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الدود الوسككككيط لعوليات الذحال الت افسككككي في العالقة  ين القددات هدفت الدداسكككة إلى  يا  
 .األددنية لصكككككك اعة األدوية الوددجة في  ودصككككككة عوا الشككككككرحات الدي اميمية والعوامل البيئية في 

ات الوسكككككتوي منالشكككككرحات األددنية لصككككك اعة األدوية في حافة العاملين تكو  مجتوع الدداسكككككة من 
تياد ت  إخأما عي ة الدداسكككككككككة فقد  .اإلدادية الثالت )اإلدادض العليا، اإلدادض الوسكككككككككطى واإلدادض الدنيا(

الوديرين ونوا ه  ومسككككككاعديه  ودؤسككككككال دادتين العليا والوسككككككطى )اإلالعاملين في من عي ة عودية 
. ( فرداً 153، والبالغ عدده  )الشكككككككرحات األددنية للصككككككك اعات الصكككككككيدالنية ( فياألقسكككككككام العاملين

ولتبقيق أهداف الدداسكككككككككة ت  اسكككككككككتخدام الو هج الكوي )الوصككككككككككفي التبليلي( من خالل العديد من 
 .وتبليل الوساد تبليل اإلنبداد الوتعدداالساليب اإلحصائية أ رزها 

 للقددات أثر تو داللة إحصائيةوجود  وقد توصلت الدداسة إلى عدد من ال تائج أ رزها
على  (قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق)الدي اميمية 

 اللةع د مستوى د وددجة في  ودصة عوا األددنية لص اعة األدوية ال لشرحاتالعوامل البيئية ل

(  0.05) . (قددات التعل  وقددات الت سيقللقددات الدي اميمية ) أثر تو داللة إحصائيةوجود و 
 د ع لشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا على عوليات الذحال الت افسي ل

ات جوع الوعلوم) لعوليات الذحال الت افسي إحصائيةأثر تو داللة وجود و  .(  0.05) مستوى داللة
دصة األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  و  لشرحاتعلى العوامل البيئية ل (واإلتصاالت والتبليل

لعوليات الذحال  تو داللة إحصائيةدود وسيط  وجودو  .(  0.05) ع د مستوى داللة عوا 
لص اعة األدوية  الشرحات األددنيةالت افسي في العالقة  ين القددات الدي اميمية والعوامل البيئية في 

   ".(  0.05) ع د مستوى داللة الوددجة في  ودصة عوا 

 



  

بل الشرحات من ق من القددات الدي اميمية اإلستفادضضرودض ب الدداسة أوصتوفي ضول ال تائج 
ات الذحال بالتكامل مع عولي العوامل البيئيةفي  ااألددنية لص اعة األدوية لالستفادض من انعماساته

 ميةمن القددات الدي امي مستويات اإلستفادضإعداد دداسة متكاملة لبيا   من خالل الت افسي وتلك
ام أكثر من مبيط الو افسة باستخدالباصلة في  البيئيةدصد التغيرات و  .وعوليات الذحال الت افسي

 االستخبادات التسويقية، التقادير العالوية، حرحة االسواق الوالية، الت بولات. وسيلة
 

لشركات االكلمات المفتاحية: القدرات الديناميكية، عمليات الذكاء التنافسي، العوامل البيئية، 
 .األردنية لصناعة األدوية
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Abstract 

The study aimed to investigate the mediating role of Competitive Intelligence 

Processes in the Relationship between Dynamic Capabilities and Environmental 

Factors at Jordanian Pharmaceutical Firms listed on the Amman Stock Exchange. The 

study population included all employees working at Jordanian Pharmaceutical Firms 

listed on the Amman Stock Exchange from three managerial levels (Top, middle and 

low management). a proposed sample was selected from the employees working at 

Jordanian Pharmaceutical Firms listed on the Amman Stock Exchange from (Top and  

middle management) totalling (193) individuals. To achieve the study objectives the 

study used quantitative (descriptive analytical method) through many statistical tools, 

most notably multiple regression analysis and path analysis.  

The study reached a number of results namely: there is a significant effect of 

Dynamic Capabilities (Sensing Capability, Learning Capability, Integrating Capability 

and Coordinating Capability) in Environmental Factors at Jordanian Pharmaceutical 

Firms listed on the Amman Stock Exchange at level (  0.05). There is a significant 

effect of Dynamic Capabilities (Learning Capability and Coordinating Capability) on 

Competitive Intelligence Processes at Jordanian Pharmaceutical Firms listed on the 

Amman Stock Exchange at level (  0.05). There is a significant effect of Competitive 

Intelligence Processes (Information Collection and Communication and Analysis) on 

Environmental Factors at Jordanian Pharmaceutical Firms listed on the Amman Stock 

Exchange at level (  0.05). There is a mediate role of Competitive Intelligence 

Processes in the Relationship between Dynamic Capabilities and Environmental 

Factors at Jordanian Pharmaceutical Firms listed on the Amman Stock Exchange at 

level (  0.05). 



 ع

In light of the results, the study recommends the Jordanian Pharmaceutical 

Firms listed on the Amman Stock Exchange need to take advantage of the dynamic 

capabilities to take advantage of their environmental impact by integrating competitive 

intelligence processes with a comprehensive study to demonstrate the levels of 

utilization of dynamic capabilities and competitive intelligence. As well as, monitor 

environmental changes in the competition environment using more than the means of 

marketing intelligence, global reports, financial markets movement and predictions. 

 

KeyWords: Dynamic Capabilities, Competitive Intelligence Processes, 

Environmental Factors and Jordanian Pharmaceutical Firms. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة واهميتها

 (: المقدمة0 ـ 0)

 الذي يود بالرؤية الوسككككتقبلية والقددات اإل داعية، حد أنواط الذحالأحالت افسككككي  رز الذحال 

ية مع تعاونة يجاد مشكككككككروعات شكككككككراكندفاع الويومن من تبفيز العاملين على تقوية الو ظوة، واال

والتطودات في البيئة الوبيطة. حيث إ   في خضكككك  السككككعي لوواجهة التبدياتالو ظوات األخرى 

وع حوا أ  جالو ظوات وتبسكككككككين مسكككككككتويات أدائها. في إنجاح  مهواً الذحال الت افسككككككي يلعب دودًا 

يئة في مجال فه  البالو ظوة وتبويل هذه الوعلومات إلى تحال يفيد الو افسككككككككككككين الوعلومات حول 

 لتبقيق مزايا ت افسية مستدامة. عل معهاوالتفا ،الوبيطة  ها

على  قددات توم ها إمتالكها الوعاصكككككككككككرض األعوال  يئة في الو ظوات وقد تطلب نجاح

 كالوم  ة، وإعادض إدادية معاصكككككرض، مجاداض ظروف السكككككوق الوتغيرض إضكككككافة إلى تب يها موادسكككككات

هذه  إال أ  الو افسككة، إطاد في قالللب الوبدد الوقت في والتسككلي  اله دسككة، وإدادض الجودض الشككاملة،

ت افسكككية  ميزض تعول على توليد وال الوسكككتور، التبسكككين في أنها ال تسكككاه  الووادسكككات ال تكفي، إت

تدع   القددات الدي اميمية؛ ألنها نبو موجهاً  يمو   أ  من الوفترض مسكككككككككككتدامة، إت أ  االهتوام

 بسكككككككرعة للطبيعة واالسكككككككتجابة التكيف من الو ظوة فهي توّمن تطوير اسكككككككتراتيجيات مسكككككككتقبلية،

 والخادجية. البيئة الداخلية في عوامل الوتغيرض

إطاد  على مجاداض ظروف السوق الوتغيرض في قددتها يتوثل في الو ظوات وأل  نجاح

للعوامل البيئية بوا ي عمس على تبقيق أهدافها. إت  أكثرالتي تتطلب م ها إعطال أهوية  الو افسة،

أ  ه اك دود للعوامل البيئية في فاعلية تخطيط أنظوة  Newkirk & Lederer (2006)أكدت دداسة 
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بأ  للعوامل Chen; Wang; Nevo; Jin; Wang & Chow (2014 )الوعلومات االستراتيجية. وأكدت 

 Schilke اسةوبي ت دد  خفة عولية األعوال.و قددات تك ولوجيا الوعلومات  ما  ين قوي البيئية تأثير 

القددات الدي اميمية تؤثر بشمل قوي بالويزض الت افسية في  يئات العول الوستقرض. حوا  بأ ( 2613)

ل إعادض التشميالً من قددض إستشعاد الفرص قددض ( بأ  ح2614) Wilden & Guderganتوصلت دداسة 

دداسة  يتؤثر بشمل إيجا ي وقوي في  يئات العول التي تتويز بإضطرابات  يئية وت افسية عالية. وف

Wang (2614 )  البرحية البيئية هي واحدض من تبعات القددات الدي اميمية. وأخيرًا، توصلت تبين أ

( أ  الو ظوات الراغبة  تبقيق ميزض ت افسية 2614) Amiri, Shirkavand, Chalak & Rezaeeiدداسة 

 تينيئالوستودض من البلجوع وتبليل وتبادل الوعلومات الذحية مستدامة يتطلب م ها تأسيس وحدض 

 الداخلية والخادجية.

 قطاع الصككككك اعات الدوائية البشكككككرية،قوم به يالذي  الوه للدود  ضكككككول ما تقدم ونظراً  فيو 

 رحاتالشكككككك كثروأنها من أ القطاعات الوهوة والرافدض لوعال  اإلقتصككككككاد األددني،من واحدًا عتباده اب

وتأثيراته  ،العالويقتصاد الوعرفي التبول لال مواكبة حرحة التطود وخاصة في عصراندفاعًا نبو 

على هذه الشكككككككككككككرحات التوجه نبو قدداتها الضكككككككككككككرودي  منفإنه بات ، الوختلفة على  يئة األعوال

الدي اميمية  هدف تبسككككككككككككككين أنظوة الذحال الت افسككككككككككككككي لديها، مع إعطال التغيرات البيئية الوبيطة 

 إنجاز أعوالها. لعولها أهوية حبيرض حو  هذه التغيرات تؤثر على

 وسيطال الدودوإست ادًا إلى ما جال في أعاله فإ  هذه الدداسة البالية تسعى الى تعرف 

الشرحات األددنية  فيوالعوامل البيئية القددات الدي اميمية  في العالقة  ينعوليات الذحال الت افسي ل

 .لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 
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 (: مشكلة الدراسة8ـ  0)

ظروفًا  يئية تتس  باإلضطراب والالتأكد والالإستقراد وتلك  شرحات ص اعة األدويةتواجه 

نتيجة التغير والتطود في مضامين البيئة الوبيطة، وهو ما يتطلب من هذه الشرحات القيام بإجرال 

 لىوالبيئة والعوالل والتي تؤثر عتات العالقة بالو افسين  وتبليل الوعلوماتمسح  يئي لجوع 

رحات شوهذا ما ي عمس على ضرودض إعطال أهوية حبيرض للعوامل البيئية من قبل  أنشطة أعوالها.

وم ها الشرحات األددنية لص اعة االدوية البشرية. فقيام الشرحات األددنية لص اعة  ص اعة األدوية

لها يتطلب ااالدوية البشرية بجوع وتبليل الوعلومات الورتبطة بالو افسين والبيئة الوبيطة بأعو

م ها إمتالك مجووعة من القددات تات الطبيعة الدي اميمية بوا ي عمس على تدنية التأثيرات الوبتولة 

 ريةالشرحات األددنية لص اعة االدوية البشفإ  إضافة إلى تلك  من التغيرات البيئية الوبيطة  ها.

توم ت من ال شول في خض  التغيرات الوتسادعة فضاًل عن إمماناتها من أه  الشرحات التي  تعد

ودها الذي انعمس في نجاحها وتط العواللوالوستورض لطلبات االستجابة السريعة في الوصول إلى 

هوت الوطلوبة وتبقيق إيرادات حبيرض أس الو تجات الصيدالنيةونووها من خالل إسهامها في توفير 

 .الوولكة األددنية الهاشويةفي  ي اإلجواليزيادض ال اتج الوبلفي 

 :الرئيس اآلتيوعليه فإنه يومن توثيل مشملة الدداسة البالية بإثادض السؤال  

لعوامل وا القدرات الديناميكيةهناك دور وسيط لعمليات الذكاء التنافسي في العالقة بين هل 

 ؟بورصة عمانالشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في ي البيئية ف

 (: أهداف الدراسة3 ـ 0)

في  يعوليات الذحال الت افسل الوسيط الدود تهدف الدداسة البالية بشمل أساسي إلى دداسة

جة في الشرحات األددنية لص اعة األدوية الودد في  البيئيةوالعوامل  العالقة  ين القددات الدي اميمية

  األهداف التالية:، وتلك من خالل دداسة وتبقيق  ودصة عوا 
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الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في في  الدي اميميةالقددات التعرف على مستوى  .1

 . ودصة عوا 

 الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصةفي  عوليات الذحال الت افسي واقعتبديد  .2

 .عوا 

ة لص اعة األدوية الوددجة في  ودصلشرحات األددنية العوامل البيئية ل مستوى التعرف على  .3

 عوا 

ية الشرحات األددنية لص اعة األدو في  العوامل البيئية علىلقددات الدي اميمية لأثر تبديد  .3

 .الوددجة في  ودصة عوا 

 اعة الشرحات األددنية لصفي  يا  أثر القددات الدي اميمية على عوليات الذحال الت افسي  .4

 . األدوية الوددجة في  ودصة عوا

ددنية لص اعة الشرحات األفي التعرف على تأثير عوليات الذحال الت افسي على العوامل البيئية  .4

 .األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

لعوامل او العالقة  ين القددات الدي اميمية  الوسيط لعوليات الذحال الت افسي في الدودتبديد  .4

 .الوددجة في  ودصة عوا الشرحات األددنية لص اعة األدوية البيئية في 
 

 (:  أهمية الدراسة  4 ـ 0)

 : جانبينمن  أهويتهاالبالية تستود الدداسة 

كرية بعرض األطر والوعالجات الف الوفاهيوية –ال ظرية بال احيةالورتبط الجانب األكاديوي  األول:

امل الت افسي والعو بوتغيرات الدداسة البالية )القددات الدي اميمة، عوليات الذحال تات الصلة 

لقددات اوالعربية  دداسة متواضعة عن  األددنيةالوساهوة في إغ ال الومتبة إضافة إلى  البيئية(.
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لباحثين توفير قاعدض من الوعلومات لواخيرًا، الدي اميمة، عوليات الذحال الت افسي والعوامل البيئية. 

 القددات اتفي موضوع البشرية الشرحات األددنية لص اعة االدويةوالوهتوين عن اتجاهات 

 .الدي اميمة، عوليات الذحال الت افسي والعوامل البيئية

حات األددنية الشر على للدداسة  ةمن خالل تطبيق الوفاهي  واألفكاد ال ظريالجانب الويداني  الثاني:

الدوية اتقدي  توصيات لوتخذي القرادات في الشرحات األددنية لص اعة و  .لص اعة االدوية البشرية

الذحال  القددات الدي اميمة، عولياتمبل الدداسة   الًا على نتائج الدداسة الورتبطة بأهوية  البشرية

ات ستفضي إلى إجرال الوزيد من الدداس الدداسة الباليةوأخيرًا، فإ   .الت افسي والعوامل البيئية

 ة.ائجها ال هائيوالببوث حول موضوعاتها ومتغيراتها الفرعية، في ضول تبليالتها ونت
 

 (:  أسئلة الدراسة وفرضياتها5 ـ 0)

وسؤالها الرئيسي واالهداف الوبددض لها، ت  صياغة االسئلة إست ادًا إلى مشملة الدداسة 

 التالية:

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات القددات الدي اميمية )هل تؤثر  :الرئيس األولالسؤال 

العدائية  البيئية؛رحية الب البيئي؛على العوامل البيئية )التعقيد  (الت سيقالتعل ، قددات التكامل وقددات 

ئلة يشتق م ه األس ؟عوا الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة في  البيئية(

 الفرعية اآلتية:

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، القددات الدي اميمية )هل تؤثر  :الفرعي األولالسؤال 

دنية لص اعة الشرحات األد في على التعقيد البيئي  (التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق قددات

 ؟األدوية الوددجة في  ودصة عوا 
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ة، قددات إستشعاد الفرص الوتاحالقددات الدي اميمية )هل تؤثر  :الفرعي الثانيالسؤال 

دنية لص اعة الشرحات األد في ئية على البرحية البي (قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

 ؟األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

ة، قددات إستشعاد الفرص الوتاحالقددات الدي اميمية )هل تؤثر  :الفرعي الثالثالسؤال 

دنية لص اعة الشرحات األد في على العدائية البيئية  (قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

 ؟ ودصة عوا األدوية الوددجة في 

 قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قدداتالقددات الدي اميمية )هل تؤثر  :الرئيس الثانيالسؤال 

جوع  التبليل؛و اإلتصاالت ) عوليات الذحال الت افسيعلى  (التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

 ؟وا عالشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة في ( التخطيط والترحيز الوعلومات؛

 يشتق م ه األسئلة الفرعية اآلتية:

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، القددات الدي اميمية )هل تؤثر  :الفرعي األولالسؤال 

لشرحات افي على عولية اإلتصاالت والتبليل  (قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

 ؟األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

ة، قددات إستشعاد الفرص الوتاحالقددات الدي اميمية )هل تؤثر  :الفرعي الثانيالسؤال 

ألددنية الشرحات افي على عولية جوع الوعلومات  (قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

 ؟لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 
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ة، قددات إستشعاد الفرص الوتاحالقددات الدي اميمية )هل تؤثر  :الفرعي الثالثؤال الس

شرحات األددنية الفي على عولية التخطيط والترحيز  (قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

 ؟لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

ومات اإلتصاالت والتبليل ؛ جوع الوعل) الت افسيهل تؤثر عوليات الذحال  :الرئيس الثالثالسؤال 

ي ف ( على العوامل البيئية )التعقيد البيئي ؛ البرحية البيئية ؛ العدائية البيئية(؛ التخطيط والترحيز

 ة:؟. يشتق م ه األسئلة الفرعية اآلتيالشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

وع ج والتبليل؛اإلتصاالت ) تؤثر عوليات الذحال الت افسيهل  :الفرعي األولالسؤال 

لوددجة الشرحات األددنية لص اعة األدوية افي ( على التعقيد البيئي التخطيط والترحيز الوعلومات؛

 ؟عوا في  ودصة 

جوع  ؛والتبليلاإلتصاالت ) هل تؤثر عوليات الذحال الت افسي :الفرعي الثانيالسؤال 

لوددجة الشرحات األددنية لص اعة األدوية افي ( على البرحية البيئية التخطيط والترحيز الوعلومات؛

 ؟عوا في  ودصة 

جوع  ؛والتبليلاإلتصاالت ) هل تؤثر عوليات الذحال الت افسي :الفرعي الثالثالسؤال 

لوددجة الشرحات األددنية لص اعة األدوية افي ( على العدائية البيئية التخطيط والترحيز الوعلومات؛

 ؟عوا في  ودصة 

 علومات؛الوجوع  والتبليل؛اإلتصاالت عوليات الذحال الت افسي ) ما دود :الرئيس الرابعالسؤال 

الشرحات ي ف القددات الدي اميمية والعوامل البيئية( متغير وسيط في العالقة  ين التخطيط والترحيز

  ؟عوا األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة 
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اختبادها،   تاآلتية، التي  وعليه، وإعتوادًا على أسئلة الدداسة ت  صياغة الفرضيات الرئيسة

 واستخالص ال تائج والتوصيات من خاللها، وتلك على ال بو اآلتي:

 الفرضية الرئيسة األولى 

1HO: " قددات إسككككتشككككعاد الفرص الوتاحة، للقدرات الديناميكية ) إحصـــائيةال يوجد أثر ذو داللة

ة الشـــــــــركات األردنيفي  العوامل البيئيةعلى ( قكددات التعل ، قكددات التككامكل وقددات الت سككككككككككككككيق

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

 يشتق م ها الفرضيات الفرعية التالية:

1-1HO: "قددات إسككككككككتشكككككككككعاد الفرص للقدرات الديناميكية ) يوجد أثر ذو داللة إحصــــــائية ال

ركات األردنية الشفي  التعقيد البيئيعلى ( الوتاحة، قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

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

2-1HO: "قددات إسككككككككتشكككككككككعاد الفرص للقدرات الديناميكية ) إحصــــــائية ال يوجد أثر ذو داللة

ركات الشـــــــــفي  الحركية البيئيةعلى ( الوتاحة، قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سككككككككككككككيق

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

3-1HO: "قددات إسككككككككتشكككككككككعاد الفرص للقدرات الديناميكية ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــــائية

شـــــــــركات الفي  العدائية البيئيةعلى ( الوتاحة، قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سككككككككككككككيق

   ".(  0.05) عند مستوى داللة األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان
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 الفرضية الرئيسة الثانية 

2HO: "قددات إسككككتشككككعاد الفرص الوتاحة، للقدرات الديناميكية ) إحصـــائية ال يوجد أثر ذو داللة

ركات الشــــــفي  عمليات الذكاء التنافســــــيعلى ( قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سكككككككككيق

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

 يشتق م ها الفرضيات الفرعية التالية:

1-2HO: "قددات إسكتشعاد الفرص الوتاحة، للقدرات الديناميكية ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية

لشـــــركات افي  عملية اإلتصـــــاالت والتحليلعلى ( قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سكككككككيق

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

2-2HO: "قددات إسكتشعاد الفرص الوتاحة، للقدرات الديناميكية ) يوجد أثر ذو داللة إحصـائية ال

ألردنية الشركات افي  عملية جمع المعلوماتعلى ( قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

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

3-2HO: " قددات إسكتشعاد الفرص الوتاحة، للقدرات الديناميكية ) داللة إحصـائيةال يوجد أثر ذو

ركات الشـــــــــفي  عملية التخطيط والتركيزعلى ( قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سككككككككككككككيق

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

 

  الثالثةالفرضية الرئيسة 

3HO: "اإلتصككاالت والتبليل ؛ جوع ) لعمليات الذكاء التنافســي ال يوجد أثر ذو داللة إحصــائية

الشــــــركات األردنية لصــــــناعة األدوية في  العوامل البيئيةعلى ( الوعلومات ؛ التخطيط والترحيز

   ".(  0.05) عند مستوى داللة المدرجة في بورصة عمان
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 يشتق م ها الفرضيات الفرعية التالية:

1-3HO: "اإلتصاالت والتبليل ؛ جوع) لعمليات الذكاء التنافسي ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

الشـــــــركات األردنية لصــــــــناعة األدوية في  التعقيد البيئيعلى ( الوعلومات ؛ التخطيط والترحيز

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

2-3HO: " اإلتصاالت والتبليل ؛ جوع) لعمليات الذكاء التنافسي إحصائيةال يوجد أثر ذو داللة 

الشــــــركات األردنية لصــــــناعة األدوية في  الحركية البيئيةعلى ( الوعلومات ؛ التخطيط والترحيز

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

3-3HO: "اإلتصاالت والتبليل ؛ جوع) لعمليات الذكاء التنافسي ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 الشــــــركات األردنية لصــــــناعة األدويةفي  العدائية البيئيةعلى ( الوعلومات ؛ التخطيط والترحيز

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

 

  الرابعةالفرضية الرئيسة 

4HO: " في العالقة بين  لعمليات الذكاء التنافســــــي ذو داللة إحصــــــائيةدور وســــــيط ال يوجد

الشـركات األردنية لصـناعة األدوية المدرجة في بورصة في القدرات الديناميكية والعوامل البيئية 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة عمان
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 (:  أنموذج الدراسة6 ـ 0)

ثالثة متغيرات، األول مستقل والوتضون  الوتضون( أنووتج الدداسة 1 - 1الشمل ) يّصود

و العوامل بع وهتا والثالث لعوليات الذحال الت افسيوالوتضون  وسيط، والثاني القددات الدي اميمية

 . البيئية

 

 (1 - 1شمل )

 أنووتج الدداسة

 ؛ Tondolo & Bitencourt  (2613)؛ Pavlou & El Sawy (2011 ) ىإلباإلست اد  ةإعداد الباحث

Nieves & Haller (2613 ) كوا ت  اإلست اد إلى  .الدي اميميةلقياس القدداتSaayman; Pienaar; 
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Pelsmacker; Viviers; Cuyvers; Muller & Jegers (2008)  عوليات الذحال الت افسي. وت  لقياس

 Chen; Wang; Nevo; Jin; Wang & Chow (2613)؛  Newkirk & Lederer (2006)اإلعتواد على 

 البيئية.لعوامل التابع القياس الوتغير 

 (:  حدود الدراسة7 ـ 0)

( 4) والبالغ عددها الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا  الحدود المكانية:

ستثواد، الورحز العربي للص اعات الدوائية، الشرق األوسط حات، وهي داد الدوال للت وية واالشر 

ا البياض للص اعات الدوائية وفيالدلفي األدوية،األددنية إلنتاج  للص اعات الدوائية والكيواوية،

 لص اعة األدوية.

األددنية  الشرحاتبكافة الوديرين ونوا ه  ومساعديه  ودؤسال األقسام العاملين  الحدود البشرية:

 .لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

اية وهي الفترض الووتدض من شهر ي اير ولغراسة، الوستغرقة إلنجاز الالودض الزم ية  الحدود الزمانية:

 .2618مايو من عام 
 

 (:  محددات الدراسة2 ـ 0)

للربط  ين متغيرات الدداسة البالية مجتوعة غير متوفرض على حد عل  الدداسات التي تطرقت  .1

في الببث والتبري واست باط العالقة  ين متغيرات  ة، وهو ما شمل صعوبة على الباحثةالباحث

 الدداسة البالية الوببوثة.

 صعوبات في مجال جوع البيانات من حيث الوقت. ةالباحثواجهت  .2
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 (:  مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية9 ـ 0)

والتي من إجوالي موادد الو ظوة تات القيوة  :Dynamic Capabilitiesالقدرات الديناميكية 

خاللها تتومن الو ظوة من التعامل مع التغيرات والتطودات البيئية وتبديد فرصها والتهديدات البيئية 

 (Osisioma, et al., 2016التي تواجهها )

مجووعة العوليات الت ظيوية واالستراتيجية التي تستطيع من خاللها بأنها وتعرف إجرائيًا  

البشرية بإستشعاد الفرص البيئية الوتاحة والتعل  من تجادبها  لشرحات األددنية لص اعة األدويةا

  .السابقة وتكامل وت سيق حافة مواددها تجاه تلبية حافة متطلبات الزبائن ومواجهة تبديدات الو افسين

لشرحات ا مجووعة اآلليات والعوليات التي تقود :وتعرف إجرائياً  قدرات إستشعار الفرص المتاحة 

 .طة  هاات في البيئة الوبيإلدداك الفرص والتبديات والتهديدالبشرية األددنية لص اعة األدوية 

جديد قدداتها تعلى  البشريةقددض الشرحات األددنية لص اعة األدوية  :قدرات التعلم وتعرف إجرائياً 

 .جديدضالالتشغيلية الوست دض على الوعادف 

وع  ين على الجالبشرية  األدويةالشرحات األددنية لص اعة قددض  :وتعرف إجرائياً  قدرات التكامل

 . الفردية من مختلف الوحدات التشغيليةالوعرفة 

لوهام والووادد اعلى ت سيق ونشر البشرية الشرحات األددنية لص اعة األدوية قددض  :قدرات التنسيق

 واألنشطة بالووالمة مع القددات التشغيلية.

 عولية نظامية وأخالقية لبشد الوعلومات الخادجية :Competitive Intelligence الذكاء التنافسي

وتبليلها وإدادتها التي يومن ا  تؤثر في خطط الو ظوة وقراداتها وعولياتها )صالح، وأخرو ، 

2616.) 
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  ً نية الشرحات األددمدخل م هجي لوراقبة البيئة الت افسية لقطاع  بأنهويعرف إجرائيا

 هدف البصول على معلومات يساعد توظيفها إلى تبقيق التفوق البشرية وية لص اعة األد

 الت افسي. وسيت  قياسها من خالل:

الشرحات األددنية لص اعة قيام  : Communication and Analysisاإلتصاالت والتبليل

 لقراد.اباستخدام الوعلومات وتبليلها وترجوتها وتقدي  نتائج التبليل لص اع البشرية األدوية 

الشرحات األددنية لص اعة األدوية وتتوثل بقيام  : Information Collectionجوع الوعلومات

بجوع الوعلومات من مصادد مت وعة ومختلفة وتبويلها وترجوتها لإلستخدام بوا يبقق البشرية 

 فائدض لها.

الشرحات األددنية لص اعة األدوية بقيام  وتتوثل :Planning and Focusالتخطيط والترحيز 

 تبديد ما تبتاجه من معلومات ولواتا تبتاجها وحيفية اإلستفادض من الوعلومات التي ت  البشرية 

 جوعها.

 

مجول الظروف البيئية التي تواجهها الو ظوة  ددجة  :Environmental Factorsالعوامل البيئية 

  (.2612 إدديس والغالبي،)طر إدادض الو ظوة التعامل معها ضعالية من اإلختالف والتعقيد، التي ت

ً  وتعرف  اعة الشرحات األددنية لصبانها مجووعة العوامل البيئية التي تؤثر في عول  إجرائيا

 وبوختلف أنشطتها. وسيت  قياسها من خالل:البشرية األدوية 

ددجة التعقيد في التجانس و ويشير إلى عدم  :Environmental complexityالتعقيد البيئي 

 .البشريةالشرحات األددنية لص اعة األدوية العوامل البيئية الوبيطة ب
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عدم القددض على الت بؤ معدل ويشير إلى  :Environmental dynamismالبرحية البيئية 

ل في  يئة وال افسين، والتبوالت في طلب العبالتغيرات البيئية مثل تغير التك ولوجيا، وتبرحات الو

 .البشريةالشرحات األددنية لص اعة األدوية عول 

التهديد الوبتول الذي تواجهُه ويشير إلى  :Environmental hostilityالعدائية البيئية 

 الو افسة.د وال قص في الوعلومات و البشرية، والوتوثل   ددض الوواد الشرحات األددنية لص اعة األدوية 
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  الوقدمة: (1ك  2)
  القددات الدي اميمية: (2ك  2)
 عوليات الذحال الت افسي: (3ك  2)
   العوامل البيئية:  (4ك  2)
 الدداسات السابقة العربية واألج بية:  (5ك  2)
 ما يويز الدداسة البالية عن الدداسات السابقة:  (6ك  2)
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 الثانيالفصل 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 

 (: المقدمة0 ـ 8)

ي من األدب ال ظري للقددات الدي اميمية وعوليات الذحال الت افسي تكو  الفصل البال

إضافة إلى العوامل البيئية من حيث التعقيد البيئي والبرحية البيئية والعدائية البيئية. إضافة إلى 

ت اول الدداسات السابقة تات العالقة بووضوع الدداسة وأخيرًا، ما يويز الدداسة البالية عن الدداسات 

 قة. الساب

 (: القدرات الديناميكية8 ـ 8)

 (: التطور التاريخي للقدرات الديناميكية0 ـ 8 ـ 8)

فه  الويزض  أساسياتواحدض من  Dynamic Capabilities نظرية القددات الدي اميميةتعتبر  

 القددات الدي اميمية(. وقد جذب مصطلح Tondolo and Bitencourt, 2014) الت افسية للو ظوات

 دداتالووادد والق  تطويرخاصة فيوا يتعلق  االستراتيجية اإلدادضاهتوام الباحثين في مجال 

(Ambrosini and Bowman, 2009; Biazzi, 2012،)  ال لترحيزه على   ال الويزض الت افسية من خالل

ا يتوائ  ومجووعة الووادد التى توتلكها الو ظوة فبسب، وإنوا على تغير تلك الووادد بورود الوقت ب

والتي غالبًا ما  ،((Boccardelli & Magnusson,2006مع التغيرات التى تبدث في  يئة الو ظوة 

و األمر الذي يتطلب أ  تبادد الو ظوة إلى حل ما ه، سريعة التذ ذب، وعالية التعقيد توتاز بمونها

 (.Mauludin, et al.,2013ومتويز لضوا  قددتها على التعامل مع دي اميميات السوق أيضًا ) جديد

( بأ  القددات الدي اميمية  وصفها مصدداً للويزض الت افسية 1553) Teece & Pisanoوقد أكد  

فإنها ترحز على جانبين، االول ي عمس بالدود الجوهري لإلدادض االستراتيجية في ضوا  التكيف 
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تتالئ  والووادد والقددات الوظيفية لوالتكامل وإعادض تشميل الوهادات الت ظيوية الداخلية والخادجية 

 التي  مع متطلبات التغير في البيئة. أما الجانب الثاني، في عمس في الخاصية الدي اميمية

القددض على تجديد القددات لتبقيق الووالمة الوستورض مع التغير في البيئة والتي تتطلب  توضح

 و ظوة.إستجابات حاسوة وسرديعة لالسواق التي تتعامل معها ال

 ،تسلسلي وتزايديتطود أ  تطود القددات الدي اميمية هو بTeece, et al., (2664 ) يرى 

ة التي ئالبي مواقعها البالية في باإلست اد إلىالوستقبلية  تصوداتها ب ال  حيث أ  الو ظوات تقوم

إال من خالل سلسلة من  قدداتها الوستقبليةتطوير إت انه ال يومن للو ظوات من ، تعول  ها

فالخصائص العامة لتطوير القددات الدي اميمية تساعد الو ظوات على تفسير  الخطوات الوتعددض.

 ,Christensenكيفية تباطئ العديد من الو ظوات في العديد من الص اعات بسبب الداخلين الجدد )

 لوتاحةاعلى إدداك الفرص  اتإدادض الو ظويتأثر تطود القددات الدي اميمية بقددض لذلك  (.1997

 Jeff, et) حالتبوالت البيئية بشمل صبي والتعامل معسريعة التغير   يئات العولفي  لهاوتقييوها 

al., 2010.) 

بأ  تطود القددات الدي اميمية يتطلب من الو ظوات  Teece, et al.,  (2664)كوا يؤحد 

 إمتالك مجووعة من أليات التعل ، وهذه اآلليات تتوثل في:

 الووادسة الوتكردض. .1

 تدوين التجربة. .2

 التعل  من االخطال. .3

 الخسائر الصغيرض. .3

 مبفظة من الخبرات الوتعددض. .4
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الت افسية العالية تتطلب من ( أ  البيئات تات 2005)  ,Jansennet, et alوقد تحر 

الو ظوات مجووعة من القددات الدي اميمية ناتجة عن موازنة االستغالل األمثل للفرص والببث 

عن فرص جديدض بشمل آني. فالتعقيد وسرعة التغيير التي تواجه الكثير من الو ظوات يتوجب 

 (.Oreilly & Tushman, 2007عليها تطوير م تجاتها وخدماتها موا يتطلب وجود قددات دي اميمية )
 

 (: مفهوم القدرات الديناميكية ومصادرها 8 ـ 8 ـ 8)

( بأ  ال قاش حول القددات قد تبول في اآلونة 2007) Schreyogg & klischوقد أوضح 

األخيرض من اإلعتواد على مجووعة مبددض من القددات الجوهرية إلى القددض على التغيير والتطوير 

السريع للقددات الجوهرية حوتطلب أساس لتبقيق الويزض الت افسية، وأصبح الوفهوم البادز في تلك 

ليشير إلى إعادض التجديد الوستور للقددات  Dynamic Capabilitiesال قاشات هو القددات الدي اميمية 

 الجوهرية لإليفال بطلبات البيئة الوتغيرض بسرعة.

 Teece etإ  إضافة البعد الدي اميمي إلى القددات قد  رز بشمل واضح في إسهامات  

al.,   ة الووادد صعبة لوبفظالذين أكدوا بأ  الوزايا الت افسية للو ظوة ترتكز على الت سيق والتوحيد

التقليد والوباكاض والووادد التكويلية والوسادات التطويرية التي تتب اها الو ظوة، وأ  القددات 

الدي اميمية تتوثل بقددض الو ظوة على تبقيق التكامل، وب ال، وإعادض توزيع القددات داخليًا وخادجيًا 

وة على تبقيق أشمال جديدض وإ داعية من لوواجهة البيئة سريعة التغير، وبهذا فهي قددض الو ظ

 ,.Teece et alالوزايا الت افسية. إت ترحز القددات الدي اميمية على جانبين من االستراتيجية، هوا )

1997:) 

  الدي اميميةDynamic التأكيد على القددض على تجديد الجدادات لتبقيق الووالمة مع  يئة األعوال ،

 الوتغيرض.



21 

  القدداتCapabilities التأكيد على الدود الرئيسي لإلدادض االستراتيجية في تكييف ودمج وإعادض ،

 تشميل الوهادات الت ظيوية الداخلية والخادجية والووادد والجدادات، لتت اسب مع متطلبات البيئة

تلقى مفهوم القددات الدي اميمية إهتوامًا واسعًا من قبل الباحثين، وتلك بسبب التغير 

 & Boccardelliاصل على الووادد بوا يتسق مع التغيرات التي تبدث في  يئة الو ظوة )الب

Magnusson, 2006 قددض الو ظوة على تكامل وب ال وإعادض (. إت تشير القددات الدي اميمية إلى

وهي  (.Teece, 2010)تشميل القددات الداخلية والخادجية لها لوواجهة التغييرات البيئية الوتسادعة 

بانها القددض الجوعية للو ظوة لخلق ميزض ت افسية مستدامة عن طريق تطوير وإدامة وتجديد قدداتها 

 (.Helfat & Winter, 2011من خالل عولية التعل  الوستور سوال على مستوى األفراد أو الو ظوة )

بأنها قددض الو ظوة على توليد وتوسيع أو تعديل مواددها  )Salunke, et al., (2611وحددها 

 الوعرفية  هدف تبسين فاعليتها الت ظيوية. 

(  وصفها وسيلة لوواجهة البيئات الوضطربة 2011) Pavlou & EL-Sawyوأشاد حل من 

من خالل مساعدض الوديرين على توسيع وتعديل وإعادض تشميل قدداتها التشغيلية إلى أخرى جديدض 

تتوائ  بشمل أفضل من تلك البيئة. حوا أنها إممانية الو ظوة على حل الوشمالت التي تواجهها 

بطريقة نظامية من خالل إستشعاد الفرص والتهديديات وإتخات القرادات الووجهة نبو السوق 

وة فهي إجوالي موادد الو ظ وأخيرًا،(. IIdefonso, 2012بالتوقيت الو اسب وتغيير قاعدض مواددها )

تات القيوة والتي من خاللها تتومن الو ظوة من التعامل مع التغيرات والتطودات البيئية وتبديد 

 (Osisioma, et al., 2016فرصها والتهديدات البيئية التي تواجهها )

وإتساقًا مع ما سبق، فإنه يومن تبديد ثالثة توجهات في تبديد مفهوم القددات الدي اميمية، 

 هي:
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، والتي تعبر عن قددض الو ظوة على تكامل Abilityالتوجه االول: القددات الدي اميمية حقددض  .1

وب ال وإعادض تشميل القددات الداخلية والخادجية للو ظوة لوواجهة التغيرات الوتسادعة في البيئة 

(Zahra, et al., 2006 وهي القددض على إستشعاد الفرص الجديدض واإلستبوات عليها وإ .)شميل عادض ت

 ,Augier & Teeceوحواية الووجودات الوعرفية والتكويلية من اجل احقيق ميزض ت افسية مستدامة )

2009.) 

، فهي توثل العوليات الت ظيوية التي Processesالتوجه الثاني: القددات الدي اميمية حعوليات  .2

(. حوا Jekel, 2009البيئية )تكيف موادد الو ظوة وتشملها لتبقيق الووائوة مع الفرص والتهديدات 

الداخلية للو ظوة التي تهدف إلى تطوير وتجديد موادد الو ظوة وقا لياتها  هدف انها العوليات 

 (. Nieves & Haller, 2014التكيف مع البيئة الوتغيرض )

 ، أي أنها أنواط الو ظوة التي توم ها منPatternsالتوجه الثالث: القددات الدي اميمية حأنواط  .3

ا وتعديل قاعدض مواددها، فضاًل عن توليد وتكييف إجرالاتها الت ظيوية بو  يتها الت ظيوية  تشميل

 ,Chiangيتوافق مع التغيرات الباصلة في البيئة الخادجية لتبقيق الويزض الت افسية الوستدامة )

2008.) 

التي تومن  للو ظوات الوعرفية الذخيرضوعليه، ترى الباحثة بأ  القددات الدي اميمية توثل 

 الو ظوة من خالل توظيفها من تبقيق مزاياها الت افسية وتبقيق إ تكاد وا داع على الودى البعيد

 في  يئتها الداخلية والخادجية. 

 ( مصادد القددات الدي اميمية بوا يلي:2664) Sillinceويبدد 

 اجة لها.ت الدي اميمية ع د البالعوليات الت ظيوية: والتي تلعب دودًا حيويًا في تطوير القددا .1

موجودات الو ظوة: والتي تلعب دودًا إيجا يًا في تطوير وإعداد قددات جديدض حالووجودات  .2

 التك ولوجية والووجودات الو ظوية االخرى.
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تاديخ الو ظوة: والذي يفسر ممانة الو ظوة وسوعتها والوؤثر على فرصها الوستقبلية، حيث  .3

 تعتود على تظيراتها السابقة وتبدد القددات الوستقبلية.أ  القددات البالية 

دقة البيانات: حيث أ  ادال الو ظوة فيوا يتعلق بإممانية توليد البيانات ال يتضون أية ميزض  .3

 ت افسية، إال أ  تبقيق الو ظوة لوستويات أدال متفوقة هو من يبقق لها ميزض ت افسية.

البيئة وتطود طووحات الوستفيدين من م تجات  اإلضطراب البيئي: والتي ًتع ى  تغيرات .4

وخدمات الو ظوة والتي من الوومن أ  تضعف قددض الو ظوة على الت بؤ بالتطودات والتغيرات 

 البيئية ومضوو  الباجة والطلب في السوق.
 

 (: أبعاد القدرات الديناميكية 3 ـ 8 ـ 8)

 Pavlou & EL-Sawyاميمية، إت أكد إتفاق  ين الباحثين حول أبعاد القددات الدي  كليس ه ا

أ  ه اك العديد من الوسويات للقددات الدي اميمية، وهذا التعدد هو نتيجة لتوجهات الباحثين ( 2011)

( أنه لبل هذه الوشملة، 1554) ,.Teece, et alفي ت اول القددات الدي اميمية. وب الًا على تلك، إقترح 

ة. الدي اميمية حأدوات دئيسة إلعادض تشميل القددات التشغيليفإنه من الوفترض التعامل مع القددات 

 ومن خالل مراجعة االدب ال ظري الورتبط بووضوع القددات الدي اميمية.

افيلو ب الباحثة في دداستها البالية  تبديد أبعاد القددات الدي اميمية باإلست اد إلى وقد قامت

نيفس  ؛  Tondolo & Bitencourt (2613) اكودت؛ ت دولو وبت  Pavlou & El Sawy( 2011)والسوا 

والوتضو ة قددات إستشعاد الفرص  لقياس القددات الدي اميمية Nieves & Haller( 2613وهالير )

 .الوتاحة، قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

على  إلى قددض الو ظوة Sensing Capability قددات إستشعاد الفرص الوتاحةإت تشير 

، إت من الوفترض على وحدات األعوال أ  تستشعر ي البيئةاكتشاف وتفسير ومتابعة الفرص ف
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البيئة لجوع معلومات عن احتياجات السوق، وتبرحات الو افسين، والتك ولوجيا الوعاصرض من أجل 

احة إستشعاد الفرص الوتفقددات  (.Teece, 2010تبديد الفرص تجاه الو تجات والخدمات الجديدض )

 تتضون ثالثة أعوال دوتي ية، هي:

(، اإلستجابة إلى Teece, 2007توليد الوعلومات السوقية، إت ترتبط  تبديد إحتياجات الزبائن ) .1

 Justo, et(، والكشف عن توليفات الووادد )Day, 2011اإلتجاهات السوقية وتبديد الفرص السوقية )

al., 2013.) 

(، واإلستشعاد Esper, et al., 2010 تفسير الوعلومات السوقية )نشر الوعلومات السوقية، إت ترتبط  .2

 (.Kindström, et al., 2013باألحداث والتطودات وإستكشاف الفرص الجديدض )

اإلستجابة للوعلومات السوقية، إت ترتبط بالخطط الوبدئية لإلستفادض من الوعلومات السوقية  .3

(Tsiotsou and Vlachopoulou, 2011 ومتابعة ،) القطاعات السوقية الوبددض مع خطط إستغالل الفرص

 (.Teece, 2007السوقية الجديدض )

( إنه من الوفترض التعامل مع القددات الدي اميمية حأدوات 1554) ,.Teece, et alووفقاً إلقتراح 

 دئيسة إلعادض تشميل القددات التشغيلية، فإ  تلك يت  من خالل:

إلى زيادض قددض م ظوة األعوال على تبديد فرص سوقية  توليد الوعلومات السوقية الوؤدي -

 (.Zahra and George, 2002جديدض إلعادض تشميل قدداتها )

 ,Dayنشر الوعلومات السوقية الذي يساعد م ظوة األعوال على اإلستجابة إلحتياجات الزبائن ) -

2011.) 

من م ظوة األعوال من اإلستجابة للوعلومات السوقية، التي تعزز من إ داع الو تجات، وتو -

إستكشاف الفرص للو تجات والخدمات الجديدض التي تلبي إحتياجات الزبائن بشمل أفضل 

(Nasution, et al; 2011.) 
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خدام الوعلومات السوقية لتوليد معرفة تعلى اس Learning Capabilityفيوا ترحز قددات التعل  

 دضترمي  القددات التشغيلية مع الوعرفة الجديجديدض، وبهذا عرفت قددات التعل  بأنها القددض على 

(Kindström, et al., 2013):وقد حددت قددات التعل  بأدبعة قددات دئيسة، هي . 

 ,Camisón and Forésإكتساب الوعرفة، إت ترتبط بالبصول على معرفة جديدض )القددض على  .1

2010.) 

 (.Li, et al., 2010إستيعاب الوعرفة، وترتبط  توضيح الوعرفة )القددض على  .2

تبويل الوعرفة، وترتبط باإل داع في حل الوشمالت، العصف الذه ي، وتفكير القددض على  .3

 (.Qiang, et al., 2013إ داعي )

 ,Teeceإستغالل الوعرفة، وترتبط بووادسة الوباددات الجديدض وإغت ام الفرص )القددض على  .3

 (.Grant, 2007(، إضافة إلى تجديد القددات التشغيلية )2007

 الوختلفة ال واتج تكامل إلى القددض على فتشيرIntegrating Capability التكامل أما قددات 

تكامل الووادد   ي ها، حيث يتعلق فيوا الوتبادلة العالقات وتوثيل البذد التوزيع وتفاعلها ضون

(. Chang & Hou, 2011) فعال بشمل واستخدامها الووادد واكتساب والقا ليات الووادد، بإعادض تشميل

 تستخدم لتسهيل إجرالات إعادض التشميل من خالل:ووفقًا لذلك، فإ  قددات التكامل 

 (.Teece, 2007) الوساهوة في مساعدض الو ظوة على جوع وتوحيد الودخالت الفردية .1

 Weick andتقدي  الب ال حفه  مشترك، وخلق أدضية مشترحة، وتطوير مخططًا إدداكيًا جديدًا ) .2

Roberts, 2004.) 

ات التشغيلية القدد  دع أل  إعادض التشميل تتطلب م طقًا جديدًا للتفاعل الجوعي، فإ  الترابط ي .3

(Okhuysen and Eisenhardt, 2002.) 
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ترحز على ت سيق الوهام واألنشطة  Coordinating Capability وأخيرًا، فإ  قددات الت سيق

فهي تعمس  (.Crowston and Kammerer, 2008جوعي شامل )الفردية، والتكامل  ب ال إحساس وفه  

 ,Quinn and Duttonنشر الوهام والووادد واألنشطة في القددات التشغيلية الجديدض )قددض الو ظوة على 

شغيلية تسهيل إجرالات إعادض تشميل القددات الت في تستخدمووفقاً لذلك، فإ  قددات الت سيق  (.2005

 (:Helfat and Peteraf, 2003و  Pavlou and El Sawy, 2011و  Barreto, 2010) من خالل

تومين الو ظوات من التعرف على الووادد وتجويعها وتخصيصها لتسهيل نشر الوعلومات  .1

 السوقية  ين وحدات الو ظوة.

 تساعد قددات الت سيق الو ظوة على تعيين الفرد الو اسب للوهوة الو اسبة. .2

  ظوة على مزام ة مهامها وأنشطتها بشمل أفضل.تساعد قددات الت سيق الو .3
 

 (: الذكاء التنافسي3 ـ 8)

 (: التطور التاريخي للذكاء التنافسي0 ـ 3 ـ 8)

( أ  مراحل التطود في مضككككككامين الذحال الت افسككككككي اسككككككت دت 2005) Murrhy ميرفي أكد

على أسككككككككاس أحداث دئيسككككككككة مبددض، حيث إ  البدث الرئيسككككككككي الوبدد يغير جذديًا اتجاه الذحال 

ي في الوتزايد للذحال الت افسككككككفاإلسككككككتخدام الت افسككككككي ونطاقه وقبوله في مجتوع م ظوات األعوال. 

القتصاد، إت قامت بعض البلدا  باستخدام الذحال الت افسي أواخر القر  العشرين حا  دالة لعولوة ا

 Meloعلى الودى العالوي، وتلك لضوا  موقع لها وتبديد بصواتها في الوشهد العالوي الجديد )

& Medeiros,2007.) 

بأ  الذحال Viviers; Saayman & Muller ( 2005)ومولر  سكككككايوا فيفيرز؛  وطبقًا إلشكككككادض

الت افسكككككي يعد أحد البقول األسكككككرع نووًا في عال  األعوال، وأصكككككبح أسكككككلوبًا دئيسكككككًا لتبقيق الويزض 
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الت افسككككككككية من خالل تبليل القددات، ونقاط الضككككككككعف، وال وايا، وحرحة الو افسككككككككين، وبوا يسككككككككوح 

ويوم ها  دات،للو ظوة  توقع تطودات السككككككككوق قبل حدوثها،  داًل من مجرد االسككككككككتجابة لتلك التطو 

من االحتفاظ بالو افسككككة عبر تبسككككين قراداتها االسككككتراتيجية واالدتقال بأدائها نبو األفضككككل مقادنة 

 . بالو افسين
 

 وأهميته لذكاء التنافسيمفهوم ا(: 8 ـ 3 ـ 8)

بأ  الذحال الت افسكي هو البصول على معرفة مسبقة لخطط  April & Bessa (2006) أكد

الو افسكككككين، وصكككككياغة اسكككككتراتيجية أعوال لوواجهتها باعتواد أسكككككاليب مختلفة في جوع الوعلومات 

 التكتيمية وتبليلها وتوزيعها، واعتوادها في إنجاز الوتطلبات الوتعلقة بقرادات األعوال. 

س الوتكاملة عن الو اف ليلية لتبويل البيانات غيرلية تب( بأنه عو2010) Bisson واعتبره

راهي  صكككككككككككككككالح والعزاوي وا إلى معرفككة مفيككدض ودقيقككة عن مواقعككه وأدائككه وقككدداتككه وتوجهككاتككه. وّعرفككه 

( بأنه عولية نظامية وأخالقية لبشكككككككككككككد الوعلومات الخادجيةوتبليلها وإدادتها التي يومن ا  2616)

 وعولياتها.تؤثر في خطط الو ظوة وقراداتها 

مفهوم الذحال الت افسككككي باإلشككككادض إليه بمونه عولية  Wright; Bisson & Duffy (2012)وقد 

لجوع الوعلومككات الوتعلقككة بقككا ليككة الو ككافسككككككككككككككين ونوايككاه  بطرائق قككانونيككة وأخالقيككة وتبليلهككا وفق 

ير و خطوات متسكككككككككككككلسكككككككككككككلة تبدأ بالتخطيط، ث  تبديد الو افسكككككككككككككين، وتعري  متطلبات الذحال، وتط

  مجووعة خاصة به، وتشخيص القددض على تبليل الو افسين، ث  إيجاد عولية اتصال باتجاهين.

حظي الذحال الت افسكككي باهتوام حبير مؤخرًا، وتلك على أثر االنفجاد الوعلوماتي الوتوافر 

على الوسكككككتوى العام عبر تطبيقات عديدض؛ حالرسكككككائل ال صكككككية، والبريد اإللكتروني، واالتصكككككاالت 

إللكترونية األخرى، التي أسككككككهوت وبشككككككمل حبير في   ال تحال ت افسككككككي تي مغزى، فضككككككاًل عن ا
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الشككككككككبمات االجتواعية التي حا  لها دودي في توسككككككككيع مصككككككككادد الوعلومات؛ حالعاملين، والوديرين 

الت فيذيين الباليين والسككككابقين، واألطراف األخرى مون لديه  بصككككيرض تات قيوة تتعلق بالوعلومات 

 (.Lee & Change,2007صة في الو ظوة )الخا

( أ  ال اتج األسككككككاسككككككي للذحال الت افسككككككي يتوثل في القددض Tarraf & Molz, 2006وقد أكد )

على اتخات القرادات االسككككككككككتباقية، بوا يؤدي إلى إتخات قراد اسككككككككككتراتيجي وقيادض السككككككككككوق. حوا  ّين 

(Priporas, et..al, 2005 أ  الو فعة األكثر شككككككككيوعًا ) للذحال الت افسككككككككي تتوثل في قددته على   ال

تبليل للوعلومات، بوا يسكككاعد الو ظوات في تبديد العديد من الجوانب الخاصكككة بو افسكككيها ح قاط 

الضككككعف، واالسككككتراتيجيات، واألهداف، والتورحز في السككككوق، وددود األفعال الوبتولة، وتصكككك يف 

 في الببث عن م ابع القوض بالوقادنة مع وتعقب الو افسككككككين وسككككككلوحه ، واسككككككتخدام تلك الوعلومات

 الو افسين.

 (:Santos & Correia, 2010أهوية الذحال الت افسي في اآلتي ) قد حددتو

 كونه أحد جوانب التعل  الت افسي. .1

 دعوه لص اعة قرادات الو افسة. .2

فسككككككككية ايلعب الذحال الت افسككككككككي دودًا مهوًا في إعادض هيملة أسككككككككس الو ظوة، إلبقال قدداتها الت  .3

 قائوة في األسواق العالوية.

 (: عمليات الذكاء التنافسي 3 ـ 3 ـ 8)

 ,Saayman( و 2668) Dishman & Calof( و 2664) Antia & Hesfordحكككل من  قكككام

et..al, (2668 ) بقيكاس الككذحككال الت ككافسككككككككككككككي من خالل العوليككاتProcesses ، إت أ  قيككاس الككذحككال

 الت افسي حعوليات يتكو  من:
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 :Information Collectionجمع المعلومات  .1

إت ُتعد الوعلومات الُوكو  األسكككككككككاسكككككككككي للذحال الت افسكككككككككي، وه ا يت  جوع الوعلومات من  

مصكككككادد مختلفة ومت وعة، م شككككككودض أو غير م شككككككودض وبشككككككمل قانوني وأخالقي من حل الوصككككككادد 

 ,Rouach & Santiصكككككككككّ ف )(. وقد Bose,2008الوبتولة، وتبويلها إلى تحال قا ل لالسكككككككككتخدام )

الوعلومات البيضكككككككككال والتي يومن البصكككككككككول عليها من  ، هي:الوعلومات إلى ثالثة أنواع( 2001

( من حج  الوعلومات %86قواعد البيانات، الجرائد والوواقع اإللكترونية. والتي تشكككككمل ما نسكككككبته )

مككات الخككاصكككككككككككككككة، مثككل الوعلومككات الرمككاديككة والتي تغطي نطككاق الوعلو . التي تبتككاجهككا الو ظوككة

العروض التجادية، والو شودات من قبل الو افسين، والزيادات الويدانية لو ظوات الو افسين. والتي 

الوعلومات السودال وتتضون . ( من حج  الوعلومات التي تبتاجها الو ظوة%16تشمل ما نسبته )

 Computer Piracyوبية البيانات غير الشكرعية والتي ّت  البصكول عليها من خالل القرصك ة الباس

 .( من حج  الوعلومات التي تبتاجها الو ظوة%16أو االتصاالت التليفونية. وتشمل ما نسبته )

 :Planning & Focus التخطيط والتركيز .2

وفيككككه تقوم الو ظوككككة  تبككككديككككد مككككا تبتككككاجككككه من معلومككككات ولوككككاتا تبتككككاجهككككا ؟ وأين ؟ 

(Saayman, et..al, 2008  باإلضككافة إلى تقيي ،) وإعداد متطلبات الذحالوإعداده، بوا يسككتلزم العول

 (. Bose,2008سوية مع ص اع القراد لتبويل تلك الوتطلبات إلى حاجات مبددض للذحال )

إت أ  الذحال الت افسكككي ي بغي أ  يرحز فقط على القضكككايا تات األهوية القصكككوى بال سكككبة 

ول رودية لوشروع الذحال الت افسي في ضلإلدادض العليا، وتتطلب هذه الورحلة تبديد الوصكادد الضك

 الهدف الوطلوب.

  : Communication and Analysisاإلتصاالت والتحليل .3

اإلخباد أو اإلعالم، وُيعد ال تاج ال هائي لعولية الذحال الت افسككككككككككي، إت توثل اإلتصككككككككككاالت 

ويت  في هذه الورحلة اسكككككتخدام الوعلومات، وتقدي  نتائج التبليل لصككككك اع القراد في صكككككيغة تقرير 
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(Bose,2008 تلك أ  نتائج عولية الذحال الت افسكككككي يتطلب إيصكككككالها إلى أصكككككباب الصكككككالحية ،)

تبويلها إلى نتائج نهائية، واالتصكال الوتعلق بالذحال يومن أ  يت  أيضكًا  والوسكؤولية لترجوتها، أو

 الو ككافس، والوككذحراتعن طريق )الرسكككككككككككككككائككل البريككديككة اإللكترونيككة، العروض، اإليجككازات، ملفككات 

لتبكديككد ال وككاتج فيت   تبليككل الوعلومككات التي ّت  جوعهككاأمكا  (.Wright, et..al, 2009الخكاصككككككككككككككة( )

(، ويقوم الخبرال بككالتصككككككككككككككككديق على الوعلومكككات من خالل Bose,2008بككددهكككا )والعالقككات التي ت

(. Antia & Hesford, 2007التبليل، وترجوة تلك الوعلومات، وتقدي  التوصككككككككككككيات الالزمة وفقها )

( أ  التبليل يشكتول على اختباد ُنظوي للبيانات والوعلومات، والوعرفة التي ّت  2008) Qiuويؤحد 

تكو  قكككا لكككة للتبويكككل إلى نتكككائج، إت أ  التبليكككل يعكككد الفعكككل البقيقي لتوليكككد جوعهكككا من أجكككل أ  

الذحال، وتطوير االسكككككتراتيجيات التي تبقق الويزض الت افسكككككية الوسكككككتدامة للو ظوة، فون خالل هذه 

 العولية يت  تبويل الوعلومات إلى تحال يستخدم في ص اعة القرادات والتكتيمات االستراتيجية.

 (: العوامل البيئية4 ـ 8)

هي عبادضي عن أنظوة تكُيفية ُمعقدض وأ  هذه  الو ظواتبأ   Cannon & John (2007) يرى 

الو ظوات تقوم بجوع الوعلومات حول البيئة الوبيطة  ها وحول نفِسها وسلوحها وتستخدم هذه 

 الوعلومات للتكُيف والتطود بصودض مشترحة مع البيئة. 

( أ  التبليل البيئي يست د على تبليل ممونات البيئة 2613) ,.Johnson, et alويؤحد   

وض والضعف في  يئتها الداخلية، واكتشاف الداخلية والخادجية للو ظوة، للوصول إلى نقاط الق

ستثوادها والتهديدات التي تعيق عول الو ظوة في  يئتها الخادجية. إت أوضح   ي الفرص الوومن ا

فبص البيئة الداخلية للو ظوة يوم ها من تشخيص مجاالت قوتها  ( بأ 2665حودا  وإدديس )

وضعفها، حوا أ  تشخيصها لبيئتها الخادجية يوم ها من تبديد الفرص والتهديدات الخادجة عن 

وأ  تفاعلها من مبودي البيئة الداخلية والخادجية يوم ها من تعزيز مجاالت القوض لديها  ،سيطرتها
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لفرص وتج ب التهديدات إلى أدنى حد مومن ووضع خطط وإستراتيجيات ااستغالل في استخدامها و 

 .(2614ُتومن من تبويل التهديدات إلى م افع لصالح الو ظوة )الغالبي وإدديس، 

وترى الباحثة أهوية تفاعل الو ظوات مع البيئة الوبيطة  ها حو  أ  الو ظوات تبصل   

تصدد إلى البيئة نفسها، إضافة إلى أ  قددض على مدخالت عولياتها من البيئة، وأ  مخرجاتها 

 الو ظوات على البقال واإلستوراد مرتبط بشمل حبير في قددتها على التفاعل مع البيئة.

 & Newkirkإلى  باإلست اد العوامل البيئيةالباحثة في دداستها البالية  تبديد  وقد قامت

Lederer (2006)؛ Chen; Wang; Nevo; Jin; Wang & Chow (2613)  ،والوتضو ة التعقيد البيئي

 البرحية البيئية والعدائية البيئية. 

هو أداض لوقاومة مجووعة من اإلدتباطات  ين  البيئيبأ  التعقيد  Jones (2007) أوضحإت 

 & Robbins (2013) وقد حددها إدادتها،قوى البيئة العامة والخاصة والتي تسعى الو ظوة إلى 

Judge غيرات أي أ  التعدد الكبير في الوت ،بأنها ددجة عدم التجانس والترحيز على العوامل البيئية

 .البيئية يبتوي العديد من التعقيدات

أ  أبعاد التعقيد البيئي تتوثل في دالة  Cannon & John (2007) وفي سياق آخر، أوضح

لعدد الع اصر البيئية التي يجب على الو ظوة أ  تتفاعل معها: فهي أواًل، دالة لعدم التجانس وعدم 

ر في وثانيًا، دالة للوعرفة الف ية الوطلوبة للتتفاعل معها بشمل مؤث البيئية،التشابه  ين الع اصر 

 ظل وجود ع اصر  يئية ُمعقدض.

 وعدم القددض على الت بؤ البيئة عوامل  تغير الت بؤ صعوبة على مفهومها البرحية فيدلأما 

 منالبيئية  البرحية إلى الو ظوات، إت ي ظر  يئة في وبتبرحات الو افسين والعوالل باأل داعات

بأ  البرحية البيئية توثل ددجة  Jones (2007) حيث  ين(، التغُيرو هوا )الالت بؤ  بعدين خالل

تغير القوى بشمل سريع في  يئتي األعوال العامة والخاصة. أ  البرحية البيئية في  يئة الو ظوات 
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هذه التبوالت و  األسواق،ت وو اليوم بشمل متزايد وتواجه الو ظوات الكثير من التبوالت الوفاجئة في 

إلى  تى تصلح  هيملة ال ظامتي البرج، حيث تستور الوفاجئة عادًض ما تكو  ُمشا هة للت ظي  الذا

مرحلة حرجة يومن أ  يتسبب ع دها أي فعل صغير إلى إنهياد أو اضطراب ال ظام. وهو ما 

لوالئوة ا يعرف ايضاً بورحلة االنتقال. وإتا حانت استجابة الو ظوة لوثل هذا ال وع من البرحية غير

يقود إلى الوزيد من الوفاجآت. ومن أجل التعامل مع  فإ  تلك يؤدي إلى خلق سلوك غير فّعال قد

على الو ظوات أ  تكو  مستعدض للتخلص من  والوتزايدض فإ هذا ال وع من البرحية غير الوتوقعة 

 .(Oliver & Roos, 2000) صيغة ال جاح القدي  وتطوير صيغة جديدض لوواجهة التغيرات القائوة

 بوصالح تُضر متوقعة غير سلوحيات شمل على العدائيةوما يرتبط بالعدائية البيئية، فتكو   

وقد  خادجية.لية أم معها ِسوالي أكانت تلك األطراف داخ الوتعاملة لدى األطراف وُسوعُتها الو ظوة

 العدائية  إ الداخلية والخادجية.  يئتها ِقبل ع اصر من العدائي الت افسي السلوك الو ظوات تواجه

الطبقية،  والسيطرض األهداف، كتعددية)استث ائها األساليب التي ال ُيومن  الكثيرمن البيئة تتضون في

 ثقة العاملين عدم األمر الذي يؤدي إلى أجل البصول على الووادد(، من وسعيه  العاملين مقاومة

 الخطط اإلستراتيجيةوهذا يؤئر سلبًا على سير وضع  اد،القر  ُمتخذي لتصل توتد وإيجاد صراعات

 مستويات مع التعامل ُتبسن أ  الُو ظوات الوفاوضات. وُه ا نجد إنه على وي عمس على عولية

 الوستور، والتكُيف البيئي تبدأ بالتبليل ُمبموة، إستراتيجيات تب ي خالل الالتأكد البيئي من

 على مصادد البصول مع مفتوحة اإلتصال ق وات وإدامةالبيئة،  في للتغيرات السريعة واالستجابة

تغيرات حديثة واستورادية  أية وتقصي التك ولوجي األفق واستكشاف البيئة،من  البيوية الوعلومات

 (.2613)الشوابمة، ل وحتى افراد الو ظوة والعوال الووددين من داجعة البصول على تغذية

 

 



33 

 (:  الدراسات السابقة العربية واألجنبية5 ـ 8)

 Competitive Intelligence: Construct" ع وا ب Saayman, et al.,  (2008) دداسة -

Exploration, Validation and Equivalence."  

تقدي  مساهوة فكرية لربط التبليل الكوي باألد يات الوتخصصة في  إلى الدداسة هذه هدفت

الذحال الت افسي، الستكشاف الصدق الب ائي لسياق الذحال الت افسي وعولياته والتأكد من تلك. تكو  

مجتوع الدداسة من الوصددين للو تجات الص اعية، ومصددي الخدمات في ج وب أفريقيا واتباد 

( مستجيب من هؤالل الوصددين للو تجات 461ا عّي ة الدداسة فقد  لغت ). أمّ Flemishالوصددين 

 و  الباحث. واستخدم Flemishالص اعية، ومصددي الخدمات في ج وب أفريقيا واتباد الوصددين 

وقد لجأ الباحثو  إلى استخدام العديد من  ،ستطالعي لتبقيق أهداف الدداسةالو هج الوسبي اال

وتبليل  Exploratory Factor Analysisوها التبليل العاملي االستكشافي األساليب اإلحصائية، أه

. وقد توصلت الدداسة إلى أ  عوليات الذحال Construct Equivalence Analysisتكافؤ الب ال 

الت افسي تتكو  من ثالثة عوامل مؤثرض، هي )اإلتصاالت والتبليل وجوع البيانات والوعلومات 

 ي وا تكّو  سياق الذحال الت افسي من أدبعة عوامل مؤثرض، هي )الوعي (. ووالتخطيط والترحيز

والوعلومات الداخلية والب ى التبتية الرسوية ومشادحة العاملين(. حوا ظهر أ  السياق للذحال 

الت افسي يؤثر في العوليات إلى حد حبير، ويسه  في نجاح الو ظوات. وعلى هذا األساس فإ  

 وعولياته حانا تي تأثير فاعل في استراتيجية الو ظوة.سياق الذحال الت افسي 
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 :Competitive Intelligence in Practice" ع وا ب Wright, et al., (2008) دداسة -

Empirical Evidence from the UK Retail Banking Sector."  

اه وددجة اتج لتعرف أثر الذحال الت افسي في تجويع األنشطة وتأزدها، الدداسة هذه هدفت

الوشادحة في الوعلومات في قطاع الخدمات الوصرفية الشخصية )الفردية( من خالل تقدي  أدلة 

تجريبية. تكو  مجتوع الدداسة من القطاع الوصرفي في الوولكة الوتبدض ) ريطانيا(. أّما عّي ة 

تخدم كة الوتبدض. واس( مديرًا ت فيذيًا يعولو  في القطاع الوصرفي في الوول23الدداسة فقد شولت )

الباحثو  الو هج الوصفي التبليلي من خالل االستبانة أداض لجوع البيانات والوعلومات. وقد توصلت 

الدداسة إلى العديد من ال تائج، أ رزها أ  الذحال الت افسي ساه  في تبديد أفضل الووادسات التي 

وفر صودض واضبة عن الوضع تخدم العوالل، واستراتيجية الوصرف، وتضوي ها في أنووتج ي

البالي لدى حباد الوديرين، والتبسي ات التي من شأنها أ  تبقق الكفالض والفاعلية للقطاع 

 الوصرفي.
 

 Competitive Intelligence Practices and“ ع وا ب Yap & Rashid (2010) دداسة -

Firm Performance."  

هدفت لتبديد ودداسة مستوى موادسة الذحال الت افسي في مجووعة من الشرحات الص اعية 

الذحال الت افسي وأدال الشرحات. تكو  مجتوع الدداسة الواليزية، وحذلك التعرف على العالقة  ين 

( 346( شرحة من قطاعات ص اعية ماليزية مختلفة. أّما عّي ة الدداسة فقد تكونت من )123من )

( عضو مجلس ثانوي. واستخدم الباحثا  الو هج 124( عضو مجلس إدادض و )233مستجيبًا  واقع )

دادها خصيصًا لجوع الوعلومات من أفراد عي ة الدداسة، الوصفي التبليلي من خالل استبانة ت  إع

بوا ي عمس على تبقيق أهداف الدداسة. وقد توصلت الدداسة إلى العديد من ال تائج ،أ رزها أ  

http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZMr6yxTrSk63nn5Kx95uXxjL6nr0ezpbBIr6eeSa%2bwr0m4q7c4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunt1G0r69Lsa2yPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7fe3X5j7y1%2bVVv8SkeeyzsE21r7ROsq2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=11
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZMr6yxTrSk63nn5Kx95uXxjL6nr0ezpbBIr6eeSa%2bwr0m4q7c4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunt1G0r69Lsa2yPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7fe3X5j7y1%2bVVv8SkeeyzsE21r7ROsq2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=11
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bZMr6yxTrSk63nn5Kx95uXxjL6nr0ezpbBIr6eeSa%2bwr0m4q7c4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLunt1G0r69Lsa2yPurX7H%2b72%2bw%2b4ti7fe3X5j7y1%2bVVv8SkeeyzsE21r7ROsq2kfu3o63nys%2bSN6uLyffbq&hid=11
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الذحال الت افسي ُمودس في مرحلة مبمرض وعلى مستوى مقبول  ين الشرحات الواليزية، وحانت 

دسة هي )قطاع الزبائن ؛ قطاع الباسوب ؛ وقطاع القطاعات الثالثة الوتصددض لهذه الووا

االقتصاد(. حوا أ  الذحال الت افسي استخدم في ص اعة القرادات االستراتيجية الوتعلقة  توسيع 

الطاقة، وتطوير الو تجات الجديدض، والتبالفات االستراتيجية. حوا توصلت الدداسة إلى وجود ادتباط 

سي، وأدال الشرحات الص اعية، أي أ  الزيادض في موادسات ايجا ي  ين موادسات الذحال الت اف

 الذحال الت افسي سيسه  في زيادض أدال الشرحات.
 

لذكاء التنافسي في تحديد الخيار اإلستراتيجي اتأثير " ع وا ب (2611)سليوا   دداسة -

  ".على مستوى وحدة األعمال: دراسة حالة شركة آسيا سيل لالتصاالت النقالة في العراق

معرفة تأثير الودخالت االستراتيجية في تبديد الخياد االستراتيجي في  إلى الدداسة هذه هدفت

سيا سيل آ، وتعري  وتبليل مستوى إجابة شرحة آسيا سيل لالتصاالت ال قالة في العراقشرحة 

لوضامين التأثير  ين مدخالت الذحال الت افسي في تبديد الخياد  لالتصاالت ال قالة في العراق

اإلستراتيجي، باإلضافة إلى تقيي  األثر  ين مدخالت الذحال الت افسي والخياد اإلستراتيجي. شول 

الدداسة  . أّما عّي ةحافة الشرحات العاملة في قطاع االتصاالت الوت قلة في العراقمجتوع الدداسة 

رحة آسيا سيل لالتصاالت الوت قلة في العراق. وقد تكونت وحدض الوعاي ة والتبليل فقد تكونت من ش

من مجووعة من أفراد القيادات اإلدادية في مستوى اإلدادض العليا والوسطى )الوديرين ودؤسال 

( فردًا. واستخدم الو هج الوصفي التبليلي في 46األقسام( في الشرحة الوببوثة والبالغ عدده  )

سيل لالتصاالت الوت قلة في العراق "الفرع الرئيسي"، وت  تطوير استبانة  احالة شرحة آسيدداسة 

ت الدداسة إلى واختباد الفرضيات. وقد توصل البيانات وتبليلها جوع لقياس متغيرات الدداسة  هدف
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يجي في تأ رزها وجود تأثير تي داللة للذحال الت افسي في تبديد الخياد االستراالعديد من ال تائج 

 شرحة آسيا سيل لالتصاالت ال قالة في العراق.
 

أثر الذكاء االستراتيجي والذكاء التنافسي على النجاح " ع وا ب (2611)العامري  دداسة -

  ".شركة الخطوط الجوية الملكية األردنيةدراسة تطبيقية على : االستراتيجي

 يجيوالذحال الت افسي على ال جاح االستراتالذحال االستراتيجي التعرف إلى أثر هدفت الدداسة 

تبانة الباحث  تصوي  اس قامولتبقيق أهداف الدداسة . شرحة الخطوط الجوية الولكية األددنيةفي 

وت  استخدام العديد من األساليب  ( مفردض.43من عي ة الدداسة الومونة من ) وليةلجوع الوعلومات األ

وصلت تلبيانات الدداسة وفرضياتها التبليل عولية جرال إد وبعاإلحصائية لتبقيق أهداف الدداسة، 

ل جاح اعلى  لذحال الت افسيل مع وية تأثير تي داللة وجود أ رزها لى عدد من ال تائجإالدداسة 

تأثير تو  وجودو  (.0.05) شرحة الخطوط الجوية الولكية األددنية ع د مستوى داللةاالستراتيجي ل

للذحال االستراتيجي على ال جاح االستراتيجي لشرحة الخطوط الجوية الولكية األددنية  مع وية داللة

 (.0.05) وجود الذحال الت افسي 
 

 IT capability and organizational" :بع وا Chen, et al.,  (2014 )دداسةـ 

performance: the roles of business process agility and environmental factors"  . 

معرفة هل أ  خفة عولية األعوال تلعب دودًا وسيطًا في العالقة  ين قددات  هدفت إلى

تك ولوجيا الوعلومات واالدال. إضافة إلى معرفة أثر العوامل البيئية في العالقة  ين قددات تك ولوجيا 

( مدير ت فيذي 231) الوعلومات وخفة عولية األعوال. ولتبقيق أهداف الدداسة ت  جوع البيانات من

ومدير تك ولوجيا الوعلومات من الشرحات الص اعية في الصين. وقد ت  تطوير استبانة  هدف 

تبقيق أغراض الدداسة وت  استخدام العديد من االساليب االحصائية ا رزها التبليل العاملي 
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رزها أ  ال تائج أ  ومعامالت االدتباط. وبعد اجرال هذه التبليالت توصلت الدداسة إلى العديد من

تأثير العوامل البيئية متعدد، وأ  حاًل من العدائية البيئية تضعف تأثير قددات تك ولوجيا الوعلومات 

 على خفة عولية األعوال في حين أ  متغير التعقيد البيئي يقوى من التأثير. 
 

 ,Dynamic capabilities, environmental: "بع وا  Li & Liu (2014) دداسةـ 

dynamism and competitive advantage: Evidence from China". 

هدفت هذه الدداسة إلى تعرف العالقة  ين القددات الدي اميمية والويزض الت افسية، إضافة إلى 

تعرف الدود الوعدل للبرحية البيئية في العالقة  ين القددات الدي اميمية والويزض الت افسية في الشرحات 

( شرحة صي ية. وت  توزيع االستبانة على مديري اإلدادض 214ت عي ة الدداسة من )الصي ية. تكون

وت  استخدام الو هج الوصفي التبليلي، وبعد إجرال الوسطى والعليا في الشرحات مبل الدداسة. 

افسية، أ  القددات الدي اميمية ترتبط بالويزض الت  التبليالت اإلحصائية الالزمة توصلت الدداسة إلى

  البرحية البيئية تعدل من مقداد تأثير القددات الدي اميمية على الويزض الت افسية للشرحات مبل وأ

الدداسة. وقد أوصت الدداسة بضرودض الببث عن أبعاد أخرى للقددات الدي اميمية، وتعرف تأثير 

 هذه األبعاد على األدال الت ظيوي.
 

 Mediating Role of Dynamic: "بع وا  Aminu & Mahmood (2614) دداسةـ 

Capabilities on the Relationship between Intellectual Capital and Performance: A 

Hierarchical Component Model Perspective in PLS-SEM Path Modeling". 

هدفت هذه الدداسة إلى تعرف الدود الوسيط للقددات الدي اميمية على العالقة  ين دأس 

( مؤسسة 123وال الفكري واألدال في الوؤسسات الص اعية في نيجيريا. تكونت عي ة الدداسة من )ال

وت  استخدام الو هج الوصفي التبليلي، إضافة إلى استخدام أنووتج الوعادلة ص اعية في نيجيريا. 
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قة إيجا ية الأ  ه اك ع توصلت الدداسة إلى. الهيملية لإلجابة عن أسئلة الدداسة وإختباد فرضياتها

 ين حل دأس الوال الفكري بأبعاده والقددات الدي اميمية، حوا أ  القددات الدي اميمية تتوسط العالقة 

 ين دأس الوال الفكري واالدال في الوؤسسات الص اعية في نيجيريا. وقد أوصت الدداسة بضرودض 

 والية.قيام الوديرين   شر الووادد القيوة من خالل إعادض تكوين مواددها ال
 

 ,Technology Orientation: "بع وا  Rezazadeh; Karami & Karami (2016)دداسة ـ 

Dynamic Capabilities and SMEs Performance"  .  

هدفت هذه الدداسة إلى تعرف دود التوجه بالتك ولوجيا على األدال من خالل توضيح 

( 143الدي اميمية واالدال. تكونت عي ة الدداسة من )العالقة  ين التوجه بالتك ولوجيا والقددات 

وت  اختياد عي ة الدداسة بأسلوب . بإيرا   Science Parksمؤسسة متوسطة وصغيرض البج  تقع في

العي ة العشوائية. وت  استخدام الو هج الوصفي التبليلي وإجرال التبليل االحصائي الالزم. وقد 

توصلت الدداسة الى أ  التوجه بالتك ولوجيا يترابط مع األدال، وأ  القددات الدي اميمية تتوسط بشمل 

ر دال. وقد أوصت الدداسة بضرودض الببث بشمل أكبإيجا ي العالقة  ين التوجه بالتك ولوجيا واال

الزبائن، بعن األنواع الثالث للقددات الدي اميمية ودودها في التوجهات االستراتيجية األخرى )التوجه 

 اال داعي والتوجه الريادي( هبالو افسة، التوج هالتوج
 

 The relationship between: "بع وا  Jurksiene & Pundziene (2016)دداسة ـ 

dynamic capabilities and firm competitive advantage: The mediating role of 

organizational ambidexterity ." 

للعالقة  ين القددات الدي اميمية والبراعة  نظري هدفت هذه الدداسة إلى تقدي  إيضاح 

وية في العالقة ط للبراعة الت ظيالت ظيوية والويزض الت افسية للشرحة. فضاًل عن إيضاح الدود الوسي
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 ين القددات الدي اميمية والويزض الت افسية للشرحة. ولتبقيق أهداف الدداسة قام الباحثين بإجرال 

ديد من توصلت الدداسة إلى العمراجعة مفاهيوية ونظرية للقددات الدي اميمية والبراعة الت ظيوية. 

سية، فضاًل عن ترتبط بالويزض الت اف مية والبراعة الت ظيويةالدي اميال تائج أ رزها أ  حاًل من القددات 

أ  الوفاهي  الثالث السابقة تبتاج إلى عولية دبط تطبيقي، وأ  البراعة الت ظيوية تلعب دودًا وسيطًا 

العالقة  ين القددات الدي اميمية والويزض الت افسية للشرحة. وقد أوصت الدداسة في العالقة  ين 

أُلطر ال ظرية الوتعلقة بمل من البراعة الت ظيوية والقددات الدي اميمية بالترحيز بضرودض تطوير ا

 لى عالقتها مع الويزض الت افسية.ع
 

 Competitive: "بع وا   Amiri, Shirkavand, Chalak & Rezaeei (2017)دداسة ـ 

intelligence and developing sustainable competitive advantage." 

دود الذحال الت افسي في تبقيق الويزض الت افسية لشرحات التأمين هدفت هذه الدداسة إلى 

ي ة الدداسة من تكونت عإضافة إلى دداسة تأثير الذحال الت افسي في توليد ميزض ت افسية مستدامة. 

 .هرا ط مدير من اإلدادتين العليا والوسطى العاملين في شرحات التأمين اإليرانية بالعاصوة( 123)

ام م هجية من خالل استخد وت  استخدام الو هج الوصفي التبليلي وإجرال التبليل االحصائي الالزم

لى الذحال الت افسي يؤثر تأثيرًا إيجا يًا ع. وقد توصلت الدداسة الى أ  أنووتج الوعادلة الهيملية

 توليد الويزض الت افسية لشرحات التأمين اإليرانية بالعاصوة طهرا .

 (:  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة6 ـ 8)

 يومن  يا  ما يويز الدداسة البالية عن الدداسات السابقة بوا يلي: 

من حيث  يئة الدداسة وقطاع التطبيق: أجريت الدداسات السابقة على الو ظوات األمريمية  .1

، ةاإلتصاالت والوؤسسات الخدميشرحات واألودوبية باإلضافة إلى بعض الو ظوات العربية مثل 
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الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة ت  تطبيق الدداسة البالية على في حين 

 .عوا 

 عوليات الذحالل الوسيطالدود  دداسة من حيث هدف الدداسة: إت تهدف الدداسة البالية إلى .2

لص اعة األدوية  الشرحات األددنيةفي  لبيئيةلعوامل اواالقددات الدي اميمية في العالقة  ين الت افسي 

 .الوددجة في  ودصة عوا 

الدداسة البالية دداسة وصفية تبليلية لكونها تاخذ وجهة نظر  إعتبادمن حيث الو هجية: يومن  .3

دوية الشرحات األددنية لص اعة األكافة الوديرين ونوا ه  ومساعديه  ودؤسال األقسام العاملين في 

 . ودصة عوا الوددجة في 

 تي:من الدداسات السابقة فتتوثل باآل أما مباود استفادض الدداسة البالية

 يفيد واممفهوم ومضامين القددات الدي اميمية والعوامل البيئية والذحال الت افسي  على التعرف .1

 .للدداسة ال ظري  اإلطاد تكوين في

 .البالية بالدداسة الخاصة االستبانة   ال في السابقة الدداسات من االفادض .2
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات()منهجية الدراسة 

   الوقدمة: (1ك  3)
  مجال الدداسة: (2ك  3)
  م هج الدداسة: (3ك  3)
   مجتوع الدداسة:  (4ك  3)
 عي ة الدداسة والبيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عي ة الدداسة:  (5ك  3)
 الدداسة ومصادد البصول على البيانات والوعلوماتأداض :  (6ك  3)
 متغيرات الدداسة:  (7ك  3)
 الوعالجات اإلحصائية:  (8ك  3)
 التوزيع الطبيعي لوتغيرات الدداسة:  (9ك  3)
 صدق أداض الدداسة وثباتها:  (13ك  3)
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات()منهجية الدراسة 

 (: المقدمة0 ـ 3)
 

  افسيعوليات الذحال التل الوسيط الدود دداسةالهدف األساسي للدداسة البالية في يتوثل 

الوددجة  الشرحات األددنية لص اعة األدويةفي  البيئيةوالعوامل  في العالقة  ين القددات الدي اميمية

لوستخدم، ا، فإ  الفصل البالي تضون تبديد الوجال األساسي للدداسة، وم هجها في  ودصة عوا 

دداسة إضافة إلى وصف أداض ال ومجتوعها وعي تها، البيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عي تها

ووسائل البصول على البيانات والوعلومات، وماهية متغيرات الدداسة الوعتودض، والوسائل 

ق من صدق قالوستخدمة للوعالجات اإلحصائية، والتوزيع الطبيعي لوتغيرات الدداسة، وأخيرًا، التب

 .أداض الدداسة وثباتها

 (: مجال الدراسة8 ـ 3)
 

الغ والب الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا الدداسة من مجال  تكو  

( شرحات، وهي داد الدوال للت وية واالستثواد، الورحز العربي للص اعات الدوائية، الشرق 4عددها )

والكيواوية، األددنية إلنتاج األدوية، البياض للص اعات الدوائية وفيالدلفيا األوسط للص اعات الدوائية 

 لص اعة األدوية.

 (: منهج الدراسة3 ـ 3)

اعتودت هذه الدداسة وعلى وفق طبيعة متغيراتها الو هج االستطالعي لجوع البيانات من 

البيانات والو هج التبليلي ( في عرض Descriptiveالعي ة فضاًل عن استخدام الو هج الوصفي )

(Analyticalفي تبليل نتائجه ). 
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   (:  مجتمع الدراسة4 ـ 3)

ن م الشرحات األددنية للص اعات الصيدالنيةفي حافة العاملين الدداسة من  مجتوع تكو  

 الوستويات اإلدادية الثالت )اإلدادض العليا، اإلدادض الوسطى واإلدادض الدنيا(.
  

 والبيانات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة الدراسةعينة (:  5 ـ 3)
 

مساعديه  الوديرين ونوا ه  و اإلدادتين العليا والوسطى )ت عي ة الدداسة من العاملين في تكون

( فردًا 236، والبالغ عدده  )الشرحات األددنية للص اعات الصيدالنية ( فيودؤسال األقسام العاملين

(http://www.japm.com/Public/main_english.aspx)دي ص، والذين ت  إختياده  بشمل ق

 الوديرين ونوا ه  ومساعديه  ودؤسال األقسام عي ة الدداسة.عدد يوضح  (1 - 3))عودي(، والجدول 

 

 (1 - 3) الجدول

 ونوا ه  ومساعديه  ودؤسال األقسام عي ة الدداسةالوديرين عدد 

 

http://www.japm.com/Public/main_english.aspx
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، إت  لغ عدد االستبانات ( استبانة على أفراد عي ة الدداسة236وقد قامت الباحثة  توزيع )

االستبانات الووزعة. وبعد فبص  إجوالي عدد( من %84.52( استبانة   سبة مئوية )211الوستردض )

 إت لعولية التبليل االحصائي،( استبانة غير صالبة 18، تبين أ  ه اك )الوستردضاالستبانات 

من ( %86.31( استبانة   سبة مئوية )153أصبح عدد االستبانات الصالبة للتبليل ما مجوله )

 .إجوالي عدد االستبانات الووزعة

الخصائص الشخصية  (4 - 3)؛  (4 - 3)؛  (3 - 3)؛  (3 - 3)؛  (2 - 3ول )االجدوضح وت

والعور، والوؤهل العلوي، عدد س وات  ،ال وع اإلجتواعي) من حيث عي ة الدداسة والوظيفية ألفراد

 .(والوسوى الوظيفي الخبرض

 (2 - 3) الجدول

 ال وع اإلجتواعيحسب متغير  عي ة الدداسةتوزيع أفراد 

 
وهي  ( لألناث%36.27( مقا ل )%63.73) لغت  نسبة الذحودأ   (2 - 3)الجدول  يوضح

 نيةالشرحات األددنية للص اعات الصيدالطبيعة  اإلعتباد أخذنا   ظرتا إس  ها السيوا أب نسبة ال

 هذه الشرحات.التي تفضل ع صر الذحود لقيادض 

ال سبة الوئوية ألفراد عي ة الدداسة مون أ   (3 - 3)كوا تشير ال تائج الوعروضة بالجدول 

 34لألفراد الذين تقل أعواده  عن  (%11.40( مقا ل )%88.60)س ة  لغت  34تزيد أعواده  عن 

 س ة. 
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(3 - 3) الجدول  

 العورحسب متغير  عي ة الدداسةتوزيع أفراد 

 
 مؤهاًل جامعياً إلى أ  جويع أفراد عي ة الدداسة يبولو   (3 - 3)كوا أظهرت نتائج الجدول 

( %5.83)للواجستير و( %15.14)( للد لوم العال و%3.43)( للبمالوديوس و%44.34  سب مئوية )

لشرحات التولي الو اصب االدادية في تلك  العلويةعتواد الوؤهالت إ لى للدحتوداه، وهو ما يشير إ

 .األددنية للص اعات الصيدالنية

 (3 - 3) الجدول

 الوؤهل العلويحسب متغير  عي ة الدداسةتوزيع أفراد 
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لوئوية ألفراد ال سبة اوبقدد تعلق األمر بعدد س وات الخبرض ألفراد عي ة الدداسة، فقد تبين أ  

مون  (%34.24( مقا ل )%15.45)س وات  4عي ة الدداسة مون لديه  عدد س وات خبرض تقل عن 

ال سبة فقد تبين أ  س وات. ومن جهة أخرى،  16إلى أقل من  4لديه  عدد س وات خبرض تتراوح من 

( %33.14) س ة 14إلى أقل من  16من الوئوية ألفراد عي ة الدداسة مون لديه  عدد س وات خبرض 

 يوضح تلك. (4 - 3)س ة فاكثر، والجدول  14مون لديه  عدد س وات خبرض  (%16.88مقا ل )

 

 (4 - 3) الجدول

 عدد س وات الخبرضحسب متغير  عي ة الدداسةتوزيع أفراد 

 
من أفراد عي ة الدداسة ه  من الوديرين، وأ   (%2.64)أ   (4 - 3)وأخيرًا، أشاد الجدول 

من أفراد عي ة الدداسة ه  من  (%23.34)ه  من نواب ومساعدي الوديرين. حوا أ   (5.33%)

 ه  من دؤسال األقسام. (%43.24)مديري اإلدادات، وأ  
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 (4 - 3) الجدول

 الوسوى الوظيفيحسب متغير  عي ة الدداسةتوزيع أفراد 

 
 

 المعلوماتالبيانات و الدراسة ومصادر الحصول على  اةأد(:  6 ـ 3)
 

بقيق . ولتدوات جوع البيانات والوعلومات الضرودية للدداسة من م ابعها الوتعددضأوتوثل 

إلى مصددين أساسيين لجوع البيانات  ةالباحث تأهداف الدداسة بشقيها ال ظرية والعولية؛ لجأ

 والوعلومات، وهوا:

ة، العربية واألج بيعلى الوصادد العلوية  اإلطالعت   إت: )الوصادد الثانوية( ال ظري  اإلطاد .1

وما تضو ته من مؤتورات وتقادير وببوث ودسائل واطاديح فضاًل عن الوقاالت والببوث التي ت  

 البصول عليها من االنترنت تات العالقة بووضوع الدداسة. 

داض أفي هذا الجانب إلى االستبانة، وهي  ةالباحث تلجأ)الوصادد األولية(:  الويداني اإلطاد .2

( فقرض، لقياس 35، حيث تكونت من )لوعول عليها في جوع البياناتساسية لهذه الدداسة واالقياس األ

 متغيرات الدداسة الرئيسة بأبعادها، وحوا يلي:

الجزل األول لقياس القددات الدي اميمية عبر أدبعة أنواع من القددات،  ُحددالجزء األول: ( 1 – 2)

 هي:
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 ( 1فقرات، من الفقرض دق  ) (3)، التي  لغت عدد فقرات قياسها قددات إستشعاد الفرص الوتاحة

 (.3ولغاية الفقرض دق  )

  ( ولغاية الفقرض دق  4فقرات، من الفقرض دق  ) (4)، التي  لغت عدد فقرات قياسها قددات التعل

(5.) 

  ( ولغاية الفقرض دق  16فقرات، من الفقرض دق  ) (4)قددات التكامل، التي  لغت عدد فقرات قياسها

(13.) 

 ( ولغاية الفقرض 14فقرات، من الفقرض دق  ) (4)، التي  لغت عدد فقرات قياسها قددات الت سيق

 (.15دق  )

 ، هي:ياتثالثة عولعبر  عوليات الذحال الت افسيلقياس  الثانيالجزل  ُحدد: الثانيالجزء ( 2 – 2)

  الفقرض ( ولغاية 26فقرات، من الفقرض دق  ) (4)جوع الوعلومات، التي  لغت عدد فقرات قياسها

 (.23دق  )

  ،( ولغاية الفقرض 24فقرات، من الفقرض دق  ) (4) الذي  لغ عدد فقرات قياسهالتخطيط والترحيز

 (.25دق  )

  ( ولغاية 36فقرات، من الفقرض دق  ) (4)اإلتصاالت والتبليل، التي  لغت عدد فقرات قياسها

 (.34الفقرض دق  )
 

 ، هي:ثالثة عواملعبر  العوامل البيئيةلقياس  الثالثالجزل  ُحدد: الثالثالجزء ( 3 – 2)

  ،( ولغاية الفقرض دق  34فقرات، من الفقرض دق  ) (3) الذي  لغ عدد فقرات قياسهالتعقيد البيئي

(36.) 
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 ( ولغاية الفقرض 31فقرات، من الفقرض دق  ) (3)، التي  لغت عدد فقرات قياسها البرحية البيئية

 (.33دق  )

 ( ولغاية الفقرض 34فقرات، من الفقرض دق  ) (4)، التي  لغت عدد فقرات قياسها العدائية البيئية

 (.35دق  )

قد حددته عي ة الدداسة فألفراد  الشخصية والوظيفيةوما يتعلق بالجزل الخاص بالوتغيرات 

والعور، والوؤهل العلوي، عدد س وات  ال وع اإلجتواعي،( متغيرات وهي )4)الباحثة من من خالل 

 (.والوسوى الوظيفي الخبرض

 متغيرات الدراسة(:  7 ـ 3)

 ىإل اد باإلستقامت الباحثة  تبديد أبعاد وقياس الدداسة الوستقل القددات الدي اميمية 

Pavlou & El Sawy (2011 ) ؛Tondolo & Bitencourt  (2613) ؛ Nieves & Haller (2613 ) لقياس

 ;Saayman; Pienaar; Pelsmacker; Viviers; Cuyversإلىكوا ت  اإلست اد  .القددات الدي اميمية

Muller & Jegers (2008)  اإلعتواد على   عوليات الذحال الت افسي. وتلقياسNewkirk & Lederer 

 ة.لعوامل البيئيالتابع القياس الوتغير  Chen; Wang; Nevo; Jin; Wang & Chow (2613)؛  (2006)
 

 اإلحصائيةالمعالجات (:  2 ـ 3)

رزمة من خالل اللجول إلى ال ةالباحث إعتودتسئلة الدداسة واختباد فرضياتها لالجابة عن ا

 األساليب اإلحصائية التالية:  Amosوبرنامج  SPSSاالحصائية للعلوم االجتواعية 

  التكرادات وال سب الوئوية  هدف تبديد مؤشرات القياس الوعتودض في الدداسة وتبليل خصائص

 الدداسة.عي ة 

  عي ة الدداسة عن متغيراتها.الوتوسطات البسا ية لتبديد مستوى استجابة أفراد 
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  لقياس ددجة تباعد استجابات أفراد عي ة الدداسة عن وسطها البسا ي. االنبراف الوعيادي 

 معامل الثبات حرونباخ ألفا اختباد  Cronbach Alpha   دتباط والتواسك  ين فقرات قوض االلقياس

 االستبانة الوعدض.

 اختباد Kolmogorov - Smirnov .للتبقق من التوزيع الطبيعي للبيانات 

  التباين  تضخ معاملVariance Inflation Factor  واختباد التباين الوسووحTolerance  للتأكد

  ين الوتغيرات الوستقلة. Multicollinearityمن عدم وجود تعددية ادتباط 

    الوتعددنبداد تبليل اال Multiple Regression  على وتلك للتبقق من أثر القددات الدي اميمية

 عوليات الذحال الت افسي.كل من العوامل البيئية و 

  تبليل الوسادPath Analysis  ين على العالقة   لعوليات الذحال الت افسيلتبديد الدود الوسيط

 .القددات الدي اميمية والعوامل البيئية
 

 (:  التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة9 ـ 3)

 Kolmogorov Smirnovختباد ، إجرال افرضيات الدداسةختباد انتائج تطلب التبقق من 

Test (.4 - 3وحوا هو موضح بالجدول )لها،  لتوزيع الطبيعيبيانات الدداسة للتأكد من توفر ال 
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 (4 - 3جدول )

 التوزيع الطبيعي لوتغيرات الدداسة

 
نتائج إجرال إختباد التوزيع الطبيعي لوتغيرات الدداسة الوعتودض ( 4 - 3)الجدول يوضح 

متغيرات الدداسة جويعها موزعة بشمل أ  إت تشير ال تائج إلى  ،(  0.05وع د مستوى داللة )

( وهو الوستوى الوعتود في الوعالجة 0.05أكبر من ) التوزيع الطبيعي قي حافة حيث حانت ، طبيعي

 اإلحصائية لهذه الدداسة.
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 (:  صدق أداة الدراسة وثباتها01 ـ 3)

   (: صدق أداة الدراسة0 ـ 01 ـ 3)

 

على  أداض الدداسة عرضت  ألداض الدداسة )اإلستبانة( بوتغيراتها الصدق الظاهري  لقياس

،  هدف التعرف على *( حمواً 4 لغ عدده  ) من الوتخصصين في العلوم اإلداديةساتذض عدد من األ

وفي ضول  .بعادها وصياغتها وموازي هاأحيث من الوستجيبين  الثغرات والصعوبات التي قد تواجه

ل كثر دقة وتعبيرًا عن واقع عوألتصبح  أداض الدداسةالوالحظات والوقترحات الوقدمة جرى تعديل 

فكاد الوتوخاض صال األيإنجاحًا جيدًا في  **أداض الدداسةالشرحات عي ة الدداسة. وقد حققت 

 . جابات موضوعيةإفي البصول على  للوستجيبين

   أداة الدراسة ثبات: (2 ـ 16 ـ 3)
 

على  Cronbach Alpha( للتبقق من ثبات أداض الدداسة  هذه الطريقة، طبقت معادلة )

 - 3)( فردًا، وحانت ال تائج حوا هو موضح بالجدول 24ددجات أفراد عي ة الثبات والبالغ عدده  )

8.) 

  

                                                           

 (1دق  ) بالولبق مرفق أسوال الوبموين *

 (2بالولبق دق  ) مرفقةال هائية  اصودته في أداض الدداسة **
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 (8 - 3جدول )

 )مقياس حرونباخ ألفا( متغيرات الدداسةمعامل ثبات 

 
على  التي تدل الرئيسة بأبعادها،( قي  الثبات لوتغيرات الدداسة 8 - 3الجدول ) إت يمشف

 & Sekaran) أغراض الدداسة وفقًا لكداض الدداسة بوعامل ثبات عال وبقددتها على تبقيق أ توتع

Bougie, 2013 .) 
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 الفصل الرابع

 واختبار الفرضياتنتائج التحليل اإلحصائي 

   الوقدمة: (1ك  4)
  نتائج التبليل اإلحصائي: (2ك  4)
  تبليل مدى ماللمة البيانات إلختباد فرضيات الدداسة: (3ك  4)
   إختباد فرضيات الدداسة:  (4ك  4)
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 الفصل الرابع

  واختبار الفرضياتنتائج التحليل اإلحصائي 

 (: المقدمة0 ـ 4)

عن  ةعي ة الدداست فرد  يانات هذا الفصل ومعلوماته حول تبليل نتائج اجابات أفراد 

الوتوسطات البسا ية واالنبرافات مؤشرات حال من الوعتودض من خالل استخدام  متغيرات الدداسة

اإلحصائية وصواًل إلى البم  على طبيعتها ومستوياتها في الشرحات  واألهوية ال سبيةالوعيادية 

 اد إلى ما باالست ةها الباحثتمبل الدداسة. باإلضافة إلى اختباد فرضيات الدداسة التي افترض

 الدداسات السابقة، وحوا هو موضح أدناه.تهبت إليه طروحات 
 

 (: نتائج التحليل اإلحصائي8 ـ 4)

 

،  لتعل قددات ا، قددات إستشعاد الفرص الوتاحة) مستوى القدرات الديناميكيةما  (:1 - 2 - 3)

الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في في  (وقددات الت سيق قددات التكامل

 ؟بورصة عمان

، ل قددات التع، قددات إسككككككتشكككككككعاد الفرص الوتاحة)القددات الدي اميمية مسكككككككتوى لوصككككككف 

الشكككككككرحات األددنية لصككككككك اعة األدوية الوددجة في  ودصكككككككة في  (وقددات الت سكككككككيق التكاملقددات 

واألهوية ال سكككككككككككبية نبرافات الوعيادية، الوتوسكككككككككككطات البسكككككككككككا ية واال ةالباحث تمإسكككككككككككتخد، عوا 

   (.3 - 3)؛  (3 - 3)؛  (2 - 3؛ ) (1 - 3ول )اهو موضح بالجد ، حواوالوستوى 
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  (1 - 3) جدول

ي ف قددات إستشعاد الفرص الوتاحةومستوى الوتوسطات البسا ية واالنبرافات الوعيادية  

 الشرحات األددنية لص اعة األدوية 

 
  

في قددات إسككككتشككككعاد الفرص الوتاحة عن  عي ة الدداسككككةإجابات  (1 - 3الجدول )يوضككككح 

الوستوى  يعمس( الذي 4.214إت  لغ الوتوسط البسا ي الكلي ) ،الشرحات األددنية لص اعة األدوية

 ترواحت حيث .الشكككرحات األددنية لصككك اعة األدويةفي الورتفع لقددات إسكككتشكككعاد الفرص الوتاحة 

"تجري شـــركتنا بمســـتمرار عمليات ( 1ة الوتوسككككط البسككككا ي  ين أعلى قيوة حققتها الفقرض دق  )قيو

(، 6276.وبإنبراف معيادي  لغ )( 4.353 لغ ) بوقداد مســــــــت بيئي لتحديد فرص العمل الجديدة"

قيوة  أدنى "تكرس شركتنا الوقت الكافي لتنفيذ أفكار للخدمات الجديدة"( 3فيوا حققت الفقرض دق  )

مستوى يتبين أ   ،وبشمل عام(. 6696.وإنبراف معيادي  لغ ) (4.020متوسط حسا ي بوقداد  لغ )

اد عي ة أفر وجهة نظر من  لص اعة األدويةالشرحات األددنية في قددات إسكتشعاد الفرص الوتاحة 

  .مرتفعة تحان الدداسة
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الشكككككرحات األددنية في قددات التعل  عن  عي ة الدداسكككككةإجابات  (2 - 3الجدول )كوا يبين 

( الذي يعمس الوسكككتوى الورتفع لقددات 4.191إت  لغ الوتوسكككط البسكككا ي الكلي ) ،لصككك اعة األدوية

ى ة الوتوسككككط البسككككا ي  ين أعلقيو حيث ترواحت .لصكككك اعة األدويةالشككككرحات األددنية في التعل  

تتميز شـــــــــركتنا بفعاليتها في تطوير المعرفة الجديدة المؤثرة على "( 16قيوكة حققتها الفقرض دق  )

( 4(، فيوا حققت الفقرض دق  )6226.( وبكإنبراف معيادي  لغ )4.333 لغ ) بوقكداد "تطوير الخـدمـات

أدنى قيوة متوسكككككط حسكككككا ي بوقداد  لغ  "فعالة لتحديد المعارف الجديدةتمتلك شــــركتنا إجراءات "

ات الشرحفي قددات التعل  مسكتوى يتبين أ   ،وبشكمل عام(. 8326.وإنبراف معيادي  لغ ) (3.979)

  .مرتفعة تحان أفراد عي ة الدداسةوجهة نظر من  األددنية لص اعة األدوية

  (2 - 3) جدول

ة لص اعة الشرحات األددنيفي ومستوى قددات التعل  الوتوسطات البسا ية واالنبرافات الوعيادية  

 األدوية 
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  (3 - 3) جدول

ة الشرحات األددنيفي ومستوى قددات التكامل الوتوسطات البسا ية واالنبرافات الوعيادية  

 لص اعة األدوية 

 
الشكككككرحات األددنية في قددات التكامل عن  الدداسكككككةعي ة إجابات  (3 - 3الجدول )ويظهر 

( الذي يعمس الوسكككتوى الورتفع لقددات 4.052إت  لغ الوتوسكككط البسكككا ي الكلي ) ،لصككك اعة األدوية

لى ة الوتوسككط البسككا ي  ين أعقيو حيث ترواحت .الشككرحات األددنية لصكك اعة األدويةفي التكامل 

بشـــــــــكـل تـام مجاميع العمل ممن لديها المهارات  تـدرك شـــــــــركتنـا"( 12قيوكة حققتهكا الفقرض دق  )

(، فيوا حققت الفقرض دق  6636.( وبإنبراف معيادي  لغ )4.222 لغ ) بوقداد "والمعارف المتخصصة

أدنى  "يســاهم كل موظم من موظفي شــركتنا مســاهمة جوهرية في أعمال مجاميع العمل"( 13)

يتبين أ   ،وبشككككمل عام(. 7826.دي  لغ )وإنبراف معيا (3.828قيوة متوسككككط حسككككا ي بوقداد  لغ )

 سكككةأفراد عي ة الدداوجهة نظر من  الشكككرحات األددنية لصككك اعة األدويةفي  التكاملقددات مسكككتوى 

  .مرتفعة تكان
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الشككككككككككرحات في قددات الت سككككككككككيق عن  عي ة الدداسككككككككككةإجابات  (3 - 3الجدول )كوا يظهر 

( الذي يعمس الوسككتوى الورتفع 4.284البسككا ي الكلي )إت  لغ الوتوسككط  ،األددنية لصكك اعة األدوية

ا ي ة الوتوسككككط البسككككقيو حيث ترواحت .الشككككرحات األددنية لصكككك اعة األدويةفي لقددات الت سككككيق 

تمتلك شركتنا قدرة على تخصيص مواردها بشكل مناسب "( 14 ين أعلى قيوة حققتها الفقرض دق  )

(، فيوا حققت الفقرض دق  5946.وبإنبراف معيادي  لغ )( 4.474 لغ ) بوقكداد "داخـل مجاميع العمل

 "تقوم شـــــركتنا بمجراء توافق بين خبرات أعجــــــاء مجاميع العمل وعمليات األعمال لديها"( 18)

يتبين  ،وبشمل عام(. 8516.وإنبراف معيادي  لغ ) (4.010أدنى قيوة متوسط حسا ي بوقداد  لغ )

ة أفراد عي وجهة نظر من  األددنية لصككككككك اعة األدويةالشكككككككرحات في قددات الت سكككككككيق مسكككككككتوى أ  

  .مرتفعة تحان الدداسة

  (3 - 3) جدول

دنية الشرحات األد في ومستوى قددات الت سيق الوتوسطات البسا ية واالنبرافات الوعيادية  

 لص اعة األدوية 
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، والترحيزالتخطيط ، جوع الوعلومات) واقع عمليات الذكاء التنافسيما  (:2 - 2 - 3)

 ؟الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمانفي  (واإلتصاالت والتبليل

صاالت واإلت، التخطيط والترحيز، جوع الوعلومات) واقع عوليات الذحال الت افسيلوصكف 

 ةباحثال تمإسكككتخد، الشكككرحات األددنية لصككك اعة األدوية الوددجة في  ودصكككة عوا في  (والتبليل

 هو موضككككككككح ، حواواألهوية ال سككككككككبية والوسككككككككتوى نبرافات الوعيادية، الوتوسككككككككطات البسككككككككا ية واال

   (.4 - 3)؛  (4 - 3؛ ) (4 - 3ول )ابالجد

  (4 - 3) جدول

الشرحات األددنية في  جوع الوعلوماتوواقع الوتوسطات البسا ية واالنبرافات الوعيادية  

 لص اعة األدوية 

 
 

الشككككككرحات األددنية في جوع الوعلومات عن  عي ة الدداسككككككةإجابات  (4 - 3الجدول )يبين 

( الذي يعمس الواقع الورتفع لجوع 3.691إت  لغ الوتوسكككككككككط البسكككككككككا ي الكلي ) ،لصككككككككك اعة األدوية

 ة الوتوسكككككط البسكككككا ي  ينقيو حيث ترواحت .الشكككككرحات األددنية لصككككك اعة األدويةفي الوعلومات 

تهتم شـركتنا بمشراك موظفيها بالدورات التدريبية المتخصصة "( 22أعلى قيوة حققتها الفقرض دق  )

تقوم "( 21(، فيوكا حققت الفقرض دق  )9276.( وبكإنبراف معيكادي  لغ )3.740 لغ ) بوقكداد "بـالـذكـاء
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أدنى قيوة متوسكككط حسكككا ي بوقداد  "شــركتنا بفحص كافة المعلومات الواردة لها للتأكد من دقتها

في جوع الوعلومككات واقع يتبين أ   ،وبشككككككككككككككمككل عككام(. 1.074وإنبراف معيككادي  لغ ) (3.611 لغ )

  .مرتفعة تحان أفراد عي ة الدداسةوجهة نظر من  الشرحات األددنية لص اعة األدوية

  (4 - 3) جدول

ددنية الشرحات األفي  التخطيط والترحيزوواقع الوتوسطات البسا ية واالنبرافات الوعيادية  

 لص اعة األدوية 

 
 

في التخطيط والترحيز عن  عي ة الدداسككككةإجابات  (4 - 3الجدول )كوا اظهرت ال تائج في 

( الذي يعمس الواقع 3.825إت  لغ الوتوسكككط البسكككا ي الكلي ) ،الشكككرحات األددنية لصككك اعة األدوية

ة الوتوسككككط وقي حيث ترواحت .األدويةالشككككرحات األددنية لصكككك اعة في الورتفع للتخطيط والترحيز 

يقدم موظفونا معلومات عن منافســـــــــينا في "( 24البسككككككككككككككا ي  ين أعلى قيوة حققتها الفقرض دق  )

(، فيوا حققت 9756.( وبإنبراف معيادي  لغ )3.891 لغ ) بوقداد "الصحيحة التخاذ القرار األسواق

أدنى قيوة  "لتدعيم نظام الذكاء لديهاتســــــتخدم شــــــركتنا نتائج إســــــتطالعاتها "( 25الفقرض دق  )

واقع يتبين أ   ،وبشككككمل عام(. 9816.وإنبراف معيادي  لغ ) (3.740متوسككككط حسككككا ي بوقداد  لغ )
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 تحان أفراد عي ة الدداسةوجهة نظر من  الشكرحات األددنية لص اعة األدويةفي التخطيط والترحيز 

  .مرتفعة

  (4 - 3) جدول

ألددنية الشرحات افي  اإلتصاالت والتبليلوواقع الوتوسطات البسا ية واالنبرافات الوعيادية  

 لص اعة األدوية 

 
 

 اإلتصكككككاالت والتبليلعن  عي ة الدداسكككككةإجابات  (4 - 3الجدول )كوا اظهرت ال تائج في 

( الذي يعمس 3.796إت  لغ الوتوسككككككط البسككككككا ي الكلي ) ،الشككككككرحات األددنية لصكككككك اعة األدويةفي 

ة قيو حتحيث تروا .الشكككككرحات األددنية لصككككك اعة األدويةفي لإلتصككككاالت والتبليل الواقع الورتفع 

على نطاق نتائج ذكاء شــركتنا موزعة "( 31الوتوسككط البسككا ي  ين أعلى قيوة حققتها الفقرض دق  )

حققت الفقرض دق  (، فيوا 8556.( وبإنبراف معيادي  لغ )3.953 لغ ) بوقداد "للمســــــتفيدين واســــــع

ط حسككا ي أدنى قيوة متوسك "تمتلك شـركتنا طرائق متنوعة لتقديم نتائج ذكائها للمسـتفيدين"( 32)
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اإلتصككككككككككككككاالت واقع يتبين أ   ،وبشككككككككككككككمل عام(. 1.012وإنبراف معيادي  لغ ) (3.585بوقداد  لغ )

  .رتفعةم تحان الدداسةأفراد عي ة وجهة نظر من  الشرحات األددنية لص اعة األدويةفي والتبليل 
 

التي ( ة البيئيةالعدائي، البرحية البيئية، التعقيد البيئي) مستوى العوامل البيئيةما  (:3 - 2 - 3)

 ؟الشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان تواجه

مسكككككككككككتوى العوامل البيئية )التعقيد البيئي، البرحية البيئية، العدائية البيئية( التي لوصكككككككككككف 

 ةالباحث تمإسكككككككككككتخد، الشكككككككككككرحات األددنية لصككككككككككك اعة األدوية الوددجة في  ودصكككككككككككة عوا تواجه 

 هو موضككككككككح ، حواواألهوية ال سككككككككبية والوسككككككككتوى نبرافات الوعيادية، الوتوسككككككككطات البسككككككككا ية واال

   (.16 - 3)؛  (5 - 3)؛  (8 - 3ول )ابالجد

  (8 - 3) جدول

ددنية الشرحات األفي  ومستوى التعقيد البيئيالوتوسطات البسا ية واالنبرافات الوعيادية  

 لص اعة األدوية 

 
التعقيد البيئي الذي تواجهه عن  عي ة الدداسةإجابات  (8 - 3الجدول )إت  ي ت ال تائج في 

( الذي يعمس الوستوى 3.924 لغ الوتوسط البسا ي الكلي ) إت ،الشرحات األددنية لص اعة األدوية

ة قيو حيث ترواحت .الشككككككككككككككرحات األددنية لصكككككككككككككك اعة األدويةالورتفع للتعقيد البيئي الذي تواجهه 

تتســـم طبيعة المنافســـة في صـــناعة "( 38الوتوسككككط البسككككا ي  ين أعلى قيوة حققتها الفقرض دق  )

(، فيوا حققت الفقرض دق  0.862( وبإنبراف معيادي  لغ )4.000 لغ ) بوقداد "األدوية بالتنوع الكبير
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اد أدنى قيوة متوسكككط حسكككا ي بوقد "في شـــركتنا بالتنوع الكبير األدوية خطوط إنتاجتتميز "( 35)

مسككككككككتوى التعقيد البيئي الذي يتبين أ   ،وبشككككككككمل عام(. 0.859وإنبراف معيادي  لغ ) (3.858 لغ )

  .مرتفعاً  حا  أفراد عي ة الدداسةوجهة نظر من  لص اعة األدويةالشرحات األددنية  تواجهه

  (5 - 3) جدول

ددنية الشرحات األفي  ومستوى البرحية البيئيةالوتوسطات البسا ية واالنبرافات الوعيادية  

 لص اعة األدوية 

 
البرحية البيئية الذي عن  عي ة الدداسككككككككةإجابات  (5 - 3الجدول )وأوضككككككككبت ال تائج في 

( الذي يعمس 3.862إت  لغ الوتوسككط البسككا ي الكلي ) ،الشكرحات األددنية لصكك اعة األدويةتواجهه 

 يث ترواحتح .الشكككرحات األددنية لصككك اعة األدويةالوسكككتوى الورتفع للبرحية البيئية الذي تواجهه 

يصـعب على شركتنا التنبؤ بشكل "( 33ة الوتوسكط البسكا ي  ين أعلى قيوة حققتها الفقرض دق  )قيو

(، فيوا حققت 0.936( وبإنبراف معيادي  لغ )3.883 لغ ) بوقداد "ســريع بما ســيقوم به منافســينا

أدنى قيوة  "تتميز منتجات شــركتنا الصــيدالنية بتلبية احتياجات الزبائن المتغيرة"( 31الفقرض دق  )

مستوى يتبين أ   ،وبشمل عام(. 0.994)وإنبراف معيادي  لغ  (3.812متوسط حسا ي بوقداد  لغ )

 ة الدداسةأفراد عي وجهة نظر من  الشرحات األددنية لص اعة األدوية البرحية البيئية الذي تواجهه

  .مرتفعاً  كا 
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العدائية البيئية الذي عن  عي ة الدداسةإجابات  (16 - 3الجدول )وأخيرًا، تشير ال تائج في 

( الذي يعمس 4.130إت  لغ الوتوسككط البسككا ي الكلي ) ،األدوية الشكرحات األددنية لصكك اعةتواجهه 

 حيث ترواحت .الشكككرحات األددنية لصككك اعة األدويةالوسكككتوى الورتفع للعدائية البيئية الذي تواجهه 

اســتمرارية شــركتنا مهددة بســبب "( 34ة الوتوسككط البسككا ي  ين أعلى قيوة حققتها الفقرض دق  )قيو

(، فيوا حققت الفقرض 8686.( وبإنبراف معيادي  لغ )4.184 لغ ) بوقداد "المنافســة الســعرية الحادة

 "اسـتمرارية شركتنا مهددة بسبب المنافسة الحادة في جودة وتمايز المنتجات الدوائية"( 35دق  )

يتبين  ،وبشمل عام(. 8546.وإنبراف معيادي  لغ ) (4.037أدنى قيوة متوسط حسا ي بوقداد  لغ )

أفراد  وجهة نظرمن  الشككككرحات األددنية لصكككك اعة األدوية العادئية البيئية الذي تواجههمسككككتوى أ  

  .مرتفعاً  حا  عي ة الدداسة

  (16 - 3) جدول

ددنية الشرحات األفي  ومستوى العدائية البيئيةالوتوسطات البسا ية واالنبرافات الوعيادية  

 لص اعة األدوية 
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 البيانات إلختبار فرضيات الدراسةتحليل مدى مالءمة (: 3ـ  4)
 

 ، ت  إجرال بعض اإلختبادات، مثلإلختباد فرضككيات الدداسككة ماللمة البياناتللتبقق من 

 Toleranceوإختباد التباين الوسككووح به  Variance Inflation Factor (VIF)معامل تضككخ  التباين 

معامل و من جهة  Multicollinearity الوتغير الوسكككككتقلأبعاد لتأكد من عدم وجود إدتباط عاٍل  ين ل

قككاعككدض . ووفقككًا للالبيككانككات تتبع التوزيع الطبيعيمن جهككة اخرى للتككأكككد من أ   Skewnessاإللتوال 

مراعاض عدم تجاوز معامل تضخ  التباين الوسووح اإلحصائية الوتعادف عليها، فإنه من الوفترض 

وأ   (6.64أكبر من ) Toleranceووح بككه وأ  تكو  قيوككة التبككاين الوسكككككككككككككك، (16( للقيوككة )VIFبككه )

 .( يبين نتائج هذه اإلختبادات11 - 3والجدول دق  ). (1قيوة معامل اإللتوال تقل عن )تكو  

 (11 - 3)جدول 
 Skewness االلتوال ومعامل Tolerance به الوسووح والتباين VIFنتائج اختباد تضخ  التباين 

 

 الوتغير الوسككككككككككككككتقككلأبعككاد وجود إدتبككاط عككاٍل  ين عككدم  (11 - 3)إت  ي ككت نتككائج الجككدول 

الوتاحة، قددات التعل ، قددات التكامل وقددات  رصالقكددات الكدي كاميمية )قددات إسككككككككككككككتشككككككككككككككعاد الف

؛  3.986؛  4.239؛  3.011ألبعاد الوتغير الوستقل ) معامل تضخ  التباينالت سيق(، حيث  لغت قي  

ما  ين  التباين الوسككككككككككككككووح بهحوكا تراوحكت قي   (.16)القيوكة والتي تقكل عن  على التوالي( 3.438

. حوككككا ت  التبقق من التوزيع الطبيعي ألبعككككاد الوتغير (6.64)( وهي أكبر من  3326.-  2366.)

وتأسكككككيسكككككًا على ما  (.1القي  أقل من )حافة حانت ، حيث معامل االلتوالالوسكككككتقل من خالل قي  

 مبل الدداسة. الشرحاتفي فرضيات الدداسة تقدم أصبح باإلمما  إختباد 
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 (:  إختبار فرضيات الدراسة  4 ـ 4)

 

 ين متغيرات الدداسكككككككة ت  اسكككككككتخدام تبليل االنبداد الوتعدد  الدداسكككككككةالختباد فرضكككككككيات 

Multiple Regression Analysis  الوساد تادض وتبليلPath Analysis :تادض أخرى، وحوا يلي 

1HO: " قددات إسككككتشككككعاد الفرص الوتاحة، للقدرات الديناميكية ) داللة إحصـــائيةال يوجد أثر ذو

ناعة لشـــركات األردنية لصـــل العوامل البيئيةعلى ( قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سككككيق

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

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات ) الدي اميميةالقددات أثر  (12 - 3) يوضح الجدول

ألدوية لشرحات األددنية لص اعة العلى العوامل البيئية ( التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

ائية إحصداللة . إت أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي الوددجة في  ودصة عوا 

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات التعل ، ) الدي اميميةلقددات ل (  0.05) ع د مستوى داللة

وددجة األددنية لص اعة األدوية اللشرحات لعلى العوامل البيئية ( قددات التكامل وقددات الت سيق

 أما معامل التبديد. (  0.05) ع د مستوى R (6.386 ) ، إت  لغ معامل االدتباطفي  ودصة عوا 

2R األددنيةلشرحات لالعوامل البيئية من التغيرات في ( 6.231) أ  ما قيوتهأي (، 6.231) فقد  لغ 

ات إستشعاد قدد ) القددات الدي اميميةناتج عن التغير في  لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

ظهرت نتائج ، أ. وفي السياق تاته(الفرص الوتاحة، قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

وهو ما يعمس الوستوى الصافي (، 6.213)  لغقد   2R  Adjustedالتبليل أ  معامل التبديد الوعدل 

لعوامل ابعد التخلص من قي  األخطال الوعيادية ال اتجة  بأبعادها بالقددات الدي اميميةلالهتوام 

 .البيئية
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 (12 - 3جدول )

 األددنية لص اعة األدوية لشرحات لعلى العوامل البيئية  القددات الدي اميميةنتائج اختباد تبليل االنبداد الوتعدد لتأثير 
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  لغت β بأ  قيوة معامل التأثير Coefficients معامالت االنبداد كوا أظهرت نتائج تبليل

وما يؤحد هذه الداللة ، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى  إستشعاد الفرص الوتاحةلقددات ( 0.314 -)

 -) β في حين  لغت قيوة معامل التأثير. (3.122 -) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت  Tقيوة

الوبسوبة   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى  لقددات التعل ( 0.265

 لقددات الت سيقβ (- 0.225 ) معامل التأثير لغت قيوة  حوا .(2.251 -) الوتغير والتي  لغتل فس 

الوبسوبة ل فس الوتغير والتي   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى 

 وهي دالة ع د مستوى  لقددات التكاملβ (- 0.308 )  لغت قيوة معامل التأثير وأخيرًا،. (1.199-)  لغت

(  0.05) ،وما يؤحد هذه الداللة قيوةT  هذا يع ي و . (2.597 -) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت

وتاحة، قددات إستشعاد الفرص ال) لقددات الدي اميميةباأ  الزيادض  ددجة واحدض في مستوى االهتوام 

تي تواجه تدنية تأثير العوامل البيئية السيؤدي إلى ( قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

لقددات إستشعاد ( 0.314 -) بقيوة الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

 لقددات التكامل. (0.308 -)لقددات الت سيق و( 0.225 -)لقددات التعل  و( 0.265 -)الفرص الوتاحة و

 وهي دالة ع د (14.107) الوبسوبة ألنووتج التأثير والتي  لغت F ويؤحد مع وية هذا التأثير قيوة

رضية ترفض الف الرئيسة األولى، وعليهوهذا يؤحد عدم صبة قبول الفرضية . (  0.05) مستوى 

 العدمية )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي ت ص على: 

، إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات التعل قددات ) لقدرات الديناميكيةل ذو داللة إحصائيةأثر وجود 

رجة األردنية لصناعة األدوية المد لشركاتلعلى العوامل البيئية ( قددات التكامل وقددات الت سيق

 .(  0.05) عند مستوى داللة في بورصة عمان

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات التعل ، ) القددات الدي اميميةوللتبقق من تأثير 

 اعة األددنية لصلشرحات لالعوامل البيئية حل عامل من على ( التكامل وقددات الت سيققددات 
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، فرعية ثالثة فرضياتإلى االولى ، ت  تجزئة الفرضية الرئيسة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

 وحوا يلي:

1-1HO: "قددات إسككككككككتشكككككككككعاد الفرص للقدرات الديناميكية ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــــائية

األردنية  تلشـــــركال التعقيد البيئيعلى ( الوتاحة، قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سكككككككيق

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

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات ) القددات الدي اميميةأثر  (13 - 3) يوضح الجدول

اعة األدوية األددنية لص لشرحات لالبيئي  التعقيدعلى ( التكامل وقددات الت سيقالتعل ، قددات 

ائية إحصداللة . إت أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي الوددجة في  ودصة عوا 

البيئي  عقيدالتعلى ( وقددات الت سيققددات التعل  ) لقددات الدي اميميةل (  0.05) ع د مستوى داللة

R (6.465 ) ، إت  لغ معامل االدتباطاألددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا لشرحات ل

من ( 462.6) أي أ  ما قيوته(، 462.6) فقد  لغ 2R أما معامل التبديد. (  0.05) ع د مستوى 

اتج عن ن األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا لشرحات لالبيئي  التعقيدالتغيرات في 

أظهرت نتائج  ،. وفي السياق تاته(وقددات الت سيققددات التعل  ) القددات الدي اميميةالتغير في 

وهو ما يعمس الوستوى الصافي (، 352.6)  لغقد   2R  Adjustedالتبليل أ  معامل التبديد الوعدل 

 .البيئي لتعقيدابعد التخلص من قي  األخطال الوعيادية ال اتجة   بعديها بالقددات الدي اميميةلالهتوام 

 -)  لغت β بأ  قيوة معامل التأثير Coefficients معامالت االنبداد كوا أظهرت نتائج تبليل

الوبسوبة   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى لقددات التعل  ( 0.317

لقددات الت سيق β (- 0.367 ) معامل التأثير لغت قيوة  كوا. (2.994 -)  لغتل فس الوتغير والتي 

الوبسوبة ل فس الوتغير والتي   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى 

 .(3.849 -)  لغت
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 (13 - 3جدول )

 األددنية لص اعة األدوية لشرحات ل التعقيد البيئيعلى  القددات الدي اميميةنتائج اختباد تبليل االنبداد الوتعدد لتأثير 
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ات التعل ، قدد ) لقددات الدي اميميةباهذا يع ي أ  الزيادض  ددجة واحدض في مستوى االهتوام و 

نية لص اعة الشرحات األددتدنية تأثير التعقيد البيئي الذي يواجه سيؤدي إلى ( وقددات الت سيق

ويؤحد  .لقددات الت سيق( 0.367 -)لقددات التعل  و( 0.317 -) بقيوة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

 مستوى  وهي دالة ع د (47.451) الوبسوبة ألنووتج التأثير والتي  لغت F مع وية هذا التأثير قيوة

(  0.05) . عدمية ترفض الفرضية ال الفرعية األولى، وعليهوهذا يؤحد عدم صبة قبول الفرضية

 )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي ت ص على: 

لتعقيد اعلى ( قددات التعل  وقددات الت سيق) لقدرات الديناميكيةل ذو داللة إحصائيةأثر وجود 

  ) عند مستوى داللة األدوية المدرجة في بورصة عماناألردنية لصناعة  لشركاتل البيئي

0.05). 
 

2-1HO: "قددات إسككككككككتشكككككككككعاد الفرص للقدرات الديناميكية ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصــــــائية

ت األردنية لشــــركال الحركية البيئيةعلى ( الوتاحة، قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سكككككيق

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

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات ) القددات الدي اميميةأثر  (14 - 3) يوضح الجدول

األدوية  لشرحات األددنية لص اعةلالبرحية البيئية على ( التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

ائية إحصداللة . إت أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي الوددجة في  ودصة عوا 

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات التعل ، ) لقددات الدي اميميةل (  0.05) ع د مستوى داللة

لشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة لالبرحية البيئية على ( وقددات الت سيق

 فقد  لغ 2R أما معامل التبديد. (  0.05) ع د مستوى R (458.6 ) االدتباط ، إت  لغ معاملعوا 

وية لشرحات األددنية لص اعة األدل البرحية البيئيةمن التغيرات في ( 6.434) أي أ  ما قيوته(، 6.434)
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الوتاحة،  قددات إستشعاد الفرص) القددات الدي اميميةناتج عن التغير في  الوددجة في  ودصة عوا 

وعدل ، أظهرت نتائج التبليل أ  معامل التبديد ال. وفي السياق تاته(قددات التعل ، وقددات الت سيق

2R  Adjusted   بالقددات الدي اميميةوهو ما يعمس الوستوى الصافي لالهتوام (، 411.6)  لغقد 

 .البرحية البيئيةبعد التخلص من قي  األخطال الوعيادية ال اتجة  بأبعادها

  لغت β بأ  قيوة معامل التأثير Coefficients معامالت االنبداد أظهرت نتائج تبليلكوا 

وما يؤحد هذه الداللة ، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى لقددات إستشعاد الفرص الوتاحة ( 0.339 -)

β (- 0.307 ) معامل التأثيربلغت قيوة و . (2.307 -) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت  Tقيوة

الوبسوبة ل فس   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى لقددات التعل  

وهي دالة لقددات الت سيق β (- 0.345 ) معامل التأثير لغت قيوة  كوا. (2.716 -) الوتغير والتي  لغت

 -) والتي  لغتالوبسوبة ل فس الوتغير   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) ع د مستوى 

ات التعل ، قدد ) لقددات الدي اميميةباهذا يع ي أ  الزيادض  ددجة واحدض في مستوى االهتوام و . (3.178

دنية لص اعة الشرحات األد  التي تواجه البرحية البيئيةتدنية تأثير سيؤدي إلى ( وقددات الت سيق

( 0.307 -)ولقددات إستشعاد الفرص الوتاحة ( 0.339 -) بقيوة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

الوبسوبة ألنووتج  F ويؤحد مع وية هذا التأثير قيوة لقددات الت سيق.( 0.345 -)و لقددات التعل 

وهذا يؤحد عدم صبة قبول الفرضية . (  0.05) مستوى  وهي دالة ع د (54.459) التأثير والتي  لغت

 لى: ترفض الفرضية العدمية )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي ت ص ع ، وعليهالثانيةالفرعية 

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات التعل ، ) لقدرات الديناميكيةل ذو داللة إحصائيةأثر وجود 

األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة  لشركاتل الحركية البيئيةعلى ( وقددات الت سيق

 .(  0.05) عند مستوى داللة عمان
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 (13 - 3جدول )

 األددنية لص اعة األدوية لشرحات ل البرحية البيئيةعلى  القددات الدي اميميةنتائج اختباد تبليل االنبداد الوتعدد لتأثير 
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3-1HO: " قددات إسككككككككتشكككككككككعاد الفرص للقدرات الديناميكية ) إحصــــــائيةال يوجد أثر ذو داللة

ات األردنية لشــــركل العدائية البيئيةعلى ( الوتاحة، قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سكككككيق

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

ددات قو قددات إستشعاد الفرص الوتاحة ) القددات الدي اميميةأثر  (14 - 3) يوضح الجدول

ة األدوية لشرحات األددنية لص اععلى العدائية البيئية ل( التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

ائية إحصداللة . إت أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي الوددجة في  ودصة عوا 

( عل قددات التو  قددات إستشعاد الفرص الوتاحة) لقددات الدي اميميةل (  0.05) ع د مستوى داللة

لغ معامل ، إت  لشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا على العدائية البيئية ل

 أي أ  ما قيوته(، 0.314) فقد  لغ 2R أما معامل التبديد. (  0.05) ع د مستوى R (0.561 ) االدتباط

لشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة البيئية ل العدائيةمن التغيرات في ( 0.314)

. (التعل  قدداتو  قددات إستشعاد الفرص الوتاحة) القددات الدي اميميةناتج عن التغير في  عوا 

(، 0.308) قد  لغ  2R  Adjustedوفي السياق تاته، أظهرت نتائج التبليل أ  معامل التبديد الوعدل 

ن قي  األخطال بعد التخلص م  بعديها الوستوى الصافي لالهتوام بالقددات الدي اميمية وهو ما يعمس

 .البيئية العدائيةالوعيادية ال اتجة 

  لغت β بأ  قيوة معامل التأثير Coefficients معامالت االنبداد كوا أظهرت نتائج تبليل

وما يؤحد هذه الداللة ، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى لقددات إستشعاد الفرص الوتاحة ( 0.241 -)

β (- 0.227 ) معامل التأثيربلغت قيوة و . (3.330 -) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت  Tقيوة

الوبسوبة ل فس   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى لقددات التعل  

لقددات باهذا يع ي أ  الزيادض  ددجة واحدض في مستوى االهتوام و . (2.632 -) الوتغير والتي  لغت

العدائية البيئية تدنية تأثير بسيؤدي إلى ( قددات إستشعاد الفرص الوتاحة وقددات التعل ) الدي اميمية
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لقددات ( 0.241 -) بقيوة الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا التي تواجه 

الوبسوبة  F ويؤحد مع وية هذا التأثير قيوة لقددات التعل .( 0.227 -)الوتاحة و إستشعاد الفرص

وهذا يؤحد عدم صبة . (  0.05) مستوى  وهي دالة ع د (23.332) ألنووتج التأثير والتي  لغت

ة البديلة ترفض الفرضية العدمية )الصفرية(، وتقبل الفرضي الفرعية الثالثة، وعليهقبول الفرضية 

 التي ت ص على: 

( ت التعل قدداو قددات إستشعاد الفرص الوتاحة ) لقدرات الديناميكيةل ذو داللة إحصائيةأثر وجود 

ستوى عند م األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمان لشركاتل العدائية البيئيةعلى 

 .(  0.05) داللة
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 (15 - 3جدول )

 لشرحات األددنية لص اعة األدوية ل العدائية البيئيةعلى  القددات الدي اميميةنتائج اختباد تبليل االنبداد الوتعدد لتأثير 
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 الفرضية الرئيسة الثانية 

2HO: " قددات إسككككتشككككعاد الفرص الوتاحة، للقدرات الديناميكية ) ذو داللة إحصـــائيةال يوجد أثر

األردنية  لشــركاتل عمليات الذكاء التنافســيعلى ( قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سكككيق

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

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات الدي اميمية )لقددات اأثر  (14 - 3) يوضح الجدول

ة لص اعة لشرحات األددنيل( على عوليات الذحال الت افسي التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

اللة د. إت أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

لى ع( قددات التعل  وقددات الت سيق) للقددات الدي اميمية (  0.05) إحصائية ع د مستوى داللة

 لغ ت ، إلشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا عوليات الذحال الت افسي ل

أي أ  (، 6.422) فقد  لغ 2R أما معامل التبديد. (  0.05) ع د مستوى R (6.846 ) معامل االدتباط

لشرحات األددنية لص اعة األدوية عوليات الذحال الت افسي لمن التغيرات في ( 6.422) ما قيوته

. (ت سيققددات التعل  وقددات ال) لقددات الدي اميميةاناتج عن التغير في  الوددجة في  ودصة عوا 

(، 6.414)  لغقد  2R  Adjusted، أظهرت نتائج التبليل أ  معامل التبديد الوعدل وفي السياق تاته

بعد  (يققددات التعل  وقددات الت س) لقددات الدي اميميةباوهو ما يعمس الوستوى الصافي لالهتوام 

 .عوليات الذحال الت افسيالتخلص من قي  األخطال الوعيادية ال اتجة عن 

  لغت β بأ  قيوة معامل التأثير Coefficients معامالت االنبداد كوا أظهرت نتائج تبليل

الوبسوبة   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى  التعل لقددات ( 2406.)

 لقددات الت سيقβ (.5416 ) في حين  لغت قيوة معامل التأثير. (3.037) ل فس الوتغير والتي  لغت

الوبسوبة ل فس الوتغير والتي   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى 

قددات ) بالقددات الدي اميميةهذا يع ي أ  الزيادض  ددجة واحدض في مستوى االهتوام و . (7.592)  لغت
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ات األددنية لشرحل بعوليات الذحال الت افسيزيادض اإلهتوام سيؤدي إلى ( التعل  وقددات الت سيق

. لقددات الت سيق( 5416.)و لقددات التعل ( 2406.) بقيوة لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

 وهي دالة ع د( 122.150) الوبسوبة ألنووتج التأثير والتي  لغت F ويؤحد مع وية هذا التأثير قيوة

فرضية ترفض ال ، وعليهالثانيةالرئيسة وهذا يؤحد عدم صبة قبول الفرضية . (  0.05) مستوى 

 العدمية )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي ت ص على: 

مليات على ع( قددات التعل  وقددات الت سيق) للقدرات الديناميكية ذو داللة إحصائية أثروجود 

 اللةعند مستوى د لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمانالذكاء التنافسي ل

(  0.05). 

لتعل ، اقددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات ) القددات الدي اميميةوللتبقق من تأثير 

ألددنية لشرحات احل عولية من عوليات الذحال الت افسي لعلى ( قددات التكامل وقددات الت سيق

الثة فرضيات ثإلى الثانية ، ت  تجزئة الفرضية الرئيسة لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

 ، وحوا يلي:فرعية
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 (14 - 3جدول )

 لشرحات األددنية لص اعة األدويةللقددات الدي اميمية على عوليات الذحال الت افسي انتائج اختباد تبليل االنبداد الوتعدد لتأثير 
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1-2HO: "قددات إسكتشعاد الفرص الوتاحة، للقدرات الديناميكية ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية

ألردنية الشركات افي  جمع المعلومات( على عملية التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيققددات 

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

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات لقددات الدي اميمية )اأثر  (14 - 3) يوضح الجدول

ص اعة لشرحات األددنية لفي اعولية جوع الوعلومات ( على وقددات الت سيقالتعل ، قددات التكامل 

اللة د. إت أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

لى ع( قددات التعل  وقددات الت سيق) للقددات الدي اميمية (  0.05) إحصائية ع د مستوى داللة

لغ  ، إت لشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا في اعولية جوع الوعلومات 

أي أ  (، 6.448) فقد  لغ 2R أما معامل التبديد. (  0.05) ع د مستوى R (6.434 ) معامل االدتباط

ية األدو لشرحات األددنية لص اعة في اعولية جوع الوعلومات من التغيرات في ( 6.448) ما قيوته

. (ت سيققددات التعل  وقددات ال) لقددات الدي اميميةاناتج عن التغير في  الوددجة في  ودصة عوا 

(، 6.438)  لغقد  2R  Adjusted، أظهرت نتائج التبليل أ  معامل التبديد الوعدل وفي السياق تاته

بعد  ( سيقالتعل  وقددات التقددات ) لقددات الدي اميميةباوهو ما يعمس الوستوى الصافي لالهتوام 

 .عولية جوع الوعلوماتالتخلص من قي  األخطال الوعيادية ال اتجة عن 

  لغت β بأ  قيوة معامل التأثير Coefficients معامالت االنبداد كوا أظهرت نتائج تبليل

الوبسوبة   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى لقددات التعل  ( 2586.)

 لقددات الت سيقβ (.4246 ) في حين  لغت قيوة معامل التأثير. (2.586) ل فس الوتغير والتي  لغت

الوبسوبة ل فس الوتغير والتي   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى 

قددات ) بالقددات الدي اميميةهذا يع ي أ  الزيادض  ددجة واحدض في مستوى االهتوام و . (4.717)  لغت

األددنية  لشرحاتفى ا عولية جوع الوعلوماتبزيادض اإلهتوام سيؤدي إلى ( التعل  وقددات الت سيق
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لقددات الت سيق.  (4246.)ولقددات التعل  ( 2586.) بقيوة لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

 وهي دالة ع د( 59.261) التأثير والتي  لغتالوبسوبة ألنووتج  F ويؤحد مع وية هذا التأثير قيوة

ضية ترفض الفر  ، وعليهالفرعية األولىوهذا يؤحد عدم صبة قبول الفرضية . (  0.05) مستوى 

 العدمية )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي ت ص على: 

ملية جمع ععلى ( قددات التعل  وقددات الت سيق) للقدرات الديناميكية أثر ذو داللة إحصائيةوجود 

 عند مستوى داللة لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عمانفي ا المعلومات

(  0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 (14 - 3جدول )

 لشرحات األددنية لص اعة األدويةافي عولية جوع الوعلومات لقددات الدي اميمية على انتائج اختباد تبليل االنبداد الوتعدد لتأثير 
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2-2HO: "قددات إسكتشعاد الفرص الوتاحة، للقدرات الديناميكية ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية

ركات الشـــــــــفي  التخطيط والتركيزعملية على ( قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سككككككككككككككيق

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

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات لقددات الدي اميمية )اأثر  (18 - 3) يوضح الجدول

ألددنية لص اعة لشرحات افي ا التخطيط والترحيزعولية ( على التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

اللة د. إت أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي  ودصة عوا األدوية الوددجة في 

ددات ق قددات إستشعاد الفرص الوتاحة،) للقددات الدي اميمية (  0.05) إحصائية ع د مستوى داللة

وية لشرحات األددنية لص اعة األدفي ا التخطيط والترحيزعولية على ( وقددات الت سيقالتعل  

أما معامل . (  0.05) ع د مستوى R (6.458 )  لغ معامل االدتباط، إت عوا  الوددجة في  ودصة

ي ف التخطيط والترحيزعولية من التغيرات في ( 6.434) أي أ  ما قيوته(، 6.434) فقد  لغ 2R التبديد

 لقدداتاناتج عن التغير في  لشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا ا

معامل  ، أظهرت نتائج التبليل أ . وفي السياق تاته(قددات التعل  وقددات الت سيق) الدي اميمية

لقددات باوهو ما يعمس الوستوى الصافي لالهتوام (، 6.425)  لغقد  2R  Adjustedالتبديد الوعدل 

خلص من قي  بعد الت (وقددات الت سيققددات التعل   قددات إستشعاد الفرص الوتاحة،) الدي اميمية

الت معام كوا أظهرت نتائج تبليل. التخطيط والترحيزعولية األخطال الوعيادية ال اتجة عن 

لقددات إستشعاد الفرص الوتاحة ( 1656.)  لغت β بأ  قيوة معامل التأثير Coefficients االنبداد

الوبسوبة ل فس الوتغير والتي   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى 

 وهي دالة ع د مستوى  لقددات التعل β (.2336 ) في حين  لغت قيوة معامل التأثير. (2.163)  لغت

(  0.05) ،وما يؤحد هذه الداللة قيوةT  (. حوا  لغت2.573) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت 

وما يؤحد هذه ، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى  لقددات الت سيقβ (.4506 ) قيوة معامل التأثير
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هذا يع ي أ  الزيادض  ددجة واحدض و  (.5.515) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت  Tالداللة قيوة

عل  وقددات التإستشعر الفرص الوتاحة وقددات قددات ) بالقددات الدي اميميةفي مستوى االهتوام 

 اعة األدوية لشرحات األددنية لصفى ا التخطيط والترحيزعولية ب زيادض اإلهتوامسيؤدي إلى ( الت سيق

لقددات التعل  ( 2336.)لقددات إستشعاد الفرص الوتاحة و( 1656.) بقيوة الوددجة في  ودصة عوا 

 الوبسوبة ألنووتج التأثير والتي  لغت F ويؤحد مع وية هذا التأثير قيوة. لقددات الت سيق( 4506.)و

الفرعية الثانية، وهذا يؤحد عدم صبة قبول الفرضية . (  0.05) مستوى  دالة ع دوهي ( 82.399)

 ترفض الفرضية العدمية )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي ت ص على:  وعليه

التعل   قددات قددات إستشعاد الفرص الوتاحة،) للقدرات الديناميكية أثر ذو داللة إحصائيةوجود 

لشركات األردنية لصناعة األدوية المدرجة في ا عملية التخطيط والتركيزعلى ( وقددات الت سيق

 .(  0.05) عند مستوى داللة في بورصة عمان
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 (18 - 3جدول )

 لشرحات األددنية لص اعة األدويةفي ا التخطيط والترحيزعولية لقددات الدي اميمية على انتائج اختباد تبليل االنبداد الوتعدد لتأثير 
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3-2HO: "قددات إسكتشعاد الفرص الوتاحة، للقدرات الديناميكية ) ال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية

لشـــــركات افي  اإلتصـــــاالت والتحليلعملية على ( قددات التعل ، قددات التكامل وقددات الت سكككككككيق

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

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات لقددات الدي اميمية )اأثر  (15 - 3) يوضح الجدول

األددنية  لشرحاتفي ا اإلتصاالت والتبليلعولية ( على التعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

. إت أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي الوددجة في  ودصة عوا لص اعة األدوية 

 (وقددات الت سيققددات التعل  ) للقددات الدي اميمية (  0.05) إحصائية ع د مستوى داللةداللة 

 ،لشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا في ا اإلتصاالت والتبليلعولية على 

(، 6.446) فقد  لغ 2R أما معامل التبديد. (  0.05) ع د مستوى R (6.818 ) معامل االدتباط لغ إت 

 اعة لشرحات األددنية لصفي ا اإلتصاالت والتبليلعولية من التغيرات في ( 6.446) أي أ  ما قيوته

قددات و  قددات التعل ) لقددات الدي اميميةاناتج عن التغير في  األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

  لغقد  2R  Adjusted، أظهرت نتائج التبليل أ  معامل التبديد الوعدل . وفي السياق تاته(الت سيق

دات قددات التعل  وقد) لقددات الدي اميميةباوهو ما يعمس الوستوى الصافي لالهتوام (، 6.443)

كوا  .اإلتصاالت والتبليلعولية بعد التخلص من قي  األخطال الوعيادية ال اتجة عن  (الت سيق

( 1756.)  لغت β بأ  قيوة معامل التأثير Coefficients معامالت االنبداد أظهرت نتائج تبليل

الوبسوبة ل فس   Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى  لقددات التعل 

وهي دالة  لقددات الت سيقβ (.6396 ) قيوة معامل التأثير (. حوا  لغت2.024) الوتغير والتي  لغت

 (.8.219) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت  Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) ع د مستوى 

عل  وقددات التقددات ) بالقددات الدي اميميةهذا يع ي أ  الزيادض  ددجة واحدض في مستوى االهتوام و 

ص اعة لشرحات األددنية لفى ا اإلتصاالت والتبليلعولية زيادض اإلهتوام بسيؤدي إلى ( الت سيق
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ويؤحد لقددات الت سيق. ( 6396.)لقددات التعل  و( 1756.) بقيوة األدوية الوددجة في  ودصة عوا 

 مستوى  وهي دالة ع د( 95.335) الوبسوبة ألنووتج التأثير والتي  لغت F مع وية هذا التأثير قيوة

(  0.05) . العدمية  ترفض الفرضية الفرعية الثالثة، وعليهوهذا يؤحد عدم صبة قبول الفرضية

 )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي ت ص على: 

ملية ععلى ( وقددات الت سيققددات التعل  ) للقدرات الديناميكية أثر ذو داللة إحصائيةوجود 

مستوى  عند األدوية المدرجة في بورصة عمانلشركات األردنية لصناعة في ااإلتصاالت والتحليل 

 .(  0.05) داللة
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 (15 - 3جدول )

 لشرحات األددنية لص اعة األدويةفي ا اإلتصاالت والتبليلعولية لقددات الدي اميمية على انتائج اختباد تبليل االنبداد الوتعدد لتأثير 
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  الثالثةالفرضية الرئيسة 

3HO: "ط التخطي؛ جوع الوعلومات ) لعمليات الذكاء التنافســـي ال يوجد أثر ذو داللة إحصـــائية

 الشـــــركات األردنية لصـــــناعة األدويةفي  العوامل البيئيةعلى ( اإلتصكككككككاالت والتبليل؛ والترحيز 

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

يز التخطيط والترح؛ جوع الوعلومات لعوليات الذحال الت افسي )أثر  (20 - 3) يوضح الجدول

الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في ( على العوامل البيئية في ؛ اإلتصاالت والتبليل

وى إحصائية ع د مستداللة . إت أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي  ودصة عوا 

عوامل العلى ( اإلتصاالت والتبليلو جوع الوعلومات لعوليات الذحال الت افسي ) (  0.05) داللة

 باط، إت  لغ معامل االدتالشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا البيئية في 

R (6.458 ) ع د مستوى (0.05  ) .2 أما معامل التبديدR ( 6.348) أي أ  ما قيوته(، 6.348) فقد  لغ

اتج ن لشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا ل العوامل البيئيةمن التغيرات في 

لسياق ا . وفي(اإلتصاالت والتبليلو جوع الوعلومات عوليات الذحال الت افسي )عن التغير في 

وهو ما يعمس (، 6.338)  لغقد   2R  Adjusted، أظهرت نتائج التبليل أ  معامل التبديد الوعدل تاته

بعد  (يلاإلتصاالت والتبلو جوع الوعلومات ) عوليات الذحال الت افسيبالوستوى الصافي لالهتوام 

عامالت م نتائج تبليلكوا أظهرت . العوامل البيئيةالتخلص من قي  األخطال الوعيادية ال اتجة 

وهي دالة ع د  لجوع الوعلومات( 0.301 -)  لغت β بأ  قيوة معامل التأثير Coefficients االنبداد

. (3.997 -) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت  Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) مستوى 

، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى  والتبليللإلتصاالت β (- 0.630 ) معامل التأثير لغت قيوة  كوا

 وهذا يع ي أ  الزيادض .(5.931 -) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت  Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة

 (التبليلاإلتصاالت و و جوع الوعلومات ) عوليات الذحال الت افسيب ددجة واحدض في مستوى االهتوام 
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في  الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجةتدنية تأثير العوامل البيئية الذي يواجه سيؤدي إلى 

ويؤحد مع وية هذا  .لإلتصاالت والتبليل( 0.630 -)لجوع الوعلومات و( 0.301 -) بقيوة  ودصة عوا 

. (  0.05) مستوى  وهي دالة ع د (35.104) الوبسوبة ألنووتج التأثير والتي  لغت F التأثير قيوة

فرية(، ترفض الفرضية العدمية )الص الرئيسة الثالثة، وعليهوهذا يؤحد عدم صبة قبول الفرضية 

 وتقبل الفرضية البديلة التي ت ص على: 

 (اإلتصاالت والتبليلو جوع الوعلومات ) لعمليات الذكاء التنافسي ذو داللة إحصائيةأثر وجود 

توى عند مس لصناعة األدوية المدرجة في بورصة عماناألردنية  لشركاتل العوامل البيئيةعلى 

 .(  0.05) داللة

؛  التخطيط والترحيز؛ جوع الوعلومات لعوليات الذحال الت افسي )وللتبقق من تأثير 

 اعة لشرحات األددنية لصحل عامل من العوامل البيئية التي تواجه اعلى ( اإلتصاالت والتبليل

، ات فرعيةثالثة فرضيإلى الثالثة ، ت  تجزئة الفرضية الرئيسة عوا األدوية الوددجة في  ودصة 

 وحوا يلي:
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 (26 - 3جدول )

 لشرحات األددنية لص اعة األدوية ل العوامل البيئيةعلى  عوليات الذحال الت افسينتائج اختباد تبليل االنبداد الوتعدد لتأثير 

 المتغير التابع

 األنموذج ملخص
Model Summary 

 تحليل التباين
ANOVA 

 معامالت اإلنحدار
Coefficients 

(R) 

 االرتباط

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل التحديد 

 المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
 المحسوبة

Sig* 

 مستوى الداللة

 34.163 6.338 6.348 6.458 العوامل البيئية

 3 اإلنحدار

6.666 

 0.020 3.997- 0.301-  جمع المعلومات

 0.167 1.387 0.146 التخطيط والتركيز 185 البواقي

 152 المجموع
اإلتصاالت 

 والتحليل
-0.630 -5.931 .0006 

 (  0.05) يمو  التأثير تا داللة إحصائية ع د مستوى *
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1-3HO: "يط التخطجوع الوعلومات ؛ ) لعمليات الذكاء التنافسي ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

ة الشـــــركات األردنية لصـــــناعة األدويفي  التعقيد البيئيعلى ( اإلتصككككككككاالت والتبليل؛ والترحيز 

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

يز التخطيط والترح؛ جوع الوعلومات لعوليات الذحال الت افسي )أثر  (20 - 3) يوضح الجدول

الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في ( على العوامل البيئية في ؛ اإلتصاالت والتبليل

وى إحصائية ع د مستداللة . إت أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي  ودصة عوا 

والترحيز ؛ اإلتصاالت التخطيط ؛ جوع الوعلومات لعوليات الذحال الت افسي ) (  0.05) داللة

 ،الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا العوامل البيئية في على ( والتبليل

(، 6.441) فقد  لغ 2R أما معامل التبديد. (  0.05) ع د مستوى R (6.864 ) إت  لغ معامل االدتباط

لشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة العوامل البيئية لمن التغيرات في ( 6.441) أي أ  ما قيوته

يط التخط؛ جوع الوعلومات عوليات الذحال الت افسي )ناتج عن التغير في  في  ودصة عوا 

 ، أظهرت نتائج التبليل أ  معامل التبديد. وفي السياق تاته(والترحيز ؛ اإلتصاالت والتبليل

عوليات الذحال بوهو ما يعمس الوستوى الصافي لالهتوام (، 6.434)  لغقد   2R  Adjustedالوعدل 

قي   بعد التخلص من (التخطيط والترحيز ؛ اإلتصاالت والتبليل؛ جوع الوعلومات ) الت افسي

 معامالت االنبداد كوا أظهرت نتائج تبليل. العوامل البيئيةاألخطال الوعيادية ال اتجة 

Coefficients بأ  قيوة معامل التأثير β وهي دالة ع د مستوى لجوع الوعلومات ( 0.232 -)  لغت 

(  0.05) ،وما يؤحد هذه الداللة قيوةT  لغت  كوا. (3.352 - الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت 

وما يؤحد هذه ، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى للتخطيط والترحيز β (- 0.249 ) معامل التأثيرقيوة 

 -) β معامل التأثيرقيوة  وبلغت. (3.626 -) ل فس الوتغير والتي  لغت الوبسوبة  Tالداللة قيوة

  Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) وهي دالة ع د مستوى لإلتصاالت والتبليل ( 0.686
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 ددجة واحدض في مستوى  وهذا يع ي أ  الزيادض .(8.764 -) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت

 (التخطيط والترحيز ؛ اإلتصاالت والتبليل؛ جوع الوعلومات ) الذحال الت افسيعوليات باالهتوام 

في  الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجةتدنية تأثير العوامل البيئية الذي يواجه سيؤدي إلى 

لإلتصاالت ( 0.686 -)للتخطيط والترحيز و( 0.249 -)ولجوع الوعلومات ( 0.232 -) بقيوة  ودصة عوا 

وهي  (117.688) الوبسوبة ألنووتج التأثير والتي  لغت F ويؤحد مع وية هذا التأثير قيوة والتبليل.

فض تر  ، وعليهاألولى الفرعيةوهذا يؤحد عدم صبة قبول الفرضية . (  0.05) مستوى  دالة ع د

 الفرضية العدمية )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي ت ص على: 

 التخطيط والترحيز ؛؛ جوع الوعلومات ) لعمليات الذكاء التنافسي داللة إحصائيةذو أثر وجود 

صة األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بور  لشركاتل التعقيد البيئيعلى  (اإلتصاالت والتبليل

 .(  0.05) عند مستوى داللة عمان
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 (21 - 3جدول )

 لشرحات األددنية لص اعة األدوية ل التعقيد البيئيعلى  عوليات الذحال الت افسينتائج اختباد تبليل االنبداد الوتعدد لتأثير 

 المتغير التابع

 ملخص األنموذج
Model Summary 

 تحليل التباين
ANOVA 

 معامالت اإلنحدار
Coefficients 

(R) 

 االرتباط

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل التحديد 

 المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
 المحسوبة

Sig* 

 مستوى الداللة

 114.488 6.434 6.441 6.864 التعقيد البيئي

 3 اإلنحدار

6.666 

 0.023 3.352- 0.232-  جمع المعلومات

 0.021 3.626- 0.249- التخطيط والتركيز 185 البواقي

 152 المجموع
اإلتصاالت 

 والتحليل
-0.686 -8.764 .0006 

 (  0.05) يمو  التأثير تا داللة إحصائية ع د مستوى *
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2-3HO: "يط التخطجوع الوعلومات ؛ ) لعمليات الذكاء التنافسي ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

ية الشــــركات األردنية لصــــناعة األدو في  الحركية البيئيةعلى ( والترحيز ؛ اإلتصككككككاالت والتبليل

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

يز التخطيط والترحجوع الوعلومات ؛ أثر لعوليات الذحال الت افسي ) (22 - 3) يوضح الجدول

 الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في( على البرحية البيئية في ؛ اإلتصاالت والتبليل

وى إحصائية ع د مستداللة . إت أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي  ودصة عوا 

ترحيز ؛ اإلتصاالت جوع الوعلومات ؛ التخطيط واللعوليات الذحال الت افسي ) (  0.05) داللة

 ،الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا البرحية البيئية في على ( والتبليل

(، 348.6) فقد  لغ 2R أما معامل التبديد. (  0.05) ع د مستوى R (414.6 ) إت  لغ معامل االدتباط

ة لشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجلمن التغيرات في البرحية البيئية ( 6.348) أي أ  ما قيوته

جوع الوعلومات ؛ التخطيط ناتج عن التغير في عوليات الذحال الت افسي ) في  ودصة عوا 

(. وفي السياق تاته، أظهرت نتائج التبليل أ  معامل التبديد والترحيز ؛ اإلتصاالت والتبليل

الوستوى الصافي لالهتوام بعوليات الذحال وهو ما يعمس (، 343.6) قد  لغ  2R  Adjustedالوعدل 

قي   ( بعد التخلص منجوع الوعلومات ؛ التخطيط والترحيز ؛ اإلتصاالت والتبليلالت افسي )

 معامالت االنبداد كوا أظهرت نتائج تبليل األخطال الوعيادية ال اتجة عن البرحية البيئية.

Coefficients بأ  قيوة معامل التأثير β لجوع الوعلومات وهي دالة ع د مستوى ( 0.339 -)  لغت 

(  0.05) ،وما يؤحد هذه الداللة قيوةT  كوا  لغت (. 3.311 -) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت

وما يؤحد هذه ، (  0.05) للتخطيط والترحيز وهي دالة ع د مستوى β (- 0.293 ) قيوة معامل التأثير

 -) β قيوة معامل التأثير وبلغت(. 2.784 -) الوتغير والتي  لغتالوبسوبة ل فس   Tالداللة قيوة

  Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) لإلتصاالت والتبليل وهي دالة ع د مستوى ( 0.511
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وهذا يع ي أ  الزيادض  ددجة واحدض في مستوى  (.6.212 -) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت

 (جوع الوعلومات ؛ التخطيط والترحيز ؛ اإلتصاالت والتبليلاالهتوام بعوليات الذحال الت افسي )

جة في الشرحات األددنية لص اعة األدوية الودد سيؤدي إلى تدنية تأثير البرحية البيئية الذي يواجه 

لإلتصاالت ( 0.511 -)للتخطيط والترحيز و( 0.293 -)الوعلومات ولجوع ( 0.339 -)بقيوة   ودصة عوا 

وهي  (44.445) الوبسوبة ألنووتج التأثير والتي  لغت F ويؤحد مع وية هذا التأثير قيوة والتبليل.

وهذا يؤحد عدم صبة قبول الفرضية الفرعية الثانية، وعليه ترفض . (  0.05) مستوى  دالة ع د

 الفرضية العدمية )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي ت ص على: 

جوع الوعلومات ؛ التخطيط والترحيز ؛ ) لعمليات الذكاء التنافسي أثر ذو داللة إحصائيةوجود 

صة األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بور  لشركاتل على الحركية البيئية( اإلتصاالت والتبليل

 .(  0.05) عند مستوى داللة عمان
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 (22 - 3جدول )

 لشرحات األددنية لص اعة األدوية ل البرحية البيئيةعلى  عوليات الذحال الت افسينتائج اختباد تبليل االنبداد الوتعدد لتأثير 

 المتغير التابع

 ملخص األنموذج
Model Summary 

 تحليل التباين
ANOVA 

 معامالت اإلنحدار
Coefficients 

(R) 

 االرتباط

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل التحديد 

 المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
 المحسوبة

Sig* 

 مستوى الداللة

 44.445 6.343 6.348 6.414 الحركية البيئية

 3 اإلنحدار

6.666 

 0.021 3.311- 0.335-  جمع المعلومات

 0.028 2.784- 0.293- التخطيط والتركيز 185 البواقي

 152 المجموع
اإلتصاالت 

 والتحليل
-0.511 -6.212 .0006 

 (  0.05) يمو  التأثير تا داللة إحصائية ع د مستوى *

 
 

 



99 

3-3HO: "يط التخطجوع الوعلومات ؛ ) لعمليات الذكاء التنافسي ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

ية الشــــركات األردنية لصــــناعة األدو في  العدائية البيئيةعلى ( والترحيز ؛ اإلتصككككككاالت والتبليل

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

يز التخطيط والترحجوع الوعلومات ؛ أثر لعوليات الذحال الت افسي ) (23 - 3) يوضح الجدول

 الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة فيالبيئية في  العدائية( على ؛ اإلتصاالت والتبليل

وى إحصائية ع د مستداللة . إت أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي  ودصة عوا 

 العدائيةعلى  (اإلتصاالت والتبليلالتخطيط والترحيز ؛ لعوليات الذحال الت افسي ) (  0.05) داللة

 باط، إت  لغ معامل االدتالشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا البيئية في 

R (344.6 ) ع د مستوى (0.05  ) .2 أما معامل التبديدR ( 224.6) أي أ  ما قيوته(، 224.6) فقد  لغ

اتج ن األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا لشرحات لالبيئية  العدائيةمن التغيرات في 

. وفي السياق (التخطيط والترحيز ؛ اإلتصاالت والتبليلعن التغير في عوليات الذحال الت افسي )

وهو ما يعمس (، 215.6) قد  لغ  2R  Adjustedتاته، أظهرت نتائج التبليل أ  معامل التبديد الوعدل 

( بليلالتخطيط والترحيز ؛ اإلتصاالت والتبعوليات الذحال الت افسي )الوستوى الصافي لالهتوام 

 ليلكوا أظهرت نتائج تب البيئية. العدائيةبعد التخلص من قي  األخطال الوعيادية ال اتجة عن 

وهي  للتخطيط والترحيز( -2546.)  لغت β بأ  قيوة معامل التأثير Coefficients معامالت االنبداد

 -) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت  Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (  0.05) دالة ع د مستوى 

  ) لإلتصاالت والتبليل وهي دالة ع د مستوى β (- 0.393 ) قيوة معامل التأثير وبلغت(. 2.010

وهذا يع ي أ   (.3.080 -) الوبسوبة ل فس الوتغير والتي  لغت  Tوما يؤحد هذه الداللة قيوة، (0.05

إلتصاالت التخطيط والترحيز ؛ االزيادض  ددجة واحدض في مستوى االهتوام بعوليات الذحال الت افسي )

اعة األدوية الشرحات األددنية لص البيئية الذي يواجه  العدائية( سيؤدي إلى تدنية تأثير والتبليل



100 

ويؤحد  لإلتصاالت والتبليل.( 0.393 -)للتخطيط والترحيز و( -2546.)بقيوة  الوددجة في  ودصة عوا 

 مستوى  وهي دالة ع د (14.154) الوبسوبة ألنووتج التأثير والتي  لغت F مع وية هذا التأثير قيوة

(  0.05) . عدمية ، وعليه ترفض الفرضية الالثالثةوهذا يؤحد عدم صبة قبول الفرضية الفرعية

 )الصفرية(، وتقبل الفرضية البديلة التي ت ص على: 

جوع الوعلومات ؛ التخطيط والترحيز ؛ ) لعمليات الذكاء التنافسي أثر ذو داللة إحصائيةوجود 

رصة األردنية لصناعة األدوية المدرجة في بو  لشركاتل البيئية العدائيةعلى ( اإلتصاالت والتبليل

 .(  0.05) عند مستوى داللة عمان
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 (23 - 3جدول )

 لشرحات األددنية لص اعة األدوية ل العدائية البيئيةعلى  عوليات الذحال الت افسينتائج اختباد تبليل االنبداد الوتعدد لتأثير 

 المتغير التابع

 ملخص األنموذج
Model Summary 

 تحليل التباين
ANOVA 

 معامالت اإلنحدار
Coefficients 

(R) 

 االرتباط

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل التحديد 

 المعدل

F 
 المحسوبة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
 المحسوبة

Sig* 

 مستوى الداللة

 14.154 6.215 6.224 6.344 يةالبيئ العدائية

 3 اإلنحدار

6.666 

 0.624 0.491- 0.645-  جمع المعلومات

 0.046 2.010- 0.254- التخطيط والتركيز 185 البواقي

 152 المجموع
اإلتصاالت 

 والتحليل
-0.393 -3.080 .0026 

 (  0.05) يمو  التأثير تا داللة إحصائية ع د مستوى *
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  الرابعةالفرضية الرئيسة 

4HO: " في العالقة بين  لعمليات الذكاء التنافســــــي إحصــــــائيةذو داللة دور وســــــيط ال يوجد

الشـركات األردنية لصـناعة األدوية المدرجة في بورصة في القدرات الديناميكية والعوامل البيئية 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة عمان

لعوامل وافي القددات الدي اميمية نتائج تبليل الوساد لتأثير  (23 - 3) يوضح الجدول

ية الشرحات األددنية لص اعة األدو في متغير وسيط  عوليات الذحال الت افسي وجود  البيئية

. حيث أظهرت نتائج التبليل اإلحصائي وجود تأثير تي داللة الوددجة في  ودصة عوا 

تغير وسيط م عوليات الذحال الت افسي وجود  والعوامل البيئيةفي لقددات الدي اميمية ل إحصائية

الوبسوبة  )2Chi) لغت قيوة  ، إتالشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا في 

كوا  لغت قيوة DF  =(2 .)وددجات حرية  (0.05(، وهي تات داللة ع د مستوى )8882.)

 Goodnessوبلغت قيوة وهي تات داللة إحصائية.  (.4441ما مقداده ) DF/2Chiحاصل قسوة 

of Fit Index (GFI )( وهو مقادب إلى قيوة الواحد 6.534وهو مؤشر ماللمة الجودض ما قيوته )

  Comparative Fit Indexصبيح )الواللمة التامة(. وب فس السياق  لغ مؤشر الووالمة الوقاد  

(CFI) (6.551 وهو مقادب إلى قيوة الواحد صبيح. حوا  لغت قيوة مؤشر جذد متوسط مربع )

( وهو مساوي 6.638)Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA )الخطأ التقريبي 

 (. وهو -6.223) والعوامل البيئيةفي  للقددات الدي اميميةلقيوة الصفر. فيوا  لغ التأثير الوباشر 

توام ، وبالتالي فإ  زيادض االهالعوامل البيئيةعلى  القددات الدي اميمية تؤثرما يشير إلى أ  

للقددات الوباشر  أثير. حوا  لغ التللعوامل البيئيةالتأثير السلبي  تدنيةمن شأنه  الدي اميميةبالقددات 

 القددات الدي اميميةوهو ما يشير إلى أ   (.6.833) على عوليات الذحال االستراتيجي الدي اميمية

من شأنه  يةالدي اميمبالقددات ، وبالتالي فإ  زيادض االهتوام عوليات الذحال الت افسيعلى تؤثر 
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الذحال الت افسي  لعولياتالوباشر  التأثيرعوليات الذحال الت افسي. وأخيرًا،  لغ على توليد تأثير 

مل في العواتؤثر عوليات الذحال الت افسي وهو ما يشير إلى أ   (.6.426-) في العوامل البيئية

أثيرات السلبية تدنية التمن شأنه  الت افسيبعوليات الذحال ، وبالتالي فإ  زيادض االهتوام البيئية

 للعوامل البيئية.

عوليات وجود   والعوامل البيئيةفي القددات الدي اميمية وقد  لغ التأثير غير الوباشر  

عوليات التحال  لعبهتوهو ما يؤحد الدود الوسيط الذي (،  -6.333) متغير وسيط الذحال الت افسي

 Squared بديد. وبلغت قيوة معامل التوالعوامل البيئيةفي القددات الدي اميمية في تأثير  الت افسي

Multiple Correlations (304= 0. 2R) ( من التغيرات في .3040) أي أ  ما قيوته للعوامل البيئية

معامل  حوا  لغ ،القددات الدي اميمية وعوليات الذحال الت افسيناتج عن التغير في  العوامل البيئية

 أي أ  ما قيوته لعوليات الذحال الت افسي Squared Multiple Correlations (694= 0. 2R) التبديد

. وقد يميةالقددات الدي امفي  ناتج عن التغير عوليات الذحال الت افسي( من التغيرات في 0.694)

العوامل   القددات الدي اميمية) لوساد الوبسوبةCritical Ratio (T )  لغت قيوة الوساد البرج

-)و  (عوليات الذحال الت افسي  القددات الدي اميمية) لوساد (20.851) و (3.335-) (البيئية

 تات داللة ع د مستوى  يوه (العوامل البيئية  عوليات الذحال الت افسي) لوساد (4.781

(0.05)،  وجود  لبيئيةاللقددات الدي اميمية في العوامل وهذه ال تيجة تشير إلى أ  ه اك تأثيرًا 

شأنه توليد  من بالقددات الدي اميمية. إت إ  زيادض االهتوام متغير وسيط عوليات الذحال الت افسي

قي  التأثير لوتغيرات  يوضح (1 - 3)والشمل  .والعوامل البيئية عوليات الذحال الت افسيعلى  تأثير

 الدداسة.

 الصفرية وعليه ترفض الفرضية وهي نتيجة عولية تساه   تبقيق جزل من أهداف الدداسة.

 الرئيسة الرابعة وتقبل الفرضية البديلة التي ت ص على: ( العدمية)
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القدرات في العالقة بين  لعمليات الذكاء التنافســــــــي ذو داللة إحصــــــــائيةدور وســــــــيط  وجود

 الشـــركات األردنية لصـــناعة األدوية المدرجة في بورصـــة عمانفي الديناميكية والعوامل البيئية 

   ".(  0.05) عند مستوى داللة

 (1 - 3) الشمل

 قي  التأثير  ين متغيرات الدداسة
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 (23 - 3) جدول

 الت افسيللقددات الدي اميمية في العوامل البيئية  وجود عوليات الذحال  نتائج اختباد تبليل الوساد للتبقق من األثر الوباشر وغير الوباشر

 2Chi DF /DF2Chi GFI CFI RMSEA البيان
Direct Effect 

 قيم معامالت التأثير المباشر

Indirect Effect 
قيمة معامل 

التأثير غير 

 المباشر

 المسار
T 

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 

 الداللة

القدرات الديناميكية 

في العوامل البيئية 

بوجود عمليات 

 الذكاء التنافسي

2.888 2 1.444 6.534 6.551 6.666 

القدرات الديناميكية 

 في العوامل البيئية
6.223- 

6.333- 

DC    EF -3.335 6.666 

القدرات الديناميكية 

في عمليات الذكاء 

 التنافسي
6.833 DC    CIP 20.851 6.666 

عمليات الذكاء 

التنافسي في العوامل 

 البيئية
6.426- CIP    EF -4.781 6.666 

 

 Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFI مؤشر مالءمة الجودة ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح
 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFI مؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح

 Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA 0.0.،  0.0. ومن المفترض أن تكون قيمتها محصورة بين مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي
 Dynamic Capabilities : DC القدرات الديناميكية

 Competitive Intelligence Processes : CIP عمليات الذكاء التنافسي
 Environmental Factors : EF العوامل البيئية
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

   الوقدمة: (1ك  5)
  ال تائج: (2ك  5)
  التوصيات والوقترحات: (3ك  5)
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 الفصل الخامس

  والتوصياتالنتائج 

 (: المقدمة0 ـ 5)

تفاق من اإلتبديد و تختص معلومات هذا الفصل حول ال تائج التي توصلت لها الدداسة، 

لدداسات واقتراح عدد من اووضع التوصيات الالزمة للشرحات مبل الدداسة ، نتائج الدداسات السابقة

 موضح أدناه ستكوال جوانب الدداسة البالية، وحوا هوالوستقبلية التي تصب في ا
 

 (: النتائج8 ـ 5)

 (: النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة 0 - 8 - 5)

لص اعة  الشرحات األددنيةفي  لغ الوتوسكط البسكا ي الكلي لقددات إستشعاد الفرص الوتاحة  .1

حات الشككككككر في ( الذي يعمس الوسككككككتوى الورتفع لقددات إسكككككتشكككككعاد الفرص الوتاحة 4.214) األدوية

  .أفراد عي ة الدداسةوجهة نظر من األددنية لص اعة 

( 4.191)الشرحات األددنية لص اعة األدويةفي لقددات التعل   الوتوسط البسا ي الكليكوا  لغ  .2

وجهة نظر ن م الشرحات األددنية لص اعة األدويةفي الذي يعمس الوستوى الورتفع لقددات التعل  

 أفراد عي ة الدداسة.

( 4.052)الشككرحات األددنية لصكك اعة األدويةفي لقددات التكامل  الوتوسككط البسككا ي الكليوبلغ  .3

وجهة ن م الشكككككرحات األددنية لصككككك اعة األدويةفي الذي يعمس الوسكككككتوى الورتفع لقددات التكامل 

  .أفراد عي ة الدداسةنظر 
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  اعة األدويةلصالشرحات األددنية في لقددات الت سكيق  الوتوسكط البسكا ي الكليفي حين  لغ  .3

من  ةالشرحات األددنية لص اعة األدويفي ( الذي يعمس الوسكتوى الورتفع لقددات الت سيق 4.284)

  .أفراد عي ة الدداسةوجهة نظر 

( 3.691) الشرحات األددنية لص اعة األدويةفي لجوع الوعلومات   لغ الوتوسط البسا ي الكلي .4

جهة و من  الشكككككككككرحات األددنية لصككككككككك اعة األدويةفي الذي يعمس الواقع الورتفع لجوع الوعلومات 

 أفراد عي ة الدداسة.نظر 

( 3.825)الشرحات األددنية لص اعة األدويةفي للتخطيط والترحيز   لغ الوتوسط البسا ي الكلي .4

وجهة ن م الشكككككككرحات األددنية لصككككككك اعة األدويةفي الذي يعمس الواقع الورتفع للتخطيط والترحيز 

 الدداسة.أفراد عي ة نظر 

الشكككككككككككرحات األددنية لصككككككككككك اعة في لإلتصكككككككككككاالت والتبليل   لغ الوتوسكككككككككككط البسكككككككككككا ي الكلي .4

اعة الشكككككرحات األددنية لصككككك في ( الذي يعمس الواقع الورتفع لإلتصكككككاالت والتبليل 3.796)األدوية

 أفراد عي ة الدداسة.وجهة نظر من  األدوية

 ة األدويةالشكككرحات األددنية لصككك اع لغ الوتوسكككط البسكككا ي الكلي للتعقيد البيئي الذي تواجهه  .8

صككككككك اعة الشكككككككرحات األددنية ل( الذي يعمس الوسكككككككتوى الورتفع للتعقيد البيئي الذي تواجهه 3.924)

 أفراد عي ة الدداسة.وجهة نظر من  األدوية

ة الشككككككككككرحات األددنية لصكككككككككك اعتواجهه  للبرحية البيئية الذي  لغ الوتوسككككككككككط البسككككككككككا ي الكلي .5

دنية الشكككككككككككككرحات األد ( الذي يعمس الوسكككككككككككككتوى الورتفع للبرحية البيئية الذي تواجهه 3.862)األدوية

 أفراد عي ة الدداسة.وجهة نظر من  لص اعة األدوية
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عة الشككككككككككرحات األددنية لصكككككككككك اللعدائية البيئية الذي تواجهه   لغ الوتوسككككككككككط البسككككككككككا ي الكلي .16

دنية الشكككككككككككككرحات األد ( الذي يعمس الوسكككككككككككككتوى الورتفع للعدائية البيئية الذي تواجهه 4.130)األدوية

 أفراد عي ة الدداسة.وجهة نظر من  لص اعة األدوية
 
 

 (: نتائج إختبار فرضيات الدراسة 8 - 8 - 5)

 (: نتائج إختبار فرضيات تأثير المتغير المستقل على التابع 0 -8 - 8 - 5)

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات )للقددات الدي اميمية  داللة إحصائيةأثر تو وجود  .1

ة األدوية األددنية لص اع لشرحات( على العوامل البيئية لالتعل ، قددات التكامل وقددات الت سيق

 .(  0.05) ع د مستوى داللة الوددجة في  ودصة عوا 

لى التعقيد ( عقددات التعل  وقددات الت سيق)للقددات الدي اميمية  أثر تو داللة إحصائيةوجود  .2

  ) ع د مستوى داللة األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا  لشرحاتالبيئي ل

0.05). 

قددات إستشعاد الفرص الوتاحة، قددات )للقددات الدي اميمية  أثر تو داللة إحصائيةوجود  .3

ي األددنية لص اعة األدوية الوددجة ف لشرحاتل ( على البرحية البيئيةالتعل ، وقددات الت سيق

 .(  0.05) ع د مستوى داللة  ودصة عوا 

قددات و قددات إستشعاد الفرص الوتاحة )للقددات الدي اميمية  أثر تو داللة إحصائيةوجود  .3

 د ع األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا  لشرحات( على العدائية البيئية لالتعل 

 .(  0.05) مستوى داللة

ؤثر ت القددات الدي اميميةأ  التي  ي ت ب Li & Liu (2014) وهذه ال تائج تتفق ونتيجة دداسة

 .البرحية البيئيةفي 
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  (: نتائج إختبار فرضيات تأثير المتغير المستقل على الوسيط8 -8 - 8 - 5)

لى عوليات ( عقددات التعل  وقددات الت سيقللقددات الدي اميمية ) أثر تو داللة إحصائيةوجود  .1

 داللة ع د مستوى  لشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا الذحال الت افسي ل

(  0.05). 

لى عولية ( عقددات التعل  وقددات الت سيقللقددات الدي اميمية ) أثر تو داللة إحصائيةوجود  .2

 ع د مستوى  األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا لشرحات جوع الوعلومات في ا

 .(  0.05) داللة

ددات ق قددات إستشعاد الفرص الوتاحة،للقددات الدي اميمية ) أثر تو داللة إحصائيةوجود  .3

وية لشرحات األددنية لص اعة األد( على عولية التخطيط والترحيز في اوقددات الت سيقالتعل  

 .(  0.05) ع د مستوى داللة  ودصة عوا الوددجة في 

لى عولية ( عوقددات الت سيققددات التعل  للقددات الدي اميمية ) أثر تو داللة إحصائيةوجود  .3

 د مستوى ع لشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا اإلتصاالت والتبليل في ا

 .(  0.05) داللة

التي اوضبت با   Jurksiene  & Pundziene (2016) دداسةوهذه ال تائج تتفق ونتيجة 

 .ترتبط بالويزض الت افسيةالدي اميمية القددات 
 

 (: نتائج إختبار فرضيات تأثير المتغير الوسيط على التابع 3 -8 - 8 - 5)

 (جوع الوعلومات واإلتصاالت والتبليل) لعوليات الذحال الت افسي أثر تو داللة إحصائيةوجود  .1

توى ع د مس األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا  لشرحاتالعوامل البيئية لعلى 

 .(  0.05) داللة
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 جوع الوعلومات ؛ التخطيط والترحيز) لعوليات الذحال الت افسي أثر تو داللة إحصائيةوجود  .2

جة في  ودصة الودد األددنية لص اعة األدوية  لشرحاتعلى التعقيد البيئي ل (؛ اإلتصاالت والتبليل

 .(  0.05) ع د مستوى داللة عوا 

 جوع الوعلومات ؛ التخطيط والترحيز) لعوليات الذحال الت افسي أثر تو داللة إحصائيةوجود  .3

ودصة األددنية لص اعة األدوية الوددجة في   لشرحاتل على البرحية البيئية( ؛ اإلتصاالت والتبليل

 .(  0.05) ع د مستوى داللة عوا 

 جوع الوعلومات ؛ التخطيط والترحيز) لعوليات الذحال الت افسي أثر تو داللة إحصائيةوجود  .3

ودصة األددنية لص اعة األدوية الوددجة في   لشرحاتل على العدائية البيئية( ؛ اإلتصاالت والتبليل

 .(  0.05) ع د مستوى داللة عوا 

التي  Amiri, Shirkavand, Chalak & Rezaeei (2017) وهذه ال تائج تتفق ونتيجة دداسة 

ة الذحال الت افسي يؤثر تأثيرًا إيجا يًا على توليد الويزض الت افسية لشرحات التأمين اإليرانيأ   ي ت ب

 بالعاصوة طهرا .
  

(: نتائج إختبار فرضيات تأثير المتغير المستقل على التابع 4 -8 - 8 - 5)
 بوجود المتغير الوسيط

لعوليات الذحال الت افسي في العالقة  ين القددات  تو داللة إحصائيةدود وسيط  وجود .1

 د ع الشرحات األددنية لص اعة األدوية الوددجة في  ودصة عوا الدي اميمية والعوامل البيئية في 

   ".(  0.05) مستوى داللة

البراعة التي  ي ت بأ   Jurksiene  & Pundziene (2016) وهذه ال تائج تتفق ونتيجة دداسة

 سية للشرحة. العالقة  ين القددات الدي اميمية والويزض الت افالت ظيوية تلعب دوداً وسيطاً في العالقة  ين 
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 (: التوصيات والمقترحات3 ـ 5)
 

 من قبل الشرحات األددنية لص اعة األدوية لالستفادض من القددات الدي اميمية اإلستفادضضرودض  .1

إعداد  من خالل بالتكامل مع عوليات الذحال الت افسي وتلك العوامل البيئيةفي  امن انعماساته

 .وعوليات الذحال الت افسي من القددات الدي اميمية مستويات اإلستفادضدداسة متكاملة لبيا  

 في الشرحات الوببوثة حو هج وموادسة من خالل عوليات الذحال الت افسيضرودض اعتواد  .2

ات التبتية )البشرية والتق ية( للشرحات بالشمل الذي يجعلها قاددض على استيعاب التغيير تطوير الب ى 

 .البيئية عامة والسوقية خاصة وسرعة التعامل معها

 استخدام أكثر من وسيلةمن خالل الباصلة في مبيط الو افسة البئية دصد التغيرات  .3

 اق الوالية، الت بولات.االستخبادات التسويقية، التقادير العالوية، حرحة االسو 

تشجيع فاعلية التعاو  سوال في حل الوشمالت أو التشادك بالوعرفة عبر التبفيز الوادي  .3

 والوع وي ببيث يمو  هذا التبفيز مقددًا لبج  الجهود الوبذولة.

حات تبليل تجادب الشر من خالل وضع آليات تقود إلى اقت اص الفرص الجديدض في السوق  .4

ياغة اآلليات الوذحودض، باإلضافة إلى الودش التدديبية الوتقدمة في التبسس وقصص نجاحها في ص

 واالستشعاد البيئي وتبليل الفرص.

تص يفها في و الوخاطر البيئية تبليل التعقيد في الو تجات وت ويعها وتلك من خالل تبليل  .4

 الشرحات األددنية لص اعة األدويةمجال م تجات 

متغيرات الدداسة البالية ولكن  تطبيقها على قطاعات آخرى إجرال دداسة باعتواد نفس  .4

 وبخاصة شرحات اإلسو ت األددنية.
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إجرال دداسة بالوتغيرات الوستقلة والوسيطة للدداسة البالية نفسها، ولكن  تأثيرها على ال جاح  .8

 االستراتيجي  وصفه متغيرًا تابعًا في قطاع شرحات الطيرا .

ل البيئية متغير معدل والقددات الدي اميمية متغير مستقل والويزض إجرال دداسة بإعتباد العوام .5

 الت افسية الوستدامة متغير تابع.
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 أواًل: المراجع العربية

السيناريو (. 2612م صود. ) إدديس، وائل مبود صببي إدديس والغالبي، طاهر مبسن .1

 . عوا ، ألدد ، داد وائل لل شر والتوزيع.والعملية التخطيطية: مفاهيم أساسية

اإلستراتيجي ة والتخطيط اإلستراتيجي (.2665مبود صببي. ) وائل  ي حودا ، خالد وإدديس،  .2

 . داد اليازودي لل شر والتوزيع، عوا : األدد .: منهج معاصر

(. تأثير الذحال الت افسي في تبديد الخياد اإلستراتيجي 2616مبود. ) سليوا ، وزيرض يبيى .3

سالة ر على مستوى وحدض األعوال: دداسة حالة في شرحة آسيا سيل لالتصاالت ال قالة في العراق. 

 ، جامعة الووصل، ني وى، العراق.ماجستير غير منشورة

داسة تبديد التوُجه األستراتيجكي: د (. أثر التعقيد والالتأكد البيئي في2613)الشوابمة، مبود.  .3

رق ، جامعة الشرسالة ماجستير غير منشورةتطبيقية في مؤسسات الُوجتوع الودني األددنية. 

 األوسط، عوا ، األدد .

اإلدارة بالذكاءات: (. 2616صالح، أحود علي؛ والعزاوي، بشرى هاش ؛ وإ راهي ، إ راهي  خليل. ) .4

 . عوا ، األدد ، داد وائل لل شر والتوزيع.تماعي للمنظماتمنهج التميز االستراتيجي واالج

(. أثر الذحال االستراتيجي والذحال الت افسي على 2611العامري، عبدهللا سعدو  عبدهللا. ) .4

الة ماجستير رس. شرحة الخطوط الجوية الولكية األددنيةال جاح االستراتيجي: دداسة تطبيقية على 

 األوسط، عوا ، األدد .، جامعة الشرق غير منشورة

ة: اإلستراتيجياإلدارة (. 2614الغالبي، طاهر مبسن م صود وإدديس، وائل مبود صببي. ) .4

 . الطبعة الثانية، داد وائل لل شر والتوزيع، عوا : األدد .منظور منهجي متكامل
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 المالحق
 

  قائوة بأسوال مبموي أداض الدداسة )االستبانة(: (1الولبق دق  )
 أداض الدداسة )االستبانة( : (2الولبق دق  )
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 قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة )االستبانة(: (0الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مكان العمل التخصص اللقب العلمي واالسم الرقم

 جامعة الشرق األوسط إدادض أعوال أ.د. أحود علي صالح 1
 جامعة البلقال إدادض أعوال أ.د. أكث  الصرايرض 2
 العلوم التطبيقية إدادض أعوال الزعبي أ.د. حسن 3
 جامعة الشرق األوسط إدادض أعوال د. أمجد طويقات 3
 جامعة عوا  العربية إدادض أعوال د. خالد   ي حودا  4
 جامعة الشرق األوسط إدادض أعوال د. سوير الجبالي 4
 جامعة الشرق األوسط إدادض أعوال د. نهلة ال اظر 4
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  أداة الدراسة )االستبانة( (:8)الملحق رقم 

 – أثر القدرات الديناميكية في العوامل البيئية" دراسة بعنوان إلجراء تسعى الباجثة

 على الشركات األردنية لصناعةالدور الوسيط لعمليات الذكاء التنافسي: دراسة ميدانية 

 ".األدوية المدرجة في بورصة عمان
قة بين في العال لعمليات الذكاء التنافسيالدور الوسيط  معرفةتهدف الدراسة إلى حيث 

 لذا يرجى التكرم .األدوية الشركات األردنية لصناعةالقدرات الديناميكية والعوامل البيئية في 

علماً بأن المعلومات ستعامل بسرية وتستخدم ألغراض البحث  ()بتعبئة الفراغات بإشارة 

 العلمي. 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم  والمشاركة في اإلجابة عن فقرات اإلستبانة

                                                                                                                                                                          

 الباحثة

                                                                                                                                                                       

  مريم نشأت عزيز العبيدي
 

 الشخصية والوظيفية المتغيرات

 

    النوع اإلجتماعي (1)
   أنثى   ذكر

     العمر (2)
     سنة 34 أقل من  – 31 من  أقلفسنة  36

  سنة 34 أقل من – 36 من  سنة 36 أقل من – 34 من

  سنة فأكثر  46 سنة 46 أقل من – 34 من

     المؤهل العلمي  (3)
  دبلوم عال  بكالوريوس

  دكتوراه  ماجستير

    عدد سنوات الخبرة  (3)
   سنوات 16 أقل من – 4 من   سنوات فأقل 4

  فأكثر سنة  14  سنة 14 أقل من  – 16 من

  المسمى الوظيفي (4)
   نائب / مساعد مدير   مدير عام

   رئيس قسم  مدير إدارة 
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لقدرات االرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الرجاء بيان 

 الديناميكية

 

لذكاء االرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الرجاء بيان 

 التنافسي

 

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

أوافق 

 بشدة
 أوافق

أوافق بدرجة 

 متوسطة
 ال أوافق

ال أوافق على 

 اإلطالق

 قدرات إستشعار الفرص المتاحة

      تجري شركتنا بإستمرار عمليات مسح بيئي لتحديد فرص العمل الجديدة 1
      نناالبيئية على زبائ تراجع شركتنا بشكل دوري التأثيرات المحتملة للتغيرات 2
      تقوم شركتنا بمراجعة جهود تطوير منتجاتها لتالئم تطلعات الزبائن 3
      تكرس شركتنا الوقت الكافي لتنفيذ أفكار للخدمات الجديدة  3

 قدرات التعلم

      تمتلك شركتنا إجراءات فعالة لتحديد المعارف الجديدة 4
      كافية إلستيعاب المعارف الجديدةلدي شركتنا إجراءات  4
      تتصف شركتنا بالفعالية في تحويل المعلومات إلى معرفة جديدة 4
      تتميز شركتنا بفعاليتها في اإلستفادة من المعرفة بخدماتها الجديدة  8
      تتميز شركتنا بفعاليتها في تطوير المعرفة الجديدة المؤثرة على تطوير الخدمات  5

 قدرات التكامل

      تدير مجاميع العمل في شركتنا النشاطات المترتبطة بنجاح 16
      يمتلك الموظفين في شركتنا قدرة على ربط األحداث لتلبية الظروف المتغيرة  11
      تدرك شركتنا بشكل تام مجاميع العمل ممن لديها المهارات والمعارف المتخصصة 12
      شركتنا المهام والمسؤوليات المناطة بهميدرك موظفي  13
      يساهم كل موظف من موظفي شركتنا مساهمة جوهرية في أعمال مجاميع العمل 13

 قدرات التنسيق

      بالتناسق العاليمجاميع العمل في شركتنا تتصف  14
      تمتلك شركتنا قدرة على تخصيص مواردها بشكل مناسب داخل مجاميع العمل 14
      يتم تحديد مهام أعضاء مجاميع العمل في شركتنا وفقاً للمعارف والمهارات لديهم 14

18 
تقوم شرررررركتنا بإجراء توافق بين خبرات أعضرررررراء مجاميع العمل وعمليات األعمال 

 لديها
     

      تتزامن مخرجات عمل كل موظف من موظفي شركتنا مع مخرجات مجاميع العمل 15

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

أوافق 

 بشدة
 أوافق

أوافق بدرجة 

 متوسطة
 ال أوافق

ال أوافق على 

 اإلطالق

 جمع المعلومات

      مستمر تقوم شركتنا بجمع المعلومات حول منتجاتها بشكل 26
      تقوم شركتنا بفحص كافة المعلومات الواردة لها للتأكد من دقتها 21
      تهتم شركتنا بإشراك موظفيها بالدورات التدريبية المتخصصة بالذكاء 22
      تقوم شركتنا بتقييم موثوقية مصادر المعلومات لديها 23
      الداخليةتقوم شركتنا بإجراء تدقيق مستمر لمعارفها  23
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لعوامل االرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى اإلتفاق بما يرد في كل عبارة من عبارات الرجاء بيان 

 البيئية

 

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

أوافق 

 بشدة
 أوافق

أوافق بدرجة 

 متوسطة

ال 

 أوافق

ال أوافق على 

 اإلطالق

 التخطيط والتركيز

      المنافسين وخطط تركز إدارة شركتنا على ونوايا  24
      الصحيحة التخاذ القرار يقدم موظفونا معلومات عن منافسينا في األسواق 24
      تقوم شركتنا بعقد اإلجتماعات بشكل دوري لتحديد احتياجات الذكاء 24
      تقوم شركتنا بتدريب موظفيها على آليات جمع المعلومات المطلوبة 28
      تستخدم شركتنا نتائج إستطالعاتها لتدعيم نظام الذكاء لديها 25

 اإلتصاالت والتحليل

      تمتلك شركتنا طرائق ووسائل منوعة لجمع المعلومات  36
      للمستفيدين على نطاق واسعنتائج ذكاء شركتنا موزعة  31
      تمتلك شركتنا طرائق متنوعة لتقديم نتائج ذكائها للمستفيدين 32
      بتحركاتهمللتنبؤ  منافسيهاتقوم شركتنا بتحليل خطط واستراتيجيات  33
      البيئة التنافسيةتحليل متعددة لتستخدم شركتنا نماذج  33
      تقوم شركتنا بتطوير محفظة أعمال حول التكنولوجيا المعاصرة  34
      تجري شركتنا تحليالً شامالً لتقييم مستويات ذكاء منافسيها  34

 الفقرة ت

 بدائل اإلجابة

أوافق 

 بشدة
 ال أوافق محايد أوافق

ال أوافق على 

 اإلطالق

 التعقيد البيئي

      تتنوع عادات الشراء لدى زبائننا في صناعة األدوية 34
      تتسم طبيعة المنافسة في صناعة األدوية بالتنوع الكبير  38
      في شركتنا بالتنوع الكبير  األدوية في خطوط إنتاجتتميز  35
      تتنوع متطلبات الداعمين لشركتنا 36

 الحركية البيئية

      تتميز منتجات شركتنا الصيدالنية بتلبية احتياجات الزبائن المتغيرة 31
      تتغير تقنيات إنتاج األدوية بشكل سريع 32
      يصعب على شركتنا التنبؤ بشكل سريع بما سيقوم به منافسينا 33
      يصعب على شركتنا التنبؤ بشكل سريع بالتغيرات الحاصلة على منتجاتها 33

 العدائية البيئية

      الصناعات الصيدالنيةاستمرارية شركتنا مهددة بسبب ندرة العمالة الماهرة في  34
      استمرارية شركتنا مهددة بسبب ندرة الموارد 34
      استمرارية شركتنا مهددة بسبب المنافسة السعرية الحادة 34
      استمرارية شركتنا مهددة بسبب المنافسة الحادة في المنتجات الدوائية  38
      استمرارية شركتنا مهددة بسبب المنافسة الحادة في جودة وتمايز المنتجات الدوائية  35


