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هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي فـي تحقيـق األداء اإلسـتراتيجي
ف ــي الش ــركات األردني ــة لص ــناعة األدوي ــة المدرج ــة ف ــي بورص ــة عم ــان .تك ــون مجتم ــع الد ارس ــة م ــن
الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان ،والبــالع عــددها ( )6شــركات .أمــا
وحـــدة المعاينـ ــة ،فقـ ــد تكونـ ــت مـ ــن كافـ ــة المـ ــديرين ون ـ ـوابهم ومسـ ــاعديهم وراسـ ــاء األقسـ ــام العـ ــاملين
بالشركات األردنية لصناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان ،والبـالع عـددهم ( .)211وقـد لجـأت
الباحثــة إلــى المــنهج الوصــفي التحليلــي مــن خــالل العديــد مــن األســاليب اإلحصــائية بهــدف تحقيــق
أهداف دراستها.
وكــان مــن أبــرز نتــائج الد ارســة ،أن أبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي (تبنــي التغييــر اإلســتراتيجي،
التفاعــل مــع البيئــة والتــدااب اإلســتراتيجي) تــؤثر فــي تحقيــق األداء اإلســتراتيجي للشــركات األردنيــة
لصـ ــناعة األدويـ ــة المدرجـ ــة فـ ــي بورصـ ــة عمـ ــان .وأن أبعـ ــاد التكيـ ــف اإلسـ ــتراتيجي (تبنـ ــي التغييـ ــر
اإلس ــتراتيجي ،التفاع ــل م ــع البيئ ــة والت ــدااب اإلس ــتراتيجي) ت ــؤثر ف ــي س ــرعة االس ــتجابة للش ــركات
األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان .كمــا أن أبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي (تبنــي

ن

التغييــر اإلســتراتيجي والتفاعــل مــع البيئــة) تــؤثر فــي اإلبــداعات المســتمرة للشــركات األردنيــة لصــناعة
األدويـ ــة المدرجـ ــة فـ ــي بورصـ ــة عمـ ــان .وأخي ـ ـ اًر ،فـ ــإن أبعـ ــاد التكيـ ــف اإلسـ ــتراتيجي (تبنـ ــي التغييـ ــر
اإلس ــتراتيجي ،التفاع ــل م ــع البيئ ــة والت ــدااب اإلس ــتراتيجي) ت ــؤثر ف ــي ال ــتعلم اإلس ــتراتيجي للش ــركات
األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.
وفي ضوء النتائج  ،أوصت الدراسة بتعزيز االهتمام بعوامل التكيف اإلستراتيجي من خـالل
االهتم ــام بقـ ـ اررات التنوي ــع ف ــي المنتج ــات والتوس ــع ف ــي األسـ ـواق م ــن قب ــل الش ــركات مح ــل الد ارس ــة،
وتشجيع روح التعاون بين اإلدارة والعاملين واالهتمام بمقترحات العاملين واألفكار المقدمـة مـن قـبلهم
وبالمبادرات التي يقدمونها لتطوير العمل.
الكلمات المفتاحية :التكيف اإلستراتيجي ،األداء اإلستراتيجي ،الشركات األردنية لصناعة األدوية.
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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
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
( 0ـ  :)0المقدمة
نتيجة لما تواجهه منظمات األعمال من ضغوط بيئية وتنافسية متزايدة ظهرت مشكالت
جوهرية تتمثل في سعيها المستمر للبحث عن المصادر التي تتمكن من خاللها من تحقيق
مستويات عالية من األداء اإلستراتيجي .لذلك ،سعت المنظمات إلى ديمومة األداء وتقوية ركائزه
من خالل بناء وديمومة التكيف اإلستراتيجي .فالتكيف اإلستراتيجي ليس مجرد قضية اتفاق على
الغايات والوسائل ،بل إنها تشير إلى حاجة الوحدات التنظيمية والوظيفية ألن تؤطر إجراءاتها حول
إستراتيجية المنظمة ،وتبدأ بتحديد آليات وإجراءات التكيف اإلستراتيجي من أعلى مستوى في
المنظمة وتنتشر بعد ذلك إلى مستوياتها األخرى.
إن تبني المدخل اإلستراتيجي في عمل المنظمات نشأ بسبب التغيرات السريعة في البيئة
الداخلية والخارجية ،باإلضافة الى تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وهو ما حتم على
المنظمات االستجابة لهذه الظروف الجديدة في بيئة غير مؤكدة من أجل الحفاظ على مكانتها
وتطورها والبقاء في ميدان المنافسة ومواجهة التحديات ،وذلك من خالل التكيف اإلستراتيجي الذي
له األثر األكبر في تحقيق األداء اإلستراتيجي (الغالبي وإدريس.)2115 ،
أشار  )2009( Waal & Nijkampبأن تحقيق مستويات عالية من األداء اإلستراتيجي
يتطلب من المنظمات تحديد وتعريف إستراتيجياتها وأهدافها وعوامل نجاح هذه اإلستراتيجيات
واألهداف ألجل تدعيم قدرة هذه المنظمات على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية للحفاظ على المسار
تعد من األسس المهمة لألداء اإلستراتيجي ،فإنه
الصحيح .ولتحقيق حالة االستجابة المستمرة التي ّ
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على منظمات األعمال ووحداتها التنظيمية ومنها شركات صناعة األدوية األردنية العمل على أداء
ٍ
بشكل أفضل من المنافسين .من هنا ،يالحظ بأن تبني مدخل التكيف اإلستراتيجي من قبل
مهامها
شركات صناعة األدوية األردنية يتطلب منها تكييف أنشطتها الداخلية مع التغيرات في البيئة
الخارجية ؛ وذلك سبيالً لتحقيق مستويات عالية من األداء اإلستراتيجي على المدى البعيد.
وعليه ،فإن الدراسة الحالية تهدف الى معرفة أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي في تحقيق
األداء اإلستراتيجي في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.

( 0ـ  :)7مشكلة الدراسة
أدى التطور في الفكر اإلستراتيجي إلى سعي العديد من المنظمات ومنها الشركات األردنية
لصناعة األدوية إلى تحقيق مستويات عالية من االداء وخصوصاً اإلستراتيجي منها .ونتيجة
ألهمية قطاع الصناعات الدوائية في األردن ،فهو يحتل المرتبة الثانية من إجمالي الصادرات على
مســتوى المملكة؛ حيث مثلت المنتجــات الدوائية المصدرة  ،%84وبذلك فهي تساهم في تقليص
العجز في الميزان التجاري في األردن .وقد اســتفاد قطــاع الصناعات الدوائية في األردن مــن النمو
االقتصادي في الشــرق االوسط في السنوات األخيرة (البنك األردني الكويتي .)2112 ،وألن
منظمات األعمال ومنها الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية تواجه ظروفاً تمتاز بالتسارع
الشديد والمستمر الناتجين عن التغير السريع في بيئتها الخارجية ،استلزم األمر منها اإلستفادة من
المعطيات البيئية المحيطة بها ،إضافة إلى ضرورة تحديد آليات وإجراءات التكيف لمتطلبات البيئة
المحيطة نتيجة الظروف والتغيرات المتسارعة التي تحقق لها مستويات أداء عالية واستم اررية
واستدامة في المدى الطويل .ومن خالل خبرة الباحثة في عملها في إحدى الشركات األردنية
لصناعة األدوية البشرية ومعرفتها بطبيعة عمل هذه الشركات وما تتطلبه هذه الشركات من آليات
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ومداخل لتحقيق مستويات أداء عالية باالضافة الى المقابالت الغير مهيكلة مع بعض المدراء
وراساء االقسام ،تبين أن تحقيق الشركات لألداء المتفوق يتطلب منها إجراء عمليات المسح
البيئي بشكل مستمر ،إضافة إلى تحليل مقدراتها ومواءمة تلك المقدرات مع المتطلبات البيئية
والعمل على التكيف معها وصوالً لتحقيق مستويات أداء ٍ
عال .ونتيجة لذلك ،برزت فكرة التكيف
اإلستراتيجي واحداً من مداخل تحقيق المنظمات تفوقاً في أدائها اإلستراتيجي على المدى البعيد.
وعليه ،فقد ُمثلت مشكلة الدراسة الحالية بإثارة السؤال الرئيسي التالي:
هل تؤثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة والتدااب
اإلستراتيجي) في تحقيق األداء اإلستراتيجي بأبعاده (سرعة االستجابة ،اإلبداعات المستمرة
والتعلم اإلستراتيجي) للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان؟.

( 0ـ  :)3أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي في تحقيق األداء
اإلستراتيجي في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان ،وذلك من خالل
دراسة وتحقيق األهداف التالية:
 .1التعرف على مستوى ممارسة أبعاد التكيف اإلستراتيجي في الشركات األردنية لصناعة األدوية
المدرجة في بورصة عمان.
 .2تحديد مستوى تحقيق الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان لألداء
اإلستراتيجي بأبعاده
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 .3تحديد أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة والتدااب
اإلستراتيجي) في تحقيق األداء اإلستراتيجي بأبعاده للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في
بورصة عمان.
 .4تحديد أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة والتدااب
اإلستراتيجي) في تحقيق سرعة االستجابة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة
عمان.
 .5تحديد أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة والتدااب
اإلستراتيجي) في اإلبداعات المستمرة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.
 .6تحديد أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة والتدااب
اإلستراتيجي) في التعلم اإلستراتيجي للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.
 .7بناء أنموذج مقترح يوضح أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي في تحقيق األداء اإلستراتيجي بأبعاده
في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.

( 0ـ  :)4أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة الحالية من طبيعة المتغيرات التي تتناولها ،وهما أبعاد التكيف
اإلستراتيجي واألداء اإلستراتيجي ،حيث إنهما يمثالن متغيرين معاصرين وضروريين ألي منظمة
تسعى إلى مواكبة التطورات السريعة في عالم األعمال ،فضالً عن سعيها للبقاء والتطور والنمو في
ظل بيئة تنافسية يكتنفها الغموض والتعقيد .وعليه يمكن بيان أهمية الدراسة من خالل:
.1
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 .2األهمية األ كاديمية من خالل:
 اعتبار الدراسة الحالية امتداداً للدراسات التي تهتم بالتكيف اإلستراتيجي واألداء اإلستراتيجي في
منظمات األعمال.
 ستمكن الدراسة الحالية من إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول متغيراتها ،في ضوء
نتائجها.
 .3األهمية الميدانية وذلك من خالل:
 بيان أهمية الدور الجوهري ألبعاد التكيف اإلستراتيجي نحو تحقيق األداء اإلستراتيجي في
شركات األدوية.
 تقديم بعض الحلول للمشاكل التي تعاني منها الشركات المبحوثة من حيث وسائل تحقيق االداء
اإلستراتيجي.
 قياس مستوى تركيز الشركات المبحوثة على أبعاد التكيف اإلستراتيجي بما يمكنها من سرعة
االستجابة واإلبداعات المستمرة وبناء مستويات من التعلم اإلستراتيجي.

( 1ـ  :)6أسئلة الدراسة وفرضياتها
إستناداً إلى مشكلة الدراسة وسؤالها الرئيسي واالهداف المحددة لها ،تمت صياغة االسئلة
التالية:
السؤال األول :ما مستوى ممارسة أبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل
مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي) في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان؟
السؤال الثاني :ما درجة تحقيق األداء اإلستراتيجي (سرعة االستجابة ،اإلبداعات المستمرة والتعلم
اإلستراتيجي) في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان؟
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السؤال الثالث :هل تؤثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة
والتدااب اإلستراتيجي) في تحقيق األداء اإلستراتيجي للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة
في بورصة عمان؟
السؤال الرابع :هل تؤثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة
والتدااب اإلستراتيجي) في سرعة االستجابة

للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في

بورصة عمان؟
السؤال الخامس :هل تؤثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة
والتدااب اإلستراتيجي) في اإلبداعات المستمرة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في
بورصة عمان؟
السؤال السادس :هل تؤثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة
والتدااب اإلستراتيجي) في التعلم اإلستراتيجي للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في
بورصة عمان؟
وإستناداً ألسئلة الدراسة وأنموذجها تم صياغة فرضياتها على النحو التالي:
الفرضية الرئيسة
" :HOال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي،
التفاعل مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي) في تحقيق األداء اإلستراتيجي للشركات األردنية لصناعة

األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة (.")  0.05
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الفرضية الفرعية األولى
" :HO1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي،
التفاعل مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي) في سرعة االستجابة للشركات األردنية لصناعة األدوية

المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة (.")  0.05
الفرضية الفرعية الثانية
" :HO2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي،
التفاعل مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي) في اإلبداعات المستمرة للشركات األردنية لصناعة

األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة (.")  0.05
الفرضية الفرعية الثالثة
" :HO3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي،
التفاعل مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي) في التعلم اإلستراتيجي للشركات األردنية لصناعة األدوية

المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة (.")  0.05
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( 0ـ  :)6أنموذج الدراسة
يوضح الشكل أنموذج الدراسة والذي يبين وجود متغيرين ،األول مستقل ويتضمن التكيف
اإلستراتيجي بأبعاده ،والثاني تابع وهو األداء اإلستراتيجي بأبعاده.

شكل ()1 - 1
أنموذج الدراسة

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

( )2111لقياس التكيف اإلستراتيجي .ولقياس األداء اإلستراتيجي ،فقد عمدت الباحثة باإلستناد لما
حدده  )2114( Kaplan & Nortonو )2111( Kaplan & Nortonو Croteau & Raymond
) (2004و). Agarwal, et al., (2003
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( 0ـ  :)2حدود الدراسة
الحدود المكانية :الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان والبالع
عددها ( )6شركات ،وهي دار الدواء للتنمية واالستثمار ،المركز العربي للصناعات الدوائية ،الشرق
األوسط للصناعات الدوائية والكيماوية ،األردنية إلنتاج األدوية ،الحياة للصناعات الدوائية وفيالدلفيا
لصناعة األدوية.
الحدود البشرية :كافة المديرين ونوابهم ومساعديهم وراساء األقسام العاملين بالشركات
األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.
الحدود الزمانية :المدة الزمنية إلنجاز الدراسة ،والتي تراوحت بين الفترة من شهر مارس 2116

ولغاية شهر كانون األول .2116

( 0ـ  :)8محددات الدراسة
 .1الدراسات التي تناولت موضوع التكيف اإلستراتيجي محدودة على حد علم الباحثة.
 .2الدراسات التي درست العالقة بين التكيف اإلستراتيجي واألداء اإلستراتيجي محدودة على حد
علم الباحثة.

( 0ـ  :)9مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
التكيف اإلستراتيجي  :Strategic Adaptationقدرة منظمات األعمال على التنبؤ بمشكالتها
المستقبلية الداخلية والخارجية ،ومعرفة الوسائل الكفيلة بالسيطرة عليها قدر اإلمكان (التميمي
والخشالي.)2115 ،
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ويعرف إجرائياً بأنه الحد الذي يمكن فيه للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في
بورصة عمان من التجاوب والتفاعل مع أي تغيير في بيئة أعمالها الداخلية أو تغير في البيئة
الخارجية والمؤثر في عملها ومختلف نشاطاتها اإلدارية واإلنتاجية والمالية والخدمية .وسيتم قياسها
من خالل:
تبني التغيير اإلستراتيجي  :Adopt Strategic Changeعملية نقل المنظمة بوضعها
الحالي تجاه المستقبل المرغوب بهدف تحقيق تميزها التنافسي على المدى البعيد ( Hill & Jones,

.)2009
ويعرف إجرائياً بأنه تغيير الوضع الحالي للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في
بورصة عمان تجاه الوضع والحالة المستقبلية األمثل من أجل تعزيز مزاياها التنافسية.
التفاعل مع البيئة  :Interaction with the Environmentدرجة تفاعل المنظمات مع
بيئة عملها وفق طرائق وآليات متعددة (بني حمدان وإدريس.)2119 ،
ويعرف إجرائياً بأنه مجموعة اآلليات واألساليب التي تستخدمها الشركات األردنية لصناعة
األدوية في إدامة وإيجاد التكامل بين مختلف مكونات بيئتها الداخلية والخارجية بما يمكنها من بناء
نظام استراتيجي للضبط والتحكم بمجريات أعمالها.
التداؤب اإلستراتيجي  :Strategic Synergyالتعاون والتفاعل بين األجزاء داخل المنظمة،
بحيث يؤدي كل جزء من هذه األجزاء دوره ويساعد األجزاء األخرى بما يصب في األداء الكلي
للمنظمة (اسماعيل.)2111 ،
ويعرف إجرائياً بأنه إحالل التعاون بين كافة إدارات وأقسام الشركة بما يؤدي إلى تآزر
وتشارك بالجهود للسيطرة على المخاطر والتهديدات وتقاسم األرباح والمنافع والمكاسب.
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األداء اإلستراتيجي  :Strategic Performanceالنتائج النهائية لنشاطات المنظمة ( Wheelen

.)& Hunger, 2012
ويعرف إجرائياً بأنه قدرة القائمين على الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في
بورصة عمان على تحقيق األهداف اإلستراتيجية وتحقيق مستويات أداء إستراتيجي تفوق أداء
الشركات المنافسة .وتم قياسه من خالل:
سرعة االستجابة  :Speed of Responseتقديم منتجات وخدمات المنظمة في الموعد
المحدد (.)Chase, et al., 2006
وتعرف إجرائياً بأنها قدرة الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان
على تقديم المنتجات المطلوبة ،واالستجابة الفورية إلحتياجات العمالء والرد الفوري على
استفساراتهم وشكاويهم.
اإلبداعات المستمرة  :Continous Creationsعملية نظامية مستمرة لفهم أحداث الماضي
والحاضر لبيئة األعمال وتحديد الفرص المستقبلية إلستراتيجية المنظمة وإستغاللها إلحداث تغير
جذري لقواعد لعبة المنافسة (المسعودي.)2117 ،

وتعرف إجرائياً بأنها تشجيع إدارة الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة
عمان على تقديم المقترحات والمبادرات من قبل العاملين ،وتحويل هذه المقترحات إلى خدمات
ومنتجات مبتكرة ،فضالً عن تشجيع االتصاالت ومعالجة المعلومات وتحسينها بشكل مستمر.
التعلم اإلستراتيجي  :Strategic Learningعملية دقيقة قابلة للتكرار من أجل توليد
مبادرات عمل جديدة خالل مسيرة عمل المنظمة (.)Berghman, 2006
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ويعرف إجرائياً بالتعلم الذي تقوم الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة
عمان بتوليده دعماً لمبادراتها اإلستراتيجية وتحسين قدرتها اإلستراتيجية التي تؤشر لسلوكياتها
اإلستراتيجية.
شركات صناعة األدوية :تعرف إجرائياً بأنها الشركات التي تقوم بصناعة وإنتاج وتسويق األدوية
البشرية على هيئة منتجات صلبة وسائلة وجرعات قابلة للحقن وغيرها من المستحضرات
الصيدالنية ،كذلك تقوم بصناعة وإبتكار األدوية البشرية ويكون لها حقوق اإلختراع واإلبتكار.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
( 7ـ  :)0المقدمة
إجمع العديد من الباحثين مثل  )2111( Sánchez, et al.,و  )2113( Banksو
 )2115( Janssen & Brumbyعلى أن التكيف من أكثر العوامل الحاسمة في تحديد بقاء
المنظمة أو زوالها ،ذلك ألن تغيرات البيئة يمكن تحملها لمدى زمني قصير .إذ يؤكد Porter

( )1996أن لكل منظمة استراتيجية شاملة تتمثل بتكيف المنظمة مع الظروف البيئية المحيطة بها.
ويشير النعيمي ( )2111إلى أنه تتأطر صورة تكيف الكثير من المنظمات مع التغيرات
البيئية با ستيعاب تلك التغيرات عند تحديد أهدافها وإيجاد اآلليات الكفيلة بمقابلتها واالستعداد
لمجابهتها.
وبهذا الصدد ،يتطلب من منظمات األعمال التكيف وفقاً لمتطلبات بيئتها الخارجية
والداخلية ،وهو ما يطلق عليه التكيف اإلستراتيجي  Strategic Adaptationوالذي يمثل مجموعة
من اآلليات واألساليب والراى الضرورية لمساعدة منظمات األعمال في إدامة وإيجاد التكامل بين
مختلف مكونات المنظمة الداخلية ومحيطها الخارجي بما يمكنها من بناء نظام إستراتيجي للضبط
والتحكم بمجريات أعمالها (.)Barth, 2003

( 7ـ  :)7التكيف اإلستراتيجي
أشار  )1985( Drazine & Van de Venإلى أن مفهوم التكيف اإلستراتيجي من منظور
المدخل الموقفي ،يمكن تفسيره من خالل ثالثة مناهج ،وهي :منهج االنتقاء ،المنهج التفاعلي
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ومنهج النظم .إذ يشير منهج االنتقاء إلى تطابق التكيف اإلستراتيجي بين محتوى عمل المنظمة
وهيكلها التنظيمي دون األخذ بنظر االعتبار التاثير في العالقة بين محتوى عمل المنظمة وهيكلها
التنظيمي .فيما يعنى منهج التفاعل بالنظر إلى التكيف اإلستراتيجي كونه التأثير الحاصل نتيجة
التكيف بين محتوى عمل المنظمة وهيكلها التنظيمي على االداء .فهذا النوع من التكيف يعمل على
تفسير االختالف في مستوى األداء من خالل التفاعل بين محيط المنظمة ومكوناتها .واخي اًرُ ،يظهر
منهج النظم بأنه عملية التوافق الداخلي بين كافة مكونات المنظمة الداخلية والتي تؤثر بشكل مباشر
على مستوى األداء ،إذ يركز هذا المنهج على التكيف بين محيط عمل المنظمة وهيكلها وأدائها
متعدد األبعاد (.)Mykhailivna, 2016
وبمنظور اكثر وضوحاً ،قدم  )1984( Venkatraman & Camillusتصنيفات استخدام
مصطلح التكيف في حقل اإلدارة اإلستراتيجية ،وذلك وفقاً لبعدين ،هما اإلطار المفاهيمي للتكيف
ومجال التكيف ،مستنتجين بذلك ستة مفاهيم مختلفة للتكيف اإلستراتيجي ،هي ( Yusof & Abdul

:)Aziz, 2008
 .1االهتمام بالتكيف ما بين اإلستراتيجية الموضوعة والظروف البيئية (العناصر الخارجية).
 .2التركيز على التكيف ما بين اإلستراتيجية الموضوعة والهيكل التنظيمي (العناصر الداخلية).
 .3تكامل منظوري التكيف االول والثاني (اإلستراتيجية الموضوعة وعناصر البيئة الداخلية
والخارجية).
 .4التفاعل ،وذلك من خالل العالقات مع المنظمات االخرى.
 .5التنسيق بين استراتيجية المنظمة الموضوعة وهياكل الوحدات التنظيمية للمنظمة نفسها
(العناصر الداخلية).
 .6االهتمام بتأثير التفاعل بين بيئة المنظمة وهيكلها على البقاء والفاعلية.
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وإستناداً لذلك ،قام الباحثون والمتخصصون في علم اإلدارة بصياغة عدة مفاهيم للتكيف
اإلستراتيجي من خالل إيمانهم بضرورة تكيف المنظمات مع بيئاتها وإبقائها فاعله.
عرف  )2116( O'Brien, et al.,التكيف اإلستراتيجي بأنه القدرة على الرد السريع
واإليجابي على المتغيرات البيئية المختلفة والمؤثرة في المنظمة والتي تتطلب القدرة على اتخاذ
الق اررات.
كما عرف  )2111( Tayauovaالتكيف اإلستراتيجي بأنه قبول حالة التغيير ومواجهة
التحدي البيئي وتقديم وتنفيذ اإلستراتيجيات الجديدة.
وأورد  )2111( Sánchez, et al.,التكيف االستراتيجي بأنه عملية توافق إستراتيجي بين
المنظمة والبيئة الخارجية من خالل تصميم مقاييس إستراتيجية تحليلية تتوافق مع المتغيرات البيئية.
وحدد الغالبي وإدريس ( )2115التكيف اإلستراتيجي بأنه عملية استجابة المنظمة للتغيرات
التي تحدث في بيئة األعمال الخارجية ووضعها الداخلي وضرورة تكيف حالتها وتصوراتها
ونشاطاتها وفقاً لهذا التغير.
وعليه ،فإن تكيف عناصر األنظمة الفرعية للمنظمة مع متطلبات البيئة المحيطة يؤدي إلى
تميز المنظمة وتحقيق حالة من التكامل للمنظمة ككل ،وهذا التطابق شرط ضروري للنجاح.
ويحدد  )1987( Fry & Smithالخصائص الثالث للتكيف اإلستراتيجي من خالل خاصية
التطابق والتفاعل والموقف .إذ ان االختالف بين التطابق والموقف يأتي من خالل أن التطابق يعبر
عن قوانين العالقة ،فيما يعبر الموقف عن حالة النظام الذي تعمل من خالله المنظمة .إذ أن هذه
المرحلة تركز على تحليل مكونات البيئة الخارجية للمنظمة ،بهدف تحديد الفرص والتهديدات.
فتحليل مكونات البيئة الخارجية للمنظمة يرتبط بتحديد مركزها اإلستراتيجي ،ومعرفة التغيرات البيئية
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الحاصلة ومدى تأثيرها على فعاليتها الداخلية ،ومن ثم تحديد قدرة المنظمة على اإلستفادة من
مواردها الداخلية.
وألغراض الدراسة الحالية فقد ُعرف التكيف اإلستراتيجي بأنه الحد الذي يمكن فيه للشركات
األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان من التجاوب والتفاعل مع أي تغيير في بيئة
أعمالها الداخلية أو تغير في البيئة الخارجية والمؤثر في عملها ومختلف نشاطاتها اإلدارية
واإلنتاجية والمالية والخدمية .وذلك من خالل:
 .1التغيير اإلستراتيجي
وُيعنى بالقضايا قصيرة وطويلة األمد التي تشغل المنظمة .ويكون التغيير اإلستراتيجي
شامالً ،ويتميز بقدر كبير ومتنوع من المداخل الفكرية وتشارك فيه كل المستويات التنظيمية
(الزيدي.)2111 ،
عرف  )2004( Robbinsالتغيير االستراتيجي بأنه أي تغيير يحصل في المنظمات من
حيث بيئتها أو هيكلها أو تقنياتها أو أفرادها .وحدد  )2116( Lynchالتغيير اإلستراتيجي بأنه
اإلدارة االستباقية للتغيير في المنظمات من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية المحددة .فيما ُيعرف
 )2119( Hill & Jonesالتغيير اإلستراتيجي بأنه عملية نقل المنظمة بوضعها الحالي تجاه
المستقبل المرغوب بهدف تحقيق تميزها التنافسي على المدى البعيد.
وعليه ،ترى الباحثة بأن نجاح المنظمات بات مرهوناً بالكيفية التي تدير بها تلك المنظمات هذا
التغيير .فالمنظمات غير القادرة على االستجابة السريعة لمتطلبات التغيير اإلستراتيجي أو إحداث
ذلك التغيير وتنفيذه بنجاح لن يكون بإمكانها البقاء في البيئة المعاصرة في حين أن المنظمات
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الناجحة هي المنظمات القادرة على توقع التغيير وتقدير ذلك التغيير واتخاذ ما يلزم من تغييرات
وتحسينات للتعامل معه.
صنف  )1995( Certo, et al.,التغيير اإلستراتيجي على أساس حاجة المنظمات الى
تغيير طفيف أو شامل الى خمسة مستويات ،وهذه المستويات هي:
 التغيير المستقر ،وهو عملية تكرار إلستراتيجية المنظمة ،وهذا الخيار ال يتطلب مهارات
جديدة ،إذ يعتمد هذا التغيير على رقابة النشاطات والتأكد من تنفيذها وعلى وفق ما هو مخطط له.
 التغيير الروتيني ،والذي يمثل عمليات ضبط للنشاطات التي تسعى المنظمة من خاللها إلى
جذب الزبون .فالمنظمات قد تغير من حمالتها اإلعالنية .أو تصميم الغالف أو تتبع سياسات
تسمى مرحلية ،كما أنها قد تغير الموزعين وأساليب التوزيع .إن الشيء المهم في هذا النوع من
التغيير هو تركيز أو إعادة تركيز المنتوج في ذهن الزبون.
 التغيير المحدود ،ويتضمن عرض منتجات جديدة لألسواق الجديدة داخل نفس صنف المنتوج
طرق إنتاج أو تسويق مختلفة
العام ،ففي حالة إنتاج منتوج جديد فإن ذلك ال يتطلب ُ
وتغيير جذرياً
اً
وإنما يتطلب إحداث تغيير محدود.
 التغيير الجذري ،وبموجبه تقوم المنظمة بتغيير جذري ،خصوصاً في حاالت الدمج .ويتطلب
هذا النوع من التغيير مواجهة المشاكل القانونية ،وصعوبات بين المنظمة الدامجة والمندمجة
ونزاعات بين الثقافات التنظيمية.
 إعادة التوجيه التنظيمي ،والذي يعتمد على حجم االختالف في العمل ،فهذا التوجيه يحتاج إلى
تغييرات في مهمة المنظمة كما يتطلب تطوير المجموعة الجديدة من المهارات والتكنولوجيا.
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 .2التفاعل مع البيئة
ويعكس الدرجة التي تتفاعل فيها منظمات مع بيئة عملها ،حيث ان هذا التفاعل يسير وفق
طرائق وآليات متعددة .ولكي يكون هذا التفاعل مجدياً يتطلب األمر االهتمام الجدي بمحتوى
المعلومات وكثافتها إضافة إلى التنوع والتعدد في مصادر الحصول على تلك المعلومات (بني
حمدان وإدريس.)2119 ،
ويؤكد  )2114( Johnson, et al.,أن التحليل البيئي يستند على تحليل مكونات البيئة
الداخلية والخارجية للمنظمة ،للوصول إلى نقاط القوة والضعف في بيئتها الداخلية ،واكتشاف
الفرص الممكن استثمارها والتهديدات التي تعيق عمل المنظمة في بيئتها الخارجية .إذ أوضح بني
حمدان وإدريس ( )2119بأن فحص البيئة الداخلية للمنظمة يمكنها من تشخيص مجاالت قوتها
وضعفها ،كما أن تشخيصها لبيئتها الخارجية يمكنها من تحديد الفرص والتهديدات الخارجة عن
سيطرتها ،وأن تفاعلها من محوري البيئة الداخلية والخارجية يمكنها من تعزيز مجاالت القوة لديها
واستخدامها في استغالل الفرص وتجنب التهديدات إلى أدنى حد ممكن ووضع خطط
وإستراتيجيات تُمكن من تحويل التهديدات إلى منافع لصالح المنظمة (الغالبي وإدريس.)2115 ،
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
المنظمات على البقاء واإلستمرار مرتبط بشكل كبير في قدرتها على التفاعل مع البيئة.
 .3التداؤب اإلستراتيجي
بشكل عام ،يقصد بالتدااب إحالل التعاون محل التنافس والتصا رع ،والذي غالبا ما يؤدي
إلى جهود مشتركة في السيطرة على المخاطر والتهديدات (.)Chen, et, al., 2008
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إذ ُعرف التدااب اإلستراتيجي بأنه الترابط والعالقة الهادفة بين جزأين أو أكثر لتقاسم
األهداف والسعي لتحقيق الفوائد المتبادلة والعمل بأعلى مستوى من التعاون واالعتمادية ( Pansiri,

 .)2005كما عرفه إسماعيل ( )2111بأنه التعاون والتفاعل بين األجزاء داخل المنظمة ،بحيث أن
كل جزء من هذه األجزاء يؤدي دوره ويساعد األجزاء األخرى بما يصب في األداء الكلي للمنظمة.
وعليه ،ترى الباحثة بأن التدااب اإلستراتيجي يسمح بإحالل التعاون ،من خالل استغالل
قدرات المنظمة المتوافرة وصوالً لتحقيق أهدافها.
لقد حدد  )2113( Nivenمجموعة من المبادئ التي تساهم وبشكل فعال في إيجاد حالة
من التدااب اإلستراتيجي في المنظمات ،وهي:
 فريق تنفيذ يقر ويوافق على أن تدفق العمل يتم بشكل متسلسل ويعطي الخصائص الفريدة لكل
مجموعة ولكل فريق.
 تمثل االتصاالت وتطوير عملياتها مراحل حرجة من المفترض االهتمام بها عندما يتم العمل
بمفهوم التدااب اإلستراتيجي عبر مستويات المنظمة المختلفة.
 إن تقاسم المعارف والمهارات بين المجموعات وفرق العمل أمر ضروري إليجاد حالة من
التدااب اإلستراتيجي في العمل.

( 7ـ  :)3األداء اإلستراتيجي
أوضح إدريس والغالبي ( )2119بأن أداء المنظمة يرتبط بقوتها وينبثق نتيجة توجهها
اإلستراتيجي بما يعزز قدرتها على التميز في األداء ،وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المنظمة
في تحسين وتطوير إمكانات المنظمة على المدى البعيد ،فاألداء ما هو إال ترجمة لرسالة المنظمة
وإستراتيجياتها إلى مجموعة من المبادرات الهادفة لتحقيق أهدافها.
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عرف  )2009( Richard, et al.,األداء بأنه نتائج المنظمة المحددة ،والمتضمنة مؤشرات
األداء المالي ،ومؤشرات األداء السوقي ومؤشرات األداء المرتبطة بأصحاب المصلحة.
فيما حدد  )2012( Shahzad, et al.,األداء بأنه درجة تحقيق المنظمة لرسالتها .أما
 )2012( Wheelen & Hungerفقد حددا األداء بأنه النتائج النهائية لنشاطات المنظمة.
وقد بين البغدادي والعبادي ( )2111بأن األداء يساعد منظمة األعمال في الكشف عن:
 .1المـ ــدى ال ـ ــذي تتكي ـ ــف وتس ـ ــتجيب بـ ــه إل ـ ــى التغيــ ـرات البيئي ـ ــة مـ ــن خ ـ ــالل األه ـ ــداف المح ـ ــددة
وإستراتيجيات تحقيقها والموارد الموظفة لتحقيق تلك األهداف.
 .2مستوى التنسيق بين مكونات المنظمة وهيكلها التنظيمي في تنفيذ األهداف.
منظور متعدد األبعاد ،والذي يتضمن نوعين
ويرى  )2003( Agarwal, et al.,بأن األداء
اً
من المؤشرات ،هي:
 مؤشرات األداء الحكمية مثل خدمة الزبائن ووالئهم.
 مؤشرات األداء الهدفية مثل العائد على االستثمار.
أما ما يتعلق باألداء اإلستراتيجي ،فقد عرفه  )2113( Cokinsبأنه ترجمة خطط المنظمة
إلى محصالت تساعد متخذي القرار في المنظمة من االستجابة وبفاعلية للتغيرات الحاصلة.
وفي السياق نفسه يرى عبيد ( )2113أنه يمكن النظر إلى األداء اإلستراتيجي بمنظور
موقفي يحقق الموازنة بين متطلبات البقاء بأمد المنظور اإلستراتيجي ،حيث إن لألداء اإلستراتيجي
أسبقيات ِوفق مؤشرين هما دورة حياة المنظمة ومستوى الربحية.
أن مفهوم األداء اإلستراتيجي من المفاهيم الواسعة وتشتمل في مضامينها
مما تقدمّ ،
ُيستدل ّ
على العديد من الجوانب ،فمنهم من ركز في تعريفه على قدرة وكيفية إستخدام المنظمة لمواردها
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ومواءمتها مع قدراتها لتحقيق األهداف ،كما ربطت تعاريف أخرى بين قدرة المنظمة على الموائمة
بين متغيرات البيئة وتحقيقها لألهداف.
يكتسب مفهوم األداء اإلستراتيجي أهمية كبيرة بالنسبة لجميع التنظيمات ،وذلك ألن قدرة
النظام على االستقرار والنمو والبقاء إنما تتوقف على أدائه ،فهو يرتبط بوجود التنظيمات أو
تالشيها وانهيارها ،كما ُيعد من المفاهيم الجوهرية التي شغلت أهمية في الفكر اإلداري بشكل عام
ومنظمات األعمال بشكل خاص كونه يرتبط بقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها ،فضالً عن إرتباطه
بوجودها ،إذ ُيعد ضرورة تسعى المنظمات باستمرار لقياسه ما دامت باقية ،وفي هذا السياق يشير
أن لألداء اإلستراتيجي انعكاسات كبيرة على المنظمات تتمثل في قدرة تلك
 )1981( Hoferإلى ّ
المنظمات على تحقيق أهدافها وبالتالي ،فإن أهميته بالنسبة لمنظمات األعمال يمكن استقرااها من
خالل:
 .1تعدد المتغيرات والظروف التي يرتبط بها فالبيئة هي األكثر تأثي اًر في أداء المنظمة المتعددة.
 .2إرتباط التحوالت اإلستراتيجية للمنظمة باألداء بما يزيد من تركيز وإهتمام المنظمات باألداء
وأهميته وجوانبه المختلفة من نتائج ومقاييس.
 .3إرتباط األداء بوجود المنظمات ،وبالتالي فإن االهتمام به يبقى مستم اًر طالما بقيت المنظمات
موجودة.
في حين أشار ادريس والغالبي ( )2119إلى أهمية األداء اإلستراتيجي من خالل:
 .1البعد النظري ،وذلك من خالل إشتماله على جميع مضامين ونظريات اإلدارة سواء بشكل
ضمني أو بشكل مباشر.
 .2البعد التجريبي ،من خالل إستخدام معظم بحوث علم اإلدارة لألداء في اختبار اإلستراتيجيات
المختلفة والعمليات الناتجة عنها.
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 .3البعد اإلداري ،وتظهر أهميته من خالل اهتمام قيادة المنظمات بنتائج األهداف واإلستراتيجيات
والسياسات إعتماداً على نتائج األداء.
وإعتماداً على ما تقدم ومن خالل القراءات في موضوع األداء اإلستراتيجي ،ترى الباحثة
إن تحديد الجوانب اآلتية مهم لتأطير الهيكل العام لقياس األداء اإلستراتيجي:
ّ
إن قياس األداء اإلستراتيجي ال بد أن يقترن بقياس مدى تحقيق المنظمة ألهدافها.
ّ .1
إن األهداف في أية منظمة تتعدد مستوياتها ،فأهداف المستوى األدنى مشتقة من أهداف
ّ .2
المستوى األعلى للمنظمة فال بد أن تتعدد المقاييس تبعاً لذلك.
إن تقويم األداء اإلستراتيجي له أهداف متعددة تؤثر في تحديد مقاييس المعلومات ومصادرها.
ّ .3
حدد  )2111( Grantو  )2113( De waalامكانية دراسة األداء اإلستراتيجي بأستخدام
أحد المداخل اآلتية:
 .1مدخل تعظيم الربح Profit Maximization

يستند هذا المدخل إلى افتراضات مفادها أن الربحية هي أساس البقاء لألمد البعيد ،وأن
المنافسة تحتاج إلى تحقيق الربح لتغطية نفقات رأس المال ،وأن مصلحة المستفيدين
 Stakeholdersتقتضي الحصول على الربح لتحسين نوعية الحياة وضمان البقاء والنمو.
 .2مدخل تعظيم قيمة المساهمين Shareholders Value Maximization

يفترض هذا المدخل أن المنظمات تهدف إلى تعظيم ثروة المالكين من خالل تعظيم قيمة
ويعد مؤشر تعظيم القيمة السوقية للمنظمة وأسهمها أهم مؤشرات هذا المدخل من خالل
األسهمّ .
تعظيم العائد المتوقع أو بحساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة.
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 .3مدخل القيم التنافسية Competing Value

بموجب هذا المدخل يصنف األداء اإلستراتيجي استناداً إلى مؤشرين ،األول هو مستوى
التركيز ( )Focusإن كان األداء داخلياً أو خارجياً من خالل عالقة المنظمة بالبيئة ،والثاني الهيكل
( )Structureفيما إذا كان مستق اًر ( )Stableاو مرناً (.)flexible
 .4مدخل تعظيم القيمة المضافة Value Added Maximization

ووفق هذا المدخل ،فإن األداء اإلستراتيجي هو دالة لألداء المالي والتشغيلي ومعدل اإلبداع
ورضا الزبون ،إذ يحـول هـذا المـدخل األهـداف اإلستراتيجية إلى أهداف تشغيلية على مستوى
األعمال والمستـوى الوظيفي لخلق القيمة المضافة ،طور هذا المدخل كل من ()Robert Kaplan
و ( )David Nortonوأطلق عليه .Balanced Scorecard
 .5المقارنة المرجعية Benchmarking

يعتمد هذا المدخل على المقارنة كأساس لتحسين األداء ،كما يعتمد هذا المدخل على اختيار
مجموعة من عوامل النجاح الحرجة لتقويم األداء الحالي ،ومن ثم تحديد العوامل التي تعزز القدرة
على التنافس.
وأوضح  )2115( Krikendallأن أهم العوامل التي تؤثر في األداء اإلستراتيجي وخالل عقد
من الزمن كانت تتضمن:
 الدافعية التنظيمية حيث تمكن الدافعية التنظيمية العاملين من فهم التكامل مع رسالة المنظمة
من خالل ربط تأريخ المنظمة مع اإلستراتيجية المتداولة ،والربط بين ثقافة المنظمة وإستراتيجيتها
ودرجة الحافز لتنفيذ هذه اإلستراتيجية.
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 البيئة الخارجية إذ يكمن تأثير البيئة من خالل الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية
ويتضمن درجة تفاعل التنظيم مع تلك البيئة ،إذ أن األداء سيزداد بواسطة فهم البيئة وباستخدام
المعرفة للتأثير على تلك البيئة.
 طاقة التنظيم والتي تسعى إلى قيادة نجاح إستراتيجية التنظيم وكذلك المهارات التي تستخدم
لخلق األساس الذي يحتاجه التنظيم في بناء العالقات الداخلية الضرورية (التحالفات اإلستراتيجية،
العالقات مع الحكومة ،المجهزين اإلستراتيجيين).
ولقياس األداء اإلستراتيجي في الدراسة الحالية ،فقد عمدت الباحثة لالستناد للمؤشرات المحددة من
قبل  )2114( Kaplan & Nortonو )2111( Kaplan & Nortonو Croteau & Raymond

) (2004و) Agarwal, et al., (2003والمتضمن سرعة االستجابة واإلبداعات المستمرة والتعلم
اإلستراتيجي.
 .1سرعة االستجابة
تنامت الحاجة إلى سرعة االستجابة بوصفها شكالً من أشكال تمايز المنظمة وبعداً تنافسياً
ال غنى عنه في ظل تزايد أهمية الوقت للزبون وخاصة عند اإلنتاج وفقاً للطلب (المعموري،
 .)1999إذ يقصد بسرعة االستجابة تقديم المنتج  /الخدمة في الموعد المحدد ( Chase, et al.,

 .)2006فالكثير من المنظمات تسعى لتوسيع قاعدتها مع الزبائن من خالل التركيز على سرعة
تقديم المنتج  /الخدمة الى الزبون ،والذي يعبر عنه بثالثة أوقات (المعموري:)2112 ،
 الوقت المنقضي بين تلقي الطلبية من الزبون وتلبيتها.
 الوقت المحدد اليصال المنتج  /الخدمة الى الزبون.
 الوقت المستغرق من توليد الفكرة إلى التصميم النهائي واالنتاج.
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ان قابلية المنظمة علــى سرعة االستجابة يمكنها مــن تسليم منتجاتها  /خدماتها الــى الزبائن
باقل انحراف ممكن فــي الوقت ).(Chase, et al., 2006
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
المنظمة من وجهة نظر الزبائن.
 .2اإلبداعات المستمرة
تنبثق أهمية اإلبداعات المستمرة من خالل استكشاف الفرص الجديدة في البيئة الخارجية
ومراقبة أعمال المنافسين التي تحتاج المنظمة إلى معلومات إستراتيجية لتطوير المنتجات والخدمات
بشكل يختلف عن المتبع في القطاع الذي تعمل فيه المنظمة ( .)Johnson, et al., 2008إذ أكد
الدوري ( )2113بأن تبني مدخل اإلبداعات المستمرة في األعمال قد نشأ بسبب التغير السريع في
البيئة والمنافسة العالية التي تتطلب اإلستجابة لمتغيرات المواقف البيئية في ظل الظروف غير
المؤكدة .لذا حدد المسعودي ( )2117اإلبداعات المستمرة بأنها عملية نظامية مستمرة لفهم أحداث
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
تستطيع أن تحتفظ بميزتها التنافسية والبقاء في ظل التغيرات الموجودة في عالم اليوم إال من خالل
اإلبداعات المستمرة؛ ألن المنظمات ذات اإلبداعات المستمرة تستطيع أن تحتفظ بمتراكم من الخبرة
والفرص الموجودة في البيئة إحتفاظاً يمكنها من أن تستجيب لألفكار واألنشطة التي تجعلها
محافظة على نموها وربحها ) .(Hill & Jones, 2009لذلك ،أكد المسعودي ( )2117على وجود
مجموعة من األسباب التي تلزم المنظمات بتبني مدخل اإلبداعات المستمرة وهي:
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 إن البيئة الخارجية تتغير باستمرار وإن هذا التغير يتطلب في بعض األحيان إيجاد قواعد
جديدة للعبة.
 إن حياة أي عمل تجاري حياة محدودة ولكي تستمر المنظمات وتبقى فإن الدافع للكفاءة يجب
دمجه مع اإلمتياز في الريادة ومن خالل اإلبداعات المستمرة فإن أعماالً جديدة يجب أن تظهر قبل
تدهور األعمال القديمة.
وهنا تؤكد الباحثة أن سعي المنظمات الصناعية الدائم نحو التفوق والتميز إنما يحتاح منها
إبداعات مستمرة في منتجاتها بما يالئم إحتياجات الزبائن وتوقعاتهم وأن هذه اإلبداعات المستمرة
تحتاج موارد من المفترض أن تمتلكها المنظمات وذلك لتحقيق التفوق على المنافسين باألمديين
القصير والبعيد.
 .3التعلم اإلستراتيجي
ويشــير إلــى أنــه إســتراتيجية تهــدف إلــى تعّلــم القـدرات الديناميكيــة ( .)Thite, 2004ويشــير
الســالم ( )2115إلــى أن الــتعّلم اإلســتراتيجي ينصــب علــى رصــد متغيـرات البيئــة الخارجيــة لتشــخيص
الموجود من الفرص والتوجه نحو اسـتثمار أفضـلها لصـالح المنظمـة ،ومـن ث ّـم العمـل علـى تشـخيص
أبـ ــرز التهديـ ــدات أو المشـ ــكالت التـ ــي تعرقـ ــل عمـ ــل المنظمـ ــة ،وهـ ــي تتوجـ ــه نحـ ــو تحقيـ ــق أهـ ــدافها
اإلستراتيجية ،وبـذلك يركـز هـذا النـوع مـن الـتعّلم بشـكل مباشـر علـى تحديـد موقـع المنظمـة فـي إطـار
تلك المتغيـرات .ويـرى  )2116( Berghmanأن الـتعّلم اإلسـتراتيجي عمليـة دقيقـة قابلـة للتكـرار مـن
أجــل توليــد مبــادرات عمــل جديــدة خــالل مســيرة عمــل المنظم ـة ،باالضــافة الــى أنــه يــؤدي إلــى زيــادة
فاعليــة القــدرات الديناميكيــة للمنظمــة ،ومــن ثـ ّـم القــدرة علــى زيــادة مبــادرات اإلبــداع اإلســتراتيجي فيهــا.
كما يرى  )2008(Tallon, et..al ,أن التعّلم اإلستراتيجي يعزز من قدرات المنظمة على االستجابة
للتغيرات الحاصلة في بيئة عملها .إضافة إلـى أنـه يـؤدي دو اًر فـاعالً فـي تجسـيد القيمـة اإلسـتراتيجية
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للمنظمــة (الخفــاجي .)2115 ،ويؤكــد

 )2006( Morales and Montesعلــى أن تنفيــذ عمليــة

الــتعّلم اإلســتراتيجي مــن شــأنها أن تــزود المنظمــة بسلســلة مــن اآلليــات التــي تحقــق مــن خاللهــا م ازيــا
ن
أداء متفوقـاً يمكنهـا مـن التنـافس والحفـاظ علـى موقعهـا
عديدة يجدها المنافسو صعبة التقليد ،وتولـد ً
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.

( 7ـ  :)4الدراسات السابقة العربية واألجنبية
 -دراسة  )2114( Jenningsبعنوان "Strategic adaptation: A uni or multi

?."dimensional concept
هدفت الدراسة إلى تطوير مقياس متعدد األبعاد للتكيف االستراتيجي ومن ثم إختباره لتحديد
مدى صالحيته .ولتحقيق أهداف الدراسة تم تجميع البيانات من ( )216شركة ،وتم استخدام أنموذج
المعادلة البنائية للتحقق من المقياس المطور .وتوصلت الدراسة إلى بناء مقياس للتكيف
االستراتيجي متضمناً ثالثة أبعاد رئيسة هي تبني التغيير االتستراتيجي والتفاعل مع البيئة والتدااب
االستراتيجي و( )15فقرة.
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التكامل وإعادة هندسة
 دراسة محمد ( )2118بعنوان "انعكاسات تنفيذ استراتيجيةُ
األعمال على األداء اإلستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن :دراسة حالة في الشركة العامة
لصناعة األلبسة الجاهزة في الموصل".
التكامل وإعادة هندسة األعمال
هدفت الدراسة إلى بيان طبيعة العالقة بين تنفيذ استراتيجية
ُ
على األداء اإلستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن في الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة
بالموصل .تكون مجتمع الدراسة من الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة في الموصل ،أما عينة
الدراسة فقد شملت ( )113من المديرين الذين يمثلون القيادات في الشركة المبحوثة والذين تم
اختيارهم بالطريقة العمدية القصدية .وقد تبنت الباحثة منهج دراسة الحالة في ظل اعتماد مجموعة
من األدوات في جمع البيانات متمثلة بالمقابالت الشخصية والزيارات فضال عن استمارة االستبانة.
التكامل وإعادة هندسة
وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقات ارتباط معنوية بين تنفيذ استراتيجية
ُ
التكامل وإعادة هندسة
األعمال واألداء اإلستراتيجي في الشركة المبحوثة .ويؤثر تنفيذ استراتيجية
ُ
األعمال معنوياً في األداء اإلستراتيجي ومن خالل المنظورات األربعة لبطاقة األداء المتوازن ،وكان
التأثير في منظور الزبون أوالً يليه منظور العمليات الداخلية ،ومن العوامل التي ساهمت بقوة في
هذا التأثير عامل العمليات يليه ،عامل التقانة ،ثم عامل نظم المعلومات وعامل القيادة.
 دراسة الميالي ( )2111بعنوان "دور إدارة المعرفة في استثمار رأس المال البشريلتحقيق األداء اإلستراتيجي :دراسة تطبيقية في معمل سمنت الكوفة".
هدفت الدراسة إلى معرفة دور إدارة المعرفة في استثمار رأس المال البشري وأثرهما في تحقيق
األداء اإلستراتيجي في معمل سمنت الكوفة بالعراق .مثل مجتمع الدراسة جميع المدراء في معمل
سمنت الكوفة بالعراق ،فيما شملت عينة الدراسة ( )41مدي اًر من العاملين في معمل سمنت الكوفة
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بالعراق والذين تم اختيارهم عشوائياً .تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي .وتوصلت الدراسة إلى
العديد من النتائج أبرزها أن هنالك عالقة ارتباط معنوية بين عمليات إدارة المعرفة واألداء
اإلستراتيجي وهنالك عالقة ارتباط معنوية بين فعاليات رأس المال البشري واألداء اإلستراتيجي.
 -دراسة  )2111( Tayauovaبعنوان " The Impact of International

."Entrepreneurial Orientation on Strategic Adaptation
هدفت هذه الدراسة إلى فحص العالقة بين التوجه الريادي الدولي والتكيف اإلستراتيجي
لدى الشركات العاملة في كازاخستان وقيرغيزستان .تكون مجتمع الدراسة من ( )285شركة تركية
هي أعضاء في جمعية رجال األعمال القيرغيزستانية التركية والتي تقع في كازاخستان
وقيرغيزستان .أما عينة الدراسة فقد شملت مالكي ومديري ( )114شركة من شركات مجتمع الدراسة
والبالع عددهم ( )114فرداً .لجأ الباحث إلى المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة تم إعدادها
خصيصاً 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
وقيرغيزستان.
 دراسة  )2111( Sánchez, et al.,بعنوان " Innovation ManagementPractices, Strategic Adaptation, and Business Results: Evidence from the

."Electronics Industry
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كيف أن الممارسات المختلفة إلدارة اإلبداع ترتبط بالنمو
والربحية متوسطة وبعيدة المدى اللذان يعكسان مستوى التكيف اإلستراتيجي .تكونت عينة الدراسة
من ( )221شركة من قطاع الصناعة ،واالتصاالت ومجموعات األجهزة الدقيقة .وأُِتبع المنهج
الوصفي التحليلي من خالل استبانة اعدت خصيصاً لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها.
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وتوصلت الد ارسة إلى العديد من النتائج أبرزها بأن الممارسات المختلفة إلدارة اإلبداع ترتبط بعالقة
ايجابية بتحقيق الشركات محل الدراسة للتكيف اإلستراتيجي.

 دراسة  )2111( Brei; D'Avila; Camargo & Engelsبعنوان " The Influence ofAdaptation and Standardization of the Marketing Mix on Performance: a

."Meta-Analysis
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العالقة بين االستراتيجيات والمعايير وتبني المزيج التسويقي
واالداء في المحتوى الدولي .أجريت الدراسة على عينة مكونة من ( )23دراسة نشرت ما بين عام
 1992وعام  .2111وتم تحليل العينة باإلستناد على مقياس التأثير أو قوة العالقة ما بين المعايير
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
بتبني المزيج التسويقي لما له من تأثيرات ايجابية على األداء.
 دراسة الياسري وآخرون ( )2112بعنوان "أثر عمليات إدارة المعرفة في األداءاإلستراتيجي :دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات األوسط".
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر عمليات إدارة المعرفة في األداء اإلستراتيجي في جامعات الفرات
األوسط بالعراق (كربالء وبابل والكوفة والقادسية) .تكون مجتمع الدراسة من جامعات الفرات
األوسط بالعراق البالع عددها ( )4جامعات وهي (كربالء وبابل والكوفة والقادسية) .أما عينة
الدراسة  ،فقد شملت ( )82فرداً من القيادات في الجامعات من العمداء ومعاونيهم وراساء األقسام.
وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي .وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود تأثير
دال احصائياً لعمليات إدارة المعرفة في األداء اإلستراتيجي في جامعات الفرات األوسط بالعراق.
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 دراسة  )2012( Abdulkadir, et al.,بعنوان " Effects of StrategicPerformance Appraisal, Career Planning and Employee Participation on

."Organizational Commitment: An Empirical Study
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر تقييم األداء اإلستراتيجي والتخطيط الوظيفي ومشاركة
العاملين على اإللتزام التنظيمي في قطاع البنوك النيجيرية .تكون مجتمع الدراسة من ( )24بنكاً
نيجيرياً ،أما عينة الدراسة فقد شملت ( )19بنكاً مسجالً في سوق نيجيريا المالي .فيما تكونت وحدة
التحليل من ( )34فرداً يعملون في البنوك عينة الدراسة .وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن تقييم األداء اإلستراتيجي والتخطيط الوظيفي
ومشاركة العاملين تؤثر على اإللتزام التنظيمي في قطاع البنوك النيجيرية.
 دراسة الياسري وحسين ( )2113بعنوان "أثر عمليات إدارة المعرفة والتعلم التنظيمي فياألداء اإلستراتيجي :دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات
األوسط".
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر عمليات إدارة المعرفة والتعلم التنظيمي في األداء اإلستراتيجي في
جامعات الفرات األوسط بالعراق وهي (كربالء وبابل والكوفة والقادسية) .تكون مجتمع الدراسة من
جامعات الفرات األوسط بالعراق البالع عددها ( )4جامعات (كربالء وبابل والكوفة والقادسية) .أما
عينة الدراسة ،فقد شملت ( )82فرداً من القيادات في الجامعات من العمداء ومعاونيهم وراساء
األقسام .وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي .وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها
وجود تأثير دال إحصائياً لعمليات إدارة المعرفة والتعلم التنظيمي في األداء اإلستراتيجي في
جامعات الفرات األوسط بالعراق.

34

 -دراسة  )2113( Banksبعنوان " Exploring Small-Business Change and

."Strategic Adaptation in an Evolving Economic Paradigm
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد كيف أن قادة األعمال الصغيرة في مقاطعة Pennsylvania

لديهم تكيف إستراتيجي للتغيرات االقتصادية .تكونت عينة الدراسة من ( )21قائداً لعمل صغير
في مقاطعة  .Pennsylvaniaلتحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانات من خالل المقابلة .وتوصلت
الدراسة إلى العديد من النتائج ابرزها أن قادة األعمال الصغيرة في مقاطعة  Pennsylvaniaلديهم
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.
 دراسة راضي وحسين ( )2114بعنوان "تأثير مـمارسات إدارة الموارد البشريــة في األداءاإلستراتيجي :دراسة تحليلية آلراء القيادات الجامعية في كليات جامعة القادسية".
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير مـمارسات إدارة الموارد البشريــة في األداء
اإلستراتيجي في كليات جامعة القادسية بالعراق .تكون مجتمع الدراسة من كافة القيادات الجامعية
العاملين بجامعة القادسية بالعراق .أما عينة الدراسة فقد شملت ( )61قائداً موزعين على ( )13كلية
في جامعة القادسية من العمداء ومعاونيهم وراساء األقسام .وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود تأثير دال إحصائياً لمـمارسات إدارة الموارد
البشريــة في األداء اإلستراتيجي في كليات جامعة القادسية بالعراق.
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 دراسة  )2015( Thoumrungrojeبعنوان " The Moderating Roles ofOrganizational Learning and Strategic Flexibility on Marketing Strategic

."Change and Business Performance: Evidence from Firms in Thailand
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الدور المعدل للتعلم التنظيمي والمرونة اإلستراتيجية في
العالقة بين التغيير اإلستراتيجي التسويقي وأداء األعمال في الشركات التايالندية .تكونت عينة
الدراسة من ( )551وحدة أعمال استراتيجية تعمل في تايالند .وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن هناك عالقة إرتباط إيجابية بين التغيير
اإلستراتيجي التسويقي وأداء األعمال في الشركات التايالندية ،وأن كال من التعلم التنظيمي والمرونة
اإلستراتيجية تلعب دو اًر معدالً في العالقة بين التغيير اإلستراتيجي التسويقي وأداء األعمال في
الشركات التايالندية.
 -دراسة  )2015( Janssen & Brumbyبعنوان " Strategic Adaptation to Task

."Characteristics, Incentives, and Individual Differences in Dual-Tasking
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة كيف يمكن لألفراد عند تعدد مهامهم تبني استراتيجية مثلى
لتحقيق المهام الموكلة لهم .أجريت الدراسة على ( )24مشاركاً يعملون في شركات مزدوجة المهام.
وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى أن التغير في المهام والتعويضات
النقدية معاً يؤثر على االستراتيجية المتبناة من قبل األفراد في تحقيق المهام الموكلة لهم .وأن
التغيير في االستراتيجية المتبناة تؤثر على مستويات أدائهم في كل مهمة ،وهو ما ينعكس بالنتيجة
النهائية على أداء المنظمة الكلي.
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 دراسة إدريس والربيعي ( )2116بعنوان "دور الالتأكد البيئي في عالقة الريادةاإلستراتيجية بالتكيف اإلستراتيجي".
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الالتأكد البيئي في عالقة الريادة اإلستراتيجية بالتكيف
اإلستراتيجي في شركات االتصاالت الخلوية بالممكلة األردنية الهاشمية من خالل التعرف على أثر
الريادة اإلستراتيجية والالتأكد البيئي على التكيف اإلستراتيجي في شركات االتصاالت الخلوية
بالمملكة األردنية الهاشمية وبيان أثر الريادة على التكيف اإلستراتيجي في المملكة األردنية الهاشمية
بوجود الالتأكد البيئي .وقد تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وذلك باستخدام األسلوب
التطبيقي .تكونت عينة الدراسة من المديرين وراساء األقسام العاملين في شركات االتصاالت
الخلوية في المملكة األردنية الهاشمية والبالع عددهم ( .)73وتوصلت إلى وجود أثر ذي داللة
إحصائية للريادة اإلستراتيجية والالتأكد البيئي على التكيف اإلستراتيجي في شركات االتصاالت
الخلوية في المملكة األردنية الهاشمية .ووجود أثر ذي داللة إحصائية للريادة اإلستراتيجية على
التكيف اإلستراتيجي في شركات االتصاالت الخلوية في المملكة األردنية الهاشمية بوجود الالتأكد
البيئي.

( 7ـ  :)5ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:
 .1من حيث القطاع :على حسب علم الباحثة تم إجراء غالبية الدراسات السابقة على منظمات
غير عربية باإلضافة إلى بعض المنظمات العربية مثل شركات االتصاالت والبنوك التجارية
ومؤسسات التعليم العالي ،في حين تم تطبيق الدراسة الحالية على الشركات األردنية لصناعة
األدوية المدرجة في بورصة عمان.
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 .2من حيث األهداف :تباينت توجهات الدراسات السابقة من حيث تعرف الدور والعالقة والتأثير.
في حين هدفت الدراسة الحالية إلى بيان أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي في تحقيق األداء
اإلستراتيجي للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.
 .3من حيث المنهج :تعتبر الدراسة الحالية دراسة وصفية تحليلية لكونها تأخذ وجهة نظر كافة
المديرين ونوابهم ومساعديهم وراساء األقسام العاملين بالشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة
في بورصة عمان.
أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ،فتتمثل بالتعرف على مفهوم
ومضامين التكيف واألداء اإلستراتيجي ،مما يفيد في تكوين اإلطار النظري للدراسة ،إضافة إلى
اإلفادة من الدراسات السابقة في تطوير االستبانة الخاصة بالدراسة

الحالية.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة
(الطريقة واإلجراءات)
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة
( 3ـ  :)0المقدمة
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي في تحقيق األداء
اإلستراتيجي في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان .إذ تضمن هذا
الفصل وصفا لمنهج الدراسة ،ومجتمعها وعينتها ،وأدواتها ،ومتغيراتها واالساليب اإلحصائية
الالزمة ،واختبار التحقق من مالءمة البيانات للتحليل اإلحصائي.

( 3ـ  :)7منهج الدراسة
على الرغم من تعدد المناهج العلمية التي يمكن استخدامها في البحوث والدراسات العلمية
كالمنهج الوصفي والتجريبي ودراسة الحالة والمنهج المقارن ،إعتمدت الباحثة في دراستها الحالية
على المنهج الوصفي ـ التحليلي من خالل دراسة العالقة بين جميع المتغيرات الرئيسة والفرعية
والمستمدة من خالل االستبانة المعدة خصيصاً لتحقيق أهداف للدراسة الحالية ،وتم استخدام الرزمة
اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSوبرنامج  Amosلتحليل بيانات الدراسة األولية.

( 3ـ  :)3مجتمع الدراسة
تكون من الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان والبالع عددها ()6
شركات ،وهي دار الدواء للتنمية واالستثمار ،والمركز العربي للصناعات الدوائية ،والشرق األوسط
للصناعات الدوائية والكيماوية ،واألردنية إلنتاج األدوية ،والحياة للصناعات الدوائية ،وفيالدلفيا
لصناعة األدوية.
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( 3ـ  :)4وحدة المعاينة والخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة
تكونت من كافة المديرين ونوابهم ومساعديهم وراساء األقسام العاملين بالشركات األردنية
لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان ،والبالع عددهم ( )241وبطريقة المسح الشامل.
وتم توزيع ( )241استبانة ،وبلع عدد االستبانات المسترجعة ( )211استبانة بنسبة بلغت
( )%83.75من عدد االستبانات الموزعة .وبعد فحص االستبانات المسترجعة ،تبين أن ()21
استبانة غير صالحة وغير مكتملة البيانات .وبهذا أصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل ()181
استبانة بنسبة مئوية بلغت ( )%75من عدد االستبانات الموزعة .وكما هو موضح بالجدول (- 3

.)1
الجدول ()1 - 3
عدد االستبانات الموزعة والراجعة والصالحة للتحليل

توضح الجداول ( )6 - 3( ، )5 - 3( ، )4 - 3( ، )3 - 3( ، )2 - 3الخصائص
الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة المعاينة من حيث (الجنس  ،والعمر  ،والمؤهل العلمي  ،عدد
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سنوات الخبرة والمسمى الوظيفي) .فقد بينت النتائج المعروضة في الجدول ( )2 - 3أن %66.7

من أفراد وحدة المعاينة هم من الذكور ،وأن  %33.3من أفراد وحدة المعاينة هم من اإلناث.
الجدول ()2 - 3
توزيع أفراد وحدة المعاينة حسب متغير الجنس

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

هم ممن تتراوح أعمارهم من  31إلى  35سنة ،كما أظهرت النتائج أن  %27.2هم ممن تتراوح
أعمارهم من  36إلى  41سنة ،كما تبين أن  %12.2هم ممن تتراوح أعمارهم من  41إلى  45سنة،
وأن  %10.6هم ممن تتراوح أعمارهم من  46إلى  51سنة .وأخي اًر ،أظهرت النتائج أن  %9.4هم
ممن تتراوح أعمارهم من  51سنة فأكثر.
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الجدول ()3 - 3
توزيع أفراد وحدة المعاينة حسب متغير العمر

كما يوضح الجدول ( )4 - 3أن  %76.7هم من حملة شهادة البكالوريوس في
اختصاصاتهم ،وأن  %5هم من حملة شهادة الدبلوم العال ،كما بلغت نسبة حملة شهادة الماجستير
في اختصاصاتهم ما مجمله  .%16.7وأخي اًر ،فإن  %1.7هم من حملة شهادة الدكتوراه.
الجدول ()4 - 3
توزيع أفراد وحدة المعاينة حسب متغير المؤهل العلمي

وبالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة ،فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول ( )5 - 3أن
ما نسبته  %12.8هم ممن تقل عدد سنوات خبرتهم العملية عن  5سنوات ،وأن %14.4هم ممن
تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  – 6أقل من  11سنوات ،وأن  %39.4هم ممن تتراوح عدد
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سنوات خبرتهم العملية من  – 11أقل من  15سنة ،وأخي اًر ،تبين أن إجمالي النسبة المئوية
للمبحوثين ممن لديهم خبرة  15سنة فأكثر بلغت .%33.3

الجدول ()5 - 3
توزيع أفراد وحدة المعاينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة

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

هم من المديرين ،وأن  %11.7هم من نواب ومساعدي المديرين ،كما أن  %22.8هم من مديري
اإلدارات ،وأخي اًر ،تبين أن  %63.9هم من راساء األقسام.
الجدول ()6 - 3
توزيع أفراد وحدة المعاينة حسب متغير المنصب الوظيفي
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( 3ـ  :)5أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات
تم استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات ،وهما:
المصادر الثانوية :سعت الباحثة في هذا الجانب لمراجعة األدبيات من خالل تحليل أراء الباحثين
ممن كتبوا في مجال الدراسة الحالية ،إذ تم اإلطالع على المصادر العلمية العربية واألجنبية ذات
العالقة ،وما تضمنته من مؤتمرات وتقارير وبحوث ورسائل واطاريح فضالً عن المقاالت والبحوث
التي تم الحصول عليها من االنترنت ذات العالقة بموضوع الدراسة ،حيث أن هدف الباحثة من
اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة ،التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة
الدراسات ،وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت في موضوعات الدراسة.
المصادر االولية لمعالجة الجوانب التطبيقية للدراسة الحالية ،تم اللجوء إلى االستبانة كأداة رئيسية
للدراسة ،والمتضمنة ( )31فقرة بمقياس ليكرت الخماسي  ،Five Likert Scaleبحيث أخذت كل
إجابة أهمية نسبية.
تضمنت أداة الدراسة الرئيسة (االستبانة) ثالثة أجزاء ،هي:
الجزء األول :الجزء الخاص بالمتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة من خالل ()5
متغيرات وهي (الجنس  ،العمر  ،المؤهل العلمي  ،عدد سنوات الخبرة والمسمى الوظيفي) لغرض
وصف خصائص عينة الدراسة.
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الجزء الثاني :تضمن مقياس التكيف اإلستراتيجي عبر ثالثة أبعاد ،وهي (تبني التغيير اإلستراتيجي
والتفاعل مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي) و( )15فقرة لقياسها ،مقسمة على النحو اآلتي:

الجزء الثالث :تضمن مقياس األداء اإلستراتيجي عبر ثالثة أبعاد ،وهي (سرعة االستجابة،
اإلبداعات المستمرة و ُّ
التعلم اإلستراتيجي) و( )15فقرة لقياسها ،مقسمة على النحو اآلتي:

وتراوح مدى االستجابة من ( )5 - 1وفق مقياس ليكرت الخماسي Five Likert Scale

كاألتي:

وبهذا ،تكونت االستبانة (أداة الدراسة) وبشكلها النهائي من ( )31فقرة بمقياس ليكرت
الخماسي .Five Likert Scale
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( 3ـ  :)6متغيرات الدراسة
قامت الباحثة بتحديد متغير الدراسة المستقل أبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير
اإلستراتيجي  ،والتفاعل مع البيئة ،والتدااب اإلستراتيجي) باالستناد إلى ما حدده Jennings

( ،)2111( Sánchez, et al., ، )2111( Tayauova ، )2114وقد تم تحديد المتغير التابع
والمتمثل باألداء اإلستراتيجي باالستناد إلى Kaplan & Norton

( )2114و & Kaplan

 )2111(Nortonو  )2114( Croteau & Raymondو .)2113( Agarwal, et al.,

( 3ـ  :)2صدق أداة الدراسة

( 3ـ  2ـ  :)0الصدق الظاهري
لغرض قياس الصدق الظاهري لمتغيرات االستبانة تم عرضها على عدد من المحكمين من
ذوي االختصاص بموضوع الدراسة بلع عددهم ( )7وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)1للتأكد من
صحة الفقرات ومدى مالءمتها ألهداف الدراسة وفرضياتها واستطالع أرائهم بشأن قدرتها على
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
الذي يضمن عدم تكرار العبارات وازدواجيتها ،وتم األخذ بالمالحظات التي أغنت صالحية
االستبانة ،كما تم التركيز على إختيار العبارات المالئمة للمتغيرات فضالً عن إعتماد عبارات وجمل
قصيرة ولغة سهلة وواضحة في كتابتها .كما موضح بالملحق رقم (.)2
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( 3ـ  2ـ  :)7صدق البناء
وظفت له طريقتان ،هما:
أوالً :التحليل العاملي االستكشافي
إلجراء التحليل العاملي االستكشافي ،من المفترض األخذ بنظر االعتبار أربعة اعتبارات
رئيسة ،هي:
 أن تكون قيمة اختبار  KMO Testأعلى من (.)1.51
 الحد األدنى للقيم الذاتية  Eigen Valueلكل عامل من المفترض مساواتها للقيمة (.)1
 معدل تحميل كل فقرة ال يقل عن (.)1.41
 استخدام تدوير العوامل بطريقة .Varimax

عند إجراء التحليل العاملي االستكشافي لفقرات متغيرات الدراسة ،تبين أن المتغير المستقل
التكيف اإلستراتيجي قد تكون من ثالثة أبعاد وهي (تبني التغيير اإلستراتيجي ؛ التفاعل مع البيئة ؛
والتدااب اإلستراتيجي) ،تبين أن قيمة اختبار  KMOبلغت ( )1.951ووفقاً لقاعدة Kaiser

( )1974والتي تنص على أن الحد األدنى المقبول لقيمة اختبار  KMOهو ( )1.51فإنه يتضح
بأن القيمة المستخرجة لمعامل اختبار  KMOهي أكبر من القيمة المحددة ،وبذلك فإن حجم العينة
يعتبر كافياً ومالئماً للدراسة.
وباالستناد إلى التحليل العاملي االستكشافي ،فقد تبين أن الحد األدنى للقيم الذاتية Eigen

 Valueلكل عامل كان أعلى من القيمة ( ،)1وكل الفقرات المكونة لمقياس التكيف اإلستراتيجي
تجاوزت معدالت تحميلها القيمة ( .)%41كما بلغت نسبة التفسير الكلية لمتغير التكيف
اإلستراتيجي بأبعاده ( ،)%78.413وكانت نسبة تفسير بعد تبني التغيير اإلستراتيجي
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( ) %69.663من التباين الكلي ،فيما بلغت نسبة تفسير بعد التفاعل مع البيئة ( )%4.620من
التباين الكلي ،وأخي اًر ،بلغت نسبة تفسير بعد التدااب اإلستراتيجي ما مجمله ( )%4.130من
التباين الكلي .والجدول ( )7 - 3يوضح مصفوفة تشبعات (معدالت التحميل) فقرات أبعاد التكيف
اإلستراتيجي بعد التدوير.
الجدول ()7 - 3
مصفوفة تشبعات (معدالت التحميل) فقرات أبعاد التكيف اإلستراتيجي بعد التدوير

كما بينت نتائج التحليل العاملي لمتغير األداء اإلستراتيجي ،أنه تكون من ثالثة أبعاد وهي
(سرعة االستجابة واإلبداعات المستمرة و ُّ
التعلم اإلستراتيجي) ،وأوضحت النتائج أن قيمة اختبار
 KMOبلغت ( )1.949ووفقاً لقاعدة  )1974( Kaiserوالتي تنص على أن الحد األدنى المقبول
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لقيمة اختبار  KMOهو ( )1.51فإنه يتضح بأن القيمة المستخرجة لمعامل إختبار  KMOهي
أكبر من القيمة المحددة وبذلك فإن حجم العينة يعتبر كافياً ومالئماً للدراسة.
وباالستناد إلى التحليل العاملي االستكشافي ،فقد تبين أن الحد األدنى للقيم الذاتية Eigen

 Valueلكل عامل كان أعلى من القيمة ( ،)1وكل الفقرات المكونة لمقياس األداء اإلستراتيجي
تجاوزت معدالت تحميلها القيمة ( .)%41كما بلغت نسبة التفسير الكلية لمتغير األداء اإلستراتيجي
بأبعاده ( ،)%76.710وكانت نسبة تفسير ُبعد سرعة االستجابة ( )%67.437من التباين الكلي،
فيما بلغت نسبة تفسير ُبعد اإلبداعات المستمرة ( )%5.240من التباين الكلي ،وأخي اًر ،بلغت نسبة
تفسير بعد ُّ
التعلم اإلستراتيجي ما مجمله ( )%4.033من التباين الكلي .والجدول ( )8 - 3يوضح
ُ
مصفوفة تشبعات (معدالت التحميل) فقرات أبعاد األداء اإلستراتيجي بعد التدوير.
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الجدول ()8 - 3
مصفوفة تشبعات (معدالت التحميل) فقرات أبعاد األداء اإلستراتيجي بعد التدوير

ثانياً :التحليل العاملي التوكيدي
للتحقق من الصدق البنائي للمقياس قامت الباحثة بإجراء التحليل العاملي التوكيدي ،والذي
تتمثل إجراءاته في تحديد األنموذج البنائي والمتضمن المتغيرات غير المقاسة والمتغيرات المقاسة
(صالح الدين .)517-514 :2111 ،وفي حالة أن التحليل العاملي التوكيدي لألنموذج المفترض
حقق جودة المطابقة المقبولة فإنه يمكن الحكم على صدق عباراته ،أو صدق أبعاده في حالة
التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة الثانية ،وفي ضوء األوزان االنحدارية المعيارية والتي تعرف
بمعامالت الصدق أو التشبع يمكن تحديد قيمة معينة يتم رفض التشبعات التي تقل عنها (1.40

عادة) (.)Mezo & Short, 2012: 5
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وعند إجراء التحليل العامل التوكيدي لمتغير التكيف اإلستراتيجي بأبعاده ،تبين أن قيمة
 χ2بلغت ( ،)138.172وهي دالة عند مستوى ( .)  0.05وقد بلغت قيمة الحد األدنى للتباين
والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة  χ2على درجات الحرية  )1.794( DFوهو ما يعكس
مستوى الموائمة الجيد ،حيث اقترح  )2118( Arbuckleأن قيمة الحد األدنى للتباين من المفترض
أن ال تتجاوز القيمة ( .)5وقد بلغت قيمة االرتباط بين بعد تبني التغيير اإلستراتيجي من جهة
وكل من التفاعل مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي من جهة ثانية ( 1.939و  )1.931على التوالي،
كما بلغت قيمة معامل االرتباط بين بعد التفاعل مع البيئة وبعد التدااب اإلستراتيجي (.)1.918
والشكل ( 3ـ  )1يوضح نتائج التحليل العاملي التوكيدي للتكيف اإلستراتيجي بأبعاده .وبلغت قيمة
( )GFIوهو مؤشر مواءمة الجودة ما قيمته ( )1.911وهو مقارب لقيمة الواحد الصحيح (الموائمة
التامة) .وبنفس السياق ،بلغت قيمة مؤشر الموائمة المقارن ( )1.977( )CFIوهو مقارب إلى قيمة
الواحد صحيح ،وبلع الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي ( )0.067( )RMSEAوهي مقاربة
لقيمة الصفر .وهذا يؤشر جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس التكيف اإلستراتيجي بأبعاده ،حيث
إن معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي (.)1.41
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الشكل ( 3ـ )1
نتائج التحليل العاملي التوكيدي للتكيف اإلستراتيجي بأبعاده

كما بينت نتائج إجراء اختبار تحليل العامل التوكيدي لمتغير األداء اإلستراتيجي بأبعاده،
أن قيمة  χ2بلغت ( ،)150.500وهي دالة عند مستوى ( .)  0.05وقد بلغت قيمة الحد األدنى
للتباين والتي هي عبارة عن حاصل قسمة قيمة  χ2على درجات الحرية  )1.905( DFوهو ما
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يعكس مستوى الموائمة الجيد ،حيث اقترح  )2118( Arbuckleأن قيمة الحد األدنى للتباين من
المفترض أن ال تتجاوز القيمة ( .)5وقد بلغت قيمة االرتباط بين بعد سرعة االستجابة من جهة
وكل من اإلبداعات المستمرة و ُّ
التعلم اإلستراتيجي من جهة ثانية ( 1.927و  )1.935على
التوالي ،كما بلغت قيمة معامل االرتباط بين بعد اإلبداعات المستمرة وبعد ُّ
التعلم اإلستراتيجي
( .)1.933والشكل ( 3ـ  )2يوضح نتائج التحليل العاملي التوكيدي لألداء اإلستراتيجي بأبعاده.
وبلغت قيمة ( )GFIوهو مؤشر مواءمة الجودة ما قيمته ( )1.916وهو مقارب لقيمة الواحد
الصحيح (الموائمة التامة) .وبنفس السياق ،بلغت قيمة مؤشر الموائمة المقارن ()1.972( )CFI
وهو مقارب إلى قيمة الواحد صحيح ،وبلع الجذر التربيعي لمتوسطات الخطـأ التقريبي ()RMSEA
( )0.071وهي مقاربة لقيمة الصفر .وهذا يؤشر إلى جودة المطابقة وصدق فقرات مقياس األداء
اإلستراتيجي بأبعاده ،حيث ان معامالت الصدق تجاوزت النسبة المحددة وهي (.)1.41
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الشكل ( 3ـ )2
نتائج التحليل العاملي التوكيدي لألداء اإلستراتيجي بأبعاده
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( 3ـ  :)8المعالجات اإلحصائية
عمدت الباحثة إلستخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 التك اررات والنسب المئوية.
 التحليل العاملي االستكشافي  Exploratory Factor Analysisبهدف فحص العالقات االرتباطية
بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة واستخالص األسس التصنيفية العامة فيما بينها.
 التحليل العاملي التوكيدي  Confirmatory Factor Analysisالختبار الفروض حول وجود صلة
بين المتغيرات المستقلة من جهة والمتغيرات التابعة من جهة أخرى استناداً إلى الدراسات السابقة
ذات العالقة بمؤشرات القياس لمتغيري الدراسة الحالية.
 اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات من خالل إجراء إختبار .Kolmogorov-Smirnov
 اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 درجة الممارسة والمستوى ،والتي تم احتسابها وفقاً للمعادلة التالية:

وبناء على ذلك ،تكون:
الدرجة المنخفضة من  - 1أقل من 2.33
الدرجة المتوسطة من  - 2.33لغاية 3.66
الدرجة المرتفعة من  - 3.67لغاية 5
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 اختبار  Tلعينة واحدة .One sample T-test
 معامل تضخم التباين واختبار التباين المسموح للتأكد من عدم وجود تعددية ارتباط
 Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة.
 تحليل االنحدار المتعدد  Multiple Regression Analysisلبيان أثر المتغيرات المستقلة على
المتغيرات التابعة.
 أنموذج المعادلة الهيكلية  Structurel Equation Modelبهدف توضيح تأثير أبعاد التكيف
اإلستراتيجي

في تحقيق األداء اإلستراتيجي بأبعاده في الشركات األردنية لصناعة األدوية

المدرجة في بورصة عمان.

( 3ـ  :)9التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
ُّ
للتحقق من توفر التوزيع الطبيعي
تم إجراء اختبار " ،Kolmogorov Smirnov Testوذلك
في البيانات ،وكما هو موضح بالجدول (.)9 - 3
جدول ()9 - 3
التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

مالحظة * :يكون التوزيع طبيعياً عندما يكون مستوى الداللة (.)⍺ > 0.05
المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS
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ويتضح من نتائج الجدول ( )9 - 3وعند مستوى داللة ( ،)  0.05فإنه يالحظ أن
متغيرات الدراسة جميعها موزعة بشكل طبيعي .حيث كانت قيم التوزيع الطبيعي لكل متغيرات
الدراسة أكبر من ( )0.05وهو المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.

( 3ـ  :)01ثبات أداة الدراسة
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
كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaمن خالل قيام الباحثة بتطبيق أداة دراستها بصورتها النهائية
على أفراد عينة الثبات المكونة من ( )25فرداً من خارج أفراد عينة الدراسة .والجدول ()11 - 3
يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة.
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الجدول ()11 - 3
معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (مقياس كرونباخ ألفا)

يوضــح الجــدول ( )11 - 3قــيم الثبــات لمتغي ـرات الد ارســة الرئيســة ،والتــي بلغــت ()1.917
للتكيف اإلستراتيجي و ( )1.891لألداء اإلستراتيجي  .وتدل قيم كرونباخ ألفا Cronbach Alpha

أعــاله عل ــى تمتُّــع أداة الد ارســة بص ــورة عام ــة بمعامــل ثب ــات ع ــال وبقــدرتها عل ــى تحقي ــق أغــراض
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
( 4ـ  :)0المقدمة
يتناول هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات عينة الدراسة عن متغيراتها من خالل
المتوســطات الحســابية واالنح ارفــات المعياريــة لكــل متغي ـرات الد ارســة واألهميــة النســبية ،كمــا يتنــاول
الفصل اختبار فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.

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

لوصف درجة التكيف اإلست ارتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة والتـدااب
اإلستراتيجي) في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمـان ،لجـأت الباحثـة إلـى
استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وأهمية الفقرة ،كما هو موضح بالجداول (- 4

 )1؛ ( )2 - 4و (.)3 - 4
إذ يوضــح الجــدول ( )1 - 4إجابــات عينــة الد ارســة عــن العبــارات المتعلقــة بتبنــي التغييــر
اإلســتراتيجي فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان ،حيــث تراوحــت
المتوســطات الحســابية لتبنــي التغييــر اإلســتراتيجي فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجـة
ف ــي بورص ــة عم ــان ب ــين ( )3.451 - 3.327بمتوس ــط كل ــي مق ــداره ( )3.406عل ــى مقي ــاس ليك ــرت
الخماس ــي ال ــذي يش ــير إل ــى الدرج ــة المتوس ــطة لتبن ــي التغيي ــر اإلس ــتراتيجي ف ــي الش ــركات األردني ــة
لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان .إذ جــاءت فــي المرتبــة األولــى فق ـرة " ُّ
تمكــن عمليـــات
تغير الظروف" بمتوسط حسابي بلع ( )3.451وهو أعلى من
الشركة من اتخاذ الق اررات بسرعة عند ُّ
المتوسط الحسابي العام البالع ( ،)3.406وانحراف معياري بلـع ( ،)1.591فيمـا حصـلت الفقـرة "تقـوم

61

الشركة بنشر مواردها لالستجابة للفرص المتاحة" على المرتبـة الخامسـة واألخيـرة بمتوسـط حسـابي
( )3.327وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالع ( )3.406وانحراف معياري (.)1.586
جدول ()1 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة ودرجة تبني التغيير اإلستراتيجي
في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

ويب ــين الج ــدول أيضـ ـاً التشـ ـتُّت الم ــنخفض ف ــي اس ــتجابات أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة ح ــول تبن ــي
التغيير اإلستراتيجي في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان بفقراتها وهو
مـا يعكـس التقـارب فـي وجهـات نظـر أفـراد عينــة الد ارسـة حـول درجـة تبنـي التغييـر اإلسـتراتيجي فــي
الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان .ويشــير الجــدول أيضـاً إلــى التقــارب
في قيم المتوسطات الحسابية .وبشكل عام ،يتبين أن درجة تبني التغيير اإلستراتيجي في الشـركات
األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان من وجهة نظر عينة الدراسة كانت متوسطة.
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وتعزو الباحثة ذلك الى أن قدرة الشركات على اتخاذ الق اررات بسرعة غير كافيـة وخصوصـا
عنــد تغيــر الظــروف المحيطــة بهــا اضــافة الــى عــدم كفايــة اج ـراءات المســح البيئــي التــي تقــوم بهــا
الشركات والذي يشكل لها تهديداً على المدى البعيد.
جدول ()2 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة ودرجة التفاعل مع البيئة في
الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

يبين الجدول ( )2 - 4إجابـات عينـة الد ارسـة عـن العبـارات المتعلقـة بالتفاعـل مـع البيئـة فـي
الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان ،حيـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابية
للتفاعل مع البيئة في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمـان بـين (- 3.310
 )3.422بمتوس ــط كل ــي مق ــداره ( )3.366عل ــى مقي ــاس ليك ــرت الخماس ــي ال ــذي يش ــير إل ــى الدرج ــة
المتوسطة للتفاعل مع البيئة في الشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان .إذ
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جاءت في المرتبة األولى فقـرة "تقوم الشركة بجمع المعلومات حول ما يجري في بيئتهـا الخارجيـة"
بمتوســط حســابي بلــع ( )3.422وهــو أعلــى مــن المتوســط الحســابي العــام البــالع ( ،)3.366وانح ـراف
معيــاري بلــع ( ،)1.606فيمــا حصــلت الفق ـرة "لـــدى الشـــركة أنظمـــة لتبـــادل المعلومـــات مـــن بيئتهـــا
الخارجيــــة" عل ــى المرتب ــة الخامس ــة واألخيـ ـرة بمتوس ــط حس ــابي ( )3.310وه ــو أدن ــى م ــن المتوس ــط
الحسابي الكلي والبالع ( )3.366وانحراف معياري ( .)1.541ويبين الجدول أيضاً التشتت المنخفض
فــي اســتجابات أف ـراد عينــة الد ارســة حــول التفاعــل مــع البيئــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة
المدرجــة فــي بورصــة عمــان بفقراتهــا ،وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر أف ـراد عينــة الد ارســة
حــول درجــة التفاعــل مــع البيئــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان.
ويشــير الجــدول أيض ـاً إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية .وبشــكل عــام ،يتبــين أن درج ــة
التفاعل مع البيئة في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان من وجهـة نظـر
عينة الدراسة كانت متوسطة.
وهــو مــا يمكــن تفســيره بــأن االنظمــة المســتخدمة لتبــادل المعلومــات والحصــول عليهــا تعتبــر
انظمة غير كافية مما قد ينعكس على تفاعل تلك الشركات مع البيئة الخارجية المحيطة بها.
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جدول ()3 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة ودرجة التدااب اإلستراتيجي في
الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

كمــا يوضــح الجــدول ( )3 - 4إجابــات أف ـراد عينــة الد ارســة عــن العبــارات المتعلق ـة بالتــدااب
اإلســتراتيجي فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان ،حيــث تراوحــت
المتوســطات الحســابية للتــدااب اإلســتراتيجي فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي
بورصة عمان بين ( )3.577 - 3.400بمتوسط كلي مقداره ( )3.458على مقيـاس ليكـرت الخماسـي
الــذي يشــير إلــى الدرجــة المتوســطة للتــدااب اإلســتراتيجي فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة
المدرجــة فــي بورص ــة عمــان .إذ جــاءت ف ــي المرتبــة األول ــى فق ـرة "تتشـــارد إدارات الشـــركة بـــ جراء
البحـو

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

العام البالع ( ،)3.458وانحراف معيـاري بلـع ( ،)1.659فيمـا حصـلت الفقـرة "تتشـارد إدارات الشـركة
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فـي تطـوير بعـ

المنتجـات" علـى المرتبـة الخامسـة واألخيـرة بمتوسـط حسـابي ( )3.400وهـو أدنـى

مــن المتوســط الحســابي الكلــي والبــالع ( )3.458وانح ـراف معيــاري ( .)1.555ويبــين الجــدول أيضـ ـاً
التشـ ـتت الم ــنخفض ف ــي اس ــتجابات أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة ح ــول الت ــدااب اإلس ــتراتيجي ف ــي الش ــركات
األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان بفقراتهــا وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات
نظــر أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة ح ــول درج ــة التفاع ــل م ــع البيئ ــة ف ــي الش ــركات األردني ــة لص ــناعة األدوي ــة
المدرجة في بورصة عمان .ويشير الجدول أيضاً إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية .وبشكل
عــام ،يتبــين أن درجــة التــدااب اإلســتراتيجي فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي
بورصة عمان من وجهة نظر عينة الدراسة كانت متوسطة.
ويفســر ذلــك بــأن الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان ال تقــوم
باجراء البحـوث التطويريـة المختصـة باالتصـاالت التنظيميـة والتفـاعالت بـين وحـدات واقسـام الشـركة
والذي من الممكن ان ينعكس على تطوير بعض منتجاتها واسواقها على المدى البعيد.

( :)7 - 7 - 4األداء اإلستراتيجي
لوصـ ـ ــف درجـ ـ ــة األداء اإلسـ ـ ــتراتيجي (سـ ـ ــرعة االسـ ـ ــتجابة ،اإلبـ ـ ــداعات المسـ ـ ــتمرة والـ ـ ـ ُّ
ـتعلم
اإلستراتيجي) في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمـان ،لجـأت الباحثـة إلـى
استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وأهمية الفقرة ،كما هو موضح بالجداول (- 4

 )4؛ ( )5 - 4و (.)6 - 4
يوض ـ ــح الج ـ ــدول ( )4 - 4إجاب ـ ــات افــ ـراد عين ـ ــة الد ارس ـ ــة ع ـ ــن العب ـ ــارات المتعلق ـ ــة بس ـ ــرعة
االس ــتجابة ف ــي الش ــركات األردني ــة لص ــناعة األدوي ــة المدرج ــة ف ــي بورص ــة عم ــان ،حي ــث تراوح ــت
المتوسطات الحسابية لسرعة االستجابة في الشركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة
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عمــان بــين ( )3.477 - 3.350بمتوســط كلــي مقــداره ( )3.408علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي الــذي
يشـير إلـى الدرجـة المتوسـطة لســرعة االسـتجابة فـي الشـركات األردنيــة لصـناعة األدويـة المدرجـة فــي
بورصــة عمــان .إذ جــاءت فــي المرتبــة األولــى فقـرة "لــدى الشــركة قــدرة علــى االســتجابة الحتياجــات
كافة فئات المتعاملين" بمتوسط حسابي بلع ( )3.477وهو أعلى من المتوسـط الحسـابي العـام البـالع
( ،)3.408وانحراف معياري بلع ( ،)1.646فيما حصلت الفقـرة "إنجـاز مخرجـات الشـركة يـتم ضـمن
اإلطار الزمني المخطط له" على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي ( )3.350وهو أدنـى مـن
المتوسط الحسابي الكلي والبالع ( )3.408وانحراف معياري (.)1.593
جدول ()4 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة ودرجة سرعة االستجابة في
الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

67

وهــذا يؤشــر الــى ان اســتجابة الشــركات الحتياجــات كافــة فئــات متعامليهــا وحســب المواعيــد
ومتطلبات كل فئة لم يكن بالشكل المطلوب وهو ما يبرز عدم كفاية تكنولوجيا المعلومـات واالنظمـة
التكنولوجية المستخدمة من قبل الشركات محل الدراسة.
ويب ــين الج ــدول أيضـ ـاً التش ــتت الم ــنخفض ف ــي اس ــتجابات أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة ح ــول س ــرعة
االستجابة في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان بفقراتها ،وهو ما يعكس
التقــارب فــي وجهــات نظــر أف ـراد عينــة الد ارســة حــول درجــة ســرعة االســتجابة فــي الشــركات األردنيــة
لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان .ويشير الجدول أيضـاً إلـى التقـارب فـي قـيم المتوسـطات
الحســابية .وبشــكل عــام ،يتبــين أن درجــة ســرعة االســتجابة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة
المدرجة في بورصة عمان من وجهة نظر افراد عينة الدراسة كانت متوسطة.
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جدول ()5 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة ودرجة اإلبداعات المستمرة في
الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

يبين الجدول ( )5 - 4إجابات عينة الدراسة عن العبارات المتعلقة باإلبداعات المسـتمرة فـي
الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان ،حيـث تراوحـت المتوسـطات الحسـابية
لإلبداعات المستمرة في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجـة فـي بورصـة عمـان بـين (3.372

  )3.577بمتوســط كلــي مقــداره ( )3.463علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي الــذي يشــير إلــى الدرجــةالمتوسطة لإلبداعات المستمرة في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان .إذ
جـاءت فـي المرتبـة األولـى فقـرة "المـوارد البشـرية الموجـودة فـي الشـركة مؤهلـة لتفعيـل العمليـة
اإلبداعيـة" بمتوسـط حسـابي بلـع ( )3.577وهـو أعلــى مـن المتوسـط الحسـابي العـام البــالع (،)3.463
وانحراف معياري بلع ( ،)1.692فيما حصلت الفقرة "هناد إضافة مستمرة لمنتجات الشركة مقارنة
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مــع الســنوات الماضــية" علــى المرتبــة الخامســة واألخيـرة بمتوســط حســابي ( )3.372وهــو أدنــى مــن
المتوسط الحسابي الكلي والبالع ( )3.463وانحراف معيـاري ( .)1.616ويبـين الجـدول أيضـاً التشـتت
المنخفض في استجابات أفراد عينة الدراسة حول اإلبداعات المستمرة في الشركات األردنية لصناعة
األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان بفقراتهــا ،وهــو مــا يعك ـس التقــارب فــي وجهــات نظــر أف ـراد عينــة
الدراسة حول درجة اإلبداعات المستمرة في الشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة
عمان .ويشير الجدول أيضاً إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية .وبشكل عام يتبين أن درجـة
اإلبــداعات المســتمرة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان مــن وجهــة
نظر عينة الدراسة كانت متوسطة.
وهــو مــا يمكــن تفســيره بــأن الشــركات محــل الد ارســة ال تســعى بالشــكل المطلــوب الــى اج ـراء
التجــارب لتحقيــق ابــداعات فــي منتجاتهــا وبالتــالي عــدم االهتمــام الكــافي بتحقيــق التميــز والجــودة فــي
منتجاتها.
كم ـ ــا يوض ـ ــح الجـ ـ ـدول ( )6 - 4إجاب ـ ــات عين ـ ــة الد ارس ـ ــة ع ـ ــن العب ـ ــارات المتعلق ـ ــة ب ـ ـ ُّ
ـالتعلم
اإلســتراتيجي فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان ،حيــث تراوحــت
المتوس ــطات الحس ــابية لل ـ ُّ
ـتعلم اإلس ــتراتيجي ف ــي الش ــركات األردني ــة لص ــناعة األدوي ــة المدرج ــة ف ــي
بورصة عمان بين ( )3.561 -3.333بمتوسـط كلـي مقـداره ( )3.438علـى مقيـاس ليكـرت الخماسـي
ال ــذي يش ــير إل ــى الدرج ــة المتوس ــطة لل ـ ُّ
ـتعلم اإلس ــتراتيجي ف ــي الش ــركات األردني ــة لص ــناعة األدوي ــة
المدرجة في بورصة عمان .إذ جاءت في المرتبة األولى فقـرة "تقوم الشركة بتشكيل فرق عمل عنـد
حصـــولها علـــى معلومـــات إســـتراتيجية" بمتوس ــط حس ــابي بل ــع ( )3.561وه ــو أعل ــى م ــن المتوس ــط
الحسابي العـام البـالع ( ،)3.438وانحـراف معيـاري بلـع ( ،)1.653فيمـا حصـلت الفقـرة "تقـوم الشـركة
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بجمــع المعلومــات عــن األسـواق الحاليــة بهــدف تحســين عملياتهــا" علــى المرتبــة الخامســة واألخيـرة
بمتوسط حسابي ( )3.333وهو أدنى من المتوسط الحسابي الكلي والبالع ( )3.438وانحراف معياري
(.)1.538
جدول ()6 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة ودرجة ُّ
التعلم اإلستراتيجي في
الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

ويمك ـ ــن تفس ـ ــير ذل ـ ــك أن المعلوم ـ ــات الت ـ ــي تجمعه ـ ــا الش ـ ــركات لتط ـ ــوير مب ـ ــادرات اعماله ـ ــا
والمعلومات عن االسواق الحالية بهدف تحسين تعلمها ومعرفتهـا للمتطلبـات االساسـية لنجاحهـا غيـر
كافية.
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ويب ــين الج ــدول أيضـ ـاً التش ــتت الم ــنخفض ف ــي اس ــتجابات أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة ح ــول ال ـ ُّ
ـتعلم
اإلســتراتيجي فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان بفقراتهــا وهــو مــا
يعكس التقارب فـي وجهـات نظـر أفـراد عينـة الد ارسـة حـول درجـة ال ُّ
ـتعلم اإلسـتراتيجي فـي الشـركات
األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان .ويشــير الجــدول أيض ـاً إلــى التقــارب فــي قــيم
المتوســطات الحســابية .وبشــكل عــام ،يتبــين أن درجــة الـ ُّ
ـتعلم اإلســتراتيجي فــي الشــركات األردنيــة
لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان من وجهة نظر عينة الدراسة كانت متوسطة.

( 4ـ  :)3تحليل مدى مالءمة البيانات الفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
قامت الباحثة بالتأكد من عـدم وجـود ارتبـاط ع ٍ
ـال بـين المتغيـرات المسـتقلة بـإجراء اختبـار ال ـ
 Multicollinearityوذلك من خالل معامـل تضـخم التبـاين ( )VIFواختبـار التبـاين المسـموح بـه لكـل
متغير من متغيرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضـخم التبـاين المسـموح بـه ( )VIFللقيمـة
( .)11وأن تكون قيمة التباين المسموح به أكبر من (.)1.15
وتم التأكد أيضاً من اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء ،Skewness
والجدول رقم ( )7 - 4يبين نتائج هذه االختبارات.
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جدول ()7 - 4
نتائج اختبار تضخم التباين  VIFوالتباين المسموح به  Toleranceومعامل االلتواء Skewness

إذ يوضـ ــح الجـــدول ( )7 - 4ع ـ ـدم وجـ ــود ارتبـ ــاط عـ ـ ٍ
ـال بـ ــين المتغي ـ ـرات المسـ ــتقلة (التغييـ ــر
اإلســتراتيجي ،والتفاعــل مــع البيئــة ،والتــدااب اإلســتراتيجي) ،وأن مــا يؤكــد ذلــك قــيم معيــار اختبــار
معامل تضخم التباين ( )VIFلألبعاد المتمثلة بـ (التغيير اإلستراتيجي ،والتفاعل مع البيئـة ،والتـدااب
اإلستراتيجي) والبالغة ( 5.398؛  4.881؛  )4.525على التوالي والتي تقل عن (.)11
كما يتضح أن قيم اختبار التباين المسموح به تراوحت بـين ( )1.221 - 1.185وهـي أكبـر
من ( ،)1.15ويعد هذا مؤشـ اًر علـى عـدم وجـود ارتبـاط ع ٍ
ـال بـين المتغيـرات المسـتقلة .وقـد تـم التأكـد
مــن أن البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي باحتســاب معامــل االلت ـواء حيــث كانــت القــيم أقــل مــن (.)1
محل الدراسة.
وعليه فقد أصبح باإلمكان اختبار فرضيات الدراسة في الشركات ّ

( 4ـ  :)4اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة
" :HOال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية ألبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي (التغييــر اإلســت ارتيجي،

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

لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة (.")  0.05
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الختبــار هــذه الفرضــية ،تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد للتحقــق مــن أثــر أبعــاد التكيــف
اإلســتراتيجي (التغييــر اإلســتراتيجي ،التفاعــل مــع البيئــة والتــدااب اإلســتراتيجي) فــي تحقيــق األداء
اإلســتراتيجي للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان ،وكمــا هــو موضــح
بالجدول (.)8 - 4
إذ يوضح الجدول ( )8 - 4أثر أبعـاد التكيـف اإلسـتراتيجي (التغييـر اإلسـتراتيجي ،التفاعـل
مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي) في تحقيق األداء اإلستراتيجي للشركات األردنيـة لصـناعة األدويـة
المدرجة في بورصة عمان .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود أثر ذي داللـة إحصـائية عنـد
مسـتوى داللـة ( )  0.05ألبعـاد التكيـف اإلسـتراتيجي (التغييـر اإلسـتراتيجي ،التفاعـل مـع البيئـة
والتدااب اإلستراتيجي) فـي تحقيـق األداء اإلسـتراتيجي للشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة
فــي بورصــة عمــان ،إذ بلــع معامــل االرتبــاط  )0.892( Rعنــد مســتوى ( .)  0.05أمــا معامــل
التحديـ ـ ــد  R2فقـ ـ ــد بلـ ـ ــع ( ،)0.795أي أن مـ ـ ــا قيمتـ ـ ــه ( )0.795مـ ـ ــن التغي ـ ـ ـرات فـ ـ ــي تحقي ـ ـ ـق األداء
اإلســتراتيجي للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان نــاتج عــن التغيــر فــي
أبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي (التغييــر اإلســتراتيجي ،التفاعــل مــع البيئــة والتــدااب اإلســتراتيجي) .وفــي
السـياق ذاتـه ،أظهـرت نتـائج التحليـل أن معامـل التحديـد المعـدل  Adjusted R2قـد بلـع ()1.783
وهو ما يعكس المستوى الصافي لالهتمام بأبعاد التكيف االستراتيجي بعد التخلص من قيم األخطـاء
المعيارية الناتجة عن األداء االستراتيجي في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة
عمان.
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جدول ()8 - 4
نتائج اختبار تحليل التباين وتحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد التكيف اإلستراتيجي في تحقيق
األداء اإلستراتيجي للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان
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1.11
1

1.11
1
1.11

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

كم ــا أظه ــرت نت ــائج تحلي ــل مع ــامالت االنح ــدار  Coefficientsب ــأن قيم ــة درج ــة الت ــأثير β
بلغـت ( )1.465لتبنـي التغييـر اإلسـتراتيجي وهـي دالـة عنـد مسـتوى ( ،)  0.05ومـا يؤكـد هـذه

الداللة قيمة  Tالمحسوبة لنفس المتغير والتي بلغت ( .)5.869في حين بلغت قيمة درجة التأثير β
( )1.269للتفاعـل مـع البيئـة وهـي دالـة عنـد مسـتوى ( ،)  0.05ومـا يؤكـد هـذه الداللـة قيمـة T

المحسوبة لنفس المتغير والتي بلغت ( .)3.566فيما كانت قيمة درجة التأثير  )1.199( βللتـدااب
اإلستراتيجي وهي دالة عند مستوى ( ،)  0.05ومـا يؤكـد هـذه الداللـة قيمـة  Tالمحسـوبة لـنفس
المتغيــر والتــي بلغــت ( .)2.736وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى االهتمــام بأبعــاد
التكيف اإلسـتراتيجي (التغييـر اإلسـتراتيجي ،التفاعـل مـع البيئـة والتـدااب اإلسـتراتيجي) سـيؤدي إلـى
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تحقيــق األداء اإلســتراتيجي للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان بقيمــة
( )1.465لتبنـ ـ ــي التغييـ ـ ــر اإلسـ ـ ــتراتيجي و ( )1.269للتفاعـ ـ ــل مـ ـ ــع البيئـ ـ ــة و ( )1.199للتـ ـ ــدااب
اإلستراتيجي .ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة ألنموذج التأثير والتي بلغـت ()227.855
وهي دالة عند مسـتوى ( .)  0.05وهـذا يؤكـد عـدم صـحة قبـول الفرضـية الرئيسـة ،وعليـه تـرفض
الفرضية العدمية (الصفرية) ،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:
وج ــود أث ــر ذي دالل ــة إحص ــائية ألبع ــاد التكي ــف اإلس ــتراتيجي (التغيي ــر اإلس ــتراتيجي،

التفاع ــل م ــع البيئــة والت ــدااب اإلس ــتراتيجي) ف ــي تحقيـ ـق األداء اإلس ــتراتيجي للش ــركات األردني ــة
لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة ()  0.05
وللتحقــق مــن تــأثير أبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي (التغييــر اإلســتراتيجي ،التفاعــل مــع البيئــة
والت ــدااب اإلس ــتراتيجي) فـ ــي تحقي ــق ك ــل بعـــد م ــن أبع ــاد األداء اإلسـ ــتراتيجي (س ــرعة االســـتجابة،
االبــداعات المســتمرة والـ ُّ
ـتعلم اإلســتراتيجي) للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة
عمان ،تمت تجزئة الفرضية الرئيسة إلى ثالث فرضيات فرعية ،كما يلي:

الفرضية الفرعية األولى
" :HO1ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية ألبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي (التغييــر اإلســتراتيجي،

التفاع ــل م ــع البيئ ــة والت ــدااب اإلس ــتراتيجي) ف ــي س ــرعة اإلس ــتجابة للش ــركات األردني ــة لص ــناعة

األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة (.")  0.05
ُّ
للتحقــق مــن أثــر أبعــاد التكيــف
الختبــار هــذه الفرضــية ،تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد
اإلستراتيجي (التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئـة والتـدااب اإلسـتراتيجي) فـي سـرعة االسـتجابة
للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان ،وكما هو موضح بالجدول (.)9 - 4
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جدول ()9 - 4
نتائج اختبار تحليل التباين وتحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد التكيف اإلستراتيجي في سرعة
االستجابة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان
Adjusted
()R

المتغير
التابع

()R2

االرتباط

معامل

التحديد

()R2

معامل

التحديد

F

المحسوبة

*Sig

DF

درجات الحرية

مستوى
الداللة

درجة التأثير β

T

المحسو
بة

*Sig

مستوى
الداللة

المعدل

اإلنحدار
سرعة

اإلستجابة

1.732 1.856

1.724

161.231

تبني

3

البواقي

176

المجموع

179

التغيير

االستراتيجي
1.111

التفاعل مع
البيئة

التدااب

االستراتيجي

1.379

4.183

1.111

1.289

3.355

1.111

1.228

2.752

1.117

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

يوضح الجدول ( )9 - 4أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي (التغيير اإلستراتيجي ،التفاعل مـع
البيئة والتـدااب اإلسـتراتيجي) فـي سـرعة االسـتجابة للشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي
بورصــة عمــان .إذ أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي داللــة إحصــائية عنــد مســتوى
داللة ( )  0.05ألبعاد التكيف اإلسـتراتيجي (التغييـر اإلسـتراتيجي ،التفاعـل مـع البيئـة والتـدااب
اإلستراتيجي) فـي سـرعة االسـتجابة للشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان،
إذ بلــع معامــل االرتبــاط  )1.856( Rعنــد مســتوى ( .)  0.05أمــا معامــل التحديــد  R2فقــد بلــع
( ،)1.732أي أن ما قيمته ( )1.732من التغيرات في سرعة االستجابة للشـركات األردنيـة لصـناعة
األدوي ــة المدرج ــة ف ــي بورص ــة عم ــان ن ــاتج عـــن التغي ــر ف ــي أبع ــاد التكي ــف اإلس ــتراتيجي (التغييـ ــر
اإلستراتيجي ،التفاعل مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي) .وفي السياق ذاته ،أظهرت نتائج التحليل أن
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معامل التحديد المعدل  Adjusted R2قد بلع ( )1.724وهو مـا يعكـس المسـتوى الصـافي لالهتمـام
بأبعاد التكيف االستراتيجي بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن سرعة االستجابة في
الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.

كم ــا أظه ــرت نت ــائج تحلي ــل مع ــامالت االنح ــدار  Coefficientsب ــأن قيم ــة درج ــة الت ــأثير β
بلغــت ( )1.379لتبنــي التغييــر اإلســتراتيجي وهــي دالــة عنــد مســتوى ( ،)  0.05ومــا يؤكــد هــذه
الداللة قيمة  Tالمحسوبة لنفس المتغيـر والتـي بلغـت ( .)4.183فـي حـين بلغـت قيمـة درجـة التـأثير

β

( )1.289للتفاعل مع البيئة وهي دالة عند مستوى ( ،)  0.05ومـا يؤكـد هـذه الداللـة قيمـة T

المحسوبة لنفس المتغير والتي بلغت ( .)3.355فيما كانت قيمة درجة التأثير  )1.228( βللتـدااب
اإلسـتراتيجي وهـي دالـة عنـد مسـتوى ( ،)  0.05ومـا يؤكـد هـذه الداللـة قيمـة  Tالمحسـوبة لـنفس
المتغيــر والتــي بلغــت ( .)2.752وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى االهتمــام بأبعــاد
التكيــف اإلســتراتيجي (التغييــر اإلســتراتيجي ،التفاعــل مــع البيئــة والتــدااب اإلســتراتيجي) ســيؤدي إلــى
ســرعة االســتجابة للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان بقيمــة ()1.379
لتبني التغيير اإلستراتيجي و ( )1.289للتفاعل مع البيئة و ( )1.228للتدااب اإلستراتيجي  .ويؤكد
معنويــة هــذا التــأثير قيمــة  Fالمحســوبة ألنمــوذج التــأثير والتــي بلغــت ( )160.230وهــي دالــة عنــد
مستوى ( .)  0.05وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية األولـى ،وعليـه تـرفض الفرضـية
العدمية (الصفرية) ،وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:
وج ــود أثـ ــر ذي داللـ ــة إحصـ ــائية ألبعـ ــاد التكيـ ــف اإلسـ ــتراتيجي (التغيي ــر اإلسـ ــتراتيجي،

التفاع ــل م ــع البيئ ــة والت ــدااب اإلس ــتراتيجي) ف ــي س ــرعة االس ــتجابة للش ــركات األردني ــة لص ــناعة
األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة ()  0.05
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الفرضية الفرعية الثانية
" :HO2ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية ألبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي (التغييــر اإلســتراتيجي،

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

األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة (.")  0.05
الختبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد للتحقــق مــن أثــر أبعــاد التكيــف
اإلسـ ــتراتيجي (التغييـ ــر اإلسـ ــتراتيجي ،التفاعـ ــل مـ ــع البيئ ــة والتـ ــدااب اإلسـ ــتراتيجي) فـ ــي االبـ ــداعات
موضح بالجـدول
المستمرة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان ،وكما هو ّ
(.)11 - 4
جدول ()11 - 4
نتائج اختبار تحليل التباين وتحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد التكيف اإلستراتيجي في
اإلبداعات المستمرة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان
Adjusted
المتغير
التابع

()R

االرتباط

()R2

معامل

التحديد

( )R
2

معامل

F

المحسوبة

*Sig

DF

درجات الحرية

التحديد

مستوى
الداللة

درجة التأثير β

T

المحسوبة

*Sig

مستوى
الداللة

المعدل

اإلنحدار

اإلبداعات
المستمرة

1.716 1.846

1.717

148.118

البواقي

3
176

المجموع 179
*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (.)  0.05

تبني

التغيير

1.111

االستراتيجي
التفاعل مع
البيئة

التدااب

االستراتيجي

1.111 5.119 1.468
1.111 3.248 1.288
1.142 1.474 1.126
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يوضــح الجــدول ( )11 - 4أثــر أبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي (التغييــر اإلســتراتيجي ،التفاعــل
مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي) في اإلبداعات المستمرة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة
في بورصة عمان .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )  0.05ألبعاد التكيف اإلستراتيجي (تبني التغيير اإلستراتيجي والتفاعل مـع البيئـة) فـي
اإلبــداعات المســتمرة للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان ،إذ بلــع معامــل
االرتباط  )1.846( Rعند مستوى ( .)  0.05أما معامل التحديد  R2فقـد بلـع ( ،)1.716أي أن
ما قيمته ( )1.716من التغيرات في االبداعات المستمرة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجـة
فــي بورص ــة عم ــان نــاتج ع ــن التغي ــر فــي أبع ــاد التكي ــف اإلســتراتيجي (تبن ــي التغيي ــر اإلس ــتراتيجي
والتفاعــل م ــع البيئ ــة) .وفــي الس ــياق ذات ــه ،أظهــرت نت ــائج التحلي ــل أن معامــل التحدي ــد المع ــدل
R

2

 Adjustedقـ ــد بلـ ــع ( )1.717وهـ ــو مـ ــا يعكـ ــس المسـ ــتوى الصـ ــافي لالهتمـ ــام بأبعـ ــاد التكيـ ــف

االســتراتيجي بعــد الــتخلص مــن قــيم األخطــاء المعياريــة الناتجــة عــن ســرعة االســتجابة فــي الشــركات
األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.

كم ــا أظه ــرت نت ــائج تحلي ــل مع ــامالت االنح ــدار  Coefficientsب ــأن قيم ــة درج ــة الت ــأثير β
بلغــت ( )1.468لتبنــي التغييــر اإلســتراتيجي وهــي دالــة عنــد مســتوى ( ،)  0.05ومــا يؤكــد هــذه

الداللة قيمة  Tالمحسوبة لنفس المتغير والتي بلغت ( .)5.019في حين بلغت قيمة درجة التأثير β
( )1.288للتفاعـل مـع البيئـة وهـي دالـة عنـد مسـتوى ( ،)  0.05ومـا يؤكـد هـذه الداللـة قيمـة T

المحســوبة لــنفس المتغيــر والتــي بلغــت ( .)3.248وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى
االهتمــام بأبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي (تبنــي التغييــر اإلســتراتيجي والتفاعــل مــع البيئــة) ســيؤدي إلــى
اإلبداعات المستمرة للشركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان بقيمـة ()1.468
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لتبن ــي التغيي ــر اإلس ــتراتيجي و ( )1.288للتفاع ــل م ــع البيئ ــة .ويؤك ــد معنوي ــة ه ــذا الت ــأثير قيم ــة F

المحسوبة ألنموذج التأثير والتي بلغت ( )148.108وهي دالة عند مستوى (.)  0.05
وتــرى الباحثــة أن ســبب عــد تــأثير التــدااب االســتراتيجي علــى اإلبــداعات المســتمرة كــون ان
الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان ال تقــوم بإبتكــار أدويــة جديــدة للعــالم
الخــارجي وأنهــا تقــوم فقــط بتقليــد طــرق صــناعة وانتــاج األدويــة األجنبيــة عــن طريــق ش ـراء ب ـراءات
االختراع ،وبالتالي اي مجهود وتعاون وتشارك سوف يكون حول سياسـة العمـل وطـرق االنتـاج وهـي
التــدعم االبــداعات بشــكل كبيــر مــن وجهــة نظــر اف ـراد عينــة الد ارســة باإلضــافة إلــى احتماليــة وجــود
النزاعات الشخصية واختالف الثقافات بين العاملين أسفر عنه قلة التدااب االسـتراتيجي وهـذا بـدوره
سوف يؤثر على االبداعات المستمرة.
وه ــذا يؤك ــد ع ــدم ص ــحة قب ــول الفرض ــية الفرعي ــة الثاني ــة ،وعلي ــه تُـ ـرفض الفرض ــية العدمي ــة
(الصفرية) ،وتُقبل الفرضية البديلة التي تنص على:
وجــود أثــر ذي داللــة إحصــائية ألبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي (تبنــي التغييــر اإلســتراتيجي

والتفاعــل مــع البيئــة) فــي االبــداعات المســتمرة للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي
بورصة عمان عند مستوى داللة (.)  0.05

الفرضية الفرعية الثالثة
" :HO3ال يوجـ ـ ــد أثـ ـ ــر ذو دالل ـ ـ ـة إحصـ ـ ــائية ألبعـ ـ ــاد التكيـ ـ ــف اإلسـ ـ ــتراتيجي (تبنـ ـ ــي التغييـ ـ ــر

اإلسـ ــتراتيجي ،التفاعـ ــل مـ ــع البيئـ ــة و التـ ــدااب اإلسـ ــتراتيجي) فـ ــي الـ ـ ُّ
ـتعلم اإلسـ ــتراتيجي للشـ ــركات

األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة (.")  0.05
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الختبــار هــذه الفرضــية ،تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد للتحقــق مــن أثــر أبعــاد التكيــف
اإلس ــتراتيجي (تبن ــي التغيي ــر اإلس ــتراتيجي ،التفاع ــل م ــع البيئ ــة والت ــدااب اإلس ــتراتيجي) ف ــي ال ـ ُّ
ـتعلم
اإلســتراتيجي للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان ،وكمــا هــو موضــح
بالجدول (.)11 - 4
يوضــح الجــدول ( )11 - 4أثــر أبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي (التغييــر اإلســتراتيجي ،التفاعــل
م ــع البيئ ــة والت ــدااب اإلس ــتراتيجي) ف ــي ال ـ ُّ
ـتعلم اإلس ــتراتيجي للش ــركات األردني ــة لص ــناعة األدوي ــة
المدرجــة فــي بورصــة عمــان .إذ أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي وجــود تــأثير ذي داللــة إحصــائية
عنـد مســتوى داللــة ( )  0.05ألبعـاد التكيــف اإلســتراتيجي (التغييــر اإلسـتراتيجي ،التفاعــل مــع
البيئة والتدااب اإلستراتيجي) في ُّ
التعلم اإلستراتيجي للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجـة فـي
بورصة عمان ،إذ بلع معامل االرتبـاط  )1.829( Rعنـد مسـتوى ( .)  0.05أمـا معامـل التحديـد
 R2فقــد بلــع ( ،)1.687أي أن مــا قيمتــه ( )1.687مــن التغي ـرات فــي الـ ُّ
ـتعلم اإلســتراتيجي للشــركات
األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان ناتج عن التغير فـي أبعـاد التكيـف اإلسـتراتيجي
(التغيير اإلسـتراتيجي ،التفاعـل مـع البيئـة والتـدااب اإلسـتراتيجي) .وفـي السـياق ذاتـه ،أظهـرت نتـائج
التحليــل أن معامــل التحديــد المعــدل Adjusted R2

قــد بلــع ( )1.674وهــو مــا يعكــس المســتوى

الصافي لالهتمـام بأبعـاد التكيـف االسـتراتيجي بعـد الـتخلص مـن قـيم األخطـاء المعياريـة الناتجـة عـن
التعلم االستراتيجي في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان.

كم ــا أظه ــرت نت ــائج تحلي ــل مع ــامالت االنح ــدار  Coefficientsب ــأن قيم ــة درج ــة الت ــأثير β
بلغــت ( )1.469لتبنــي التغييــر اإلســتراتيجي وهــي دالــة عنــد مســتوى ( ،)  0.05ومــا يؤكــد هــذه

الداللة قيمة  Tالمحسوبة لنفس المتغير والتي بلغت ( .)4.787في حين بلغت قيمة درجة التأثير β
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( )1.187للتفاعـل مـع البيئـة وهـي دالـة عنـد مسـتوى ( ،)  0.05ومـا يؤكـد هـذه الداللـة قيمـة T

المحسوبة لنفس المتغير والتي بلغت ( .)2.011فيما كانت قيمة درجة التأثير  )1.208( βللتـدااب
اإلستراتيجي وهـي دالـة عنـد مسـتوى ( ،)  0.05ومـا يؤكـد هـذه الداللـة قيمـة  Tالمحسـوبة لـنفس
المتغيــر والتــي بلغــت ( .)2.317وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى االهتمــام بأبعــاد
التكيف اإلستراتيجي (التغيير اإلستراتيجي ،والتفاعل مـع البيئـة والتـدااب اإلسـتراتيجي) سـيؤدي إلـى
ُّ
التعلم اإلستراتيجي للشركات األردنية لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان بقيمـة ()1.469
لتبن ــي التغيي ــر اإلس ــتراتيجي و ( )1.187للتفاع ــل م ــع البيئ ــة و ( )1.208للت ــدااب اإلس ــتراتيجي.
ويؤكــد معنويــة هــذا التــأثير قيمــة  Fالمحســوبة ألنمــوذج التــأثير والتــي بلغــت ( )128.482وهــي دالــة
عند مستوى (.)  0.05
جدول ()11 - 4
نتائج اختبار تحليل التباين وتحليل االنحدار المتعدد لتأثير أبعاد التكيف اإلستراتيجي في ُّ
التعلم
اإلستراتيجي للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان
Adjusted

المتغير
التابع

()R

االرتباط

()R2

معامل
التحديد

2

( )R

معامل
التحديد

F

المحسوبة

*Sig

DF

درجات الحرية

مستوى

درجة التأثير β

الداللة

T

المحسوبة

*Sig

مستوى
الداللة

المعدل

اإلنحدار

التعلم
االستراتيجي

1.687 1.829

1.674

128.482

البواقي

تبني

3
176

المجموع 179
*يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى (.)  0.05

التغيير

االستراتيجي

1.111

التفاعل مع
البيئة

التدااب

االستراتيجي

1.469

4.787

1.111

1.187

2.111

1.146

1.218

2.317

1.122
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وه ــذا يؤك ــد ع ــدم ص ــحة قب ــول الفرض ــية الفرعي ــة الثالث ــة ،وعلي ــه تُـ ـرفض الفرض ــية العدمي ــة
(الصفرية) ،وتُقبل الفرضية البديلة التي تنص على:
وج ــود أث ــر ذي دالل ــة إحص ــائية ألبع ــاد التكي ــف اإلس ــتراتيجي (التغيي ــر اإلس ــتراتيجي،

التفاعــل مــع البيئــة والتــدااب اإلســتراتيجي) فــي الـ ُّ
ـتعلم اإلســتراتيجي للشــركات األردنيــة لصــناعة
األدوية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى داللة ()  0.05
وتحقيقـاً ألهـداف الد ارسـة بشـكل شـمولي ،اسـتخدمت الباحثـة برنـامج تحليـل المسـار Amos

 Ver.22بهدف بناء أنموذج مقترح لتأثير أبعاد التكيف اإلستراتيجي في تحقيق األداء اإلسـتراتيجي
بأبعــاده فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان وذلــك باســتخدام انمــوذج
المعـادالت الهيكليــة .إذ بينـت النتــائج المعروضــة بالجـدول ( )12 - 4أن األنمــوذج المقتـرح قــد حقــق
الموائمة التامة ،إذ بلغـت قيمـة  χ2بلغـت ( ،)1.536وهـي دالـة عنـد مسـتوى ( ،)  0.000وبلغـت
عـدد درجــات الحريــة ( .)1كمـا بلغــت قيمــة الحــد األدنـى للتبــاين والتــي هــي عبـارة عــن حاصــل قســمة
قيمــة  χ2علــى درجــات الحريــة  )1.536( DFوهــو مــا يعكــس مســتوى الموائمــة الجيــد ،حيــث اقتــرح
 )2118( Arbuckleأن قيم ــة الح ــد األدن ــى للتب ــاين م ــن المفت ــرض أن ال تتج ــاوز القيم ــة ( .)5وق ــد
بلغت قيمة ( )GFIوهو مؤشر مواءمة الجودة ما قيمته ( )1.917وهو مقارب لقيمة الواحد الصـحيح
(الموائمة التامة) .وبنفس السياق ،بلغت قيمة مؤشر الموائمـة المقـارن ( )1.933( )CFIوهـو مقـارب
إلى قيمة الواحد صحيح ،وبنفس السياق ،بلغت قيمة مؤشر الموائمة الطبيعي Normed Fit Index

( )1.933( )NFIوهــو مقــارب إلــى قيمــة الواحــد صــحيح ،وبلــع الجــذر التربيعــي لمتوســطات الخط ــأ
التقريبي ( )0.057( )RMSEAوهي مقاربة لقيمة الصفر.كما يبين الجدول أيضا أن معامل التحديد
لمتغيرات األداء االستراتيجي بلغت ( )1.495للتعلم اإلستراتيجي و ( )1.532لإلبداعات المستمرة و
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( )1.576لسرعة االستجابة .أما معامالت اإلرتبـاط بـين المتغيـرات الفرعيـة لمتغيـر الد ارسـة المسـتقل
فقد بلغت ( )1.746بين تبني التغيير اإلستراتيجي والتفاعل مع البيئة و ( )1.762بين تبني التغيير
اإلستراتيجي والتدااب اإلستراتيجي و ( )1.682بين التفاعل مع البيئة والتدااب اإلستراتيجي .أما ما
يتعلــق بمعــامالت اإلرتبــاط بــين المتغي ـرات الفرعيــة لمتغيــر الد ارســة التــابع فقــد بلغــت ( )1.421بــين
س ــرعة اإلس ــتجابة واإلب ــداعات المس ــتمرة و ( )1.231ب ــين س ــرعة اإلس ــتجابة وال ــتعلم اإلس ــتراتيجي و
( )1.521بين اإلبداعات المستمرة والـتعلم اإلسـتراتيجي .والشـكل ( )1 - 4يوضـح األنمـوذج المقتـرح
لت ــأثير أبع ــاد التكي ــف اإلس ــتراتيجي ف ــي تحقي ــق األداء اإلس ــتراتيجي بأبع ــاده ف ــي الش ــركات األردني ــة
لصناعة األدوية المدرجة في بورصـة عمـان ،وهـذه النتيجـة تسـاهم فـي تحقيـق أهـداف الد ارسـة بشـكل
شمولي.

85

جدول ()12 - 4
مؤشرات المواءمة ألنموذج المعادلة الهيكلية
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الشكل ()1 - 4
األنموذج المقترح لتأثير أبعاد التكيف اإلستراتيجي في تحقيق األداء اإلستراتيجي بأبعاده في
الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

المصدر :من إعداد الباحثة وفقاً لنتائج تحليل المسار
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
( 5ـ  :)0المقدمة
( 5ـ  :)7مناقشة النتائج
( 5ـ  :)3التوصيات والمقترحات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

( 5ـ  :)0المقدمة
فــي ضــوء التحليــل الوصــفي لمتغي ـرات الد ارســة واختبــار الفرضــيات ،تعــرض الباحثــة مجمــل
النتائج التي توصلت إليها ،وعلى ضوء هـذه النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا قـدمت الباحثـة عـدداً مـن
التوصيات والمقترحات.

( 5ـ  :)7مناقشة النتائج
( :)0 - 7 - 5النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة
 .1إن درجة تبني التغيير اإلستراتيجي في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة
عمان كانت متوسطة ،حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لتبني التغيير اإلسـتراتيجي فـي الشـركات
األردنية لصناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان بـين ( )3.451 - 3.327بمتوسـط كلـي مقـداره
( .)3.406وتع ــزو الباحث ــة ذل ــك ال ــى أن ق ــدرة الش ــركات عل ــى اتخ ــاذ القـ ـ اررات بس ــرعة غي ــر كافي ــة
وخصوصا عند تغير الظروف المحيطة بها اضافة الى عدم كفاية اجراءات المسح البيئي التي تقوم
بها الشركات والذي يشكل لها تهديداً على المدى البعيد.
 .2إن درجة تفاعل الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصـة عمـان مـع البيئـة كانـت
متوســطة ،حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية للتفاعــل مــع البيئــة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة
األدوية المدرجة في بورصة عمان بين ( )3.422 - 3.310بمتوسط كلي مقداره ( .)3.366وهو ما
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يمكن تفسيره بـأن االنظمـة المسـتخدمة لتبـادل المعلومـات والحصـول عليهـا تعتبـر انظمـة غيـر كافيـة
مما قد ينعكس على تفاعل تلك الشركات مع البيئة الخارجية المحيطة بها.
 .3إن درجــة التــدااب اإلســتراتيجي فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة
عمــان كانــت متوســطة ،حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية للتــدااب اإلســتراتيجي فــي الشــركات
األردنية لصناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان بـين ( )3.577 - 3.400بمتوسـط كلـي مقـداره
( .)3.458ويفسـر ذلـك بـأن الشـركات األردنيـة لصــناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصـة عمـان ال تقــوم
باجراء البحوث التطويريـة المختصـة باالتصـاالت التنظيميـة والتفـاعالت بـين وحـدات واقسـام الشـركة
والذي من الممكن ان ينعكس على تطوير بعض منتجاتها واسواقها على المدى البعيد.
 .4إن درجــة ســرعة االســتجابة فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان
كان ــت متوس ــطة ،حي ــث تراوح ــت المتوس ــطات الحس ــابية لس ــرعة االس ــتجابة ف ــي الش ــركات األردني ــة
لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان بين ( )3.477 - 3.350بمتوسط كلي مقداره (.)3.408
وهذا يؤشر الى ان اسـتجابة الشـركات الحتياجـات كافـة فئـات متعامليهـا وحسـب المواعيـد ومتطلبـات
كـــل فئـــة لـــم يكـــن بالشـ ــكل المطلـــوب وهـــو مـــا يبـ ــرز عـ ــدم كفاي ــة تكنولوجي ــا المعلومـــات واالنظمـــة
التكنولوجية المستخدمة من قبل الشركات محل الدراسة.
 .5إن درجة االبداعات المستمرة في الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصـة عمـان
كانــت متوســطة ،حيــث تراوحــت المتوســطات الحســابية لإلبــداعات المســتمرة فــي الشــركات األردنيــة
لصـ ــناعة األدويـ ــة المدرجـ ــة فـ ــي بورصـ ــة عمـ ــان بـ ــين ( )3.577 - 3.372بمتوسـ ــط كلـ ــي مقـ ــداره
( .)3.463وهو ما يمكن تفسـيره بـأن الشـركات محـل الد ارسـة ال تسـعى بالشـكل المطلـوب الـى اجـراء
التجــارب لتحقيــق ابــداعات فــي منتجاتهــا وبالتــالي عــدم االهتمــام الكــافي بتحقيــق التميــز والجــودة فــي
منتجاتها.
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 .6إن درجــة الـ ُّ
ـتعلم اإلســتراتيجي فــي الشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة
عم ــان كان ــت متوس ــطة ،حي ــث تراوح ــت المتوس ــطات الحس ــابية لل ــتعلم اإلس ــتراتيجي ف ــي الش ــركات
األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان بــين ( )3.561- 3.333بمتوســط كلــي مقــداره
( .)3.438ويمك ــن تفسـ ــير ذل ــك أن المعلومـ ــات الت ــي تجمعه ــا الش ــركات لتط ــوير مب ــادرات اعمالهـــا
والمعلومات عن االسواق الحالية بهدف تحسين تعلمها ومعرفتها للمتطلبات االساسـية لنجاحهـا غيـر
كافية.

( :)7 - 7 - 5نتائج اختبار فرضيات الدراسة
 .1تـؤثر أبعــاد التكيـف اإلســتراتيجي (تبنــي التغييـر اإلســتراتيجي  ،التفاعــل مـع البيئــة و التــدااب
اإلســتراتيجي ) فــي تحقيــق األداء اإلســتراتيجي للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي
بورصة عمان عند مستوى داللة (.)  0.05
تتفـ ــق هـ ــذه النتيجـ ــة ونتيجـ ــة د ارسـ ــة  )2113( Banksالتـ ــي أوضـ ــحت أن قـ ــادة األعمـ ــال
الصــغيرة فــي مقاطعــة

 Pennsylvaniaلــديهم تكيــف إســتراتيجي ،وذلــك مــن خــالل اهتمــامهم

باختي ــار اإلس ــتراتيجية المح ــددة ،والمي ــل إل ــى إس ــتراتيجية غي ــر رس ــمية ،وع ــدم الرغب ــة ف ــي تغيي ــر
الممارسات والعمليات والخطط في ظل البيئات المتغيرة.
 .2تــؤثر أبعــاد التكيــف اإلســتراتيجي (تبنــي التغييــر اإلســتراتيجي  ،التفاعــل مــع البيئــة ،والتــدااب
اإلستراتيجي ) في سرعة االستجابة للشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان
عند مستوى داللة (.)  0.05
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وهــذه النتيجــة تتفــق ونتيجــة د ارســة Sánchez, et al.,

( ،)2111التــي بينــت بــأن

الممارســات المختلفــة إلدارة اإلبــداع تـرتبط بعالقــة إيجابيــة بتحقيــق الشــركات محــل الد ارســة للتكيــف
اإلستراتيجي .
 .3تـ ــؤثر أبعـ ــاد التكيـ ــف اإلسـ ــتراتيجي (تبنـ ــي التغييـ ــر اإلسـ ــتراتيجي والتفاعـ ــل مـ ــع البيئـ ــة) فـ ــي
االبــداعات المســتمرة للشــركات األردنيــة لصــناعة األدويــة المدرجــة فــي بورصــة عمــان عنــد مســتوى
داللة (.)  0.05
وهــذه النتيجــة تتفــق ونتيجــة د ارســة الياســري وحســين ( )2113التــي توصــلت بوجــود تــأثير
دال إحصائياً لعمليات إدارة المعرفة في األداء اإلستراتيجي في جامعات الفرات األوسط بالعراق.
 .4تـؤثر أبعــاد التكيـف اإلســتراتيجي (تبنــي التغييـر اإلســتراتيجي  ،التفاعــل مـع البيئــة و التــدااب
اإلسـتراتيجي ) فـي ال ُّ
ـتعلم اإلسـتراتيجي للشـركات األردنيـة لصـناعة األدويـة المدرجـة فـي بورصــة
عمان عند مستوى داللة ()  0.05
وهــذه النتيج ــة تتفــق و د ارس ــة محمــد ( )2118الت ــي توصــلت إل ــى وجــود عالق ــات ارتب ــاط
التكامــل وإعــادة هندســة األعمــال واألداء اإلســتراتيجي فــي الشــركة
معنويــة بــين تنفيــذ إســتراتيجية
ُ
التكامـل وإعـادة هندسـة األعمـال معنويـاً فـي األداء اإلسـتراتيجي
المبحوثة .ويؤثر تنفيـذ إسـتراتيجية
ُ
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.

92

( 5ـ  :)3التوصيات والمقترحات
( 5ـ  3ـ  :)0التوصيات
 .1تعزيــز االهتمــام بعوامــل التكيــف اإلســتراتيجي وذلــك مــن خــالل االهتمــام بق ـ اررات التنويــع فــي
التوسع في األسواق من قبل الشركات محل الدراسة مع األخذ بنظر االعتبار العقالنية
المنتجات و ُّ
في اتخاذ هكذا ق اررات تنعكس على مستقبل الشركات اإلستراتيجي.
 .2تعزيز مفهوم التغيير اإلستراتيجي وتطبيقاته في الشركات محل الد ارسـة وذلـك ألهميتـه ودوره
فــي جعــل الشــركات متكيفــة للتغيـرات البيئيــة والتنافســية علــى المــدى البعيــد وذلــك مــن خــالل جعــل
عملية إتخاذ الق اررات اإلستراتيجية ذات جودة عالية للشركات محل الدراسة على المدى البعيد.
 .3االهتمام بعامل التفاعل البيئي من قبل الشركات محل الدراسة ،وذلـك مـن خـالل األخـذ بنظـر
االعتب ــار الض ــبابية ف ــي البيئ ــة ،وه ــو م ــا ي ــنعكس بالحركي ــة وأخ ــذ الحيط ــة والح ــذر تج ــاه حرك ــات
المنافسين وهو ما ينعكس بالعدائية ،واالهتمام بالتعقيد والتنوع في رغبات المتعاملين مع الشركات
محل الدراسة.
 .4جعل التدااب اإلسـتراتيجي المنهجيـة الرئيسـة لعمـل الشـركات محـل الد ارسـة مـن خـالل إحـالل
التعاون بين كافة إدارات وأقسام الشركات المبحوثة ،بما يؤدي إلى تآزر وتشارك بالجهود للسيطرة
على المخاطر والتهديدات التي تواجه الشركات محل الدراسة.
 .5االستجابة السريعة للمتغيرات المتعلقة باألسواق الحاليـة والمسـتقبلية ،وذلـك مـن خـالل التكيـف
اإلســتراتيجي ،وتعزيــز قــدرة الشــركات المبحوثــة علــى تقــديم منتجــات بفتـرة قصــيرة وذلــك مــن خــالل
االهتمام بتشخيص المتغيرات البيئية الخارجية.
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 .6العمــل عل ــى تطــوير الش ــركات مح ــل الد ارس ـة لتص ــبح منظم ــات ُّ
تعلــم وض ــرورة اقتن ــاع اإلدارة
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.
 .7ضـرورة إجـراء تبـديالت أساسـية وجوهريـة فـي الشـركات محـل الد ارسـة ،وذلـك مـن أجـل تحقيــق
األداء الكفؤ ليتوافـق وأغـراض ال ُّ
ـتعلم اإلسـتراتيجي ،وذلـك مـن خـالل عناصـر تصـميم المنظمـات
(الهيكل ،والمهمات ،والنظم ،والثقافة البيئية واإلستراتيجية).
 .8تشجيع روح التعاون بين اإلدارة والعاملين ،واالهتمام بمقترحات العاملين واألفكار المقدمة من
قبلهم وبالمبادرات التي يقدمونها لتطوير العمل.

( 5ـ  3ـ  :)7المقترحات
 .1إجـراء د ارســة ميدانيــة لتــأثير التكيــف اإلســتراتيجي فــي تحقيــق الميـزة التنافســية للبنــوك التجاريــة
األردنية.
 .2القيام بدراسة بعنوان األثر المعدل للتكيـف االسـتراتيجي فـي العالقـة بـين الريـادة االسـتراتيجية
واألداء االستراتيجي في قطاع الصناعات الدوائية في األردن.
 .3األخـذ بنظــر اإلعتبــار األنمـوذج المقتــرح لتــأثير أبعــاد التكيـف اإلســتراتيجي فــي تحقيــق األداء
اإلستراتيجي بأبعاده والعمل على تطبيقه من قبل الباحثين في قطاعات أخرى.
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العلمي الرابع الريادة واإلبداع إستراتيجيات األعمال في مواجهة تحديات العولمة ،كلية العلوم
عمان ،األردن.12 - 1 :
اإلدارية والمالية ،جامعة فيالدلفياّ ،
 .9الدوري ،زكريا .)2113( .االدارة االستراتيجية :مفاهيم وعمليات وحالت دراسية .جامعة بغداد،
العراق.
 .11راضي ،جواد وحسين ،أحمد .)2114( .تأثير مـمارسات إدارة الموارد البشريــة في األداء
اإلستراتيجي  :دراسة تحليلية آلراء القيادات الجامعية في كليات جامعة القادسية .مجلة الكوت
للعلوم االقتصادية واإلدارية.344-311 :16 ،

 .11الزهراني ،عبدالله .)2112( .إستراتيجية التدريب وأثرها على الجدارات السلوكية للعاملين في
المصارف التجارية السعودية .المجلة االردنية في إدارة األعمال.735 – 717 :)4( 8 ،
 .12الزيدي ،قيس .)2111( .نمط التفكير اإلستراتيجي للمستويات القيادية العليا في منظمات
اإلدارة العامة العراقية وأثره في اتجاهاتهم نحو التغيير اإلستراتيجي  :مدخل معرفي .رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد ،العراق.
 .13السالم ،مؤيد سعيد .)2115( .منظمات التعّلم .الطبعة االولى ،منشورات المنظمة العربية
للتنمية اإلدارية ،بحوث ودراسات ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية.
 .14صالح الدين ،عالم .)2111( .تحليل بيانات البحو

النفسية والتربوية واالجتماعية .دار

الفكر العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة :مصر.
 .15عبيد ،عبد السالم إبراهيم .)2113( .فلسفة إدارة الجودة الشاملة وأثرها في األداء اإلستراتيجي .
أُطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد ،العراق.
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 .16الغالبي ،طاهر محسن منصور وإدريس ،وائل محمد صبحي .)2115( .اإلدارة اإلستراتيجي ة:
منظور منهجي متكامل .الطبعة الثانية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان :األردن.
التكامل وإعادة هندسة األعمال على األداء
 .17محمد ،أثمار .)2118( .انعكاسات تنفيذ إستراتيجية
ُ
اإلستراتيجي باستخدام بطاقة األداء المتوازن :دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة األلبسة
الجاهزة في الموصل .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الموصل ،العراق.
 .18المسعودي ،محمد .)2117( .العالقة بين مقدرات اإلبداع اإلستراتيجي وسلوكيات القيادة
التحويلية وأثرهما في الميزة التنافسية المستدامة :دراسة تحليلية آلراء عينة من التدريسيين في
الكليات األهلية ببغداد .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد :العراق.
 .19المعموري ،أمال .)2112( .فاعلية تقويم اداء الموارد البشرية وتأثيرها في تحقيق الميزة
التنافسية للمنظمة :دراسة تطبيقية في شركة صناعات االصباغ الحديثة .رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة المستنصرية ،العراق.
 .21المعموري ،إيثار .)1999( .أثر أنشطة المنظمة في إسناد أبعاد التنافس :دراسة تحليلية في
شركة الصناعات االلكترونية .اطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد ،العراق.
 .21الميالي ،حاكم .)2111( .دور إدارة المعرفة في استثمار أرس المال البشري لتحقيق األداء
اإلستراتيجي  :دراسة تطبيقية في معمل سمنت الكوفة .مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية7 ،

(.167-141 :)21
 .22النعيمي ،صالح عبد القادر أحمد .)2111( .التكيف اإلستراتيجي والتكيف الهيكلي ألبعاد
البيئة :دراسة تطبيقية في و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي .أطروحة دكتوراه غير منشورة،
جامعة بغداد ،بغداد :العراق.
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 .23الياسري ،أكرم وحسين ،ظفر .)2113( .أثر عمليات إدارة المعرفة و ُّ
التعلم التنظيمي في األداء
اإلستراتيجي :دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات األوسط.
مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية.263-241 :)3( 15 ،
 .24الياسري ،أكرم؛ الخفاجي ،علي وحسين ،ظفر .)2112( .أثر عمليات إدارة المعرفة في األداء
اإلستراتيجي  :دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في جامعات الفرات األوسط.
مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية.69 – 54 :)1( 21 ،
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الملحق رقم ( :)0أسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة)
الرقم

اللقب العلمي واالسم

التخصص

مكان العمل

تسويق

جامعة الشرق األوسط
جامعة العلوم التطبيقية

1

أ.د .ليث سلمان الربيعي

2

أ.د .حسن الزعبي

إدارة أعمال

3

أ.د .نجم عبود نجم

إدارة أعمال

جامعة الزيتونة األردنية

4

د .أحمد علي صالح

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

5

د .سامي العدوان

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

6

د .طارق هاشم

تسويق

جامعة البت ار

7

د .رائد المومني

تسويق

جامعة البت ار
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 أداة الدراسة (االستبانة) بشكلها النهائي:)7( الملحق رقم
Mr / Ms ..................................... Greetings
The researcher aims to carry out a study entitled

تهدف الباحثة إالى القيام بدراسة بعنوان "أثر أبعاد التكيف

in achieving Strategic Performance: A Field

."الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان

“The Impact of Strategic Adaptation Dimensions  دراسة ميدانية على: اإلستراتيجي في تحقيق األداء اإلستراتيجي
Study in Jordanian Pharmaceutical Firms listed

حيث تهدف الدراسة إلى بيان أثر أبعاد التكيف اإلستراتيجي في

study mainly aims to identify the impact of Strategic

 فأنا طالبة مسجلة في برنامج، وحاليًا.المدرجة في بورصة عمان

on the Amman Stock Exchange”. Where the تحقيق األداء اإلستراتيجي في الشركات األردنية لصناعة األدوية
Adaptation

Dimensions in

achieving

Strategic  وأنا بصدد،الماجستير في إدارة األعمال بجامعة الشرق األوسط
Performance in Jordanian Pharmaceutical Firms  إن مشاركتكم في مشروع الدراسة الحالية.كتابة رسالة الماجستير
listed on the Amman Stock Exchange. I am

 إن. علمًا بأن استجاباتكم ستُعامل بسرية تامة.ًهو طوعي تماما
Business لم يكن لديك أي مانع للمشاركة في تحقيق أهداف الدراسة
Administration program at the Middle East
 فإنني أتوجه لكم راجية اإلجابة عن كافة األسئلة في،الحالية
University, and I am in the process of writing my
.االستبانة بأفضل ما لديك
Master’s Thesis. Your participation in this research
currently

enrolled

in

the master

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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Reem "Mohammed Adnan" Safwat Al-Issa

Supervisor

Prof. Mohammed Abdulaal AL- Nuiami

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.
Answer alternatives بدائل اإلجابة
Strongly
No

Item

Disagree

disagree
ال أوافق على
اإلطالق

ال أوافق

moderatel
y Agree
أوافق بدرجة
متوسطة

Agree
أوافق

Strongly
Agree

الفقرة

أوافق بشدة

Adopt strategic change
The company

1

ت

تبني التغيير اإلستراتيجي
تبني الشركة سيناريوهات للتحضير

build scenarios to

من أجل التغيير

prepare for

1

change

The company

2

تبتكر الشركة إستراتيجيات لمجابهة

create strategies

تحركات المنافسين

to counter the
competitors

2

moves

The company's

3

تمكن عمليات الشركة من اتخاذ

operations enable

تتغيُّر

to take decisions

عند

بسرعة

الق اررات
الظروف

quickly when

3

conditions change
The company
conducted a

4

تقوم الشركة بإجراء مسح لبيئة

survey of the

عملها للحد من التهديدات التي

work environment

4

تواجهها

to reduce the

threats it faces
The Company

5

deploy its

مواردها

resources to

بنشر

الشركة

تقوم

لالستجابة للفرص المتاحة

respond to the

5

opportunities

Interaction with the environment

التفاعل مع البيئة

The company

6

collects

information about
the external

تقوم الشركة بجمع المعلومات

حول ما يجري في بيئتها الخارجية

6

environment
The company

owns systems to

7

exchange

information from
the external

environment

لتبادل

أنظمة

الشركة

لدى

المعلومات من بيئتها الخارجية

7
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The company
encouraged

8

تشجع الشركة الموظفين على

employees to

بيئتها

interact with their

عناصر

مع

التفاعل

8

الخارجية

external

environment
The company
provides

adequate

9

الكافية

resources for their

الموارد

الشركة

تقدم

ألنشطة أعمالها للتفاعل مع بيئتها

activities to

9

الخارجية

interaction with
the external

environment
The company
develops the
workers

10

تطور الشركة معارف العاملين

knowledge whom

الذين يؤدون أنشطة التفاعل مع

perform activities

10

البيئة الخارجية

of interaction with
the external

environment

Strategic Synergy

التدااب اإلستراتيجي

The company's

departments are

11

Sharing in

conduct research
in order to

تتشارك إدارات الشركة بإجراء
البحوث بهدف تطوير أعمالها

11

develop its
business

individuals

working in the

12

company from
various levels

Cooperating to
accomplish

complex tasks

يتعاون األفراد العاملون في الشركة
من مختلف المستويات إلنجاز
المهام المعقدة

12
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The company's

13

departments are
Sharing in

development of

تتشارك إدارات الشركة في تطوير
بعض المنتجات

13

some products

The company's

14

departments are
Sharing in

marketing of

تتشارك إدارات الشركة في تسويق
بعض منتجاتها

14

some products
The relationship
between

15

company's

departments

characterized
open

communications

تتصف العالقة بين إدارات الشركة
باالتصاالت المفتوحة

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.
Answer alternatives بدائل اإلجابة
Strongly
No

Item

disagree
ال أوافق على
اإلطالق

Disagree
ال أوافق

moderatel
y Agree
أوافق بدرجة
متوسطة

Agree
أوافق

Strongly
Agree
أوافق بشدة

Speed of Respond
The company owns

16

ت

الفقرة

سرعة االستجابة
لدى الشركة قدرة على االستجابة

ability to respond to

الحتياجات كافة فئات المتعاملين

the needs of all

16

stakeholders
categories

The company is

17

تتميز الشركة بسرعة االستجابة في

characterized by

المواعيد حسب حاجات الزبائن

rapidly respond in a

17

timely according to
customers' needs
The company

18

تستجيب الشركة بسرعة للتطورات

responds quickly to

في مجال عملها

18

تتميز الشركة بسرعة االستجابة

19

developments in its
work field

The company is

19

characterized by

rapidly respond to

للتطورات في تكنولوجيا المعلومات

developments in the

information technology
The company's

20

إنجاز مخرجات الشركة يتم ضمن

outputs achieved

within the time frame

اإلطار الزمني المخطط له

planned

Continuous Creations
Human resources in

21

the company eligible
for the activation of

the creative process

20

اإلبداعات المستمرة
الموارد البشرية الموجودة في
العملية

مؤهلة لتفعيل

الشركة

21

اإلبداعية

The company's

22

management

encourages all

employees to present
new ideas

تشجع إدارة الشركة كافة العاملين
على تقديم األفكار الجديدة

22
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The Continuous

23

يعتبر التحسين المستمر لجودة

improvement of the

العمل أحد المعايير األساسية

quality of work is one

of the essential criteria

للشركة

of the company
There are

24

23

هناك إضافة مستمرة لمنتجات

continuously addition

الشركة مقارنة مع السنوات

to company's products
compared with

24

الماضية

previous years
The company

25

supports the

تدعم الشركة مقترحات العاملين

employees proposals

في معالجة الكثير من مشكالتها

in addressing many of
problems

Strategic Learning
The company collects

26

information in order to

develop their business
initiatives

The company collects

27

information on current
markets in order to
improve their
operations

The company

28

departments exchange
strategic information

on an ongoing basis
The company

29

formates teamwork

when access strategic
information

The company relied
on the teamwork

30

recommendations

about the benefits

mechanisms of the
information

25

ُّ
التعلم اإلستراتيجي
تقوم الشركة بجمع المعلومات
بهدف تطوير مبادرات أعمالها
تقوم الشركة بجمع المعلومات عن
األسواق الحالية بهدف تحسين

26

27

عملياتها
تتبادل إدارات الشركة المعلومات
اإلستراتيجية بشكل مستمر
تقوم الشركة بتشكيل ِفرق عمل
عند حصولها على معلومات

28

29

إستراتيجية
تعتمد الشركة على توصيات ِفرق
عملها حول آليات االستفادة من
المعلومات

30

