتجـــات والتوســـع فـــي األاالهتمـــام  ، ســـواق مـــن قب

ات العاملين واألفكار المقدمـة مـن قـبلهم بمقترحاالهتمام تشجيع روح التعاون بين اإلدارة والعاملين و و 

 وبالمبادرات التي يقدمونها لتطوير العمل.

 .صناعة األدويةاألردنية لشركات ال، اإلستراتيجي، األداء اإلستراتيجيالتكيف الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to investigate the impact of strategic adaptation dimensions 

on achieving strategic performance in Jordanian pharmaceutical firms listed on the 

Amman Stock Exchange. The study population consisted of Jordanian pharmaceutical 

firms listed on the Amman Stock Exchange totaling (6) firms. The sample consisted 

of all Managers, deputies, assistants and heads of departments working in Jordanian 

pharmaceutical firms listed on the Amman Stock Exchange totaling (201) individuals. 

The researcher used the descriptive analytical method through many statistical tools 

to achieve the study objectives. 

The study reached a number of results namely: the strategic adaptation 

dimensions (adopt strategic change, interaction with the environment and strategic 

synergy) have a significant impact on achieving strategic performance at Jordanian 

pharmaceutical firms listed on the Amman Stock Exchange. The strategic adaptation 

dimensions (adopt strategic change, interaction with the environment and strategic 

synergy) have a significant impact on achieving speed of response at Jordanian 

pharmaceutical firms listed on the Amman Stock Exchange. The strategic adaptation 

dimensions (adopt strategic change, interaction with the environment) have a 

significant impact on achieving continous creations at Jordanian pharmaceutical firms 

listed on the Amman Stock Exchange. Finally, the strategic adaptation dimensions 

(adopt strategic change, interaction with the environment and strategic synergy) have 



 ع

 

a significant impact on achieving strategic learning at Jordanian pharmaceutical firms 

listed on the Amman Stock Exchange. 

The study recommend that enhancing the interesting in strategic adaptation 

factors through interesting the diversification decisions in products and market 

expansion by the Jordanian pharmaceutical firms listed on the Amman Stock 

Exchange under study. Encourage the spirit of cooperation between management and 

employees and attention to employees’ proposals and ideas as well as their initiatives 

for the development work. 

Keywords: Strategic Adaptation, Strategic Performance, Jordanian Pharmaceutical 

Firms. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

  المقدمة(: 0ـ  0)
 

مشكالت ظهرت  متزايدةتنافسية ضغوط بيئية و  من منظمات األعمال تواجههنتيجة لما 

جوهرية تتمثل في سعيها المستمر للبحث عن المصادر التي تتمكن من خاللها من تحقيق 

ركائزه  وتقوية األداء ديمومة إلى سعت المنظمات ،. لذلكاإلستراتيجيالية من األداء مستويات ع

اتفاق على  قضية ليس مجرد اإلستراتيجي. فالتكيف اإلستراتيجيمن خالل بناء وديمومة التكيف 

تؤطر إجراءاتها حول  ألن والوظيفية تشير إلى حاجة الوحدات التنظيمية نهاإ الغايات والوسائل، بل

مستوى في  أعلى من اإلستراتيجيتبدأ بتحديد آليات وإجراءات التكيف و ستراتيجية المنظمة، إ

 مستوياتها األخرى. إلىذلك  وتنتشر بعد المنظمة

 غيرات السريعة في البيئةفي عمل المنظمات نشأ بسبب الت   اإلستراتيجين تبني المدخل إ

تصاالت، وهو ما حتم على المعلومات واالباإلضافة الى تطور تكنولوجيا  ،الداخلية والخارجية

لهذه الظروف الجديدة في بيئة غير مؤكدة من أجل الحفاظ على مكانتها ستجابة االالمنظمات 

الذي  اإلستراتيجي، وذلك من خالل التكيف وتطورها والبقاء في ميدان المنافسة ومواجهة التحديات

 (.2115، غالبي وإدريسال) اإلستراتيجيله األثر األكبر في تحقيق األداء 

 اإلستراتيجيبأن تحقيق مستويات عالية من األداء  Waal & Nijkamp(2009) أشار 

ات اإلستراتيجيتها وأهدافها وعوامل نجاح هذه ستراتيجياإيتطلب من المنظمات تحديد وتعريف 

المسار  اإلجراءات التصحيحية للحفاظ علىاتخاذ تدعيم قدرة هذه المنظمات على  ألجلواألهداف 

، فإنه اإلستراتيجيلألداء المستمرة التي تعّد من األسس المهمة  ستجابةاالولتحقيق حالة  الصحيح.
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على أداء العمل شركات صناعة األدوية األردنية على منظمات األعمال ووحداتها التنظيمية ومنها 

من قبل  ستراتيجياإل، يالحظ بأن تبني مدخل التكيف مهامها بشكٍل أفضل من المنافسين. من هنا

يتطلب منها تكييف أنشطتها الداخلية مع التغيرات في البيئة  شركات صناعة األدوية األردنية

 على المدى البعيد.  اإلستراتيجيوذلك سبياًل لتحقيق مستويات عالية من األداء ؛ الخارجية 

في تحقيق  ياإلستراتيجأبعاد التكيف  معرفة أثرالى  وعليه، فإن الدراسة الحالية تهدف

 .الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمانفي  اإلستراتيجياألداء 
 

 مشكلة الدراسة: (7 ـ 0)

األردنية شركات الإلى سعي العديد من المنظمات ومنها  اإلستراتيجيأدى التطور في الفكر 

ونتيجة  .منها راتيجياإلستوخصوصًا عالية من االداء  إلى تحقيق مستوياتصناعة األدوية ل

على  ألهمية قطاع الصناعات الدوائية في األردن، فهو يحتل المرتبة الثانية من إجمالي الصادرات

، وبذلك فهي تساهم في تقليص %84مســتوى المملكة؛ حيث مثلت المنتجــات الدوائية المصدرة 

ت الدوائية في األردن مــن النمو اســتفاد قطــاع الصناعا العجز في الميزان التجاري في األردن. وقد

(. وألن 2112)البنك األردني الكويتي، االوسط في السنوات األخيرة  االقتصادي في الشــرق 

منظمات األعمال ومنها الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية تواجه ظروفًا تمتاز بالتسارع 

اإلستفادة من الخارجية، استلزم األمر منها  الشديد والمستمر الناتجين عن التغير السريع في بيئتها

ضرورة تحديد آليات وإجراءات التكيف لمتطلبات البيئة إضافة إلى  المعطيات البيئية المحيطة بها،

ية ر واستمرا مستويات أداء عاليةالمحيطة نتيجة الظروف والتغيرات المتسارعة التي تحقق لها 

الباحثة في عملها في إحدى الشركات األردنية ومن خالل خبرة في المدى الطويل.  واستدامة

من آليات  بيعة عمل هذه الشركات وما تتطلبه هذه الشركاتفتها بطومعر  لصناعة األدوية البشرية
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باالضافة الى المقابالت الغير مهيكلة مع بعض المدراء  ومداخل لتحقيق مستويات أداء عالية

إجراء عمليات المسح  هايتطلب من المتفوق ء دالأل الشركات أن تحقيق وراساء االقسام، تبين

رات مع المتطلبات البيئية المقدالبيئي بشكل مستمر، إضافة إلى تحليل مقدراتها ومواءمة تلك 

، برزت فكرة التكيف ونتيجة لذلكأداء عاٍل.  مستويات والعمل على التكيف معها وصواًل لتحقيق

 على المدى البعيد. اإلستراتيجيتفوقًا في أدائها ت واحدًا من مداخل تحقيق المنظما اإلستراتيجي

 مشكلة الدراسة الحالية بإثارة السؤال الرئيسي التالي: ، فقد ُمثلتوعليه

التدااب و  التفاعل مع البيئة، اإلستراتيجي)تبني التغيير  اإلستراتيجيتؤثر أبعاد التكيف هل 

ستجابة، اإلبداعات المستمرة      االة )سرعبأبعاده  اإلستراتيجيفي تحقيق األداء ( اإلستراتيجي

 .؟لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمانل( اإلستراتيجيالتعلم و 
 

  أهداف الدراسة:  (3 ـ 0)

في تحقيق األداء  اإلستراتيجيأبعاد التكيف  التعرف على أثرتهدف الدراسة الحالية إلى 

وذلك من خالل ، اعة األدوية المدرجة في بورصة عمانالشركات األردنية لصنفي  اإلستراتيجي

  دراسة وتحقيق األهداف التالية:

الشركات األردنية لصناعة األدوية في  اإلستراتيجيالتعرف على مستوى ممارسة أبعاد التكيف  .1

 .المدرجة في بورصة عمان

ألداء ل نالشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عماتحديد مستوى تحقيق  .2

 بأبعاده اإلستراتيجي



5 

 

التدااب و ، التفاعل مع البيئة اإلستراتيجي)تبني التغيير  اإلستراتيجييف أبعاد التك أثرتحديد  .3

لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في لبأبعاده  اإلستراتيجي( في تحقيق األداء اإلستراتيجي

 .بورصة عمان

التدااب و  التفاعل مع البيئة، تبني التغيير اإلستراتيجي) اإلستراتيجيأبعاد التكيف أثر  تحديد .4

لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة ل ستجابةاالتحقيق سرعة ( في اإلستراتيجي

 .عمان

التفاعل مع البيئة والتدااب  ،تبني التغيير اإلستراتيجي) اإلستراتيجيأبعاد التكيف أثر  تحديد .5

 .لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمانداعات المستمرة ل( في اإلباإلستراتيجي

التفاعل مع البيئة والتدااب  ،تبني التغيير اإلستراتيجي) اإلستراتيجيأبعاد التكيف أثر تحديد  .6

 .لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمانل اإلستراتيجي( في التعلم اإلستراتيجي

موذج مقترح يوضح أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي في تحقيق األداء اإلستراتيجي بأبعاده بناء أن .7

 .في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان
 

  أهمية الدراسة:  (4 ـ 0)

وهما أبعاد التكيف  ،ي تتناولهامن طبيعة المتغيرات الت تنبع أهمية الدراسة الحالية

ألي منظمة وريين نهما يمثالن متغيرين معاصرين وضر اإلستراتيجي، حيث إ واألداء اإلستراتيجي

تسعى إلى مواكبة التطورات السريعة في عالم األعمال، فضاًل عن سعيها للبقاء والتطور والنمو في 

 ظل بيئة تنافسية يكتنفها الغموض والتعقيد. وعليه يمكن بيان أهمية الدراسة من خالل:

1.   
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 كاديمية  من خالل:األهمية األ  .2

  في  اإلستراتيجيواألداء  اإلستراتيجياعتبار الدراسة الحالية امتدادًا للدراسات التي تهتم بالتكيف

 منظمات األعمال.

 في ضوء متغيراتهاإجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول  منالدراسة الحالية  ستمكن ،

 .نتائجها

 األهمية الميدانية  وذلك من خالل: .3

  في  اإلستراتيجينحو تحقيق األداء  اإلستراتيجيالدور الجوهري ألبعاد التكيف  أهميةبيان

 شركات األدوية.

  تقديم بعض الحلول للمشاكل التي تعاني منها الشركات المبحوثة من حيث وسائل تحقيق االداء

 .اإلستراتيجي

 يمكنها من سرعة  بما اإلستراتيجيات المبحوثة على أبعاد التكيف قياس مستوى تركيز الشرك

 .اإلستراتيجيتمرة وبناء مستويات من التعلم واإلبداعات المس ستجابةاال
 

  أسئلة الدراسة وفرضياتها:  (6 ـ 1)

صياغة االسئلة  تمتإستنادًا إلى مشكلة الدراسة وسؤالها الرئيسي واالهداف المحددة لها، 

 التالية:

تبني التغيير اإلستراتيجي، التفاعل ) ستراتيجياإل أبعاد التكيفممارسة  مستوى ما  السؤال األول:

 ؟الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان( في مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي

التعلم و ، اإلبداعات المستمرة ستجابةاالسرعة ) اإلستراتيجياألداء تحقيق درجة ما  السؤال الثاني:

 ؟نية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمانالشركات األرد( في اإلستراتيجي
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تبني التغيير اإلستراتيجي، التفاعل مع البيئة ) اإلستراتيجيهل تؤثر أبعاد التكيف  السؤال الثالث:

لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة ل اإلستراتيجي( في تحقيق األداء والتدااب اإلستراتيجي

 ؟في بورصة عمان

تبني التغيير اإلستراتيجي، التفاعل مع البيئة ) اإلستراتيجيل تؤثر أبعاد التكيف ه السؤال الرابع:

لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في ل ستجابة اال( في سرعة والتدااب اإلستراتيجي

 ؟بورصة عمان

 مع البيئةالتفاعل  ،تبني التغيير اإلستراتيجي) اإلستراتيجيهل تؤثر أبعاد التكيف  السؤال الخامس:

لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في ( في اإلبداعات المستمرة لوالتدااب اإلستراتيجي

 ؟بورصة عمان

التفاعل مع البيئة ، تبني التغيير اإلستراتيجي) اإلستراتيجيهل تؤثر أبعاد التكيف  السؤال السادس:

ردنية لصناعة األدوية المدرجة في لشركات األل اإلستراتيجي( في التعلم والتدااب اإلستراتيجي

 ؟بورصة عمان

 على النحو التالي:فرضياتها سئلة الدراسة وأنموذجها تم صياغة وإستنادًا أل

  الفرضية الرئيسة 

HO: " تبني التغيير اإلستراتيجي) اإلستراتيجيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التكيف، 

لشركات األردنية لصناعة ل اإلستراتيجي في تحقيق األداء( يجيالتفاعل مع البيئة والتدااب اإلسترات

   ".(  0.05) عند مستوى داللة األدوية المدرجة في بورصة عمان
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 الفرضية الفرعية األولى 

1HO: "تبني التغيير اإلستراتيجي) اإلستراتيجيداللة إحصائية ألبعاد التكيف  ال يوجد أثر ذو، 

لشركات األردنية لصناعة األدوية ل ستجابةاالفي سرعة ( اإلستراتيجي التفاعل مع البيئة والتدااب

   ".(  0.05)عند مستوى داللة  المدرجة في بورصة عمان

 الفرضية الفرعية الثانية 

2HO: " تبني التغيير اإلستراتيجي) اإلستراتيجيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التكيف، 

لشركات األردنية لصناعة في اإلبداعات المستمرة ل( اإلستراتيجي التفاعل مع البيئة والتدااب

   ".(  0.05) عند مستوى داللة األدوية المدرجة في بورصة عمان

 الفرضية الفرعية الثالثة 

3HO: " تبني التغيير اإلستراتيجي) اإلستراتيجيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التكيف، 

لشركات األردنية لصناعة األدوية ل اإلستراتيجيفي التعلم ( دااب اإلستراتيجيالتفاعل مع البيئة والت

   ".(  0.05) عند مستوى داللة المدرجة في بورصة عمان
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 أنموذج الدراسة:  (6 ـ 0)

تضمن التكيف ، األول مستقل وييوضح الشكل أنموذج الدراسة والذي يبين وجود متغيرين

 بأبعاده.  اإلستراتيجياني تابع وهو األداء بأبعاده، والث اإلستراتيجي

 

 (1 - 1شكل )
 أنموذج الدراسة

 ,.Jennings (2114 ، )Tayauova (2111 ، )Sánchez, et al إلىباإلستناد إعداد الباحثة 

لما  باإلستناد، فقد عمدت الباحثة اإلستراتيجي. ولقياس األداء اإلستراتيجيلقياس التكيف ( 2111)

 Croteau & Raymond( و2111)Kaplan & Norton ( و2114) Kaplan & Nortonحدده 

 .Agarwal, et al., (2003) و (2004)
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 حدود الدراسة: (2 ـ 0)

والبالع  الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان الحدود المكانية:

عربي للصناعات الدوائية، الشرق ستثمار، المركز الكات، وهي دار الدواء للتنمية واال( شر 6عددها )

الحياة للصناعات الدوائية وفيالدلفيا  األردنية إلنتاج األدوية، األوسط للصناعات الدوائية والكيماوية،

 لصناعة األدوية.

الشركات بكافة المديرين ونوابهم ومساعديهم وراساء األقسام العاملين  الحدود البشرية:

 .في بورصة عمان األردنية لصناعة األدوية المدرجة

 2116المدة الزمنية إلنجاز الدراسة، والتي تراوحت بين الفترة من شهر مارس  الحدود الزمانية:

 .2116  األولكانون ولغاية شهر 
 

 محددات الدراسة: (8 ـ 0)

 محدودة على حد علم الباحثة. اإلستراتيجيالدراسات التي تناولت موضوع التكيف  .1

محدودة على حد  اإلستراتيجيواألداء  اإلستراتيجيقة بين التكيف الدراسات التي درست العال .2

 علم الباحثة.
 

 وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات الدراسة: (9 ـ 0)

 بمشكالتها التنبؤمنظمات األعمال على  قدرة :Strategic Adaptation اإلستراتيجيالتكيف 

اإلمكان )التميمي  قدر عليها بالسيطرة الوسائل الكفيلة ومعرفة الداخلية والخارجية،المستقبلية 

 (.2115والخشالي، 
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لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بأنه الحد الذي يمكن فيه ل ويعرف إجرائياً  

من التجاوب والتفاعل مع أي تغيير في بيئة أعمالها الداخلية أو تغير في البيئة  بورصة عمان

شاطاتها اإلدارية واإلنتاجية والمالية والخدمية. وسيتم قياسها الخارجية والمؤثر في عملها ومختلف ن

 من خالل:

عملية نقل المنظمة بوضعها :  Adopt Strategic Changeاإلستراتيجيالتغيير تبني 

 ,Hill & Jonesالحالي تجاه المستقبل المرغوب بهدف تحقيق تميزها التنافسي على المدى البعيد )

2009.) 

للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في  نه تغيير الوضع الحاليبأ ويعرف إجرائياً  

 بورصة عمان تجاه الوضع والحالة المستقبلية األمثل من أجل تعزيز مزاياها التنافسية.

درجة تفاعل المنظمات مع : Interaction with the Environment التفاعل مع البيئة

 (.2119بني حمدان وإدريس، ) بيئة عملها وفق طرائق وآليات متعددة

شركات األردنية لصناعة واألساليب التي تستخدمها ال مجموعة اآللياتبأنه  ويعرف إجرائياً 

وإيجاد التكامل بين مختلف مكونات بيئتها الداخلية والخارجية بما يمكنها من بناء  إدامة فياألدوية 

 بمجريات أعمالها. والتحكم استراتيجي للضبط نظام

التعاون والتفاعل بين األجزاء داخل المنظمة، : Strategic Synergy اإلستراتيجيالتداؤب 

بحيث يؤدي كل جزء من هذه األجزاء دوره ويساعد األجزاء األخرى بما يصب في األداء الكلي 

 (.2111للمنظمة )اسماعيل، 

لى تآزر إ بين كافة إدارات وأقسام الشركة بما يؤدي التعاون  بأنه إحالل ويعرف إجرائياً 

 وتشارك بالجهود للسيطرة على المخاطر والتهديدات وتقاسم األرباح والمنافع والمكاسب.
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 Wheelen) النتائج النهائية لنشاطات المنظمة :Strategic Performance اإلستراتيجياألداء 

& Hunger, 2012.) 

ية المدرجة في الشركات األردنية لصناعة األدو بأنه قدرة القائمين على  ويعرف إجرائياً 

ستراتيجي تفوق أداء وتحقيق مستويات أداء إة اإلستراتيجيعلى تحقيق األهداف  بورصة عمان

 الشركات المنافسة. وتم قياسه من خالل:

تقديم منتجات وخدمات المنظمة في الموعد  :Speed of Response  ستجابةاالسرعة 

 (.Chase, et al., 2006المحدد )

 الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمانقدرة  بأنها وتعرف إجرائياً 

الفورية إلحتياجات العمالء والرد الفوري على  ستجابةاالعلى تقديم المنتجات المطلوبة، و 

 استفساراتهم وشكاويهم.

عملية نظامية مستمرة لفهم أحداث الماضي  :Continous Creations اإلبداعات المستمرة

األعمال وتحديد الفرص المستقبلية إلستراتيجية المنظمة وإستغاللها إلحداث تغير  والحاضر لبيئة

 .(2117جذري لقواعد لعبة المنافسة )المسعودي، 

الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة  إدارة تشجيعبأنها  وتعرف إجرائياً 

خدمات  إلى المقترحات هذه تحويلو  العاملين، قبل من والمبادرات المقترحاتعلى تقديم عمان 

 .مستمر بشكل وتحسينها المعلومات ومعالجة االتصاالت تشجيع عن فضالً  مبتكرة، ومنتجات

عملية دقيقة قابلة للتكرار من أجل توليد  :Strategic Learning اإلستراتيجيالتعلم 

 (.Berghman, 2006مبادرات عمل جديدة خالل مسيرة عمل المنظمة )
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 الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصةالتعلم الذي تقوم ب ائياً ويعرف إجر 

لسلوكياتها التي تؤشر ة اإلستراتيجية وتحسين قدرتها اإلستراتيجيراتها بتوليده دعمًا لمبادعمان 

 ة.اإلستراتيجي

ق األدوية الشركات التي تقوم بصناعة وإنتاج وتسويتعرف إجرائيًا بأنها  :شركات صناعة األدوية

البشرية على هيئة منتجات صلبة وسائلة وجرعات قابلة للحقن وغيرها من المستحضرات 

  .كون لها حقوق اإلختراع واإلبتكارالصيدالنية، كذلك تقوم بصناعة وإبتكار األدوية البشرية وي
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 ي والدراسات السابقةاألدب النظر 

 المقدمة(: 0ـ  7)
( و 2113) Banks( و 2111)   ,.Sánchez, et alمثلمع العديد من الباحثين جإ 

Janssen & Brumby (2115 ) على أن التكيف من أكثر العوامل الحاسمة في تحديد بقاء

 Porter يؤكدألن تغيرات البيئة يمكن تحملها لمدى زمني قصير. إذ ذلك ، هاالمنظمة أو زوال

 البيئية المحيطة بها.مع الظروف تكيف المنظمة بتمثل تأن لكل منظمة استراتيجية شاملة  (1996)

أنه تتأطر صورة تكيف الكثير من المنظمات مع التغيرات  ( إلى2111ويشير النعيمي ) 

ستعداد ا واالستيعاب تلك التغيرات عند تحديد أهدافها وإيجاد اآلليات الكفيلة بمقابلتهاالبيئية ب

 لمجابهتها.

يتطلب من منظمات األعمال التكيف وفقًا لمتطلبات بيئتها الخارجية ، وبهذا الصدد 

والذي يمثل مجموعة   Strategic Adaptationاإلستراتيجيوالداخلية، وهو ما يطلق عليه التكيف 

إيجاد التكامل بين و  إدامة منظمات األعمال في الضرورية لمساعدة والراى  واألساليب اآلليات من

 ستراتيجي للضبطلخارجي بما يمكنها من بناء نظام إمختلف مكونات المنظمة الداخلية ومحيطها ا

 (.Barth, 2003والتحكم بمجريات أعمالها )

 اإلستراتيجيالتكيف : (7 ـ 7) 

من منظور  اإلستراتيجيأن مفهوم التكيف إلى Drazine & Van de Ven (1985 )أشار 

  نتقاء، المنهج التفاعليخالل ثالثة مناهج، وهي: منهج اال وقفي، يمكن تفسيره منالمدخل الم
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المنظمة بين محتوى عمل  اإلستراتيجيإلى تطابق التكيف منهج االنتقاء . إذ يشير ومنهج النظم

عتبار التاثير في العالقة بين محتوى عمل المنظمة وهيكلها وهيكلها التنظيمي دون األخذ بنظر اال

كونه التأثير الحاصل نتيجة  اإلستراتيجيظيمي. فيما يعنى منهج التفاعل بالنظر إلى التكيف التن

التكيف بين محتوى عمل المنظمة وهيكلها التنظيمي على االداء. فهذا النوع من التكيف يعمل على 

ُيظهر  داء من خالل التفاعل بين محيط المنظمة ومكوناتها. واخيرًا،في مستوى األاالختالف تفسير 

منهج النظم بأنه عملية التوافق الداخلي بين كافة مكونات المنظمة الداخلية والتي تؤثر بشكل مباشر 

لمنظمة وهيكلها وأدائها بين محيط عمل ا التكيفعلى مستوى األداء، إذ يركز هذا المنهج على 

 (.Mykhailivna, 2016بعاد )متعدد األ

ستخدام ( تصنيفات ا1984) Venkatraman & Camillusوبمنظور اكثر وضوحًا، قدم 

 للتكيفة، وذلك وفقًا لبعدين، هما اإلطار المفاهيمي اإلستراتيجيفي حقل اإلدارة  التكيفمصطلح 

 Yusof & Abdul) ، هياإلستراتيجيللتكيف ، مستنتجين بذلك ستة مفاهيم مختلفة التكيفومجال 

Aziz, 2008): 

 الموضوعة والظروف البيئية )العناصر الخارجية(.ة اإلستراتيجي بالتكيف ما بيناالهتمام  .1

 الموضوعة والهيكل التنظيمي )العناصر الداخلية(.ة اإلستراتيجيما بين  التكيفالتركيز على  .2

الموضوعة وعناصر البيئة الداخلية ة اإلستراتيجياالول والثاني ) التكيفتكامل منظوري   .3

 والخارجية(.

 مع المنظمات االخرى.وذلك من خالل العالقات ، التفاعل .4

التنسيق بين استراتيجية المنظمة الموضوعة وهياكل الوحدات التنظيمية للمنظمة نفسها  .5

 )العناصر الداخلية(.

 بتأثير التفاعل بين بيئة المنظمة وهيكلها على البقاء والفاعلية.االهتمام  .6
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مفاهيم للتكيف  قام الباحثون والمتخصصون في علم اإلدارة بصياغة عدةوإستنادًا لذلك،  

 من خالل إيمانهم بضرورة تكيف المنظمات مع بيئاتها وإبقائها فاعله. اإلستراتيجي

بأنه القدرة على الرد السريع  اإلستراتيجي( التكيف 2116) ,.O'Brien, et alعرف  

 اتخاذواإليجابي على المتغيرات البيئية المختلفة والمؤثرة في المنظمة والتي تتطلب القدرة على 

 القرارات.

بأنه قبول حالة التغيير ومواجهة  اإلستراتيجي( التكيف 2111) Tayauovaكما عرف  

 ات الجديدة.اإلستراتيجيالتحدي البيئي وتقديم وتنفيذ 

عملية توافق إستراتيجي بين التكيف االستراتيجي بأنه Sánchez, et al., (2111 )وأورد  

 مقاييس إستراتيجية تحليلية تتوافق مع المتغيرات البيئية. المنظمة والبيئة الخارجية من خالل تصميم

المنظمة للتغيرات استجابة بأنه عملية  اإلستراتيجي( التكيف 2115وحدد الغالبي وإدريس ) 

الداخلي وضرورة تكيف حالتها وتصوراتها  ووضعهاالتي تحدث في بيئة األعمال الخارجية 

 ونشاطاتها وفقًا لهذا التغير.

 إلى يؤدي للمنظمة مع متطلبات البيئة المحيطة الفرعية األنظمة عناصر تكيف إنوعليه، ف 

 للنجاح. ضروري  شرط وهذا التطابق ككل، للمنظمة التكامل من حالة تحقيقو  المنظمة تميز

من خالل خاصية  اإلستراتيجيللتكيف ( الخصائص الثالث 1987) Fry & Smithويحدد 

بين التطابق والموقف يأتي من خالل أن التطابق يعبر االختالف ن التطابق والتفاعل والموقف. إذ ا

عن قوانين العالقة، فيما يعبر الموقف عن حالة النظام الذي تعمل من خالله المنظمة. إذ أن هذه 

الفرص والتهديدات. بهدف تحديد المرحلة تركز على تحليل مكونات البيئة الخارجية للمنظمة، 

ومعرفة التغيرات البيئية ، اإلستراتيجيبتحديد مركزها  رتبطمنظمة يخارجية للفتحليل مكونات البيئة ال
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اإلستفادة من ، ومن ثم تحديد قدرة المنظمة على فعاليتها الداخليةومدى تأثيرها على  الحاصلة

 مواردها الداخلية. 

شركات لبأنه الحد الذي يمكن فيه ل اإلستراتيجيوألغراض الدراسة الحالية فقد ُعرف التكيف  

من التجاوب والتفاعل مع أي تغيير في بيئة  األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

أعمالها الداخلية أو تغير في البيئة الخارجية والمؤثر في عملها ومختلف نشاطاتها اإلدارية 

 واإلنتاجية والمالية والخدمية. وذلك من خالل:
 

 اإلستراتيجيالتغيير  .1

 اإلستراتيجيالتي تشغل المنظمة. ويكون التغيير  األمدطويلة قصيرة و بالقضايا ُيعنى و      

ويتميز بقدر كبير ومتنوع من المداخل الفكرية وتشارك فيه كل المستويات التنظيمية  ،شامالً 

 (. 2111 ،)الزيدي

بأنه أي تغيير يحصل في المنظمات من التغيير االستراتيجي  Robbins (2004)عرف   

بأنه  اإلستراتيجي( التغيير 2116) Lynchئتها أو هيكلها أو تقنياتها أو أفرادها. وحدد حيث بي

المحددة. فيما ُيعرف ة اإلستراتيجيللتغيير في المنظمات من أجل تحقيق األهداف اإلدارة االستباقية 

Hill & Jones (2119 التغيير )الحالي تجاه نقل المنظمة بوضعهاعملية بأنه  اإلستراتيجي 

 تحقيق تميزها التنافسي على المدى البعيد. المستقبل المرغوب بهدف

ا تلك المنظمات هذا ر بهمرهونًا بالكيفية التي تدي ترى الباحثة بأن نجاح المنظمات باتوعليه،    

أو إحداث  اإلستراتيجيالسريعة لمتطلبات التغيير  ستجابةاالالتغيير. فالمنظمات غير القادرة على 

المنظمات أن  مكانها البقاء في البيئة المعاصرة في حينإر وتنفيذه بنجاح لن يكون بذلك التغيي
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ما يلزم من تغييرات اتخاذ الناجحة هي المنظمات القادرة على توقع التغيير وتقدير ذلك التغيير و 

 .للتعامل معهوتحسينات 

المنظمات الى على أساس حاجة  اإلستراتيجي( التغيير 1995) ,.Certo, et alصنف       

 تغيير طفيف أو شامل الى خمسة مستويات، وهذه المستويات هي:

  يتطلب مهارات وهذا الخيار ال، ستراتيجية المنظمةإلتكرار التغيير المستقر، وهو عملية 

 .تنفيذها وعلى وفق ما هو مخطط له النشاطات والتأكد من رقابةالتغيير على هذا يعتمد إذ  ،جديدة

 إلى من خاللها المنظمة عمليات ضبط للنشاطات التي تسعى  والذي يمثلي، التغيير الروتين

جذب الزبون. فالمنظمات قد تغير من حمالتها اإلعالنية. أو تصميم الغالف أو تتبع سياسات 

نها قد تغير الموزعين وأساليب التوزيع. إن الشيء المهم في هذا النوع من أكما ، تسمى مرحلية

 إعادة تركيز المنتوج في ذهن الزبون.التغيير هو تركيز أو 

  ،ديدة داخل نفس صنف المنتوج ويتضمن عرض منتجات جديدة لألسواق الجالتغيير المحدود

 اً جذري اً رق إنتاج أو تسويق مختلفة وتغيير ن ذلك ال يتطلب طُ إففي حالة إنتاج منتوج جديد فالعام، 

  تغيير محدود.وإنما يتطلب إحداث 

 ويتطلب . خصوصًا في حاالت الدمجموجبه تقوم المنظمة بتغيير جذري، التغيير الجذري، وب

وصعوبات بين المنظمة الدامجة والمندمجة المشاكل القانونية، هذا النوع من التغيير مواجهة 

 ونزاعات بين الثقافات التنظيمية.

  حتاج إلى ه ييالتوج فهذا، العملفي االختالف حجم إعادة التوجيه التنظيمي، والذي يعتمد على

 ديدة من المهارات والتكنولوجيا.تغييرات في مهمة المنظمة كما يتطلب تطوير المجموعة الج
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 التفاعل مع البيئة .2

وفق يسير هذا التفاعل  حيث ان، بيئة عملهامنظمات مع ويعكس الدرجة التي تتفاعل فيها   

بمحتوى الجدي االهتمام هذا التفاعل مجديًا يتطلب األمر  . ولكي يكون متعددة طرائق وآليات

)بني  على تلك المعلوماتمصادر الحصول المعلومات وكثافتها إضافة إلى التنوع والتعدد في 

 (.2119حمدان وإدريس، 

يستند على تحليل مكونات البيئة ( أن التحليل البيئي 2114) ,.Johnson, et alويؤكد   

والضعف في بيئتها الداخلية، واكتشاف وة الداخلية والخارجية للمنظمة، للوصول إلى نقاط الق

أوضح بني إذ  .ستثمارها والتهديدات التي تعيق عمل المنظمة في بيئتها الخارجيةالفرص الممكن ا

بأن فحص البيئة الداخلية للمنظمة يمكنها من تشخيص مجاالت قوتها  (2119حمدان وإدريس )

ديد الفرص والتهديدات الخارجة عن وضعفها، كما أن تشخيصها لبيئتها الخارجية يمكنها من تح

وأن تفاعلها من محوري البيئة الداخلية والخارجية يمكنها من تعزيز مجاالت القوة لديها  ،سيطرتها

الفرص وتجنب التهديدات إلى أدنى حد ممكن ووضع خطط استغالل في استخدامها و 

 (.2115الغالبي وإدريس، وإستراتيجيات ُتمكن من تحويل التهديدات إلى منافع لصالح المنظمة )

وترى الباحثة أهمية تفاعل المنظمات مع البيئة المحيطة بها كون أن المنظمات تحصل   

على مدخالت عملياتها من البيئة، وأن مخرجاتها تصدر إلى البيئة نفسها، إضافة إلى أن قدرة 

 مع البيئة.المنظمات على البقاء واإلستمرار مرتبط بشكل كبير في قدرتها على التفاعل 
 

 اإلستراتيجيالتداؤب  .3

 يؤدي ما والذي غالبا رع، اتصوال التنافس محل التعاون  إحالل بالتدااب يقصد، بشكل عام  

 (.Chen, et, al., 2008) والتهديدات المخاطر على السيطرة في مشتركة إلى جهود
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ن أو أكثر لتقاسم الترابط والعالقة الهادفة بين جزأيبأنه  اإلستراتيجيإذ ُعرف التدااب   

 ,Pansiriعتمادية )لعمل بأعلى مستوى من التعاون واالاألهداف والسعي لتحقيق الفوائد المتبادلة وا

بحيث أن  ،التعاون والتفاعل بين األجزاء داخل المنظمةبأنه  (2111سماعيل )(. كما عرفه إ2005

 .ب في األداء الكلي للمنظمةكل جزء من هذه األجزاء يؤدي دوره ويساعد األجزاء األخرى بما يص

استغالل التعاون، من خالل  بإحالل يسمح اإلستراتيجيوعليه، ترى الباحثة بأن التدااب   

 قدرات المنظمة المتوافرة وصواًل لتحقيق أهدافها.

( مجموعة من المبادئ التي تساهم وبشكل فعال في إيجاد حالة 2113) Nivenلقد حدد   

 في المنظمات، وهي: اإلستراتيجيمن التدااب 

 لسل ويعطي الخصائص الفريدة لكل ق على أن تدفق العمل يتم بشكل متسفريق تنفيذ يقر ويواف

 مجموعة ولكل فريق.

 بها عندما يتم العمل االهتمام صاالت وتطوير عملياتها مراحل حرجة من المفترض تمثل االت

 عبر مستويات المنظمة المختلفة. اإلستراتيجيبمفهوم التدااب 

  إن تقاسم المعارف والمهارات بين المجموعات وفرق العمل أمر ضروري إليجاد حالة من

 في العمل. اإلستراتيجيالتدااب 
 

 اإلستراتيجياألداء :  (3 ـ 7)
بقوتها وينبثق نتيجة توجهها ( بأن أداء المنظمة يرتبط 2119أوضح إدريس والغالبي ) 

ي األداء، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المنظمة بما يعزز قدرتها على التميز ف اإلستراتيجي

نظمة في تحسين وتطوير إمكانات المنظمة على المدى البعيد، فاألداء ما هو إال ترجمة لرسالة الم

 ستراتيجياتها إلى مجموعة من المبادرات الهادفة لتحقيق أهدافها. وإ
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مؤشرات منة ، والمتضلمحددةنتائج المنظمة ا( األداء بأنه 2009)  ,.Richard, et alعرف 

 أصحاب المصلحة.ب المرتبطةاألداء ومؤشرات السوقي  ومؤشرات األداء، األداء المالي

األداء بأنه درجة تحقيق المنظمة لرسالتها. أما  Shahzad, et al.,  (2012)فيما حدد 

Wheelen & Hunger (2012)  مة.بأنه النتائج النهائية لنشاطات المنظاألداء فقد حددا 

 في الكشف عن:  منظمة األعمال( بأن األداء يساعد 2111وقد بين البغدادي والعبادي ) 

المحـــــددة البيئيـــــة مـــــن خـــــالل األهـــــداف  الـــــذي تتكيـــــف وتســـــتجيب بـــــه إلـــــى التغيـــــراتالمـــــدى  .1

 .لتحقيق تلك األهدافة فالموظالموارد ستراتيجيات تحقيقها و وإ

 في تنفيذ األهداف. لتنظيميوهيكلها امستوى التنسيق بين مكونات المنظمة  .2

نوعين متعدد األبعاد، والذي يتضمن  اً ( بأن األداء منظور 2003)  ,.Agarwal, et alويرى  

 من المؤشرات، هي:

 األداء الحكمية مثل خدمة الزبائن ووالئهم مؤشرات. 

 األداء الهدفية مثل العائد على االستثمار مؤشرات. 

 خطط المنظمةترجمة  ( بأنه2113) Cokinsفقد عرفه  ،اإلستراتيجييتعلق باألداء ما ما أ 

 الحاصلة. وبفاعلية للتغيراتستجابة اال تساعد متخذي القرار في المنظمة من محصالتإلى 

بمنظور  اإلستراتيجي( أنه يمكن النظر إلى األداء 2113)عبيد وفي السياق نفسه يرى  

 اإلستراتيجيلألداء  إن، حيث اإلستراتيجي مد المنظورأالموازنة بين متطلبات البقاء بموقفي يحقق 

 أسبقيات ِوف ق  مؤشرين هما دورة حياة المنظمة ومستوى الربحية.

من المفاهيم الواسعة وتشتمل في مضامينها  اإلستراتيجيأّن مفهوم األداء  ،ُيستدل مّما تقدم 

المنظمة لمواردها  على العديد من الجوانب، فمنهم من ركز في تعريفه على قدرة وكيفية إستخدام
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 الموائمةأخرى بين قدرة المنظمة على ومواءمتها مع قدراتها لتحقيق األهداف، كما ربطت تعاريف 

 غيرات البيئة وتحقيقها لألهداف.بين مت

وذلك ألن قدرة ، أهمية كبيرة بالنسبة لجميع التنظيمات اإلستراتيجييكتسب مفهوم األداء  

بط بوجود التنظيمات أو لبقاء إنما تتوقف على أدائه، فهو يرتالنظام على االستقرار والنمو وا

نهيارها، كما ُيعد من المفاهيم الجوهرية التي شغلت أهمية في الفكر اإلداري بشكل عام تالشيها وا

ومنظمات األعمال بشكل خاص كونه يرتبط بقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها، فضاًل عن إرتباطه 

ستمرار لقياسه ما دامت باقية، وفي هذا السياق يشير تسعى المنظمات با ُيعد ضرورةإذ  ،بوجودها

Hofer (1981 ) نعكاسات كبيرة على المنظمات تتمثل في قدرة تلك ا اإلستراتيجيأّن لألداء إلى

فإن أهميته بالنسبة لمنظمات األعمال يمكن استقرااها من  ،المنظمات على تحقيق أهدافها وبالتالي

 خالل: 

 . المنظمة المتعددةفي أداء  كثر تأثيراً األ هيالتي يرتبط بها فالبيئة متغيرات والظروف تعدد ال .1

إهتمام المنظمات باألداء و تركيز  بما يزيد منباألداء للمنظمة ة اإلستراتيجيإرتباط التحوالت  .2

 وأهميته وجوانبه المختلفة من نتائج ومقاييس. 

يبقى مستمرًا طالما بقيت المنظمات  بهاالهتمام إن وبالتالي ف ،األداء بوجود المنظمات إرتباط .3

 موجودة. 

 :من خالل اإلستراتيجي( إلى أهمية األداء 2119)والغالبي  ادريسفي حين أشار  

وذلك من خالل إشتماله على جميع مضامين ونظريات اإلدارة سواء بشكل البعد النظري،  .1

 .ضمني أو بشكل مباشر

ات اإلستراتيجيمعظم بحوث علم اإلدارة لألداء في اختبار  امإستخدمن خالل البعد التجريبي،  .2

 المختلفة والعمليات الناتجة عنها.
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ات اإلستراتيجياألهداف و بنتائج المنظمات  قيادة هتماما من خالل  وتظهر أهميتهالبعد اإلداري،  .3

 .والسياسات إعتمادًا على نتائج األداء

الباحثة ترى  ،اإلستراتيجيموضوع األداء  على ما تقدم ومن خالل القراءات في وإعتماداً 

 :اإلستراتيجيلقياس األداء  لتأطير الهيكل العام  مهم ةتحديد الجوانب اآلتي إنّ 

 اس مدى تحقيق المنظمة ألهدافها.ال بد أن يقترن بقي اإلستراتيجيإّن قياس األداء  .1

مشتقة من أهداف فأهداف المستوى األدنى  ،إّن األهداف في أية منظمة تتعدد مستوياتها .2

 لذلك. المستوى األعلى للمنظمة فال بد أن تتعدد المقاييس تبعاً 

 له أهداف متعددة تؤثر في تحديد مقاييس المعلومات ومصادرها.  اإلستراتيجيإّن تقويم األداء  .3

بأستخدام  اإلستراتيجيداء األ دراسة امكانيةDe waal (2113 )( و 2111) Grantحدد  

 ة:تيحد المداخل اآلأ

 Profit Maximizationمدخل تعظيم الربح   .1

مد البعيد، وأن ساس البقاء لألن الربحية هي ألى افتراضات مفادها أهذا المدخل إيستند  

ن مصلحة المستفيدين ، وألى تحقيق الربح لتغطية نفقات رأس المالالمنافسة تحتاج إ

Stakeholders  ضمان البقاء والنمو.تقتضي الحصول على الربح لتحسين نوعية الحياة و 

 Shareholders Value Maximizationمدخل تعظيم قيمة المساهمين   .2

المالكين من خالل تعظيم قيمة  لى تعظيم ثروةتهدف إ يفترض هذا المدخل أن المنظمات

هم مؤشرات هذا المدخل من خالل القيمة السوقية للمنظمة وأسهمها أ ويعّد مؤشر تعظيم  سهم.األ

 و بحساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة.ألمتوقع العائد اتعظيم 
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 Competing Valueمدخل القيم التنافسية   .3

ول هو مستوى ، األمؤشرين إلىاستنادًا  اإلستراتيجيداء ذا المدخل يصنف األبموجب ه

ة، والثاني الهيكل داء داخليًا أو خارجيًا من خالل عالقة المنظمة بالبيئ( إن كان األFocusالتركيز )

(Structureفيما إ )( ذا كان مستقرًاStable( او مرنًا )flexible.) 

 Value Added Maximizationمدخل تعظيم القيمة المضافة  .4

بداع هو دالة لألداء المالي والتشغيلي ومعدل اإل اإلستراتيجيداء ووفق هذا المدخل، فإن األ

إلى أهداف تشغيلية على مستوى ة اإلستراتيجيهـداف لزبون، إذ يحـول هـذا المـدخل األورضا ا

( Robert Kaplanعمال والمستـوى الوظيفي لخلق القيمة المضافة، طور هذا المدخل كل من )األ

 .Balanced Scorecardطلق عليه ( وأDavid Nortonو )

 Benchmarkingالمقارنة المرجعية  .5

يعتمد هذا المدخل على اختيار داء، كما لى المقارنة كأساس لتحسين األيعتمد هذا المدخل ع

ومن ثم تحديد العوامل التي تعزز القدرة  ،داء الحالين عوامل النجاح الحرجة لتقويم األمجموعة م

 .على التنافس

وخالل عقد  اإلستراتيجيداء أن أهم العوامل التي تؤثر في األKrikendall (2115 )وأوضح 

 :من الزمن كانت تتضمن

 تمكن الدافعية التنظيمية العاملين من فهم التكامل مع رسالة المنظمة حيث   يميةالدافعية التنظ

ستراتيجيتها ولة، والربط بين ثقافة المنظمة وإالمتداة اإلستراتيجيمن خالل ربط تأريخ المنظمة مع 

 ة.اإلستراتيجيودرجة الحافز لتنفيذ هذه 
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   والتهديدات في البيئة الخارجية  تأثير البيئة من خالل الفرصن كمإذ يالبيئة الخارجية

داء سيزداد بواسطة فهم البيئة وباستخدام فاعل التنظيم مع تلك البيئة، إذ أن األويتضمن درجة ت

 المعرفة للتأثير على تلك البيئة.

   لك المهارات التي تستخدم ستراتيجية التنظيم وكذوالتي تسعى إلى قيادة نجاح إطاقة التنظيم

ة، اإلستراتيجيحتاجه التنظيم في بناء العالقات الداخلية الضرورية )التحالفات ساس الذي يلخلق األ

 ين(. اإلستراتيجيالعالقات مع الحكومة، المجهزين 

للمؤشرات المحددة من ستناد ، فقد عمدت الباحثة لالفي الدراسة الحالية اإلستراتيجيولقياس األداء 

 Croteau & RaymondوKaplan & Norton(2111 ) ( و2114) Kaplan & Nortonقبل 

واإلبداعات المستمرة والتعلم  ستجابةاالوالمتضمن سرعة Agarwal, et al., (2003) و (2004)

 .اإلستراتيجي

 سرعة االستجابة .1
بوصفها شكاًل من أشكال تمايز المنظمة وبعدًا تنافسيًا  سرعة االستجابةتنامت الحاجة إلى 

ت للزبون وخاصة عند اإلنتاج وفقًا للطلب )المعموري، ال غنى عنه في ظل تزايد أهمية الوق

 ,.Chase, et alتقديم المنتج / الخدمة في الموعد المحدد )(. إذ يقصد بسرعة االستجابة 1999

الكثير من المنظمات تسعى لتوسيع قاعدتها مع الزبائن من خالل التركيز على سرعة ف (.2006

 (:2112ذي يعبر عنه بثالثة أوقات )المعموري، تقديم المنتج / الخدمة الى الزبون، وال

 .الوقت المنقضي بين تلقي الطلبية من الزبون وتلبيتها 

  الى الزبون.المنتج / الخدمة الوقت المحدد اليصال 

 التصميم النهائي واالنتاج. ت المستغرق من توليد الفكرة إلىالوق 
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ليم منتجاتها / خدماتها الــى الزبائن ان قابلية المنظمة علــى سرعة االستجابة يمكنها مــن تس

 .(Chase, et al., 2006)باقل انحراف ممكن فــي الوقت 

وعليه ترى الباحثة، أن سعى المنظمات نحو تحقيق رضا زبائنهم وتلبية إحتياجاتهم إنما هو 

إنعكاس لقياس سرعة االستجابة، وأن قياس سرعة االستجابة يعكس المستوى اإليجابي ألداء 

 ظمة من وجهة نظر الزبائن.المن

 اإلبداعات المستمرة .2

من خالل استكشاف الفرص الجديدة في البيئة الخارجية اإلبداعات المستمرة  ةهميأ  تنبثق

ستراتيجية لتطوير المنتجات والخدمات إلى معلومات إعمال المنافسين التي تحتاج المنظمة أ ومراقبة 

(. إذ أكد Johnson, et al., 2008)فيه المنظمة بشكل يختلف عن المتبع في القطاع الذي تعمل 

( بأن تبني مدخل اإلبداعات المستمرة في األعمال قد نشأ بسبب التغير السريع في 2113الدوري )

البيئة والمنافسة العالية التي تتطلب اإلستجابة لمتغيرات المواقف البيئية في ظل الظروف غير 

داعات المستمرة بأنها عملية نظامية مستمرة لفهم أحداث ( اإلب2117المؤكدة. لذا حدد المسعودي )

الماضي والحاضر لبيئة األعمال وتحديد الفرص المستقبلية إلستراتيجية المنظمة وإستغاللها 

إلحداث تغير جذري لقواعد لعبة المنافسة. فالحقيقة التي تعيشها المنظمات في عالم اليوم أنها ال 

فسية والبقاء في ظل التغيرات الموجودة في عالم اليوم إال من خالل تستطيع أن تحتفظ بميزتها التنا

اإلبداعات المستمرة؛ ألن المنظمات ذات اإلبداعات المستمرة تستطيع أن تحتفظ بمتراكم من الخبرة 

والفرص الموجودة في البيئة إحتفاظًا يمكنها من أن تستجيب لألفكار واألنشطة التي تجعلها 

( على وجود 2117لذلك، أكد المسعودي ) .(Hill & Jones, 2009)بحها محافظة على نموها ور 

 هي: و مدخل اإلبداعات المستمرة بتبني  تلزم المنظماتمجموعة من األسباب التي 
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  إن البيئة الخارجية تتغير باستمرار وإن هذا التغير يتطلب في بعض األحيان إيجاد قواعد

 جديدة للعبة. 

 ن الدافع للكفاءة يجب فإوتبقى  المنظمات تستمرمحدودة ولكي  إن حياة أي عمل تجاري حياة

فإن أعمااًل جديدة يجب أن تظهر قبل اإلبداعات المستمرة ومن خالل  متياز في الريادةدمجه مع اإل

 تدهور األعمال القديمة. 

 وهنا تؤكد الباحثة أن سعي المنظمات الصناعية الدائم نحو التفوق والتميز إنما يحتاح منها 

اإلبداعات المستمرة  هوتوقعاتهم وأن هذ الزبائنحتياجات إبداعات مستمرة في منتجاتها بما يالئم إ

تفوق على المنافسين باألمديين المنظمات وذلك لتحقيق المن المفترض أن تمتلكها  حتاج مواردت

 .القصير والبعيد

 ستراتيجيالتعلم اإل .3

 ويشــير .(Thite, 2004) درات الديناميكيــةويشــير إلــى أنــه إســتراتيجية تهــدف إلــى تعّلــم القــ

إلــى أن الــتعّلم اإلســتراتيجي ينصــب علــى رصــد متغيــرات البيئــة الخارجيــة لتشــخيص  (2115) الســالم

الموجود من الفرص والتوجه نحو اسـتثمار أفضـلها لصـالح المنظمـة، ومـن ث ـّم العمـل علـى تشـخيص 

، وهـــــي تتوجــــه نحـــــو تحقيــــق أهـــــدافها أبــــرز التهديـــــدات أو المشــــكالت التـــــي تعرقــــل عمـــــل المنظمــــة

اإلستراتيجية، وبـذلك يركـز هـذا النـوع مـن الـتعّلم بشـكل مباشـر علـى تحديـد موقـع المنظمـة فـي إطـار 

سـتراتيجي عمليـة دقيقـة قابلـة للتكـرار مـن أن الـتعّلم اإلBerghman  (2116 ) تلك المتغيـرات. ويـرى 

أنــه يــؤدي إلــى زيــادة باالضــافة الــى  ،ةأجــل توليــد مبــادرات عمــل جديــدة خــالل مســيرة عمــل المنظمــ

 ســتراتيجي فيهــا.رة علــى زيــادة مبــادرات اإلبــداع اإلفاعليــة القــدرات الديناميكيــة للمنظمــة، ومــن ثــّم القــد

يعزز من قدرات المنظمة على االستجابة اإلستراتيجي أن التعّلم Tallon, et..al , (2008 )يرى كما 

سـتراتيجية دورًا فـاعاًل فـي تجسـيد القيمـة اإلإلـى أنـه يـؤدي ة إضافللتغيرات الحاصلة في بيئة عملها. 
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علــى أن تنفيــذ عمليــة Morales and Montes  (2006 ) ويؤكــد .(2115)الخفــاجي، للمنظمــة 

الــتعّلم اإلســتراتيجي مــن شــأنها أن تــزود المنظمــة بسلســلة مــن اآلليــات التــي تحقــق مــن خاللهــا مزايــا 

د، وتولـد أداًء متفوقـًا يمكنهـا مـن التنـافس والحفـاظ علـى موقعهـا عديدة يجدها المنافسون صعبة التقلي

 التنافسي.

من هنا، ترى الباحثة أن التعلم اإلستراتيجي يمثل أرضـية وقاعـدة عمـل للمنظمـة، حيـث أنـه 

 يكسب المنظمة المعرفة وبالتالي يعطيها ميزة على المنظمات المنافسة العاملة بنفس القطاع.
 

 السابقة العربية واألجنبيةالدراسات :  (4 ـ 7)
 Strategic adaptation: A uni or multi" بعنوان Jennings (2114)دراسة  -

dimensional concept?."  

هدفت الدراسة إلى تطوير مقياس متعدد األبعاد للتكيف االستراتيجي ومن ثم إختباره لتحديد 

( شركة، وتم استخدام أنموذج 216من )مدى صالحيته. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تجميع البيانات 

المعادلة البنائية للتحقق من المقياس المطور. وتوصلت الدراسة إلى بناء مقياس للتكيف 

االستراتيجي متضمنًا ثالثة أبعاد رئيسة هي تبني التغيير االتستراتيجي والتفاعل مع البيئة والتدااب 

 ( فقرة.15االستراتيجي و)
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نعكاسات تنفيذ استراتيجية التكاُمل وإعادة هندسة ا" بعنوان (2118)محمد  دراسة -

باستخدام بطاقة األداء المتوازن: دراسة حالة في الشركة العامة  اإلستراتيجياألعمال على األداء 

  ".لصناعة األلبسة الجاهزة في الموصل

هندسة األعمال تنفيذ استراتيجية التكاُمل وإعادة طبيعة العالقة بين هدفت الدراسة إلى بيان 

باستخدام بطاقة األداء المتوازن في الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة  اإلستراتيجيعلى األداء 

لشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة في الموصل، أما عينة ابالموصل. تكون مجتمع الدراسة من 

الشركة المبحوثة والذين تم ( من المديرين الذين يمثلون القيادات في 113الدراسة فقد شملت )

وقد تبنت الباحثة منهج دراسة الحالة في ظل اعتماد مجموعة اختيارهم بالطريقة العمدية القصدية. 

ستبانة. استمارة االارات فضال عن من األدوات في جمع البيانات متمثلة بالمقابالت الشخصية والزي

ن تنفيذ استراتيجية التكاُمل وإعادة هندسة وجود عالقات ارتباط معنوية بيتوصلت الدراسة إلى وقد 

يؤثر تنفيذ استراتيجية التكاُمل وإعادة هندسة في الشركة المبحوثة. و  اإلستراتيجياألعمال واألداء 

وكان  ،ومن خالل المنظورات األربعة لبطاقة األداء المتوازن  اإلستراتيجيفي األداء  األعمال معنوياً 

ومن العوامل التي ساهمت بقوة في  ،العمليات الداخلية يليه منظور التأثير في منظور الزبون أوالً 

 مل نظم المعلومات وعامل القيادة.ثم عا، عامل التقانة ،هذا التأثير عامل العمليات يليه
 

دور إدارة المعرفة في استثمار رأس المال البشري " بعنوان (2111)الميالي  دراسة -

  ".تطبيقية في معمل سمنت الكوفة : دراسةاإلستراتيجيلتحقيق األداء 

 في تحقيق البشري وأثرهما المال رأس استثمار في المعرفة إدارة دور معرفةإلى هدفت الدراسة 

 في معمل المدراء جميع الدراسة مجتمع الكوفة بالعراق. مثل سمنت في معمل اإلستراتيجي األداء

سمنت الكوفة  يرًا من العاملين في معمل( مد41الدراسة ) عينة فيما شملت الكوفة بالعراق، سمنت
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توصلت الدراسة إلى استخدام المنهج الوصفي التحليلي. و ختيارهم عشوائيًا. تم والذين تم ا بالعراق

 واألداء المعرفة إدارة بين عمليات معنوية ارتباط عالقة العديد من النتائج أبرزها أن هنالك

 .اإلستراتيجي البشري واألداء المال رأس ن فعالياتبي معنوية ارتباط عالقة وهنالك اإلستراتيجي
 

 The Impact of International" بعنوان Tayauova (2111)دراسة  -

Entrepreneurial Orientation on Strategic Adaptation."  

إلى فحص العالقة بين التوجه الريادي الدولي والتكيف اإلستراتيجي  الدراسة هدفت هذه

( شركة تركية 285لعاملة في كازاخستان وقيرغيزستان. تكون مجتمع الدراسة من )لدى الشركات ا

هي أعضاء في جمعية رجال األعمال القيرغيزستانية التركية والتي تقع في كازاخستان 

( شركة من شركات مجتمع الدراسة 114وقيرغيزستان. أما عينة الدراسة فقد شملت مالكي ومديري )

ردًا. لجأ الباحث إلى المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة تم إعدادها ( ف114والبالع عددهم )

خصيصًا لتحقيق اهداف الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن هناك عالقة 

إيجابية بين أبعاد التوجه الريادي الدولي والتكيف اإلستراتيجي لدى الشركات العاملة في كازاخستان 

 يزستان.وقيرغ

 Innovation Management" بعنوان Sánchez, et al., (2111)دراسة  -

Practices, Strategic Adaptation, and Business Results: Evidence from the 

Electronics Industry."  

إلى معرفة كيف أن الممارسات المختلفة إلدارة اإلبداع ترتبط بالنمو  الدراسة هدفت هذه

متوسطة وبعيدة المدى اللذان يعكسان مستوى التكيف اإلستراتيجي. تكونت عينة الدراسة  والربحية

( شركة من قطاع الصناعة، واالتصاالت ومجموعات األجهزة الدقيقة. وُأِتبع  المنهج 221من )

الوصفي التحليلي من خالل استبانة اعدت خصيصًا لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها. 
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سة إلى العديد من النتائج أبرزها بأن الممارسات المختلفة إلدارة اإلبداع ترتبط بعالقة وتوصلت الدرا

 ايجابية بتحقيق الشركات محل الدراسة للتكيف اإلستراتيجي.
 

 The Influence of" بعنوان Brei; D'Avila; Camargo & Engels (2111)دراسة  -

Adaptation and Standardization of the Marketing Mix on Performance: a 

Meta-Analysis ."  

إلى دراسة العالقة بين االستراتيجيات والمعايير وتبني المزيج التسويقي  الدراسة هدفت هذه

( دراسة نشرت ما بين عام 23واالداء في المحتوى الدولي. أجريت الدراسة على عينة مكونة من )

على مقياس التأثير أو قوة العالقة ما بين المعايير  . وتم تحليل العينة باإلستناد2111وعام  1992

والتبني واالداء. وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير لكل 

من تبني المزيج التسويقي والمعايير على األداء. كما توصلت الدراسة إلى ضرورة إهتمام الشركات 

 له من تأثيرات ايجابية على األداء. بتبني المزيج التسويقي لما

أثر عمليات إدارة المعرفة في األداء " بعنوان (2112)الياسري وآخرون  دراسة -

  ".: دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات األوسطاإلستراتيجي

في جامعات الفرات  ستراتيجياإل األداء في المعرفة إدارة عمليات هدفت الدراسة إلى تحديد أثر

األوسط بالعراق )كربالء وبابل والكوفة والقادسية(. تكون مجتمع الدراسة من جامعات الفرات 

( جامعات وهي )كربالء وبابل والكوفة والقادسية(. أما عينة 4األوسط بالعراق البالع عددها )

لعمداء ومعاونيهم وراساء األقسام. من القيادات في الجامعات من ا اً ( فرد82فقد شملت ) ، الدراسة

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود تأثير و تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. و 

 في جامعات الفرات األوسط بالعراق. اإلستراتيجي األداء في المعرفة إدارة دال احصائيًا لعمليات
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 Effects of Strategic" بعنوان Abdulkadir, et al., (2012)دراسة  -

Performance Appraisal, Career Planning and Employee Participation on 

Organizational Commitment: An Empirical Study."  

إلى اختبار أثر تقييم األداء اإلستراتيجي والتخطيط الوظيفي ومشاركة  الدراسة هدفت هذه

( بنكًا 24قطاع البنوك النيجيرية. تكون مجتمع الدراسة من ) العاملين على اإللتزام التنظيمي في

( بنكًا مسجاًل في سوق نيجيريا المالي. فيما تكونت وحدة 19نيجيريًا، أما عينة الدراسة فقد شملت )

( فردًا يعملون في البنوك عينة الدراسة. وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. 34التحليل من )

العديد من النتائج أبرزها أن تقييم األداء اإلستراتيجي والتخطيط الوظيفي وتوصلت الدراسة إلى 

 ومشاركة العاملين تؤثر على اإللتزام التنظيمي في قطاع البنوك النيجيرية.

أثر عمليات إدارة المعرفة والتعلم التنظيمي في " بعنوان (2113)الياسري وحسين  دراسة -

ة آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات : دراسة استطالعياإلستراتيجياألداء 

  ".األوسط

في  اإلستراتيجي األداء في التنظيمي والتعلم المعرفة إدارة عمليات هدفت الدراسة إلى تحديد أثر

جامعات الفرات األوسط بالعراق وهي )كربالء وبابل والكوفة والقادسية(. تكون مجتمع الدراسة من 

( جامعات )كربالء وبابل والكوفة والقادسية(. أما 4وسط بالعراق البالع عددها )جامعات الفرات األ

من القيادات في الجامعات من العمداء ومعاونيهم وراساء  اً ( فرد82فقد شملت ) ،عينة الدراسة

النتائج أبرزها  توصلت الدراسة إلى العديد منو تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. و األقسام. 

في  اإلستراتيجي األداء في والتعلم التنظيمي المعرفة إدارة حصائيًا لعملياتأثير دال إوجود ت

 جامعات الفرات األوسط بالعراق.
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 Exploring Small-Business Change and" بعنوان Banks (2113)دراسة  -

Strategic Adaptation in an Evolving Economic Paradigm."  

 Pennsylvaniaتحديد كيف أن قادة األعمال الصغيرة في مقاطعة إلى  الدراسة هدفت هذه

( قائدًا لعمل صغير 21لديهم تكيف إستراتيجي للتغيرات االقتصادية. تكونت عينة الدراسة من )  

لتحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانات من خالل المقابلة. وتوصلت . Pennsylvaniaفي مقاطعة 

لديهم   Pennsylvaniaتائج ابرزها أن قادة األعمال الصغيرة في مقاطعة الدراسة إلى العديد من الن

تكيف اإلستراتيجي وذلك من خالل إهتمامهم باختيار اإلستراتيجية المحددة، والميل إلى إستراتيجية 

 غير رسمية، وعدم الرغبة في تغيير الممارسات والعمليات والخطط في ظل البيئات المتغيرة.

تأثير مـمارسات إدارة الموارد البشريــة في األداء " بعنوان (2114)ين راضي وحس دراسة -

  ".راء القيادات الجامعية في كليات جامعة القادسيةتحليلية آل : دراسةاإلستراتيجي

تأثير مـمارسات إدارة الموارد البشريــة في األداء إلى التعرف على هدفت الدراسة 

ة بالعراق. تكون مجتمع الدراسة من كافة القيادات الجامعية في كليات جامعة القادسي اإلستراتيجي

( كلية 13( قائدًا موزعين على )61العاملين بجامعة القادسية بالعراق. أما عينة الدراسة فقد شملت )

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. و ة القادسية من العمداء ومعاونيهم وراساء األقسام. في جامع

حصائيًا لمـمارسات إدارة الموارد النتائج أبرزها وجود تأثير دال إ لى العديد منتوصلت الدراسة إو 

 في كليات جامعة القادسية بالعراق. اإلستراتيجيالبشريــة في األداء 
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 The Moderating Roles of" بعنوان Thoumrungroje (2015)دراسة  -

Organizational Learning and Strategic Flexibility on Marketing Strategic 

Change and Business Performance: Evidence from Firms in Thailand."  

الدراسة إلى معرفة الدور المعدل للتعلم التنظيمي والمرونة اإلستراتيجية في  هدفت هذه

ينة العالقة بين التغيير اإلستراتيجي التسويقي وأداء األعمال في الشركات التايالندية. تكونت ع

( وحدة أعمال استراتيجية تعمل في تايالند. وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. 551الدراسة من )

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن هناك عالقة إرتباط إيجابية بين التغيير 

التنظيمي والمرونة اإلستراتيجي التسويقي وأداء األعمال في الشركات التايالندية، وأن كال من التعلم 

اإلستراتيجية تلعب دورًا معداًل في العالقة بين التغيير اإلستراتيجي التسويقي وأداء األعمال في 

 الشركات التايالندية.
 

 Strategic Adaptation to Task" بعنوان Janssen & Brumby  (2015)دراسة  -

Characteristics, Incentives, and Individual Differences in Dual-Tasking ."  

الدراسة إلى معرفة كيف يمكن لألفراد عند تعدد مهامهم تبني استراتيجية مثلى  هدفت هذه

( مشاركًا يعملون في شركات مزدوجة المهام. 24لتحقيق المهام الموكلة لهم. أجريت الدراسة على )

ير في المهام والتعويضات وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى أن التغ

ؤثر على االستراتيجية المتبناة من قبل األفراد في تحقيق المهام الموكلة لهم. وأن يالنقدية معًا 

التغيير في االستراتيجية المتبناة تؤثر على مستويات أدائهم في كل مهمة، وهو ما ينعكس بالنتيجة 

 النهائية على أداء المنظمة الكلي.
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دور الالتأكد البيئي في عالقة الريادة " بعنوان (2116)الربيعي إدريس و  دراسة -

  ".اإلستراتيجية بالتكيف اإلستراتيجي

بالتكيف ة اإلستراتيجيإلى التعرف على دور الالتأكد البيئي في عالقة الريادة هدفت الدراسة 

التعرف على أثر في شركات االتصاالت الخلوية بالممكلة األردنية الهاشمية من خالل  اإلستراتيجي

في شركات االتصاالت الخلوية  اإلستراتيجيوالالتأكد البيئي على التكيف ة اإلستراتيجيالريادة 

في المملكة األردنية الهاشمية  اإلستراتيجيبالمملكة األردنية الهاشمية وبيان أثر الريادة على التكيف 

سلوب التحليلي وذلك باستخدام األ لوصفيعتماد على المنهج ابوجود الالتأكد البيئي. وقد تم اال

ي شركات االتصاالت التطبيقي. تكونت عينة الدراسة من المديرين وراساء األقسام العاملين ف

داللة  يوجود أثر ذتوصلت إلى و (. 73ملكة األردنية الهاشمية والبالع عددهم )الخلوية في الم

في شركات االتصاالت  اإلستراتيجييف والالتأكد البيئي على التكة اإلستراتيجيإحصائية للريادة 

على ة اإلستراتيجيداللة إحصائية للريادة  يالخلوية في المملكة األردنية الهاشمية. ووجود أثر ذ

ملكة األردنية الهاشمية بوجود الالتأكد مفي شركات االتصاالت الخلوية في ال اإلستراتيجيالتكيف 

 البيئي.

 عن الدراسات السابقةما يميز الدراسة الحالية :  (5 ـ 7)
 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي: تتميز 

منظمات تم إجراء غالبية الدراسات السابقة على  على حسب علم الباحثةقطاع: المن حيث  .1

تصاالت والبنوك التجارية شركات االباإلضافة إلى بعض المنظمات العربية مثل  غير عربية

الشركات األردنية لصناعة تم تطبيق الدراسة الحالية على في حين ، ومؤسسات التعليم العالي

 .األدوية المدرجة في بورصة عمان
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تعرف الدور والعالقة والتأثير. تباينت توجهات الدراسات السابقة من حيث : األهدافمن حيث  .2

 في تحقيق األداء اإلستراتيجيأثر أبعاد التكيف بيان  في حين هدفت الدراسة الحالية إلى

 .لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمانل اإلستراتيجي

كافة خذ وجهة نظر ية دراسة وصفية تحليلية لكونها تأالدراسة الحال تعتبرمن حيث المنهج:  .3

الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة بالمديرين ونوابهم ومساعديهم وراساء األقسام العاملين 

 .في بورصة عمان

مفهوم  فتتمثل بالتعرف على ،أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

للدراسة، إضافة إلى  النظري  طاراإل تكوين في يفيد مما ،اإلستراتيجيومضامين التكيف واألداء 

 .الحالية بالدراسة الخاصة االستبانة تطوير في السابقة من الدراسات فادةاإل
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 الثالثالفصل 

 منهجية الدراسة

 )الطريقة واإلجراءات(
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة

 المقدمة(: 0ـ  3) 
 

أبعاد التكيف اإلستراتيجي في تحقيق األداء أثر  معرفةهدفت الدراسة الحالية إلى 

. إذ تضمن هذا اإلستراتيجي  في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

وصفا لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها، وأدواتها، ومتغيراتها واالساليب اإلحصائية الفصل 

 مة البيانات للتحليل اإلحصائي.، واختبار التحقق من مالءالالزمة
 

 منهج الدراسة: (7 ـ 3)
 

على الرغم من تعدد المناهج العلمية التي يمكن استخدامها في البحوث والدراسات العلمية 

وصفي والتجريبي ودراسة الحالة والمنهج المقارن، إعتمدت الباحثة في دراستها الحالية كالمنهج ال

التحليلي من خالل دراسة العالقة بين جميع المتغيرات الرئيسة والفرعية   على المنهج الوصفي ـ

مة الحالية، وتم استخدام الرز  والمستمدة من خالل االستبانة المعدة خصيصًا لتحقيق أهداف للدراسة

 لتحليل بيانات الدراسة األولية. Amos( وبرنامج SPSSحصائية للعلوم االجتماعية )اإل
 

 مجتمع الدراسة: (3 ـ 3)
 

( 6الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان والبالع عددها )من  تكون 

الشرق األوسط و وائية، المركز العربي للصناعات الدو ستثمار، كات، وهي دار الدواء للتنمية واالشر 

وفيالدلفيا  ،الحياة للصناعات الدوائيةو األردنية إلنتاج األدوية، و للصناعات الدوائية والكيماوية، 

 لصناعة األدوية.
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 والخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة وحدة المعاينة:  (4 ـ 3)
 

بالشركات األردنية سام العاملين تكونت من كافة المديرين ونوابهم ومساعديهم وراساء األق 

 .( وبطريقة المسح الشامل241)والبالع عددهم  ،لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

( استبانة بنسبة بلغت 211( استبانة، وبلع عدد االستبانات المسترجعة )241وتم توزيع )

( 21، تبين أن )( من عدد االستبانات الموزعة. وبعد فحص االستبانات المسترجعة83.75%)

( 181غير صالحة وغير مكتملة البيانات. وبهذا أصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل ) استبانة

 - 3( من عدد االستبانات الموزعة. وكما هو موضح بالجدول )%75استبانة بنسبة مئوية بلغت )

1.) 

 (1 - 3) الجدول

 عدد االستبانات الموزعة والراجعة والصالحة للتحليل

 
( الخصائص 6 - 3( ، )5 - 3( ، )4 - 3( ، )3 - 3( ، )2 - 3توضح الجداول )

عدد  ،والمؤهل العلمي  ،والعمر  ،من حيث )الجنس  وحدة المعاينةالشخصية والوظيفية ألفراد 
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 %66.7( أن 2 - 3سنوات الخبرة والمسمى الوظيفي(. فقد بينت النتائج المعروضة في الجدول )

 هم من اإلناث. وحدة المعاينة فراد من أ %33.3هم من الذكور، وأن عاينة وحدة الممن أفراد 

 (2 - 3) الجدول

 حسب متغير الجنسوحدة المعاينة توزيع أفراد 

 
 

 %22.2سنة فأقل، وأن  31هم ممن تتراوح أعمارهم من  %18.3( أن 3 - 3يبين الجدول )

هم ممن تتراوح  %27.2لنتائج أن سنة، كما أظهرت ا 35إلى  31هم ممن تتراوح أعمارهم من 

سنة،  45إلى  41هم ممن تتراوح أعمارهم من  %12.2سنة، كما تبين أن  41إلى  36أعمارهم من 

هم  %9.4 ظهرت النتائج أنأخيرًا، أسنة. و  51إلى  46هم ممن تتراوح أعمارهم من  %10.6وأن 

 سنة فأكثر. 51ممن تتراوح أعمارهم من 
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 (3 - 3الجدول )

 حسب متغير العمروحدة المعاينة توزيع أفراد 

 
 

م من حملة شهادة البكالوريوس في ه %76.7( أن 4 - 3كما يوضح الجدول ) 

الماجستير هم من حملة شهادة الدبلوم العال، كما بلغت نسبة حملة شهادة  %5ختصاصاتهم، وأن ا

 شهادة الدكتوراه.هم من حملة  %1.7. وأخيرًا، فإن %16.7ختصاصاتهم ما مجمله في ا

 (4 - 3الجدول )

 حسب متغير المؤهل العلميوحدة المعاينة توزيع أفراد 

 
( أن 5 - 3وبالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة، فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول ) 

هم ممن  %14.4سنوات، وأن 5هم ممن تقل عدد سنوات خبرتهم العملية عن  %12.8ما نسبته 

هم ممن تتراوح عدد  %39.4سنوات، وأن  11أقل من  – 6نوات خبرتهم العملية من تتراوح عدد س
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خيرًا، تبين أن إجمالي النسبة المئوية سنة، وأ 15 أقل من – 11سنوات خبرتهم العملية من 

 . %33.3سنة فأكثر بلغت  15للمبحوثين ممن لديهم خبرة 

 (5 - 3الجدول )

 عدد سنوات الخبرة  حسب متغيروحدة المعاينة توزيع أفراد 

 
 %1.7فقد تبين أن  ،(6 - 3وبما يرتبط بمتغير المسمى الوظيفي وكما هو موضح بالجدول )

هم من مديري  %22.8هم من نواب ومساعدي المديرين، كما أن  %11.7هم من المديرين، وأن 

 هم من راساء األقسام. %63.9اإلدارات، وأخيرًا، تبين أن 

 (6 - 3الجدول )

 حسب متغير المنصب الوظيفيوحدة المعاينة أفراد توزيع 
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 أدوات الدراسة  ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات(: 5ـ  3)
 

 استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات، وهما:تم 

من خالل تحليل أراء الباحثين  مراجعة األدبيات: سعت الباحثة في هذا الجانب لالمصادر الثانوية

وا في مجال الدراسة الحالية، إذ تم اإلطالع على المصادر العلمية العربية واألجنبية ذات ممن كتب

العالقة، وما تضمنته من مؤتمرات وتقارير وبحوث ورسائل واطاريح فضاًل عن المقاالت والبحوث 

التي تم الحصول عليها من االنترنت ذات العالقة بموضوع الدراسة، حيث أن هدف الباحثة من 

 كتابة التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في في الدراسة، الثانوية جوء للمصادرالل

 آخر المستجدات التي حدثت في موضوعات الدراسة. عن تصور عام أخذ وكذلك الدراسات،

داة رئيسية ، تم اللجوء إلى االستبانة كألمعالجة الجوانب التطبيقية للدراسة الحالية المصادر االولية 

، بحيث أخذت كل Five Likert Scale( فقرة بمقياس ليكرت الخماسي 31)والمتضمنة  ،لدراسةل

 إجابة أهمية نسبية. 

 ستبانة( ثالثة أجزاء، هي:االتضمنت أداة الدراسة الرئيسة ) 

( 5الجزء الخاص بالمتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة من خالل ) الجزء األول:

والمسمى الوظيفي( لغرض  عدد سنوات الخبرة  ،المؤهل العلمي  ،العمر  ،)الجنس متغيرات وهي 

 وصف خصائص عينة الدراسة. 
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تضمن مقياس التكيف اإلستراتيجي عبر ثالثة أبعاد، وهي )تبني التغيير اإلستراتيجي  الجزء الثاني:

 على النحو اآلتي: ( فقرة لقياسها، مقسمة15( و)مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي التفاعلو 

 
 
 
 

عبر ثالثة أبعاد، وهي )سرعة االستجابة،  تضمن مقياس األداء اإلستراتيجيالجزء الثالث: 

 ( فقرة لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي:15اإلبداعات المستمرة والتعلُّم  اإلستراتيجي( و)

 
 Five Likert Scale ( وفق مقياس ليكرت الخماسي5 - 1وتراوح مدى االستجابة من ) 

 كاألتي:

 
( فقرة بمقياس ليكرت 31ستبانة )أداة الدراسة( وبشكلها النهائي من )، تكونت االوبهذا 

 .Five Likert Scaleالخماسي 
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 متغيرات الدراسة: (6 ـ 3)
 

تبني التغيير قامت الباحثة بتحديد متغير الدراسة المستقل أبعاد التكيف اإلستراتيجي  )

 Jenningsستناد إلى ما حدده ( باالالتدااب اإلستراتيجيو التفاعل مع البيئة، و اإلستراتيجي ، 

(2114 ، )Tayauova (2111 ، )Sánchez, et al., (2111 ،) وقد تم تحديد المتغير التابع

 & Kaplan ( و2114) Kaplan & Norton ستناد إلى باال والمتمثل باألداء اإلستراتيجي

Norton(2111 و )Croteau & Raymond  (2114 )و Agarwal, et al., (2113.) 
 

 صدق أداة الدراسة(: 2ـ  3)
 الصدق الظاهري (: 0ـ  2ـ  3)
 

لغرض قياس الصدق الظاهري لمتغيرات االستبانة تم عرضها على عدد من المحكمين من 

ن للتأكد م (،1بالملحق رقم ) ( وأسماء المحكمين7ذوي االختصاص بموضوع الدراسة بلع عددهم )

متها ألهداف الدراسة وفرضياتها واستطالع أرائهم بشأن قدرتها على صحة الفقرات ومدى مالء

قياس متغيرات الدراسة وبما يضمن وضوح الفقرات ودقتها من الناحية العلمية، نتج عن ذلك 

مالحظات نالت إهتمام الباحثة بحيث تم إجراء عملية الحذف والتعديل واإلضافة عليها وبالشكل 

ي يضمن عدم تكرار العبارات وازدواجيتها، وتم األخذ بالمالحظات التي أغنت صالحية الذ

االستبانة، كما تم التركيز على إختيار العبارات المالئمة للمتغيرات فضاًل عن إعتماد عبارات وجمل 

 (.2قصيرة ولغة سهلة وواضحة في كتابتها. كما موضح بالملحق رقم )
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 صدق البناء: (7 ـ 2 ـ 3)
 

 ، هما:طريقتانله  توظف

 ستكشافيأواًل: التحليل العاملي اال

عتبارات كشافي، من المفترض األخذ بنظر االعتبار أربعة ا ستإلجراء التحليل العاملي اال

 رئيسة، هي:

 ختبار أن تكون قيمة اKMO Test (.1.51) أعلى من 

 الحد األدنى للقيم الذاتية Eigen Value (.1)واتها للقيمة لكل عامل من المفترض مسا  

  (.1.41)معدل تحميل كل فقرة ال يقل عن  

  استخدام تدوير العوامل بطريقةVarimax. 

لفقرات متغيرات الدراسة، تبين أن المتغير المستقل  االستكشافيعند إجراء التحليل العاملي 

 ؛ تفاعل مع البيئةال ؛)تبني التغيير اإلستراتيجي تكون من ثالثة أبعاد وهي  اإلستراتيجي قدالتكيف 

 Kaiser( ووفقًا لقاعدة 1.951بلغت ) KMOختبار ، تبين أن قيمة اوالتدااب اإلستراتيجي(

ضح ( فإنه يت1.51) وه KMOختبار ى أن الحد األدنى المقبول لقيمة ا( والتي تنص عل1974)

حجم العينة وبذلك فإن  ،هي أكبر من القيمة المحددة KMOختبار بأن القيمة المستخرجة لمعامل ا

 يعتبر كافيًا ومالئمًا للدراسة. 

 Eigen األدنى للقيم الذاتية الحداالستكشافي، فقد تبين أن التحليل العاملي وباالستناد إلى 

Value  وكل الفقرات المكونة لمقياس التكيف اإلستراتيجي  (، 1)لكل عامل كان أعلى من القيمة

لكلية لمتغير التكيف بلغت نسبة التفسير ا(. كما %41) تجاوزت معدالت تحميلها القيمة

(، وكانت نسبة تفسير بعد تبني التغيير اإلستراتيجي  %78.413بأبعاده )اإلستراتيجي 
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( من %4.620( من التباين الكلي، فيما بلغت نسبة تفسير بعد التفاعل مع البيئة )69.663%)

( من %4.130تراتيجي  ما مجمله )التباين الكلي، وأخيرًا، بلغت نسبة تفسير بعد التدااب اإلس

( يوضح مصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات أبعاد التكيف 7 - 3والجدول )التباين الكلي. 

 اإلستراتيجي  بعد التدوير.

 (7 - 3) لجدولا

 مصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات أبعاد التكيف اإلستراتيجي  بعد التدوير

 
 

ل العاملي لمتغير األداء اإلستراتيجي، أنه تكون من ثالثة أبعاد وهي كما بينت نتائج التحلي

ختبار ، وأوضحت النتائج أن قيمة اواإلبداعات المستمرة والتعلُّم  اإلستراتيجي( )سرعة االستجابة

KMO ( ووفقًا لقاعدة 1.949بلغت )Kaiser (1974والتي تنص عل ) ى أن الحد األدنى المقبول
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هي  KMO( فإنه يتضح بأن القيمة المستخرجة لمعامل إختبار 1.51) وه KMOختبار لقيمة ا

 أكبر من القيمة المحددة وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافيًا ومالئمًا للدراسة. 

 Eigen األدنى للقيم الذاتية الحداالستكشافي، فقد تبين أن التحليل العاملي وباالستناد إلى 

Value وكل الفقرات المكونة لمقياس األداء اإلستراتيجي  (، 1)ة لكل عامل كان أعلى من القيم

(. كما بلغت نسبة التفسير الكلية لمتغير األداء اإلستراتيجي  %41) تجاوزت معدالت تحميلها القيمة

( من التباين الكلي، %67.437عد سرعة االستجابة )(، وكانت نسبة تفسير بُ %76.710بأبعاده )

( من التباين الكلي، وأخيرًا، بلغت نسبة %5.240اإلبداعات المستمرة )فيما بلغت نسبة تفسير ُبعد 

( يوضح 8 - 3والجدول )( من التباين الكلي. %4.033تفسير ُبعد التعلُّم اإلستراتيجي ما مجمله )

 مصفوفة تشبعات )معدالت التحميل( فقرات أبعاد األداء اإلستراتيجي  بعد التدوير.
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 (8 - 3) الجدول

 بعات )معدالت التحميل( فقرات أبعاد األداء اإلستراتيجي  بعد التدويرمصفوفة تش

 
 ثانيًا: التحليل العاملي التوكيدي

للتحقق من الصدق البنائي للمقياس قامت الباحثة بإجراء التحليل العاملي التوكيدي، والذي 

والمتغيرات المقاسة  تتمثل إجراءاته في تحديد األنموذج البنائي والمتضمن المتغيرات غير المقاسة

(. وفي حالة أن التحليل العاملي التوكيدي لألنموذج المفترض 517-514 :2111)صالح الدين، 

حقق جودة المطابقة المقبولة فإنه يمكن الحكم على صدق عباراته، أو صدق أبعاده في حالة 

المعيارية والتي تعرف التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية، وفي ضوء األوزان االنحدارية 

 01.4بمعامالت الصدق أو التشبع يمكن تحديد قيمة معينة يتم رفض التشبعات التي تقل عنها )

 (. Mezo & Short, 2012: 5عادة( )
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وعند إجراء التحليل العامل التوكيدي لمتغير التكيف اإلستراتيجي  بأبعاده، تبين أن قيمة 

2χ ( 0.05(، وهي دالة عند مستوى )138.172بلغت   وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتباين .)

( وهو ما يعكس 1.794) DFعلى درجات الحرية  2χوالتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة 

( أن قيمة الحد األدنى للتباين من المفترض 2118) Arbuckleالجيد، حيث اقترح  الموائمةمستوى 

بين بعد تبني التغيير اإلستراتيجي  من جهة  االرتباطوقد بلغت قيمة (. 5أن ال تتجاوز القيمة )

( على التوالي، 1.931و  1.939وكل من التفاعل مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي  من جهة ثانية )

(. 1.918بين بعد التفاعل مع البيئة وبعد التدااب اإلستراتيجي  ) االرتباطكما بلغت قيمة معامل 

التحليل العاملي التوكيدي للتكيف اإلستراتيجي  بأبعاده. وبلغت قيمة ( يوضح نتائج 1ـ  3)والشكل 

(GFI( وهو مؤشر مواءمة الجودة ما قيمته )الموائمة( وهو مقارب لقيمة الواحد الصحيح )1.911 

( وهو مقارب إلى قيمة CFI( )1.977المقارن ) الموائمةالتامة(. وبنفس السياق، بلغت قيمة مؤشر 

( وهي مقاربة RMSEA( )0.067حد صحيح، وبلع الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي )الوا

لقيمة الصفر. وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس التكيف اإلستراتيجي  بأبعاده، حيث 

 (. 1.41إن معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي )
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 (1ـ  3)الشكل 

 التوكيدي للتكيف اإلستراتيجي  بأبعاده التحليل العاملينتائج 

 

 
كما بينت نتائج إجراء اختبار تحليل العامل التوكيدي لمتغير األداء اإلستراتيجي  بأبعاده، 

(. وقد بلغت قيمة الحد األدنى   0.05(، وهي دالة عند مستوى )150.500بلغت ) 2χأن قيمة 

( وهو ما 1.905) DFلى درجات الحرية ع 2χللتباين والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة 
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( أن قيمة الحد األدنى للتباين من 2118) Arbuckleالجيد، حيث اقترح  الموائمةيعكس مستوى 

(. وقد بلغت قيمة االرتباط بين بعد سرعة االستجابة من جهة 5المفترض أن ال تتجاوز القيمة )

( على 1.935و  1.927جهة ثانية ) وكل من اإلبداعات المستمرة والتعلُّم  اإلستراتيجي  من

التوالي، كما بلغت قيمة معامل االرتباط بين بعد اإلبداعات المستمرة وبعد التعلُّم  اإلستراتيجي  

التحليل العاملي التوكيدي لألداء اإلستراتيجي  بأبعاده. ( يوضح نتائج 2ـ  3)(. والشكل 1.933)

( وهو مقارب لقيمة الواحد 1.916قيمته )( وهو مؤشر مواءمة الجودة ما GFIوبلغت قيمة )

( CFI( )1.972المقارن ) الموائمةالتامة(. وبنفس السياق، بلغت قيمة مؤشر  الموائمةالصحيح )

( RMSEAوهو مقارب إلى قيمة الواحد صحيح، وبلع الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي )

دة المطابقة وصدق فقرات مقياس األداء ( وهي مقاربة لقيمة الصفر. وهذا يؤشر إلى جو 0.071)

 (. 1.41اإلستراتيجي  بأبعاده، حيث ان معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي )
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 (2ـ  3)الشكل 

 التحليل العاملي التوكيدي لألداء اإلستراتيجي  بأبعادهنتائج 
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 المعالجات اإلحصائية(: 8ـ  3)
 

 ليب اإلحصائية التالية: عمدت الباحثة إلستخدام األسا

 .التكرارات والنسب المئوية 

  التحليل العاملي االستكشافيExploratory Factor Analysis  بهدف فحص العالقات االرتباطية

 بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة واستخالص األسس التصنيفية العامة فيما بينها.

  التحليل العاملي التوكيديConfirmatory Factor Analysis  الختبار الفروض حول وجود صلة

بين المتغيرات المستقلة من جهة والمتغيرات التابعة من جهة أخرى استنادًا إلى الدراسات السابقة 

 ذات العالقة بمؤشرات القياس لمتغيري الدراسة الحالية.

  اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات من خالل إجراء إختبارKolmogorov-Smirnov. 

 .اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة 

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 :درجة الممارسة والمستوى، والتي تم احتسابها وفقًا للمعادلة التالية 

 

 وبناء على ذلك، تكون:

 2.33 أقل من - 1 من الدرجة المنخفضة

  3.66 لغاية  - 2.33 الدرجة المتوسطة  من

 5 لغاية  - 3.67 الدرجة المرتفعة  من
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 اختبار T لعينة واحدة One sample T-test. 

  معامل تضخم التباين واختبار التباين المسموح للتأكد من عدم وجود تعددية ارتباط

Multicollinearity .بين المتغيرات المستقلة 

  تحليل االنحدار المتعددMultiple Regression Analysis  ر المتغيرات المستقلة على لبيان أث

 المتغيرات التابعة.

  أنموذج المعادلة الهيكليةStructurel Equation Model  بهدف توضيح تأثير أبعاد التكيف

اإلستراتيجي  في تحقيق األداء اإلستراتيجي بأبعاده في الشركات األردنية لصناعة األدوية 

 المدرجة في بورصة عمان.
 

 ي لمتغيرات الدراسةالتوزيع الطبيع(: 9ـ  3)
 

 ، وذلك للتحقُّق من توفر التوزيع الطبيعي"Kolmogorov Smirnov Testتم إجراء اختبار 

 (.9 - 3، وكما هو موضح بالجدول )في البيانات

 (9 - 3جدول )
 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

 
 (.⍺<  0.05مالحظة: * يكون التوزيع طبيعيًا عندما يكون مستوى الداللة )

 .SPSSالمصدر: مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج  
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(، فإنه يالحظ أن   0.05( وعند مستوى داللة )9 - 3ويتضح من نتائج الجدول )

متغيرات الدراسة جميعها موزعة بشكل طبيعي. حيث كانت قيم التوزيع الطبيعي لكل متغيرات 

 المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة. ( وهو المستوى المعتمد في0.05الدراسة أكبر من )
 

 ثبات أداة الدراسة (: 01ـ  3)
 

ويقصد بالثبات ان مقياس االستبانة يعطي النتائج نفسها لمواعيد تطبيقه على مجتمع 

الدراسة نفسه بعد فترة من الزمن ولحساب معامل الثبات تم استخدام اختبار االتساق الداخلي 

، من خالل قيام الباحثة بتطبيق أداة دراستها بصورتها النهائية (Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )

 (11 - 3) . والجدول( فردًا من خارج أفراد عينة الدراسة25على أفراد عينة الثبات المكونة من )

 يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة. 
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 (11 - 3الجدول )

 رونباخ ألفا(معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )مقياس ك

 
( 1.917( قــيم الثبــات لمتغيــرات الدراســة الرئيســة، والتــي بلغــت )11 - 3يوضــح الجــدول ) 

 Cronbach Alpha كرونباخ ألفا( لألداء اإلستراتيجي . وتدل قيم 1.891للتكيف اإلستراتيجي  و )

يـــق أغـــراض أعـــاله علـــى تمتُّـــع أداة الدراســـة بصـــورة عامـــة بمعامـــل ثبـــات عـــال وبقـــدرتها علـــى تحق  

 .  الدراسة
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 الفصل الرابع

  نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة واختبار الفرضيات
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 الفصل الرابع
 نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات 

 المقدمة(: 0ـ  4)
 

الل يتناول هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات عينة الدراسة عن متغيراتها من خ

المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لكـــل متغيـــرات الدراســـة واألهميـــة النســـبية، كمـــا يتنـــاول 

 الفصل اختبار فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.
 

 نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة(: 7ـ  4)
 التكيف اإلستراتيجي   (:0- 7- 4)

التفاعل مع البيئة والتـدااب تبني التغيير اإلستراتيجي، تيجي  )لوصف درجة التكيف اإلسترا

إلـى  ةالباحثـ ت( في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمـان، لجـأاإلستراتيجي

 - 4استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجداول )

 (.3 - 4(  و )2 - 4( ؛ )1

( إجابـــات عينـــة الدراســـة عـــن العبـــارات المتعلقـــة بتبنـــي التغييـــر 1 - 4إذ يوضـــح الجـــدول ) 

فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، حيــث تراوحــت  اإلســتراتيجي 

ة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــ المتوســطات الحســابية لتبنــي التغييــر اإلســتراتيجي 

( علـــى مقيـــاس ليكـــرت 3.406( بمتوســـط كلـــي مقـــداره )3.451 - 3.327فـــي بورصـــة عمـــان بـــين )

فـــي الشـــركات األردنيـــة  الخماســـي الـــذي يشـــير إلـــى الدرجـــة المتوســـطة لتبنـــي التغييـــر اإلســـتراتيجي 

ــن عمليـــات لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان. إذ جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقــرة " تمكُّ

وهو أعلى من ( 3.451) بمتوسط حسابي بلع" اتخاذ القرارات بسرعة عند تغيُّر الظروف الشركة من

تقـوم " فيمـا حصـلت الفقـرة(، 5911.وانحراف معياري بلـع ) (،3.406البالع ) المتوسط الحسابي العام
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 على المرتبـة الخامسـة واألخيـرة بمتوسـط حسـابي" الشركة بنشر مواردها لالستجابة للفرص المتاحة

 (.5861.( وانحراف معياري )3.406) وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالع( 3.327)

 (1 - 4) جدول

المحسوبة ودرجة تبني التغيير اإلستراتيجي   tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

 
 

تبنـــي ل أيضـــًا التشـــتُّت المـــنخفض فـــي اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــول ويبـــين الجـــدو  

بفقراتها وهو في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان  التغيير اإلستراتيجي 

فــي  درجـة تبنـي التغييـر اإلسـتراتيجي مـا يعكـس التقـارب فـي وجهـات نظـر أفـراد عينــة الدراسـة حـول 

. ويشــير الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب يــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــانالشــركات األردن

في الشـركات  تبني التغيير اإلستراتيجي في قيم المتوسطات الحسابية. وبشكل عام، يتبين أن درجة 

 وجهة نظر عينة الدراسة كانت متوسطة. من  األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان
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الى أن قدرة الشركات على اتخاذ القرارات بسرعة غير كافيـة وخصوصـا حثة ذلك وتعزو البا

عنـــد تغيـــر الظـــروف المحيطـــة بهـــا اضـــافة الـــى عـــدم كفايـــة اجـــراءات المســـح البيئـــي التـــي تقـــوم بهـــا 

 الشركات والذي يشكل لها تهديدًا على المدى البعيد.

 (2 - 4) جدول

المحسوبة ودرجة التفاعل مع البيئة في  tوقيمة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

 
فـي  ( إجابـات عينـة الدراسـة عـن العبـارات المتعلقـة بالتفاعـل مـع البيئـة2 - 4يبين الجدول )

طات الحسـابية الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان، حيـث تراوحـت المتوسـ

 - 3.310في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمـان بـين ) للتفاعل مع البيئة

( علــــى مقيــــاس ليكــــرت الخماســــي الــــذي يشــــير إلــــى الدرجــــة 3.366( بمتوســــط كلــــي مقــــداره )3.422

ة عمـان. إذ في الشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـ المتوسطة للتفاعل مع البيئة
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" تقوم الشركة بجمع المعلومات حول ما يجري في بيئتهـا الخارجيـةجاءت في المرتبة األولى فقـرة "

وانحــراف  (،3.366البــالع ) وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي العــام( 3.422) بمتوســط حســابي بلــع

بيئتهـــا  لـــدى الشـــركة أنظمـــة لتبـــادل المعلومـــات مـــن" فيمـــا حصـــلت الفقـــرة(، 6061.معيـــاري بلـــع )

وهــــو أدنــــى مــــن المتوســــط ( 3.310) علــــى المرتبــــة الخامســــة واألخيــــرة بمتوســــط حســــابي" الخارجيــــة

(. ويبين الجدول أيضًا التشتت المنخفض 5411.( وانحراف معياري )3.366) الحسابي الكلي والبالع

األدويــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة  التفاعــل مــع البيئــةفــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول 

بفقراتهــا، وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة المدرجــة فــي بورصــة عمــان 

. فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان درجــة التفاعــل مــع البيئــةحــول 

رجـــة ويشـــير الجـــدول أيضـــًا إلـــى التقـــارب فـــي قـــيم المتوســـطات الحســـابية. وبشـــكل عـــام، يتبـــين أن د

وجهـة نظـر من  في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان التفاعل مع البيئة

 عينة الدراسة كانت متوسطة. 

بــأن االنظمــة المســتخدمة لتبــادل المعلومــات والحصــول عليهــا تعتبــر  وهــو مــا يمكــن تفســيره

 الخارجية المحيطة بها. انظمة غير كافية مما قد ينعكس على تفاعل تلك الشركات مع البيئة
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 (3 - 4) جدول

المحسوبة ودرجة التدااب اإلستراتيجي  في  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

 
ة بالتــدااب ( إجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــن العبــارات المتعلقــ3 - 4كمــا يوضــح الجــدول )

فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، حيــث تراوحــت  اإلســتراتيجي 

فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي  المتوســطات الحســابية للتــدااب اإلســتراتيجي 

اسـي ( على مقيـاس ليكـرت الخم3.458( بمتوسط كلي مقداره )3.577 - 3.400بورصة عمان بين )

فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويـــة  الــذي يشــير إلــى الدرجــة المتوســطة للتــدااب اإلســتراتيجي 

تتشـــارد إدارات الشـــركة بـــ جراء المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان. إذ جـــاءت فـــي المرتبـــة األولـــى فقـــرة "

وهـو أعلـى مـن المتوسـط الحسـابي ( 3.577) بمتوسـط حسـابي بلـع" بهـدف تطـوير أعمالهـا البحـو 

تتشـارد إدارات الشـركة " فيمـا حصـلت الفقـرة(، 6591.وانحراف معيـاري بلـع ) (،3.458البالع ) امالع
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وهـو أدنـى ( 3.400) علـى المرتبـة الخامسـة واألخيـرة بمتوسـط حسـابي" بعـ  المنتجـات تطـوير فـي

(. ويبـــين الجـــدول أيضـــًا 5551.( وانحـــراف معيـــاري )3.458) مـــن المتوســـط الحســـابي الكلـــي والبـــالع

فـــي الشـــركات  التـــدااب اإلســـتراتيجي تت المـــنخفض فـــي اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــول التشـــ

بفقراتهــا وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان 

فـــي الشـــركات األردنيـــة لصـــناعة األدويـــة  درجـــة التفاعـــل مـــع البيئـــةنظـــر أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــول 

. ويشير الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية. وبشكل ي بورصة عمانالمدرجة ف

فــي الشــركات األردنيـــة لصــناعة األدويـــة المدرجــة فـــي  التــدااب اإلســـتراتيجي عــام، يتبــين أن درجـــة 

 وجهة نظر عينة الدراسة كانت متوسطة. من  بورصة عمان

ال تقـــوم  ويـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــانالشـــركات األردنيـــة لصـــناعة األدويفســر ذلـــك بـــأن 

باجراء البحـوث التطويريـة المختصـة باالتصـاالت التنظيميـة والتفـاعالت بـين وحـدات واقسـام الشـركة 

 والذي من الممكن ان ينعكس على تطوير بعض منتجاتها واسواقها على المدى البعيد.
 

  األداء اإلستراتيجي   (:7 - 7 - 4)
اإلبـــــــداعات المســــــتمرة والـــــــتعلُّم  ســـــــرعة االســــــتجابة، اتيجي  )لوصــــــف درجـــــــة األداء اإلســــــتر 

( في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمـان، لجـأت الباحثـة إلـى اإلستراتيجي

 - 4استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجداول )

 .(6 - 4(  و )5 - 4( ؛ )4

( إجابـــــات افـــــراد عينـــــة الدراســـــة عـــــن العبـــــارات المتعلقـــــة بســـــرعة 4 - 4يوضـــــح الجـــــدول )

فــــي الشــــركات األردنيــــة لصــــناعة األدويــــة المدرجــــة فــــي بورصــــة عمــــان، حيــــث تراوحــــت  االســــتجابة

في الشركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة  المتوسطات الحسابية لسرعة االستجابة
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( علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي الــذي 3.408( بمتوســط كلــي مقــداره )3.477 - 3.350عمــان بــين )

فـي الشـركات األردنيــة لصـناعة األدويـة المدرجـة فــي  يشـير إلـى الدرجـة المتوسـطة لســرعة االسـتجابة

لــدى الشــركة قــدرة علــى االســتجابة الحتياجــات بورصــة عمــان. إذ جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقــرة "

البـالع  وهو أعلى من المتوسـط الحسـابي العـام( 3.477) بمتوسط حسابي بلع" كافة فئات المتعاملين

إنجـاز مخرجـات الشـركة يـتم ضـمن " فيما حصلت الفقـرة(، 6461.وانحراف معياري بلع ) (،3.408)

وهو أدنـى مـن ( 3.350) على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي" اإلطار الزمني المخطط له

 (. 5931.( وانحراف معياري )3.408) كلي والبالعالمتوسط الحسابي ال

 (4 - 4) جدول

المحسوبة ودرجة سرعة االستجابة في  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان
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يهــا وحســب المواعيــد وهــذا يؤشــر الــى ان اســتجابة الشــركات الحتياجــات كافــة فئــات متعامل

ومتطلبات كل فئة لم يكن بالشكل المطلوب وهو ما يبرز عدم كفاية تكنولوجيا المعلومـات واالنظمـة 

 التكنولوجية المستخدمة من قبل الشركات محل الدراسة.

ســـرعة ويبـــين الجـــدول أيضـــًا التشـــتت المـــنخفض فـــي اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــول 

بفقراتها، وهو ما يعكس دنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان في الشركات األر  االستجابة

فــي الشــركات األردنيــة  درجــة ســرعة االســتجابةالتقــارب فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة حــول 

. ويشير الجدول أيضـًا إلـى التقـارب فـي قـيم المتوسـطات لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة  ســرعة االســتجابةتبــين أن درجــة الحســابية. وبشــكل عــام، ي

 وجهة نظر افراد عينة الدراسة كانت متوسطة. من  المدرجة في بورصة عمان
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 (5 - 4) جدول

المحسوبة ودرجة اإلبداعات المستمرة في  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 األدوية المدرجة في بورصة عمان الشركات األردنية لصناعة

 
فـي  ( إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة باإلبداعات المسـتمرة5 - 4يبين الجدول )

الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان، حيـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابية 

 3.372المدرجـة فـي بورصـة عمـان بـين )في الشركات األردنية لصناعة األدوية  لإلبداعات المستمرة

( علــى مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي الــذي يشـــير إلـــى الدرجـــة 3.463( بمتوســط كلـــي مقـــداره )3.577 -

في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان. إذ  المتوسطة لإلبداعات المستمرة

العمليـة  مؤهلـة لتفعيـل الشـركة فـيالموجـودة  المـوارد البشـريةجـاءت فـي المرتبـة األولـى فقـرة "

 (،3.463البــالع ) وهـو أعلــى مـن المتوسـط الحسـابي العـام( 3.577) بمتوسـط حسـابي بلـع" اإلبداعيـة

 الشركة مقارنة لمنتجات مستمرة إضافة هناد" فيما حصلت الفقرة(، 6921.وانحراف معياري بلع )
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وهــو أدنــى مــن ( 3.372) ســط حســابيعلــى المرتبــة الخامســة واألخيــرة بمتو " الماضــية مــع الســنوات

(. ويبـين الجـدول أيضـًا التشـتت 6161.( وانحراف معيـاري )3.463) المتوسط الحسابي الكلي والبالع

في الشركات األردنية لصناعة  اإلبداعات المستمرةالمنخفض في استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

س التقــارب فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة بفقراتهــا، وهــو مــا يعكــاألدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان 

في الشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة  درجة اإلبداعات المستمرةالدراسة حول 

. ويشير الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية. وبشكل عام يتبين أن درجـة عمان

وجهــة مــن  األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــانفــي الشــركات األردنيــة لصــناعة  اإلبــداعات المســتمرة

 نظر عينة الدراسة كانت متوسطة. 

وهــو مــا يمكــن تفســيره بــأن الشــركات محــل الدراســة ال تســعى بالشــكل المطلــوب الــى اجــراء 

التجــارب لتحقيــق ابــداعات فــي منتجاتهــا وبالتــالي عــدم االهتمــام الكــافي بتحقيــق التميــز والجــودة فــي 

 منتجاتها.

( إجابـــــات عينـــــة الدراســـــة عـــــن العبـــــارات المتعلقـــــة بـــــالتعلُّم  6 - 4دول )كمـــــا يوضـــــح الجـــــ

فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، حيــث تراوحــت  اإلســتراتيجي 

ـــتعلُّم اإلســـتراتيجي  ـــة المدرجـــة فـــي  المتوســـطات الحســـابية لل ـــة لصـــناعة األدوي فـــي الشـــركات األردني

( علـى مقيـاس ليكـرت الخماسـي 3.438( بمتوسـط كلـي مقـداره )3.561 -3.333بورصة عمان بين )

ـــتعلُّم اإلســـتراتيجي  ـــى الدرجـــة المتوســـطة لل ـــة  الـــذي يشـــير إل فـــي الشـــركات األردنيـــة لصـــناعة األدوي

بتشكيل فرق عمل عنـد  الشركة تقومالمدرجة في بورصة عمان. إذ جاءت في المرتبة األولى فقـرة "

ـــى معلومـــات إســـتراتي ـــع" جيةحصـــولها عل وهـــو أعلـــى مـــن المتوســـط ( 3.561) بمتوســـط حســـابي بل

تقـوم الشـركة " فيمـا حصـلت الفقـرة(، 6531.وانحـراف معيـاري بلـع ) (،3.438البـالع ) الحسابي العـام
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علــى المرتبــة الخامســة واألخيــرة " بجمــع المعلومــات عــن األســواق الحاليــة بهــدف تحســين عملياتهــا

( وانحراف معياري 3.438) لمتوسط الحسابي الكلي والبالعوهو أدنى من ا( 3.333) بمتوسط حسابي

(.5381.) 

 (6 - 4) جدول

المحسوبة ودرجة التعلُّم  اإلستراتيجي  في  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  

 الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

 
ـــــي ت ـــــك أن المعلومـــــات الت ـــــادرات اعمالهـــــا ويمكـــــن تفســـــير ذل جمعهـــــا الشـــــركات لتطـــــوير مب

والمعلومات عن االسواق الحالية بهدف تحسين تعلمها ومعرفتهـا للمتطلبـات االساسـية لنجاحهـا غيـر 

 كافية.
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ـــتعلُّم  ويبـــين الجـــدول أيضـــًا التشـــتت المـــنخفض فـــي اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة حـــول  ال

بفقراتهــا وهــو مــا ويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األد اإلســتراتيجي 

فـي الشـركات  درجـة الـتعلُّم  اإلسـتراتيجي يعكس التقارب فـي وجهـات نظـر أفـراد عينـة الدراسـة حـول 

. ويشــير الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان

فـــي الشـــركات األردنيـــة  الـــتعلُّم  اإلســـتراتيجي رجـــة المتوســـطات الحســـابية. وبشـــكل عـــام، يتبـــين أن د

 وجهة نظر عينة الدراسة كانت متوسطة. من  لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان
 

 تحليل مدى مالءمة البيانات الفتراضات اختبار فرضيات الدراسة(: 3ـ  4)
  

تقلة بـإجراء اختبـار الــ قامت الباحثة بالتأكد من عـدم وجـود ارتبـاط عـاٍل بـين المتغيـرات المسـ

Multicollinearity ( وذلك من خالل معامـل تضـخم التبـاينVIF واختبـار التبـاين المسـموح بـه لكـل )

( للقيمـة VIFمتغير من متغيرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضـخم التبـاين المسـموح بـه )

 (.1.15(. وأن تكون قيمة التباين المسموح به أكبر من )11)

، Skewnessالتأكد أيضًا من اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء  وتم

 ( يبين نتائج هذه االختبارات.7 - 4والجدول رقم )
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 (7 - 4جدول )

 Skewnessومعامل االلتواء  Toleranceوالتباين المسموح به  VIFنتائج اختبار تضخم التباين 

 
التغييــــر دم وجــــود ارتبــــاط عــــاٍل بــــين المتغيــــرات المســــتقلة )( عــــ7 - 4إذ يوضــــح الجــــدول )

(، وأن مـــا يؤكـــد ذلـــك قـــيم معيـــار اختبـــار والتـــدااب اإلســـتراتيجي ،اإلســـتراتيجي، والتفاعـــل مـــع البيئـــة

والتـدااب  ،التغيير اإلستراتيجي، والتفاعل مع البيئـة( لألبعاد المتمثلة بـ )VIFمعامل تضخم التباين )

 (. 11( على التوالي والتي تقل عن )4.525؛  4.881؛  5.398غة )( والبالاإلستراتيجي

( وهـي أكبـر 2211.  - 1851.كما يتضح أن قيم اختبار التباين المسموح به تراوحت بـين )

(، ويعد هذا مؤشـرًا علـى عـدم وجـود ارتبـاط عـاٍل بـين المتغيـرات المسـتقلة. وقـد تـم التأكـد 1.15من )

(. 1الطبيعــي باحتســاب معامــل االلتــواء حيــث كانــت القــيم أقــل مــن )مــن أن البيانــات تتبــع التوزيــع 

 وعليه فقد أصبح باإلمكان اختبار فرضيات الدراسة في الشركات محّل الدراسة.
 

 اختبار فرضيات الدراسة(: 4ـ  4)
 الفرضية الرئيسة 

HO: " تيجي، التغييـــر اإلســـترا) ال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية ألبعـــاد التكيـــف اإلســـتراتيجي

فــي تحقيــق األداء اإلســتراتيجي  للشــركات األردنيــة ( والتــدااب اإلســتراتيجي ،والتفاعــل مــع البيئــة

  ".(  0.05) لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة
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الختبــار هــذه الفرضــية، تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد للتحقــق مــن أثــر أبعــاد التكيــف 

( فــي تحقيــق األداء التفاعــل مــع البيئــة والتــدااب اإلســتراتيجيالتغييــر اإلســتراتيجي، ) اإلســتراتيجي  

اإلســـتراتيجي  للشـــركات األردنيـــة لصـــناعة األدويـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان، وكمـــا هـــو موضـــح 

 (.8 - 4بالجدول )

اعـل التغييـر اإلسـتراتيجي، التف( أثر أبعـاد التكيـف اإلسـتراتيجي  )8 - 4إذ يوضح الجدول )

( في تحقيق األداء اإلستراتيجي  للشركات األردنيـة لصـناعة األدويـة مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي

ذي داللـة إحصـائية عنـد  نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثرالمدرجة في بورصة عمان. إذ أظهرت 

تفاعـل مـع البيئـة التغييـر اإلسـتراتيجي، ال( ألبعـاد التكيـف اإلسـتراتيجي  )  0.05مسـتوى داللـة )

( فـي تحقيـق األداء اإلسـتراتيجي  للشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة والتدااب اإلستراتيجي

(. أمــا معامــل   0.05( عنــد مســتوى )0.892) Rفــي بورصــة عمــان، إذ بلــع معامــل االرتبــاط 

ــــــ0.795(، أي أن مــــــا قيمتــــــه )0.795فقــــــد بلــــــع ) 2Rالتحديــــــد  ق األداء ( مــــــن التغيــــــرات فــــــي تحقي

اإلســتراتيجي  للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان نــاتج عــن التغيــر فــي 

وفــي  (.التغييــر اإلســتراتيجي، التفاعــل مــع البيئــة والتــدااب اإلســتراتيجيأبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي  )

 (1.783)قـد بلـع    2RAdjustedالسـياق ذاتـه، أظهـرت نتـائج التحليـل أن معامـل التحديـد المعـدل 

وهو ما يعكس المستوى الصافي لالهتمام بأبعاد التكيف االستراتيجي بعد التخلص من قيم األخطـاء 

األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة الشركات المعيارية الناتجة عن األداء االستراتيجي في 

 عمان.
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 (8 - 4جدول )

حدار المتعدد لتأثير أبعاد التكيف اإلستراتيجي  في تحقيق تحليل االنتحليل التباين و نتائج اختبار 

 األداء اإلستراتيجي  للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

المتغير 
 التابع

(R) 
االرتبا

 ط

(2R) 
معامل 

التحد
 يد

Adjuste
d   

(2R ) 
معامل 
التحديد 

 المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 
مستوى 

 لةالدال
 β درجة التأثير

T 
المحسو 

 بة

Sig* 
مستوى 

 الداللة

األداء 
االستراتيج

 ي

1.89
2 

1.79
5 

1.783 
227.85

5 

اإلنحدا
 3 ر

1.11
1 

تبني 
التغيير 
االستراتيج

 ي

1.46
5 

5.869 1.11
1 

 البواقي
17
6 

التفاعل 
 مع البيئة

1.26
9 

3.566 
1.11

1 

المجمو 
 ع

17
9 

التدااب 
االستراتيج

 ي

1.19
9 

2.736 
1.11

7 

 (.  0.05يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )*
 

 βبـــأن قيمـــة درجـــة التـــأثير  Coefficientsكمـــا أظهـــرت نتـــائج تحليـــل معـــامالت االنحـــدار 

، ومـا يؤكـد هـذه (  0.05( لتبنـي التغييـر اإلسـتراتيجي  وهـي دالـة عنـد مسـتوى )1.465بلغـت )

 β(. في حين بلغت قيمة درجة التأثير 5.869لمتغير والتي بلغت )المحسوبة لنفس ا  Tقيمة الداللة

  T(، ومـا يؤكـد هـذه الداللـة  قيمـة  0.05( للتفاعـل مـع البيئـة وهـي دالـة عنـد مسـتوى )1.269)

( للتـدااب 1.199) β(. فيما كانت قيمة درجة التأثير 3.566المحسوبة لنفس المتغير والتي بلغت )

المحسـوبة لـنفس   T(، ومـا يؤكـد هـذه الداللـة  قيمـة  0.05ند مستوى )اإلستراتيجي  وهي دالة ع

(. وهـــذا يعنـــي أن الزيـــادة بدرجـــة واحـــدة فـــي مســـتوى االهتمـــام بأبعـــاد 2.736المتغيـــر والتـــي بلغـــت )

( سـيؤدي إلـى التغييـر اإلسـتراتيجي، التفاعـل مـع البيئـة والتـدااب اإلسـتراتيجيالتكيف اإلسـتراتيجي  )
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إلســتراتيجي  للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان بقيمــة تحقيــق األداء ا

( للتـــــــدااب 1.199) ( للتفاعـــــــل مـــــــع البيئـــــــة و1.269) ( لتبنـــــــي التغييـــــــر اإلســـــــتراتيجي  و1.465)

( 227.855المحسوبة ألنموذج التأثير والتي بلغـت ) Fاإلستراتيجي. ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 

(. وهـذا يؤكـد عـدم صـحة قبـول الفرضـية الرئيسـة، وعليـه تـرفض   0.05مسـتوى ) وهي دالة عند

 الفرضية العدمية )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 

التغييـــر اإلســـتراتيجي، ) وجـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية ألبعـــاد التكيـــف اإلســـتراتيجي 

األردنيـــة  ق األداء اإلســـتراتيجي  للشـــركاتفـــي تحقيـــ( التفاعـــل مـــع البيئـــة والتـــدااب اإلســـتراتيجي

 (  0.05) لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة

التغييـــر اإلســتراتيجي، التفاعـــل مــع البيئـــة أبعــاد التكيـــف اإلســتراتيجي  )وللتحقــق مــن تـــأثير 

عة االســــتجابة، والتــــدااب اإلســــتراتيجي( فــــي تحقيــــق كــــل بعــــد مــــن أبعــــاد األداء اإلســــتراتيجي  )ســــر 

األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة للشــركات والــتعلُّم اإلســتراتيجي(  االبــداعات المســتمرة

 عمان، تمت تجزئة الفرضية الرئيسة إلى ثالث فرضيات فرعية، كما يلي:

 الفرضية الفرعية األولى 

1HO: " التغييــر اإلســتراتيجي، ) ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية ألبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي

ـــة لصـــناعة ( التفاعـــل مـــع البيئـــة والتـــدااب اإلســـتراتيجي فـــي ســـرعة اإلســـتجابة للشـــركات األردني

  ".(  0.05) األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة

الختبــار هــذه الفرضــية، تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد للتحقُّــق مــن أثــر أبعــاد التكيــف 

 االسـتجابة ( فـي سـرعةالتغيير اإلستراتيجي، التفاعل مع البيئـة والتـدااب اإلسـتراتيجيجي  )اإلستراتي

 (.9 - 4للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان، وكما هو موضح بالجدول )
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 (9 - 4جدول )

ستراتيجي  في سرعة المتعدد لتأثير أبعاد التكيف اإلتحليل التباين وتحليل االنحدار نتائج اختبار 

 االستجابة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

Adjusted 
  

(2R ) 
معامل 
التحديد 

 المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مستوى 

 الداللة
 βدرجة التأثير 

T 
المحسو 

 بة

Sig* 
مستوى 

 ةالدالل

سرعة 
 161.231 1.724 1.732 1.856 اإلستجابة

 3 اإلنحدار

1.111 

تبني 
التغيير 

 االستراتيجي
1.379 4.183 1.111 

التفاعل مع  176 البواقي
 1.111 3.355 1.289 البيئة

التدااب  179 المجموع
 1.117 2.752 1.228 االستراتيجي

 (.  0.05ى )يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستو *
 

التغيير اإلستراتيجي، التفاعل مـع ( أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي  )9 - 4يوضح الجدول )

( فـي سـرعة االسـتجابة للشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي البيئة والتـدااب اإلسـتراتيجي

ئية عنــد مســتوى بورصــة عمــان. إذ أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي داللــة إحصــا

التغييـر اإلسـتراتيجي، التفاعـل مـع البيئـة والتـدااب ( ألبعاد التكيف اإلسـتراتيجي  )  0.05داللة )

( فـي سـرعة االسـتجابة للشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان، اإلستراتيجي

فقــد بلــع  2Rالتحديــد  (. أمــا معامــل  0.05( عنــد مســتوى )1.856) Rإذ بلــع معامــل االرتبــاط 

( من التغيرات في سرعة االستجابة للشـركات األردنيـة لصـناعة 1.732(، أي أن ما قيمته )1.732)

التغييــــر األدويــــة المدرجــــة فــــي بورصــــة عمــــان نــــاتج عــــن التغيــــر فــــي أبعــــاد التكيــــف اإلســــتراتيجي )

ه، أظهرت نتائج التحليل أن وفي السياق ذات (.اإلستراتيجي، التفاعل مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي
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وهو مـا يعكـس المسـتوى الصـافي لالهتمـام  (1.724)قد بلع    2RAdjustedمعامل التحديد المعدل 

بأبعاد التكيف االستراتيجي بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن سرعة االستجابة في 

 الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.

 βبـــأن قيمـــة درجـــة التـــأثير  Coefficientsكمـــا أظهـــرت نتـــائج تحليـــل معـــامالت االنحـــدار 

(، ومــا يؤكــد هــذه   0.05دالــة عنــد مســتوى ) اإلســتراتيجي وهــي( لتبنــي التغييــر 3791.بلغــت )

(. فـي حـين بلغـت قيمـة درجـة التـأثير 4.183المحسوبة لنفس المتغيـر والتـي بلغـت )  Tالداللة  قيمة

β (.2891( للتفاعل مع البيئة وهي دالة عند مستوى )  0.05ومـا يؤكـد هـذه الداللـة قيمـة ،)T  

( للتـدااب 2281.) β(. فيما كانت قيمة درجة التأثير 3.355المحسوبة لنفس المتغير والتي بلغت )

المحسـوبة لـنفس   T(، ومـا يؤكـد هـذه الداللـة قيمـة  0.05دالـة عنـد مسـتوى ) اإلسـتراتيجي وهـي

(. وهـــذا يعنـــي أن الزيـــادة بدرجـــة واحـــدة فـــي مســـتوى االهتمـــام بأبعـــاد 2.752غيـــر والتـــي بلغـــت )المت

( ســيؤدي إلــى التغييــر اإلســتراتيجي، التفاعــل مــع البيئــة والتــدااب اإلســتراتيجياإلســتراتيجي )التكيــف 

( 3791.ســرعة االســتجابة للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان بقيمــة )

( للتدااب اإلستراتيجي . ويؤكد 2281.) ( للتفاعل مع البيئة و2891.) اإلستراتيجي ولتبني التغيير 

( وهـــي دالـــة عنـــد 160.230المحســـوبة ألنمـــوذج التـــأثير والتـــي بلغـــت ) Fمعنويـــة هـــذا التـــأثير قيمـــة 

رضـية (. وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية األولـى، وعليـه تـرفض الف  0.05مستوى )

 العدمية )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 

التغييــــر اإلســــتراتيجي، )اإلســــتراتيجي وجــــود أثــــر ذي داللــــة إحصــــائية ألبعــــاد التكيــــف 

ـــدااب اإلســـتراتيجي ـــة والت فـــي ســـرعة االســـتجابة للشـــركات األردنيـــة لصـــناعة ( التفاعـــل مـــع البيئ

 (  0.05) داللة األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى 
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 الفرضية الفرعية الثانية 

2HO: " التغييـــر اإلســـتراتيجي، )اإلســـتراتيجي ال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية ألبعـــاد التكيـــف

فــي االبــداعات المســتمرة للشــركات األردنيــة لصــناعة ( التفاعــل مــع البيئــة والتــدااب اإلســتراتيجي

  ".(  0.05) لةاألدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى دال

الختبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد للتحقــق مــن أثــر أبعــاد التكيــف 

( فــــي االبــــداعات التفاعــــل مــــع البيئــــة والتــــدااب اإلســــتراتيجيالتغييــــر اإلســــتراتيجي، اإلســــتراتيجي  )

هو موّضح بالجـدول للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان، وكما   المستمرة

(4 - 11.) 

 (11 - 4جدول )

المتعدد لتأثير أبعاد التكيف اإلستراتيجي  في تحليل التباين وتحليل االنحدار نتائج اختبار 

 اإلبداعات المستمرة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

Adjusted 
  

(2R ) 
معامل 
التحديد 

 المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مستوى 

 الداللة
 β Tدرجة التأثير 

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 

 الداللة

اإلبداعات 
 المستمرة

1.846 1.716 1.717 148.118 

 3 اإلنحدار

1.111 

تبني 
التغيير 

 االستراتيجي
1.468 5.119 1.111 

 التفاعل مع 176 البواقي
 1.111 3.248 1.288 البيئة

التدااب  179 المجموع
 1.142 1.474 1.126 االستراتيجي

 (.  0.05يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )*
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التفاعــل التغييــر اإلســتراتيجي، ( أثــر أبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي  )11 - 4يوضــح الجــدول )

بداعات المستمرة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة ( في اإلمع البيئة والتدااب اإلستراتيجي

في بورصة عمان. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى 

( ألبعاد التكيف اإلستراتيجي  )تبني التغيير اإلستراتيجي والتفاعل مـع البيئـة( فـي   0.05داللة )

شــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان، إذ بلــع معامــل اإلبــداعات المســتمرة لل

(، أي أن 1.716فقـد بلـع ) 2R(. أما معامل التحديد   0.05( عند مستوى )1.846) Rاالرتباط 

( من التغيرات في االبداعات المستمرة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجـة 1.716ما قيمته )

نـــاتج عـــن التغيـــر فـــي أبعـــاد التكيـــف اإلســـتراتيجي  )تبنـــي التغييـــر اإلســـتراتيجي فـــي بورصـــة عمـــان 

 2وفـــي الســـياق ذاتـــه، أظهـــرت نتـــائج التحليـــل أن معامـــل التحديـــد المعـــدل  والتفاعـــل مـــع البيئـــة(.

Adjusted R  وهــــو مــــا يعكــــس المســــتوى الصــــافي لالهتمــــام بأبعــــاد التكيــــف  (1.717)قــــد بلــــع

قــيم األخطــاء المعياريــة الناتجــة عــن ســرعة االســتجابة فــي الشــركات االســتراتيجي بعــد الــتخلص مــن 

 األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.

 βبـــأن قيمـــة درجـــة التـــأثير  Coefficientsكمـــا أظهـــرت نتـــائج تحليـــل معـــامالت االنحـــدار 

يؤكــد هــذه (، ومــا   0.05دالــة عنــد مســتوى ) اإلســتراتيجي وهــي( لتبنــي التغييــر 4681.بلغــت )

 β(. في حين بلغت قيمة درجة التأثير 5.019المحسوبة لنفس المتغير والتي بلغت )  Tالداللة قيمة

  T(، ومـا يؤكـد هـذه الداللـة قيمـة  0.05( للتفاعـل مـع البيئـة وهـي دالـة عنـد مسـتوى )2881.)

ة فــي مســـتوى (. وهـــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــد3.248المحســوبة لــنفس المتغيــر والتــي بلغــت )

االهتمــام بأبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي  )تبنــي التغييــر اإلســتراتيجي والتفاعــل مــع البيئــة( ســيؤدي إلــى 

( 4681.اإلبداعات المستمرة للشركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان بقيمـة )
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ـــة. ويؤكـــد معنو 2881.) لتبنـــي التغييـــر اإلســـتراتيجي  و ـــأثير قيمـــة ( للتفاعـــل مـــع البيئ ـــة هـــذا الت  Fي

 (.   0.05( وهي دالة عند مستوى )148.108المحسوبة ألنموذج التأثير والتي بلغت )

وتــرى الباحثــة أن ســبب عــد تــأثير التــدااب االســتراتيجي علــى اإلبــداعات المســتمرة كــون ان 

ديــدة للعــالم الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان ال تقــوم بإبتكــار أدويــة ج

الخـــارجي وأنهـــا تقـــوم فقـــط بتقليـــد طـــرق صـــناعة وانتـــاج األدويـــة األجنبيـــة عـــن طريـــق شـــراء بـــراءات 

االختراع، وبالتالي اي مجهود وتعاون وتشارك سوف يكون حول سياسـة العمـل وطـرق االنتـاج وهـي 

ليــة وجــود باإلضــافة إلــى احتما التــدعم االبــداعات بشــكل كبيــر مــن وجهــة نظــر افــراد عينــة الدراســة

التدااب االسـتراتيجي وهـذا بـدوره   النزاعات الشخصية واختالف الثقافات بين العاملين أسفر عنه قلة

 االبداعات المستمرة. سوف يؤثر على

وهـــذا يؤكـــد عـــدم صـــحة قبـــول الفرضــــية الفرعيـــة الثانيـــة، وعليـــه تُـــرفض الفرضـــية العدميــــة 

 : )الصفرية(، وُتقبل الفرضية البديلة التي تنص على

تبنــي التغييــر اإلســتراتيجي )اإلســتراتيجي وجــود أثــر ذي داللــة إحصــائية ألبعــاد التكيــف 

فــي االبــداعات المســتمرة للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي والتفاعــل مــع البيئــة( 

 (.  0.05) بورصة عمان عند مستوى داللة

 

 الفرضية الفرعية الثالثة 

3HO: "تبنــــــي التغييــــــر )اإلســــــتراتيجي ة إحصــــــائية ألبعــــــاد التكيــــــف ال يوجــــــد أثــــــر ذو داللــــــ

ــــدااب اإلســــتراتيجي ــــتعلُّ  اإلســــتراتيجي(، التفاعــــل مــــع البيئــــة و الت  م اإلســــتراتيجي للشــــركاتفــــي ال

  ".(  0.05) األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة
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ار المتعــدد للتحقــق مــن أثــر أبعــاد التكيــف الختبــار هــذه الفرضــية، تــم اســتخدام تحليــل االنحــد

الــــتعلُّم التفاعــــل مــــع البيئــــة والتــــدااب اإلســــتراتيجي( فــــي اإلســــتراتيجي، تبنــــي التغييــــر اإلســــتراتيجي )

األردنيـــة لصـــناعة األدويـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة عمـــان، وكمـــا هـــو موضـــح  للشـــركاتاإلســـتراتيجي 

 (.11 - 4بالجدول )

التفاعــل اتيجي، التغييــر اإلســتر د التكيــف اإلســتراتيجي  )( أثــر أبعــا11 - 4يوضــح الجــدول )

ـــدااب اإلســـتراتيجي ـــة لصـــناعة األدويـــة مـــع البيئـــة والت ـــتعلُّم  اإلســـتراتيجي  للشـــركات األردني ( فـــي ال

المدرجــة فــي بورصــة عمــان. إذ أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي داللــة إحصــائية 

التفاعــل مــع تراتيجي، التغييــر اإلســاد التكيــف اإلســتراتيجي  )( ألبعــ  0.05عنـد مســتوى داللــة )

( في التعلُّم اإلستراتيجي للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجـة فـي البيئة والتدااب اإلستراتيجي

(. أمـا معامـل التحديـد   0.05( عنـد مسـتوى )1.829) Rبورصة عمان، إذ بلع معامل االرتبـاط 

2R ( 1.687فقــد بلــع ،)( مــن التغيــرات فــي الــتعلُّم 1.687أي أن مــا قيمتــه )اإلســتراتيجي للشــركات 

اإلسـتراتيجي األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان ناتج عن التغير فـي أبعـاد التكيـف 

وفـي السـياق ذاتـه، أظهـرت نتـائج  (.التفاعـل مـع البيئـة والتـدااب اإلسـتراتيجيالتغيير اإلسـتراتيجي، )

وهــو مــا يعكــس المســتوى  (1.674)قــد بلــع    2RAdjustedأن معامــل التحديــد المعــدل التحليــل 

الصافي لالهتمـام بأبعـاد التكيـف االسـتراتيجي بعـد الـتخلص مـن قـيم األخطـاء المعياريـة الناتجـة عـن 

 التعلم االستراتيجي في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.

 βبـــأن قيمـــة درجـــة التـــأثير  Coefficientsليـــل معـــامالت االنحـــدار كمـــا أظهـــرت نتـــائج تح

(، ومــا يؤكــد هــذه   0.05دالــة عنــد مســتوى ) اإلســتراتيجي وهــي( لتبنــي التغييــر 4691.بلغــت )

 β(. في حين بلغت قيمة درجة التأثير 4.787المحسوبة لنفس المتغير والتي بلغت )  Tالداللة قيمة
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  T(، ومـا يؤكـد هـذه الداللـة قيمـة  0.05وهـي دالـة عنـد مسـتوى )( للتفاعـل مـع البيئـة 1871.)

( للتـدااب 2081.) β(. فيما كانت قيمة درجة التأثير 2.011المحسوبة لنفس المتغير والتي بلغت )

المحسـوبة لـنفس   T(، ومـا يؤكـد هـذه الداللـة قيمـة  0.05اإلستراتيجي  وهـي دالـة عنـد مسـتوى )

(. وهـــذا يعنـــي أن الزيـــادة بدرجـــة واحـــدة فـــي مســـتوى االهتمـــام بأبعـــاد 2.317المتغيـــر والتـــي بلغـــت )

( سـيؤدي إلـى التغيير اإلستراتيجي، والتفاعل مـع البيئـة والتـدااب اإلسـتراتيجيالتكيف اإلستراتيجي  )

( 4691.التعلُّم  اإلستراتيجي للشركات األردنية لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان بقيمـة )

(  للتـــدااب اإلســــتراتيجي. 2081.) ( للتفاعـــل مـــع البيئـــة و1871.) ييـــر اإلســـتراتيجي  ولتبنـــي التغ

( وهــي دالــة 128.482المحســوبة ألنمــوذج التــأثير والتــي بلغــت ) Fويؤكــد معنويــة هــذا التــأثير قيمــة 

 (.    0.05عند مستوى )

 (11 - 4جدول )

ير أبعاد التكيف اإلستراتيجي  في التعلُّم  المتعدد لتأثتحليل التباين وتحليل االنحدار نتائج اختبار 

 اإلستراتيجي  للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(2R) 
معامل 
 التحديد

Adjusted 
  

(2R ) 
معامل 
التحديد 

 المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مستوى 

 الداللة
 β T درجة التأثير

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 

 الداللة

التعلم 
 االستراتيجي

1.829 1.687 1.674 128.482 

 3 اإلنحدار

1.111 

تبني 
التغيير 

 االستراتيجي
1.469 4.787 1.111 

التفاعل مع  176 البواقي
 1.146 2.111 1.187 البيئة

التدااب  179 المجموع
 1.122 2.317 1.218 االستراتيجي

 (.  0.05تأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )يكون ال*
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وهـــذا يؤكــــد عـــدم صــــحة قبـــول الفرضــــية الفرعيــــة الثالثـــة، وعليــــه تُـــرفض الفرضــــية العدميــــة 

 )الصفرية(، وُتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 

التغييـــر اإلســـتراتيجي، ) وجـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية ألبعـــاد التكيـــف اإلســـتراتيجي 

فــي الــتعلُّم  اإلســتراتيجي  للشــركات األردنيــة لصــناعة ( البيئــة والتــدااب اإلســتراتيجيالتفاعــل مــع 

 (  0.05) األدوية  المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة

 Amosوتحقيقـًا ألهـداف الدراسـة بشـكل شـمولي، اسـتخدمت الباحثـة برنـامج تحليـل المسـار 

Ver.22 التكيف اإلستراتيجي  في تحقيق األداء اإلسـتراتيجي  بهدف بناء أنموذج مقترح لتأثير أبعاد

وذلــك باســتخدام انمــوذج  بأبعــاده فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان

( أن األنمــوذج المقتـرح قــد حقــق 12 - 4إذ بينـت النتــائج المعروضــة بالجـدول ) المعـادالت الهيكليــة.

(، وبلغـت   0.000(، وهـي دالـة عنـد مسـتوى )1.536بلغـت ) 2χقيمـة التامة، إذ بلغـت  الموائمة

(. كمـا بلغــت قيمــة الحــد األدنـى للتبــاين والتــي هــي عبـارة عــن حاصــل قســمة 1عـدد درجــات الحريــة )

الجيــد، حيــث اقتـــرح  الموائمــة( وهــو مـــا يعكــس مســتوى 1.536) DFعلــى درجــات الحريــة  2χقيمــة 

Arbuckle (2118أن قيمـــة الحـــد األدنـــى للت )( ـــاين مـــن المفتـــرض أن ال تتجـــاوز القيمـــة (. وقـــد 5ب

( وهو مقارب لقيمة الواحد الصـحيح 1.917( وهو مؤشر مواءمة الجودة ما قيمته )GFIبلغت قيمة )

( وهـو مقـارب CFI( )1.933المقـارن ) الموائمـةالتامة(. وبنفس السياق، بلغت قيمة مؤشر  الموائمة)

 Normed Fit Index مؤشر الموائمة الطبيعي بلغت قيمةإلى قيمة الواحد صحيح، وبنفس السياق، 

 (NFI( )1.933 وهــو مقــارب إلــى قيمــة الواحــد صــحيح، وبلــع الجــذر التربيعــي لمتوســطات الخطـــأ )

كما يبين الجدول أيضا  أن معامل التحديد ( وهي مقاربة لقيمة الصفر.RMSEA( )0.057التقريبي )

( لإلبداعات المستمرة و 1.532( للتعلم اإلستراتيجي و )1.495)لمتغيرات األداء االستراتيجي بلغت 
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. أما معامالت اإلرتبـاط بـين المتغيـرات الفرعيـة لمتغيـر الدراسـة المسـتقل ( لسرعة االستجابة1.576)

( بين تبني التغيير 1.762( بين تبني التغيير اإلستراتيجي والتفاعل مع البيئة و )1.746فقد بلغت )

( بين التفاعل مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي. أما ما 1.682ب اإلستراتيجي و )اإلستراتيجي والتداا 

( بــين 1.421يتعلــق بمعــامالت اإلرتبــاط بــين المتغيــرات الفرعيــة لمتغيــر الدراســة التــابع فقــد بلغــت )

ـــتعلم اإلســـتراتيجي و 1.231ســـرعة اإلســـتجابة واإلبـــداعات المســـتمرة و ) ( بـــين ســـرعة اإلســـتجابة وال

يوضـح األنمـوذج المقتـرح ( 1 - 4) ( بين اإلبداعات المستمرة والـتعلم اإلسـتراتيجي. والشـكل1.521)

لتـــأثير أبعـــاد التكيـــف اإلســـتراتيجي  فـــي تحقيـــق األداء اإلســـتراتيجي بأبعـــاده فـــي الشـــركات األردنيـــة 

 لصناعة األدوية المدرجة في بورصـة عمـان، وهـذه النتيجـة تسـاهم فـي تحقيـق أهـداف الدراسـة بشـكل

 شمولي. 
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 (12 - 4)جدول  

 ألنموذج المعادلة الهيكلية مةالمواءمؤشرات 
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 (1 - 4)الشكل 

األنموذج المقترح لتأثير أبعاد التكيف اإلستراتيجي  في تحقيق األداء اإلستراتيجي بأبعاده في 

 الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدر: من إعداد الباحثة وفقًا لنتائج تحليل المسارالم
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

  المقدمة: (0 ـ 5)
 مناقشة النتائج: (7 ـ 5)
 التوصيات والمقترحات:  (3 ـ 5)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 المقدمة: (0 ـ 5)

ــ رات الدراســة واختبــار الفرضــيات، تعــرض الباحثــة مجمــل فــي ضــوء التحليــل الوصــفي لمتغي

النتائج التي توصلت إليها، وعلى ضوء هـذه النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا قـدمت الباحثـة عـددًا مـن 

 التوصيات والمقترحات.

 مناقشة النتائج: (7 ـ 5)

 النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة  (:0 - 7 - 5)

في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة  راتيجي تبني التغيير اإلستإن درجة  .1

فـي الشـركات  ، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لتبني التغيير اإلسـتراتيجيكانت متوسطة عمان

( بمتوسـط كلـي مقـداره 3.451 - 3.327األردنية لصناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان بـين )

الــــى أن قــــدرة الشــــركات علــــى اتخــــاذ القــــرارات بســــرعة غيــــر كافيــــة وتعــــزو الباحثــــة ذلــــك  (.3.406)

وخصوصا عند تغير الظروف المحيطة بها اضافة الى عدم كفاية اجراءات المسح البيئي التي تقوم 

 بها الشركات والذي يشكل لها تهديدًا على المدى البعيد.

مـع البيئـة كانـت  عمـان الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصـة تفاعلإن درجة  .2

فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة  ، حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية للتفاعــل مــع البيئــةمتوســطة

وهو ما  (.3.366( بمتوسط كلي مقداره )3.422 - 3.310األدوية المدرجة في بورصة عمان بين  )
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تبـر انظمـة غيـر كافيـة يمكن تفسيره بـأن االنظمـة المسـتخدمة لتبـادل المعلومـات والحصـول عليهـا تع

 مما قد ينعكس على تفاعل تلك الشركات مع البيئة الخارجية المحيطة بها.

الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة فــي  التــدااب اإلســتراتيجي إن درجــة  .3

فــي الشـــركات  ، حيـــث تراوحــت المتوســطات الحســابية للتـــدااب اإلســتراتيجي كانــت متوســطة عمــان

( بمتوسـط كلـي مقـداره 3.577 - 3.400لصناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان بـين ) األردنية

الشـركات األردنيـة لصــناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان ال تقــوم ويفسـر ذلـك بـأن  (.3.458)

باجراء البحوث التطويريـة المختصـة باالتصـاالت التنظيميـة والتفـاعالت بـين وحـدات واقسـام الشـركة 

 ن الممكن ان ينعكس على تطوير بعض منتجاتها واسواقها على المدى البعيد.والذي م

 الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــانفــي  ســرعة االســتجابةإن درجــة  .4

فــــي الشــــركات األردنيــــة  ، حيــــث تراوحـــت المتوســــطات الحســــابية لســــرعة االســـتجابةكانـــت متوســــطة

 (.3.408( بمتوسط كلي مقداره )3.477 - 3.350صة عمان بين )لصناعة األدوية المدرجة في بور 

وهذا يؤشر الى ان اسـتجابة الشـركات الحتياجـات كافـة فئـات متعامليهـا وحسـب المواعيـد ومتطلبـات 

كــــل فئــــة لــــم يكــــن بالشــــكل المطلــــوب وهــــو مــــا يبــــرز عــــدم كفايــــة تكنولوجيــــا المعلومــــات واالنظمــــة 

 ت محل الدراسة.التكنولوجية المستخدمة من قبل الشركا

 الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصـة عمـانفي  االبداعات المستمرةإن درجة  .5

فـــي الشـــركات األردنيـــة  ، حيـــث تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية لإلبـــداعات المســـتمرةكانـــت متوســـطة

 ( بمتوســـــط كلـــــي مقـــــداره3.577 - 3.372لصـــــناعة األدويـــــة المدرجـــــة فـــــي بورصـــــة عمـــــان بـــــين  )

وهو ما يمكن تفسـيره بـأن الشـركات محـل الدراسـة ال تسـعى بالشـكل المطلـوب الـى اجـراء  (.3.463)

التجــارب لتحقيــق ابــداعات فــي منتجاتهــا وبالتــالي عــدم االهتمــام الكــافي بتحقيــق التميــز والجــودة فــي 

 منتجاتها.
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جـــة فـــي بورصـــة الشـــركات األردنيـــة لصـــناعة األدويـــة المدر فـــي  الـــتعلُّم  اإلســـتراتيجي إن درجـــة  .6

ـــتعلم اإلســـتراتيجي كانـــت متوســـطة عمـــان فـــي الشـــركات  ، حيـــث تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية لل

( بمتوســط كلــي مقــداره 3.561- 3.333األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان بــين )

ويمكــــن تفســــير ذلــــك أن المعلومــــات التــــي تجمعهــــا الشــــركات لتطــــوير مبــــادرات اعمالهــــا  (.3.438)

المعلومات عن االسواق الحالية بهدف تحسين تعلمها ومعرفتها للمتطلبات االساسـية لنجاحهـا غيـر و 

 كافية.

 نتائج اختبار فرضيات الدراسة  (:7 - 7 - 5)

تـؤثر أبعــاد التكيـف اإلســتراتيجي  )تبنــي التغييـر اإلســتراتيجي ، التفاعــل مـع البيئــة و التــدااب  .1

ســتراتيجي  للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي اإلســتراتيجي ( فــي تحقيــق األداء اإل

 (.  0.05) عند مستوى داللة بورصة عمان

ــــادة األعمــــال Banks (2113 )تتفــــق هــــذه النتيجــــة ونتيجــــة دراســــة  ــــي أوضــــحت أن ق الت

لـــديهم تكيـــف إســـتراتيجي،  وذلـــك مـــن خـــالل اهتمـــامهم   Pennsylvaniaالصـــغيرة فـــي مقاطعـــة 

الميـــل إلـــى إســـتراتيجية غيـــر رســـمية، وعـــدم الرغبـــة فـــي تغييـــر و جية المحـــددة، باختيـــار اإلســـتراتي

 الممارسات والعمليات والخطط في ظل البيئات المتغيرة.

التــدااب ، و تــؤثر أبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي  )تبنــي التغييــر اإلســتراتيجي ، التفاعــل مــع البيئــة .2

ناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان اإلستراتيجي ( في سرعة االستجابة للشركات األردنية لص

 (.  0.05) عند مستوى داللة
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بـــأن (، التـــي بينـــت 2111) ,.Sánchez, et al وهــذه النتيجـــة تتفـــق ونتيجــة دراســـة 

الممارســات المختلفــة إلدارة اإلبــداع تــرتبط بعالقــة إيجابيــة بتحقيــق الشــركات محــل الدراســة للتكيــف 

 اإلستراتيجي .

إلســــتراتيجي  )تبنــــي التغييــــر اإلســــتراتيجي والتفاعــــل مــــع البيئــــة( فــــي تــــؤثر أبعــــاد التكيــــف ا .3

االبــداعات المســتمرة للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان عنــد مســتوى 

 (.  0.05) داللة

التــي توصــلت بوجــود تــأثير  (2113)الياســري وحســين وهــذه النتيجــة تتفــق ونتيجــة دراســة 

 اإلستراتيجي  في جامعات الفرات األوسط بالعراق. األداء في المعرفة إدارة تدال إحصائيًا لعمليا

تـؤثر أبعــاد التكيـف اإلســتراتيجي  )تبنــي التغييـر اإلســتراتيجي ، التفاعــل مـع البيئــة و التــدااب  .4

اإلسـتراتيجي ( فـي الـتعلُّم  اإلسـتراتيجي  للشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصــة 

 (  0.05) مستوى داللة عمان عند

التـــي توصـــلت إلـــى وجـــود عالقـــات ارتبـــاط  (2118)وهـــذه النتيجـــة تتفـــق و دراســـة محمـــد 

معنويــة بــين تنفيــذ إســتراتيجية التكاُمــل وإعــادة هندســة األعمــال واألداء اإلســتراتيجي  فــي الشــركة 

فـي األداء اإلسـتراتيجي  المبحوثة. ويؤثر تنفيـذ إسـتراتيجية التكاُمـل وإعـادة هندسـة األعمـال معنويـًا 

ومن خـالل المنظـورات األربعـة لبطاقـة األداء المتـوازن، وكـان التـأثير فـي منظـور الزبـون أوال يليـه 

منظـور العمليـات الداخليـة، ومـن العوامـل التـي ســاهمت بقـوة فـي هـذا التـأثير عامـل العمليـات يليــه 

 عامل التقانة ثم عامل نظم المعلومات وعامل القيادة.
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 التوصيات والمقترحات:  (3 ـ 5) 

 التوصيات :  (0 ـ 3 ـ 5)
االهتمــام بقــرارات التنويــع فــي  وذلــك مــن خــاللتعزيــز االهتمــام بعوامــل التكيــف اإلســتراتيجي  .1

ع في األسواق من قبل الشركات محل الدراسة مع األخذ بنظر االعتبار العقالنية  المنتجات والتوسُّ

 تقبل الشركات اإلستراتيجي.في اتخاذ هكذا قرارات تنعكس على مس

تعزيز مفهوم التغيير اإلستراتيجي  وتطبيقاته في الشركات محل الدراسـة وذلـك ألهميتـه ودوره  .2

وذلــك مــن خــالل جعــل فــي جعــل الشــركات متكيفــة للتغيــرات البيئيــة والتنافســية علــى المــدى البعيــد 

 الدراسة على المدى البعيد.للشركات محل عالية جودة  عملية إتخاذ القرارات اإلستراتيجية ذات

االهتمام بعامل التفاعل البيئي من قبل الشركات محل الدراسة، وذلـك مـن خـالل األخـذ بنظـر  .3

االعتبـــار الضـــبابية فـــي البيئـــة، وهـــو مـــا يـــنعكس بالحركيـــة وأخـــذ الحيطـــة والحـــذر تجـــاه حركـــات 

ات المتعاملين مع الشركات المنافسين وهو ما ينعكس بالعدائية، واالهتمام بالتعقيد والتنوع في رغب

 محل الدراسة.

جعل التدااب اإلسـتراتيجي المنهجيـة الرئيسـة لعمـل الشـركات محـل الدراسـة مـن خـالل إحـالل  .4

إلى تآزر وتشارك بالجهود للسيطرة  بين كافة إدارات وأقسام الشركات المبحوثة، بما يؤدي التعاون 

 دراسة.على المخاطر والتهديدات التي تواجه الشركات محل ال

االستجابة السريعة للمتغيرات المتعلقة باألسواق الحاليـة والمسـتقبلية، وذلـك مـن خـالل التكيـف  .5

اإلســتراتيجي، وتعزيــز قــدرة الشــركات المبحوثــة علــى تقــديم منتجــات بفتــرة قصــيرة وذلــك مــن خــالل 

 االهتمام بتشخيص المتغيرات البيئية الخارجية.
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ة لتصـــبح منظمـــات تعلُّـــم وضـــرورة اقتنـــاع اإلدارة العمـــل علـــى تطـــوير الشـــركات محـــل الدراســـ .6

والمــديرين بمواجهــة مــا ُيعــرف بإعــادة الهيكلــة لمنظمــاتهم التــي يــديرونها، وذلــك مــن خــالل تقلــيص 

 المستويات العمودية في منظماتهم وكذلك إعادة تصميم الوظائف لتدور حول نظام العمل الفرقي.

شـركات محـل الدراسـة، وذلـك مـن أجـل تحقيــق ضـرورة إجـراء تبـديالت أساسـية وجوهريـة فـي ال .7

األداء الكفؤ ليتوافـق وأغـراض الـتعلُّم  اإلسـتراتيجي،  وذلـك مـن خـالل عناصـر تصـميم المنظمـات 

 )الهيكل، والمهمات، والنظم، والثقافة البيئية واإلستراتيجية(.

فكار المقدمة من تشجيع روح التعاون بين اإلدارة والعاملين، واالهتمام بمقترحات العاملين واأل .8

 قبلهم وبالمبادرات التي يقدمونها لتطوير العمل.
 

  المقترحات:  (7 ـ 3 ـ 5)
للبنــوك التجاريــة إجــراء دراســة ميدانيــة لتــأثير التكيــف اإلســتراتيجي فــي تحقيــق الميــزة التنافســية  .1

 األردنية.

لريـادة االسـتراتيجية القيام بدراسة بعنوان األثر المعدل للتكيـف االسـتراتيجي  فـي العالقـة بـين ا .2

 واألداء االستراتيجي في قطاع الصناعات الدوائية في األردن.

لتــأثير أبعــاد التكيـف اإلســتراتيجي  فــي تحقيــق األداء األخـذ بنظــر اإلعتبــار األنمـوذج المقتــرح  .3

 اإلستراتيجي بأبعاده والعمل على تطبيقه من قبل الباحثين في قطاعات أخرى.
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 المراجع

 المراجع العربية: أوالً 

. دور الالتأكد البيئي في عالقة (2116)إدريس، وائل محمد صبحي والربيعي، ميثاق كاظم.  .1

: (1) 49 .مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةالريادة اإلستراتيجية بالتكيف اإلستراتيجي. 

1 – 31. 

أساسيات األداء (. 2119هر محسن منصور. )إدريس، وائل محمد صبحي والغالبي، طا .2

 . عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.وبطاقة التقييم المتوازن 

خصائص نظم المعلومات وأثرها في تحديد خيار المنافسة . (2111إسماعيل، عماد أحمد، ) .3

في  اإلدارتين العليا والوسطى: دراسة تطبيقية على المصارف التجارية العاملة اإلستراتيجي  في

 ، الجامعة اإلسالمية، غزة: فلسطين.رسالة ماجستير غير منشورةقطاع غزة. 

التعلُّم  التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتهما (. 2111والعبادي، هاشم. ) البغدادي، عادل .4

 . الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان: األردن.بالمفاهيم اإلدارية المعاصرة

. التقرير الصناعات الدوائية في األردن: قصة نجاح وتميز(. 2112ني الكويتي. )البنك األرد .5

 .ي و نالس

ستراتيجية والتخطيط اإل(. 2119بني حمدان، خالد وإدريس، وائل محمد صبحي. ) .6

 . دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان: األردن.: منهج معاصراإلستراتيجي

(. أثر مقومات التدااب اإلستراتيجي  2115الله. )والخشالي، شاكر جار  ، إياد فاضلالتميمي .7

المجلة في تحقيق النجاح اإلستراتيجي : دراسة تطبيقية في البنوك التجارية العاملة في األردن. 

 .667 – 641(: 3) 11، األردنية في إدارة األعمال
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لمؤتمر ا(. الريادة اإلستراتيجية: المظلة، األصول والقيمة. 2115الخفاجي، نعمة عباس. ) .8

، كلية العلوم العلمي الرابع  الريادة واإلبداع  إستراتيجيات األعمال في مواجهة تحديات العولمة

 .12 - 1 اإلدارية والمالية، جامعة فيالدلفيا، عّمان، األردن:

. جامعة بغداد، االدارة االستراتيجية: مفاهيم وعمليات وحالت دراسية(. 2113الدوري، زكريا. ) .9

 العراق.

(. تأثير مـمارسات إدارة الموارد البشريــة في األداء 2114، جواد وحسين، أحمد. )راضي .11

مجلة الكوت اإلستراتيجي : دراسة تحليلية آلراء القيادات الجامعية في كليات جامعة القادسية. 

 .344-311: 16، للعلوم االقتصادية واإلدارية

رها على الجدارات السلوكية للعاملين في (. إستراتيجية التدريب وأث2112، عبدالله. )الزهراني .11

 .735 – 717(: 4) 8 ،المجلة االردنية في إدارة األعمالالمصارف التجارية السعودية. 

نمط التفكير اإلستراتيجي  للمستويات القيادية العليا في منظمات  (.2111) الزيدي، قيس. .12

رسالة ستراتيجي : مدخل معرفي. اإلدارة العامة العراقية وأثره في اتجاهاتهم نحو التغيير اإل

 ، جامعة بغداد، العراق.ماجستير غير منشورة

. الطبعة االولى، منشورات المنظمة العربية منظمات التعّلم(. 2115السالم، مؤيد سعيد. ) .13

 للتنمية اإلدارية، بحوث ودراسات، القاهرة، جمهورية مصر العربية. 

. دار لبحو  النفسية والتربوية واالجتماعيةتحليل بيانات ا(. 2111صالح الدين، عالم. ) .14

 الفكر العربي للنشر والتوزيع، القاهرة: مصر.

(. فلسفة إدارة الجودة الشاملة وأثرها في األداء اإلستراتيجي . 2113عبيد، عبد السالم إبراهيم. ) .15

 ، جامعة بغداد، العراق.ُأطروحة دكتوراه غير منشورة
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اإلدارة اإلستراتيجي ة: (. 2115، وائل محمد صبحي. )الغالبي، طاهر محسن منصور وإدريس .16

 . الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان: األردن.منظور منهجي متكامل

نعكاسات تنفيذ إستراتيجية التكاُمل وإعادة هندسة األعمال على األداء . ا(2118)محمد، أثمار.  .17

دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األلبسة  اإلستراتيجي  باستخدام بطاقة األداء المتوازن:

 ، جامعة الموصل، العراق.رسالة ماجستير غير منشورةالجاهزة في الموصل. 

(. العالقة بين مقدرات اإلبداع اإلستراتيجي وسلوكيات القيادة 2117المسعودي، محمد. ) .18

راء عينة من التدريسيين في التحويلية وأثرهما في الميزة التنافسية المستدامة: دراسة تحليلية آل

 ، جامعة بغداد: العراق.رسالة ماجستير غير منشورةالكليات األهلية ببغداد. 

(. فاعلية تقويم اداء الموارد البشرية وتأثيرها في تحقيق الميزة 2112المعموري، أمال. ) .19

ير غير رسالة ماجستالتنافسية للمنظمة: دراسة تطبيقية في شركة صناعات االصباغ الحديثة. 

 ، الجامعة المستنصرية، العراق.منشورة

أثر أنشطة المنظمة في إسناد أبعاد التنافس: دراسة تحليلية في (. 1999المعموري، إيثار. ) .21

 ، جامعة بغداد، العراق.اطروحة دكتوراه غير منشورة. شركة الصناعات االلكترونية

س المال البشري لتحقيق األداء (. دور إدارة المعرفة في استثمار رأ2111الميالي، حاكم. ) .21

 7، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلداريةاإلستراتيجي : دراسة تطبيقية في معمل سمنت الكوفة. 

(21 :)141-167. 

(. التكيف اإلستراتيجي  والتكيف الهيكلي ألبعاد 2111النعيمي، صالح عبد القادر أحمد. ) .22

، أطروحة دكتوراه غير منشورةالعالي والبحث العلمي. البيئة: دراسة تطبيقية في وزارة التعليم 

 جامعة بغداد، بغداد: العراق.
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(. أثر عمليات إدارة المعرفة والتعلُّم  التنظيمي في األداء 2113الياسري، أكرم وحسين، ظفر. ) .23

اإلستراتيجي: دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات األوسط. 

 .263-241(: 3) 15، القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية مجلة

(. أثر عمليات إدارة المعرفة في األداء 2112الياسري، أكرم؛ الخفاجي، علي وحسين، ظفر. ) .24

اإلستراتيجي : دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات األوسط. 

 .69 – 54(: 1) 21، والتطبيقيةجامعة بابل للعلوم الصرفة  مجلة
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 أداة الدراسة )االستبانة( بشكلها النهائي: (7الملحق رقم )

Mr / Ms ..................................... Greetings 

تهدف الباحثة إالى القيام بدراسة بعنوان "أثر أبعاد التكيف 
اإلستراتيجي  في تحقيق األداء اإلستراتيجي : دراسة ميدانية على 

 الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان".
حيث تهدف الدراسة إلى بيان أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي  في 

راتيجي  في الشركات األردنية لصناعة األدوية تحقيق األداء اإلست
وحاليًا، فأنا طالبة مسجلة في برنامج  المدرجة في بورصة عمان.

، وأنا بصدد الماجستير في إدارة األعمال بجامعة الشرق األوسط
كتابة رسالة الماجستير. إن مشاركتكم في مشروع الدراسة الحالية 

سُتعامل بسرية تامة. إن  هو طوعي تمامًا. علمًا بأن استجاباتكم
لم يكن لديك أي مانع للمشاركة في تحقيق أهداف الدراسة 
الحالية، فإنني أتوجه لكم راجية اإلجابة عن كافة األسئلة في 

 االستبانة بأفضل ما لديك.

The researcher aims to carry out a study entitled 
“The Impact of Strategic Adaptation Dimensions 
in achieving Strategic Performance: A Field 
Study in Jordanian Pharmaceutical Firms listed 
on the Amman Stock Exchange”. Where the 
study mainly aims to identify the impact of Strategic 
Adaptation Dimensions in achieving Strategic 
Performance in Jordanian Pharmaceutical Firms 
listed on the Amman Stock Exchange. I am 
currently enrolled in the master Business 
Administration program at the Middle East 
University, and I am in the process of writing my 
Master’s Thesis. Your participation in this research 
project is completely voluntary. Your responses will 
remain confidential and anonymous. If you agree to 
participate in this project, please answer the 
questions on the questionnaire as best you can.  
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Section One: Personal and Occupational characteristics 
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Section Two: Please state your opinion on the following items to determine the extent of agreement on what is contained 

in each of the item in Strategic Adaptation. 

 الفقرة ت

 Answer alternatives  بدائل اإلجابة

Item No 
Strongly 
Agree 

Agree 
moderatel
y Agree  

Disagree 
Strongly 
disagree 

 أوافق أوافق بشدة
أوافق بدرجة 

 متوسطة
 ال أوافق

ال أوافق على 
 اإلطالق

                                                                                                                                                                                                                                                          Adopt strategic change                       تبني التغيير اإلستراتيجي      

1 
سيناريوهات للتحضير  الشركة يتبن

      من أجل التغيير
The company 
build scenarios to 
prepare for 
change 

1 

2 

تبتكر الشركة إستراتيجيات لمجابهة 
      تحركات المنافسين

The company 
create strategies 
to counter the 
competitors 
moves  

2 

3 

ات الشركة من اتخاذ تمكن عملي
القرارات بسرعة عند تتغيُّر 

      الظروف

The company's 
operations enable 
to take decisions 
quickly when 
conditions change 

3 

4 
تقوم الشركة بإجراء مسح لبيئة 
عملها للحد من التهديدات التي 

 تواجهها
     

The company 
conducted a 
survey of the 
work environment 
to reduce the 
threats it faces 

4 

5 
تقوم الشركة بنشر مواردها 

      لالستجابة للفرص المتاحة 

The Company 
deploy its 
resources to 
respond to the 
opportunities  

5 

 Interaction with the environment                                              التفاعل مع البيئة

6 
تقوم الشركة بجمع المعلومات 

      حول ما يجري في بيئتها الخارجية

The company 
collects 
information about 
the external 
environment 

6 

7 
لدى الشركة أنظمة لتبادل 

      المعلومات من بيئتها الخارجية

The company 
owns systems to 
exchange 
information from 
the external 
environment 

7 
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8 
تشجع الشركة الموظفين على 
التفاعل مع عناصر بيئتها 

 الخارجية
     

The company 
encouraged 
employees to 
interact with their 
external 
environment 

8 

9 
تقدم الشركة الموارد الكافية 
ألنشطة أعمالها للتفاعل مع بيئتها 

 الخارجية
     

The company 
provides 
adequate 
resources for their 
activities to 
interaction with 
the external 
environment 

9 

10 
تطور الشركة معارف العاملين 
الذين يؤدون أنشطة التفاعل مع 

 البيئة الخارجية
     

The company 
develops  the 
workers 
knowledge whom 
perform activities 
of interaction with 
the external 
environment 

10 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Strategic Synergy                                       التدااب اإلستراتيجي           

11 
تتشارك إدارات الشركة بإجراء 

      بهدف تطوير أعمالها البحوث

The company's 
departments are 
Sharing in 
conduct research 
in order to 
develop its 
business 

11 

12 
يتعاون األفراد العاملون في الشركة 
من مختلف المستويات إلنجاز 

 المهام المعقدة 
     

individuals 
working in the 
company from 
various levels 
Cooperating to 
accomplish 
complex tasks 

12 
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13 
 تطوير تتشارك إدارات الشركة في

      بعض المنتجات

The company's 
departments are 
Sharing in 
development of 
some products 

13 

14 
تسويق  تتشارك إدارات الشركة في

      بعض منتجاتها

The company's 
departments are 
Sharing in 
marketing of 
some products 

14 

15 
تتصف العالقة بين إدارات الشركة 

      االت المفتوحة باالتص

The relationship 
between 
company's 
departments 
characterized 
open 
communications 

15 
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Section Two: Please state your opinion on the following items to determine the extent of agreement on what is contained in 

each of the item in Strategic Performance. 

 الفقرة ت

 Answer alternatives  بدائل اإلجابة

Item No 
Strongly 
Agree 

Agree 
moderatel
y Agree  

Disagree 
Strongly 
disagree 

 أوافق أوافق بشدة
أوافق بدرجة 

 متوسطة
 ال أوافق

ال أوافق على 
 اإلطالق

  Speed of  Respond                                                    سرعة االستجابة  

16 
ستجابة الشركة قدرة على اال لدى

      الحتياجات كافة فئات المتعاملين

The company owns 
ability to respond to 
the needs of all 
stakeholders 
categories  

16 

17 
تتميز الشركة بسرعة االستجابة في 

      ائنالمواعيد حسب حاجات الزب

The company is 
characterized by 
rapidly respond in a 
timely according to 
customers' needs 

17 

18 
تستجيب الشركة بسرعة للتطورات 

      في مجال عملها
The company 
responds quickly to 
developments in its 
work field 

18 

تتميز الشركة بسرعة االستجابة  19
      طورات في تكنولوجيا المعلومات للت

The company is 
characterized by 
rapidly respond to 
developments in the 
information technology 

19 

إنجاز مخرجات الشركة يتم ضمن  20
      اإلطار الزمني المخطط له

The company's 
outputs achieved 
within the time frame 
planned 

20 

 Continuous Creations                                              اإلبداعات المستمرة

21 
 الموجودة في الموارد البشرية

العملية  مؤهلة لتفعيل الشركة
 اإلبداعية

     
Human resources in 
the company eligible 
for the activation of 
the creative process 

21 

 العاملين كافة الشركة إدارة تشجع 22
       األفكار الجديدة تقديم على

The company's 
management 
encourages all 
employees to present  
new ideas 

22 
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23 
 لجودة المستمر التحسين يعتبر
 المعايير األساسية أحد العمل

 للشركة
     

The Continuous 
improvement of the 
quality of work is one 
of the essential criteria 
of the company 

23 

24 
 لمنتجات مستمرة إضافة هناك

 مع السنوات الشركة مقارنة
 الماضية

     

There are 
continuously addition 
to company's products 
compared with 
previous years 

24 

تدعم الشركة مقترحات العاملين  25
      ر من مشكالتهافي معالجة الكثي

The company 
supports the 
employees proposals 
in addressing many of 
problems 

25 

   Strategic Learning                                             التعلُّم  اإلستراتيجي          

تقوم الشركة بجمع المعلومات  26
      بهدف تطوير مبادرات أعمالها 

The company collects 
information in order to 
develop their business 
initiatives 

26 

27 
تقوم الشركة بجمع المعلومات عن 
األسواق الحالية بهدف تحسين 

 عملياتها
     

The company collects 
information on current 
markets in order to 
improve their 
operations 

27 

تتبادل إدارات الشركة المعلومات  28
      اإلستراتيجية بشكل مستمر

The company 
departments exchange 
strategic information 
on an ongoing basis 

28 

29 
تقوم الشركة بتشكيل ِفرق عمل 
عند حصولها على معلومات 

 إستراتيجية 
     

The company 
formates teamwork 
when access strategic 
information 

29 

30 
تعتمد الشركة على توصيات ِفرق 

ة من دعملها حول آليات االستفا
 المعلومات 

     

The company relied 
on the teamwork 
recommendations 
about the benefits 
mechanisms of the 
information  

30 

 


