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 : املـقدمــــة 

باإلضافة   الخارجية،  بيئتها  في  املستمرة  والتطورات  التغيرات  من  كبيرة  مجموعة  الحالي  عصرنا  في  األعمال  منظمات  الغموض  إ تشهد  حالة  لى 

في طريقها نحو   الذي شكل عقبة  األمر  والتكيف معها بفعالية.  التغيرات  الدقيق ملواجهة هذه  التنبؤ  أهدافها االستراتيجية. لذلك  إ وصعوبة  كان نجاز 

 
ً
أساليب وطرقا أن تسعى النتهاج  األعمال   على منظمات 

ً
نتائجها. وأن ترتكز في    لزاما التغيرات والسيطرة عليها وعلى  التعامل مع هذه  للتمكن من  حديثة 

 ,Wheleen,  Hungerواجهتها )ذلك على أسس عقالنية وقيادة ذات رؤية استراتيجية قادرة على تقييم التغيرات املستقبلية وبناء االستراتيجيات املالئمة مل

Hoffman & Bamford, 2018 , P :42-43  .) 
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 :امللخص

يم(  هدفت الدراسة إلى قياس أثر اإلدارة االستراتيجية بأبعادها )املسح البيئي، صياغة االستراتيجية، تنفيذ االستراتيجية، الرقابة والتقي

صناعة شركات  في  الجماعي(  الذكاء  التكيف،  املستمر،  )التعلم  بأبعادها  الذكية  املنظمة  القيادة   في  تأثير  اختبار  وكذلك  األردنية.  األدوية 

األر  األدوية  في شركات صناعة  بأبعادها مجتمعة  الذكية  املنظمة  في  بأبعادها مجتمعة  االستراتيجية  اإلدارة  أثر  تعديل  دنية. االستراتيجية على 

األد الدراسة من شركات صناعة  التحليلي. وتكون مجتمع  الوصفي  املنهج  الدراسة  األردنية وعددها )وانتهجت  املعاينة  17وية  (، وتمثلت وحدة 

.168من مديري اإلدارات الوسطى، وقد بلغ عددهم )
ً
 ( مديرا

( استبانة صالحة 141وبغرض تحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة وتوزيعها على أفراد وحدة املعاينة، وبعد استردادها كان منها )

( الذي اظهر مجموعة من النتائج من أهمها: وجود أثر ذو داللة إحصائية  SPSS Version 21حصائية اإل للتحليل اإلحصائي )باستخدام الحزمة 

الدراسة كذلك   األردنية، وتوصلت  األدوية  بأبعادها في شركات صناعة  الذكية  املنظمة  بناء  بأبعادها في  اإلدارة ن  أ ى  إللإلدارة االستراتيجية  أثر 

القيادة االستراتيجية كمتغير معّدل في شر  بأبعادها مجتمعة قد زاد في ظل وجود  الذكية  املنظمة  بناء  في  بأبعادها مجتمعة  كات  االستراتيجية 

املب الشركات  أهمها: ضرورة استمرار  التوصيات  الدراسة مجموعة من  النتائج قدمت  األردنية. وبناًء على  األدوية  بتبني ممارسات  صناعة  حوثة 

األداء.   التنافس ي وتحسين مستويات  التميز  الواضح في تحقيق  القيادة   ىإلضافة  باإل اإلدارة االستراتيجية ألثرها  ضرورة تعزيز مهارات وقدرات 

 لجميع العاملين في الشركات من خالل تزويدهم بالبرامج التدريبية املتخصصة بهذا الجانب. 

 شركات صناعة األدوية األردنية. ؛القيادة االستراتيجية ؛املنظمة الذكية ؛ارة االستراتيجيةاإلد الكلمات املفتاحية:
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ً
ونظرا والتحديات.  التهديدات  ذات  الدوائية كذلك  الصناعات  يواجه قطاع  األعمال  بباقي قطاعات منظمات  بصحة    وأسوة  القطاع  الرتباط هذا 

جودة العمليات وجودة املخرجات مهما صعبت الظروف التي تواجهها   و تدني مستوى أ اإلنسان، وحساسية ما يقدم من منتجات التي ال تحتمل الخطأ  

ى مستقبلها بعين واقعها، وذلك بتبني اإلدارة إلى استباق معرفة األحداث قبل حصولها، والتطلع  إلمنظمات هذا القطاع. اتجهت منظمات تصنيع األدوية  

الضغوطات  ملجابهة  التقليدية،  األساليب غير  واتباع  بيئة   االستراتيجية  كيان منفتح على  باعتبارها  تحيطها،  التي  الظروف  نتيجة  تتولد  التي  والعقبات 

 واسعة مكتظة بالعوامل التي ٌتؤثر بها.

املنظمات من وضع خارطة طريق لتوصلها  اإل ألن   لهذه  بد  توقع، ال 
ُ
امل القادم  الواقع وبين  بين   يربط 

ً
يه في  إللى ما تصبو  إ دارة االستراتيجية جسرا

يتم جمعها وعلى خبرة وكفاءة من يقع على عاتقهم تجسيد التي  املعلومات  استراتيجي ناضج، يعتمد على دقة  ه هذ  املستقبل تكون مبنية على تخطيط 

ا  البشرية وفرق  املوارد  الشركات من قدرات وموارد داخلية، ال سيما  يتناسب مع ما تملكه  بما  للتحقيق،  إلى فرص وأهداف قابلة  التي املعلومات  لعمل 

املتراكمة وتسعى دائما   القدرات واملعرفة  تنفيذ االستراتيجياتإل تملك  التي تمكنها من  التطورات  املستمر ومواكبة احدث  التعلم  بأول ى   
ً
أوال ، ومتابعتها 

ما   إلى  إ ملعرفة  بحاجة  أنها  أم  املخطط له،  الصحيح  باالتجاه  تسير  كانت  أفضل ممارسات إجذا  إلى  لتقويم مسارها وضمان وصولها  راءات تصحيحية 

 (. 36، ص2019للمنظمات الذكية، والذي يقودها إلى تحقيق رسالتها وأهدافها على أرض الواقع بفاعلية ومرونة عالية )القطامين، 

اإلدارة االستراتيجية ال يمكن   أن  بما تملكه من  أ وحيث  األدوية من االستثمار  أكلها في ظل غياب قيادة استراتيجية تمكن شركات صناعة  ن تؤتي 

قياس   بهدف  الدراسة  هذه  جاءت  لذلك  وفعالية  بكفاءة  أهدافها  لتحقيق  وفطنة  ذكأ ذكاء  منظمة  بناء  في  االستراتيجية  اإلدارة  القيادة  ثر  بوجود  ية 

 االستراتيجية كمتغير معدل في شركات صناعة األدوية األردنية.

  أهمية الدراسة: 

 تستمد هذه الدراسة أهميتها من ناحيتين، هما: 

 
ا
 : األهمية النظرية:  أوال

تناولت   التي  السابقة  والبحوث  للدراسات   
ً
امتدادا كونها  الدراسة  لهذه  النظرية  األهمية  االستراتيجية(  تتمثل  )اإلدارة  املستقل  املتغير  بالبحث 

أن   يمكن  وبالتالي  االستراتيجية(،  بــ)القيادة  واملتمثل  املعّدل  املتغير  وكذلك  بأبعاده،  الذكية(  )املنظمة  التابع  واملتغير  للدراسات بأبعاده   
ً
مرجعا تكون 

ب  ُتؤخذ  ملا ستثيره من تساؤالت وفرضيات قد  الصدد   حول  املستقبلية في هذا 
ً
 نظريا

ً
إطارا الدراسة  الالحقين. وكذلك قدمت هذه  الباحثين  اعتبار  عين 

 لجميع حيثياتها وأبعادها الفرعية.
ً
 مفصال

ً
 تعريفا

ً
 املتغيرات التي بحثتها متضمنا

: األهمية التطبيقية: 
ا
   ثانيا

تناولته ومتغيراته، ح الذي  املوضوع  أهمية  التطبيقية من  أهميتها  الدراسة  اإلدارة االستراتيجية في شركات صناعة تستمد هذه  يث أصبح تطبيق 

 إليجابية نتائج تطبيقها في شتى املجاالت، وللدور الذي قد تؤديه في تحويل هذه الشركات  
ً
، نظرا

ً
 ضروريا

ً
ى منظمات ذكية قادرة على تحقيق  إلاألدوية أمرا

جية ودورها في تعديل العالقة بين اإلدارة االستراتيجية واملنظمة الذكية، كما أن القطاع  أهدافها وميزتها التنافسية، باإلضافة إلى أهمية القيادة االستراتي

األردني. التي تساهم في دفع عجلة االقتصاد  الحيوية  القطاعات  الدوائية يعد من  الصناعات  الدراسة واملتمثل بقطاع  بقت عليه هذه 
ُ
وكذلك   الذي ط

بما الدراسة  لهذه  التطبيقية  األهمية  وتحليلها  إ توصلت    تتمثل  البيانات  بعد جمع  عليها  الحصول  نتائج تم  توصيات إ ليه من  ، وما قدمته من 
ً
حصائيا

 لشركات صناعة األدوية األردنية والتي تأمل الباحثتان أن تكون نافعة للمنظمات التي ُبحثت. 

 :مشكلة الدراسة

األ األ تواجه شركات صناعات   التحديات  دوية  العديد من   ردنية 
ً
تأثيرا أكثرها  املنافسة    يكاد يكون  البيئية وزيادة حدة  التغييرات  عليها زيادة سرعة 

 على هذه الشركات بضرورة التوجه نحو استغالل قدراتها الداخلية والتحول األ وندرة املوارد وندرة الكفاءات الخبيرة، 
ً
منظمات   إلىمر الذي يشكل ضغطا

ساليب التي تمكنها من الحفاظ على سمعتها ومكانتها وبقائها وتقليص الفجوة دوات واأل األ فاءة، والبحث عن  ذكية قادرة على مواجهة كافة التحديات بك

ن يتحقق ذلك إال من خالل العمل على صياغة وتنفيذ استراتيجيات مبنية على رؤية أ بين ما تطمح الوصول إليه وما تحققه على أرض الواقع. وال يمكن  

استراتيجية وأهداف  ذات    ورسالة  استراتيجية  قيادة  وجود  وكذلك  للتحقق.  وقابلة  بذكاء أ واضحة  الفريق  قيادة  بإمكانها  واعي  مستقبلي  وتوجه  فق 

ف  االستراتيجية  اإلدارة  أثر  لقياس  الدراسة  هذه  جاءت  املنطلق  هذا  ومن  التهديدات.  وتجنب  فرص  من  الخارجية  البيئة  في  يتوفر  ما  بناء القتناص  ي 

 في شركات صناعة األدوية األردنية. املنظمة الذكية في ظ
ً
 معدال

ً
 ل وجود القيادة االستراتيجية دورا
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 :أسئلة الدراسة

 يمكن تحقيق غرض الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتية: 

االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في بناء  السؤال الرئيس ي األول: هل يوجد أثر لإلدارة االستراتيجية )املسح البيئي، وصياغة االستراتيجية، وتنفيذ 

 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية التالية:   املنظمة الذكية )التعلم املستمر، والتكّيف، والذكاء الجماعي( في شركات صناعة األدوية األردنية؟

ة، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في التعلم هل يوجد أثر لإلدارة االستراتيجية )املسح البيئي، وصياغة االستراتيجي  السؤال الفرعي األول: 

 املستمر في شركات صناعة األدوية األردنية؟ 

الثاني: الفرعي  في    السؤال  والتقييم(  والرقابة  االستراتيجية،  وتنفيذ  االستراتيجية،  وصياغة  البيئي،  )املسح  االستراتيجية  لإلدارة  أثر  يوجد  هل 

 ية األردنية؟ التكّيف في شركات صناعة األدو 

هل يوجد أثر لإلدارة االستراتيجية )املسح البيئي، وصياغة االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في الذكاء  السؤال الفرعي الثالث:

 الجماعي في شركات صناعة األدوية األردنية؟ 

في تعديل أثر  السؤال الرئيس ي الثاني: السؤال الرئيس ي الثاني: هل يوجد دور للق دارة االستراتيجية بأبعادها )املسح البيئي،  اإل يادة االستراتيجية 

اء الجماعي( وصياغة االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في بناء املنظمة الذكية بأبعادها )التعلم املستمر، والتكّيف، والذك 

 في شركات صناعة األدوية األردنية؟ 

 :فرضيات الدراسة

األ  الرئيسية  مستوى  :   H01 ولى: الفرضية  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  وصياغة   (α=0.05)معنوية  ال  البيئي،  )املسح  االستراتيجية  لإلدارة 

والتكّيف، والذكاء الجماعي( في شركات صناعة االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في بناء املنظمة الذكية )التعلم املستمر،  

  األدوية األردنية.

 وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: 

األولى:  الفرعية  إحصائية عند مستوى معنوية    : H01-1الفرضية  داللة  ذو  أثر  البيئي، وصياغة    (α=0.05)ال يوجد  )املسح  االستراتيجية  لإلدارة 

 االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في التعلم املستمر في شركات صناعة األدوية األردنية.االستراتيجية، وتنفيذ 

أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية    : H01-2الفرضية الفرعية الثانية:  البيئي، وصياغة   (α=0.05)ال يوجد  )املسح  لإلدارة االستراتيجية 

 االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في التكّيف في شركات صناعة األدوية األردنية.

أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية     H01-3:الفرضية الفرعية الثالثة: البيئي، وصياغة   لإلدارة االستراتيجية )املسح  (α=0.05)ال يوجد 

 االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في الذكاء الجماعي في شركات صناعة األدوية األردنية.

الثانية:  الرئيسية  داللة  :   H02الفرضية  ذو  أثر  يوجد  معنوية  إال  مستوى  عند  أثر    (α=0.05)حصائية  تعديل  في  االستراتيجية  دارة اإل للقيادة 

ادها )التعلم  االستراتيجية بأبعادها )املسح البيئي، وصياغة االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في بناء املنظمة الذكية بأبع

 املستمر، والتكّيف، والذكاء الجماعي( في شركات صناعة األدوية األردنية. 

 الدراسة: أنموذج

 (:  1لتحقيق الهدف من الدراسة تم تطوير أنموذج الدراسة بالرجوع الى املراجع والدراسات املوضحة في الجدول رقم )
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 ( :  أنموذج الدراسة1الشكل )

 املصدر: النموذج من تصميم الباحثتان اعتمادا على:  

  (Phina, 2020) ,(Ibrahim & Musa, 2020) , ,(ME, 2018) (Wheelen et al., 2018) دارة االستراتيجية(:اإل أبعاد املتغير املستقل )

 (. 2020، قرمش والنجار) )Sarta, Durand & Vergne, 2021(), 2020Abbas, , ()Nawasrah, 2017-Zu'bi & Al-Al(, أبعاد املتغير التابع )املنظمة الذكية(:

 ( 2018أبو ردن، ، ) (Amayreh, 2002) ,(Abdul Rahman et al.,  2018) ,(Abu Bakir, 2017) أبعاد املتغير املعدل )القيادة االستراتيجية(: 

 التعريفات اإلجرائية: 

 ملتغيرات الدراسة وكما يلي: تم تحديد التعريفات اإلجرائية 

االستراتيجية: تحديد    اإلدارة  وكذلك  الطويل،  املدى  على  املنظمة  ألهداف  تحديد  إلى اإل عملية  بذلك   
ً
وصوال تحقيقها،  من  للتمكن  الالزمة  جراءات 

 تحقيق رسالة املنظمة من خالل إدارة مواردها املتاحة بكفاءة.

 منظمة  املنظمة الذكية: 
ّ
وتتكيف مع التغّيرات الطارئة واملستجّدة في بيئتها الخارجية التي تعمل بها ولها قدرة على مواجهة التحديات بنجاح، وتقوم م تتعل

م لتكون قادرة على صنع القرارات االستراتيجية بنجاح، من أجل اقتناص أفضل الفرص ل
ّ
توليد القیمة بربط العناصر املتعلقة بإدارة املعلومات مع التعل

 زمة لديمومتها وبقائها عن طريق التصرف بذكاء في شركات صناعة األدوية األردنية. الال 

املوظفين، وحشد طاقاتهم وتحفيزهم،   القيادة االستراتيجية: إلى  بناء رؤية للمستقبل، وإيصالها  األردنية على  األدوية  القيادة في شركات صناعة  قدرة 

 ق األهداف االستراتيجية. وإشراكهم في تعاون من شأنه أن يساهم في تحقي

 : الدراسة محددات 

 م.  2020عام الدراسة خالل  تنفيذتم  الحدود الزمنية: .1

 شركات صناعة األدوية األردنية وعددها سبع عشرة شركة. الدراسة على  إجراء هذه  تم  الحدود املكانية: .2

امل .3 األدبيات  :وضوعيةالحدود  الدراسة  وتنفيذ باإلدارة  تتعلق  التي    تناولت  االستراتيجية،  وصياغة  البيئي،  )املسح  بأبعادها  االستراتيجية 

بأبعادها الذكية  املنظمة  وكذلك  والتقييم(  والرقابة  القيادة   االستراتيجية،  إلى  باإلضافة  الجماعي(  والذكاء  والتكيف،  املستمر،  )التعلم 

 االستراتيجية. 
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 : اإلطار النظري 

: اإلدارة  
ا
   :االستراتيجيةأوال

 :مفهوم اإلدارة االستراتيجية  •

وتشتمل على   تعرف اإلدارة االستراتيجية على أنها مصفوفة من القرارات والتدابير اإلدارية التي تساهم في تحديد األداء على األمد البعيد للمنظمة.

 (. Wheleen et al, 2018, P. 37االستراتيجية، والرقابة والتقييم )املسح البيئي بشقيه الخارجي والداخلي، وصياغة االستراتيجية، وتنفيذ 

ا  ملنظمة كما يمكن تعريف اإلدارة االستراتيجية على أنها فن وعلم يختص بصياغة وتنفيذ وتقييم القرارات والوظائف املتعددة التي تعزز إمكانية 

بين جميع و إ من   التكامل  التركيز على  أهدافها. وليتم ذلك يجب  أنها مسؤولة عن ربط  حراز  أي  التنظيمي،  النجاح  اإلدارة من أجل تحقيق  جاز  إنظائف 

 (.  David, 2011, P. 6املهام باألهداف االستراتيجية العامة للمنظمة )

 أهمية اإلدارة االستراتيجية     •

لى التحديات والتهديدات التي تواجهها منظمات األعمال، أصبح تطبيق اإلدارة االستراتيجية من الضروريات الحتمية وليست كمالية يمكن  إ بالنظر 

أهمية تجلت  حيث  ذلك،  تفوق  بمنافع  تتأتى  أنها  إال  املوارد  من  كبير  حجم  توفر  على  واعتمادها  تبنيها  صعوبة  ورغم  دونها،  من    اإلدارة  االستمرارية 

 االستراتيجية في اآلتي:  

  وضوح رؤية منظمات األعمال والقدرة على استقراء الحاضر واستحضار الغد حتى تتمكن من صياغة استراتيجيتها التي تسعى إلنجازها، وبحصافة .1

 .(32، ص.2017)موس ي وشين، تخلو من االرتجالية والعشوائية والتدابير العرضية 

للتغيرات البيئية والتكيف معها على األمد البعيد، من خالل التفاعل مع ما يجد من ظروف، واستغالل ما ُيتاح    تعزيز قدرة املنظمة على االستجابة .2

 (. 50، ص.2015من فرص محيطة، باإلضافة إلى تخفيف آثار املخاطر الناتجة عن التغير البيئي )الغالبي وادريس، 

العا .3 جميع  من  التشاركية  خالل  من  التغيير  مقاومة  من  في  الحد  اإلدارية  املستويات  كافة  في  اإلدراك  إ ملين  تتطلب  والتي  استراتيجية  خطة  عداد 

 .(84، ص.2019العنزي، واالقتناع وااللتزام بتنفيذها، األمر الذي من شأنه أن يساهم في مؤازرة التغيير الناتج عن تبني استراتيجية جديدة )

استغالل   .4 على  املنظمة  قدرة  متتابعة  اإل تعزيز  بخطوات  تسير  منهجية  كونها  ولالستمرارية،  للمستقبل  ضمان  بمثابة  تعد  والتي  واملوارد  مكانيات 

 (.57، ص.2018لتحديد املهام والطرق واألدوات الرئيسية للربط بين الحاضر وما تتطلع له املنظمة في املستقبل )الديراوي، 

املشكالت بأساليب ممنهجة ومنظمة، جراء خرط العاملين من مستويات مختلفة في عمليات التخطيط، ليتم نقل املعارف بشكل   املساعدة في حل .5

 (. 32 ، ص.2017موس ي، وشين، سريع إلى مختلف مستويات املنظمة ورفع كفاءاتهم التنبؤية، للتمكن من تسديد ثغرات التعثر املتوقعة )

تاحة الفرصة أمامها للفوز بسجال املنافسة  إ و مواكبة التطورات املحيطة في بيئة األعمال والتي تؤول إلى تطوير املنظمة وتطوير خدماتها ومنتوجاتها   .6

 (. 2018وتدعيم مركزها مع املنظمات املحلية والدولية والتي تعمل في نفس املجال )الجرجري، 

 أبعاد اإلدارة االستراتيجية:    •

 (:  Environmental Scanningالُبعد األول: املسح البيئي )
ظمة يسبق عملية صياغة االستراتيجية الفهم الدقيق لسياقات البيئة التي تتنافس فيها منظمات األعمال. حيث يكاد يكون من املستحيل على املن

التي تعمل بها. وبمجرد قيام اإلدارة بتأطير جوانب البيئة التي تؤثر على األعمال، تغدو املنظمة في وضع يسمح  تصميم استراتيجية دون فهم عميق للبيئة  

العال ذات  املعلومات  ونشر  وتقييم  تتضمن مراقبة  أداة شاملة  بأنها  البيئي  املسح  تعريف عملية  ويمكن  لها،  التنافسية  املزايا  بتحديد  البنيوية لها  قة 

 ( Hitt & Ireland & Hoskisson., 2016, P.44) .مي لالستراتيجيةبالتطوير التنظي

 :أنواع املسح البيئي

: املسح البيئي الخارجي للمنظمة ) 
ا
 (:  External Environmental Scanningأوال

 وينقسم إلى: 

األعمال بغض النظر عن مجال اختصاصها، وتتكون  : وتشير إلى اإلطار البيئي العام والواسع الذي تعمل فيه شتى منظمات  البيئة الخارجية العامة .1

 
ً
تقريبا املنظمات  متفاوتة على جميع  بدرجة  تؤثر  واسعة  بيئية  للتغيير    ، من عوامل  الرئيسية  الدوافع  تحديد  يمكن من خاللها   & Johnson)التي 

Whittington & Scholes & Angwin & Regner, 2014. P.34)  تضمنه ما  العوامل  تلك  ومن   .( يتبناه  PESTELمصطلح  والذي  عناصر  من   )

 مفكرو اإلدارة االستراتيجية ويتضمن جميع العوامل )السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية، والقانونية(.

)املهمة(:   .2 الخاصة  الخارجية  التي  البيئة  العوامل  من  مجموعة  تحته  يندرج  والذي  األضيق  البيئي  االطار  ذات وهي  في  العاملة  املنظمات  على  تؤثر 

الذ الزبائن  وكذلك  املوارد،  أو  األسواق  نفس  إلى  يسعون  الذين  املنافسون  املهمة:  بيئة  تضمنتها  التي  العوامل  هذه  أهم  من  ولعل  ين  املجال، 

للعمليات   الالزم  املوارد  يوفرون  الذين  املوردين  إلى  باإلضافة  املنظمة،  املنفعتين  اإل يستخدمون منتجات  بتوفير  يقومون  الذين  واملوزعين  نتاجية، 

ل السريعة  االستجابة  يجب  والتي  املنظمة  على  املباشر  التأثير  ذات  التنظيمية  املجموعات   
ً
أيضا وتتضمن  للمستهلكين،  والزمانية  )مثل:  املكانية  ها 
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 املنظمات التي  
ً
املدني(، وأيضا من املمكن أن يتم التحالف معها إلنشاء مشروع مشترك، وما إلى النقابات واملؤسسات الحكومية ومنظمات املجتمع 

 . (Cherunilam, 2015, P.113)ذلك من مؤثرات متغيرة خاصة في البيئة املباشرة في املنظمات ذات النشاط نفسه 

: املسح البيئي الداخلي للمنظمة
ا
  (Internal Environmental Scanning) ثانيا

التي تقع داخل إطار املنظمة والتي يكون لها عالقة مباشرة في أدائها، وترتبط مكوناتها إلى حد كبير بأن شطتها مثل ويتمثل بجميع العوامل والقوى 

ت األعمال، وبناًء على املكونات التنظيمية، واملكونات املادية، واملكونات املعرفية، ويهدف تحليل البيئة الداخلية ملعرفة نواحي الضعف والقوة في منظما

 لكيفية اغتنام الفرص والحد من التهديدات املعيقة لها في محيط ال
ً
بيئة الخارجية ذلك يكون باستطاعتها تحديد قدراتها الراهنة، والتي قد تغدو محددا

 (. وتتكون البيئة الداخلية للمنظمات من العناصر اآلتية: 2015)الشريف ومحلب، 

1. ( التنظيمي  اإلدارية    Structure):الهيكل  للتقسيمات   
ً
تبعا األفراد  وأدوار  والسلطة  االتصال  خطوط  تحدد  تنظيمية  شبكة  بأنه  اعتباره  ويمكن 

املطلوبة املهام  تنفيذ  ويجري من خاللها  بشكل كفؤ،  النهائية  االستراتيجية  األهداف  إحراز  أجل   من 
ً
معا تعمل  والتي  واألفقية،  بفعالية    العمودية 

 (.294، ص.2020طط االستراتيجية واتخاذ القرارات )حريم، عالية، وتنفيذ الخ

التنظيمية ) .2 أن    :Culture)الثقافة  التنظيمية، والتي يجب  املعتقدات واألعراف والقيم  املعاني والسمات وتتألف من  البنيوية من  التراكيب  تعبر عن 

تعتمد تتميز بها املنظمات، حتى تصنف بأنها منظمة تقوم على أساس ثابت ونظام خاص بها، وأنه باستطاعتها الوصول إلى نتائج ومخرجات إيجابية،  

ن املهنية )الرواشدة، في تحقيقها على مدى  املجاالت  التنظيم في شتى  التي ترتكز عليها، مما يساهم في تطوير وتمكين أعضاء  التنظيمية  الخطة  جاح 

2019  .) 

: ويقصد بها أصول املنظمة وتتألف من أصول مادية، وأصول تنظيمية، وأصول بشرية تشتمل على املعرفة واملهارات Resources) )  املوارد املتاحة .3

األهداف  تحقيق  سبيل  في  كفؤ  بشكل  تخصيصها  يتم  حيث  استراتيجيتها،  صياغة  في   
ً
مرتكزا املنظمة  موارد  وتعد  اإلدارية،  واملواهب  والقدرات 

 .(Phina, 2020)التنافسية االستراتيجية املرجوة وميزتها 

استراتيجياتها للصدفة دون   تترك صياغة  أن  ينبغي  املنظمات ال  األعمال، وأن  البيئة بشقيها جزء ال يتجزأ عن منظمات  أن  الباحثتان  تبني  وترى 

لخارجية وفي البيئة  ى نقطة تناظٍر وتماثٍل استراتيجي بين القوى االستراتيجية في البيئة ا إلتدابير مبكرة تتمثل باملسح البيئي، والذي يساعدها في الوصول  

راك الصريح  الداخلية للمنظمة، وذلك من خالل جمع أكبر قدر من املعلومات، وتحليلها بطريقة ممنهجة تجعل بمقدورها توقع القوى املؤثرة فيها، واإلد

عر بها املهددات واملعوقات الخارجية التي مكانيات ملعالجة مسببات وهنها وضعفها الداخلي، ولتستشاإل إلمكانياتها الداخلية املتوفرة، وحشد وتجهيز تلك  

ق واملنافسة قد تؤدي إلى انحدار في مسيرتها نحو النجاح، األمر الذي سيجعل منها منظمة يقظة في تعاملها مع البيئة، وبارعة في استكشاف فرص التسوي

من   تمكنها  ناجحة  استراتيجية  صياغة  في  يسهم  بشكل  واستغاللها  أهدافها  إ املحيطة  بين حراز  الفجوة  وتقليص  ونموها  عطائها  ودوام  االستراتيجية 

 الواقعين الحالي واملنظور.

 :(Strategy Formulation) البعد الثاني: صياغة االستراتيجية

لغالبي  وتعد عملية صياغة االستراتيجية حلقة االتصال بين الجانبين النظري والواقعي في املنظمات، والتي تؤول إلى نتائج ملموسة وذات معنى )ا 

 ي:  االستراتيجية، يمكن توضيحها كاآلت (، وتمر صياغة الخطة االستراتيجية للمنظمة بخطوات تتابعية ومؤدية إلى تنفيذ344، ص.2015وادريس، 

تقوم معظم منظمات األعمال بصياغة رؤية استراتيجية تعد بمثابة أدلة تأسيسية في تحديد أهداف املنظمة، وتأتي   حيث   (Vision):رؤية املنظمة .1

البعيد أي أنها وتعبر الرؤية عن الطموحات واآلمال التي ترنو املنظمة للوصول لها على املدى   صياغة الرؤية في أولى خطوات صياغة االستراتيجية،

 ( 2019)عبد الرزاق وسلمان،  .ذات توجه مستقبلي وقبول واسع لدى موظفي املنظمة

2. ( املنظمة  املنظمة  (:  Missionرسالة  عمل  سياق  عن  بحيث  إ و وعملياتها  وتعبر  األطراف  مكانياتها،  أمام  بها  الظهور  ترغب  التي  صورتها  تعكس 

 (93-92، ص:2019)القطامين،  .وخدماتها وأسواقهااملستفيدة منها من خالل منتوجاتها 

االستراتيجية   .3 متخذو   :  ((Objectivesاألهداف  عليها  يستند  التي  الركيزة  وتعد  ورؤيتها،  املنظمة  برسالة  مباشرة  االستراتيجية  األهداف  ترتبط 

ألهداف تفصيلية بعد غربلة وتحديد البدائل املتاحة، وتحقيقها  القرارات في املنظمة لتوسيع األنشطة وتطويرها، حيث تسعى املنظمة إلى تحويلها  

 (41، ص.2019)بشير،  .خالل الفترة املخصصة للخطة االستراتيجية

4. ( البدائل واالختيارات االستراتيجية  الكشف عن استراتيجيات بديلة مجدية في ظل عملية  (:  strategic choices and Alternativesتكوين  ويتم 

املشاركين فاملسح   املديرين واملوظفين  اقتراح االستراتيجيات من قبل   التخاذ قرارات صياغة االستراتيجية، حيث يجري 
ً
ُيعد أساسا الذي  ي  البيئي 

أفضل الختيار  األولوية  حسب  بقائمة  وتصنيفها  والخيارات  البديلة  االستراتيجيات  هذه  وتقييم  االختيار،  وعملية  االستراتيجي   التحليل 

 .(David, 2011, P.192)تيجيات السترا ا 
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5. ( التوجيهية  واملبادئ  السياسات  شأنها  (:  Policiesوضع  التي من  األطر  تلك  بأنها  بالسياسات  التوجهات لعمليات صنع    سهاماإل يقصد  تحديد  في 

الصياغة والتنفيذ )موس ي وش بين عمليتي  اعتبارها حلقة تربط  الصالحيات والسلطات، وعليه يمكن  املهام ومزاولة  القرارات وتأدية  ين،  واعتماد 

 (. 66، ص.2017

وذل أهدافها،  تحقيق  املنظمات على  تعزز قدرة  االستراتيجية  أن مرحلة صياغة  الباحثتان  رؤية وترى  إلى  ترجمة طموحاتها ورغباتها  ك من خالل 

هن ونتائج تحليل ورسالة وأفكار قابلة للتنفيذ، من خالل اختيار االستراتيجية املناسبة من بين البدائل االستراتيجية وبما يتناسب مع وضع املنظمة الرا 

 لبدء في عملية التنفيذ االستراتيجي. املعلومات التي تم جمعها عن البيئة الخارجية، وكذلك وضع السياسات الالزمة ل

 (Strategy Implementation): : تنفيذ االستراتيجية لث البعد الثا

املرحلة يتم نقل االستراتيجية من الحيز النظري   املختارة للمنظمة موضع التنفيذ. وتتضمن في إ وفي هذه  التطبيقي، بوضع االستراتيجية  الحيز  لى 

 ( Ibrahim & Musa, 2020) .تصميم الهيكل التنظيمي، وتوزيع املوارد، وتطوير عملية صنع القرار، وإدارة املوارد البشرية طياتها مستلزمات تشمل 

ما ابتدعته شركة  والذي  االستراتيجي،  التنفيذ  الالزمة إلنجاح عملية  السبعة  اإلدارية  العناصر  نموذج  إلى  اإلشارة  تجدر  السياق  كينزي  وفي هذا 

وأطلقت عليه مسمى   املعتمدة بشكل  (McKinsey 7S Framework)االستشارية،  تنفيذ االستراتيجية  لها إسهاماتها في  ، حيث يتضمن سبعة عناصر 

 ي: كفؤ وفّعال، وأكد القائمون على هذا النموذج ضرورة إعطاء جميع عناصره أهمية متساوية لتحقيق أفضل النتائج، وتتلخص هذه العناصر باآلت

فهو  Structure): )الهيكل   .1 واملسؤوليات.  واملهام  الصالحيات  ويتضمن معلومات عن  األعمال  أقسام ووحدات  تنظيم  بها  يتم  التي  الطريقة  ويمثل 

 .(Putra, Syah, Pusaka & Indradewa, 2019)املخطط التنظيمي للمنظمة 

هي عمليات وإجراءات املنظمة، والتي تكشف عن األنشطة اليومية وكيفية تدفقها واتخاذ القرارات. وكذلك تحديد األنظمة (:  Systemsاألنظمة ) .2

التنظيمي   التغيير  أثناء  للمديرين  الرئيس ي  التركيز  تحوز على  أن  ويجب  األعمال  تنفيذ  كيفية  تحدد   & Chareanporn, Mingmalairaks)التي 

Jongsureyaphas, 2020). 

 & Gechkova)وهي الخطة التي تضعها املنظمة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة وتحقيق النجاح التنافس ي في السوق    : ((Strategy  االستراتيجية .3

Kaleeva, 2020). 

اإلداري  .4 يتخذونها :   (Style)النمط  التي  اإلجراءات  هي  وما  يتفاعلون،  املديرين، وكيف  كبار  قبل  املنظمة من  بها  ُتدار  التي  الطريقة  النمط  يمثل 

 .(Widiantoro, Herawaty, Rizal & Fitriyana., 2020)وقيمتها الرمزية 

شمل أيًضا القدرات والكفاءات التي تميز املنظمة عن غيرها،  هي املهارات التي يمتلكها موظفو املنظمة بشكل جيد للغاية. وهي ت  : (Skills)املهارات   .5

 .(Putra et al., 2019)لى واقع تطبيقي إ والتي تمكنها من تحويل املعلومات 

العمل   .6 بها تعيينهم وتدريبهم     :((Staffفريق  التي سيتم  املنظمة والكيفية  الذين ستحتاجهم  املوظفين  العنصر بنوعية وعدد  وتحفيزهم يهتم هذا 

 .(Al-Masaeid, 2020) ومكافأتهم 

القواعد واملعايير التي توجه سلوك العاملين وإجراءات املنظمة، وبالتالي فهي أساس كل منظمة وهويتها   وهي(:  Shared cultureالثقافة املشتركة ) .7

(Clarke, 2020). 

 من ِقبل اإلدارة العليا في املنظمة، ملا لها من دور فعال في  
ً
 كبيرا

ً
نجاح االستراتيجية إ وترى الباحثتان أن عملية التنفيذ االستراتيجي تتطلب اهتماما

على املبني  التحليل  خالل  من  التخطيطية،  األخطاء  عن  بالتعويض  يسمح  والصحيح  الفعال  التنفيذ  أن  حيث  إخفاقها،  أو  املنطقي    املختارة  التفكير 

خفاقها  إ إلى  واالستراتيجي واملعلومات املتاحة، وكذلك الحال عندما يكون التنفيذ غير فعال للخطة املعتمدة واملصاغة بالطريقة الصحيحة فإنه سيؤدي  

 يمكن التغاض ي عن وجودها وفشلها، وكذلك فإن الجهود املبذولة في عملية الصياغة ستؤول دون جدوى للمنظمة. ولتحقيق ذلك هناك مستلزمات ال

السياسات والبرامج   املحددة، ووضع  املواعيد  التنفيذية ذات  البرامج  التشغيلية، ووضع  األهداف  املرحلة، تتضمن تحديد  الالزمة، جواإل في هذه  راءات 

 باإلضافة الى توجيه املوارد التنظيمية الالزمة لعملية التنفيذ، لإلتيان بأفضل النتائج. 

 ( (Evaluation and Control  :بع: الرقابة والتقييملُبعد الراا

 إلى جنب مع مرحلة التنفيذ، حيث تتم عملية مراقبة التنفيذ وتحديد االنحرافات والقيام بعمليات التص
ً
 جنبا

ً
 تبدأ عملية الرقابة فعليا

ً
حيح أوال

  ( 171، ص.2019)القطامين،  .جراءات من أساسيات نجاح عملية التقييم اإل بأول، ويعتبر تتبع ورصد مصدر الخطأ ومعالجته وتوثيق كافة 

أن الرقابة االستراتيجية تصنف إلى   Cherunilam ,2015, P. 213))  ( و172-171، ص:2019( والقطامين )265، ص.2021يرى كل من الدوري )

الكلي االستراتيجية  من  ابتداًء  االستراتيجية  مستويات  مع  تتوافق  الوقت  ذات  وفي  اإلداري،  املستوى  الختالف   
ً
تبعا تختلف  مستويات    ة  ثالثة 

ً
وعبورا

 باستراتيجية وحدات األعمال وانتهاًء باالستراتيجية الوظيفية، وسيتم توضيحها حسب اآلتي:
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وهي تلك الرقابة التي يزاولها القادة االستراتيجيون في قمة الهرم التنظيمي، والتي تركز على   (Strategic Control):الرقابة على املستوى االستراتيجي   .1

الفاعلية العامة للمنظمة، وتهدف إلى ضمان سير العمليات التنفيذية تجاه األهداف االستراتيجية املوضوعة وبما يخدم  التوجهات االستراتيجية و 

 مستقبلها ومجتمعها.

التكتيكي   .2 املستوى  على  اإلدارة   :(Tactical Control)الرقابة  في  والتنفيذ  التخطيط  بعملية  املرتبط  الجانب  على  التركيز  يتم  املستوى  هذا  وفي 

 الوسطى من خالل توزيع وهيكلة األدوار واملسؤوليات الوظيفية، وتهدف الى مطابقة األداء الفعلي مع األداء املستهدف. 

ديرو اإلدارات التركيز على العمليات التشغيلية في املنظمة ومتابعة إجراءاتها  وهنا يتولى م  (Operational Control):الرقابة على املستوى التشغيلي  .3

 ونشاطاتها التفصيلية. 

الرقابة والتقي أن تقطف ثمارها من خالل تطبيق نظام  املنظمات تستطيع  اإلدارة االستراتيجية في  أن  الباحثتان  يم وفي ضوء ما سلف ذكره ترى 

التنفيذ االستراتيجي ومدى االستراتيجي والذي يتخلل عملية تحو  لتمكينها من قياس مدى مهارة  إلى ممارسات تطبيقية هادفة،  الخطة االستراتيجية  يل 

 )أثناء
ً
التنفيذ وبعد   نجاحه في التقدم صوب األهداف والغايات االستراتيجية، والذي يتطلب مقارنة األداء الفعلي واملحقق مع األداء املخطط له مسبقا

 ا من انعكاسات على التأثير التنفيذ(، وما له
ً
 في جودة قدرات املنظمة وتحقيق ما تصبو إليه. إيجابيا

:
ا
   :املنظمة الذكية  ثانيا

 :تمهيد

 في العام  
ً
صدار الكتاب الذي يصف السمات الرئيسية ملنظمات األعمال إ مع    م1997ظهر مفهوم املنظمة الذكية في أواخر القرن املاض ي وتحديدا

ـ" الذكية   بـ  للمؤلفين  The Smart Organization: Creating Value through Strategic R&D واملوسوم   "  (Matheson & Matheson) ،   أنهما حيث 

 بداع لدى املنظمات، كما أضافا أن ممارسة واإل اقتصرا مفهوم ذكاء املنظمات بالقرارات املتخذة في البحث والتطوير، لكونها املؤشر على مستوى الخلق  

عد بأن ذكاء الذكاء في مجال البحث والتطوير يشكل نقلة نوعية في حياة املنظمات، مما يفتح اآلفاق أمامها لتوليد الفرص وخلق القيمة، وأكدا فيما ب

 (  75، ص.2020)الدرادكة،  .املنظمات يمكن أن يتوسع ليشمل نشاطات املنظمة ككل

 مفهوم املنظمة الذكية    •

ول 
ُ
 في اآلونة األخيرة حيث تم تطبيقها على املنظمات املختلفة في شتى مجاالتها، وقد عرفها  ىأ

ً
 كبيرا

ً
   (P:22 ,2009)  مفهوم املنظمة الذكية اهتماما

Schwaininger  ونها  على أنها الطريقة املستحدثة التي يتم بها إدارة املنظمات مع األخذ بالحسبان عدة اعتبارات منها: التعلم والتعليم والتنمية، وذلك لك

 ليها والذي يمكنها من تجنب التعامل السلبي مع التغّيرات. إ نهج الغاية منه تعزيز الذكاء في املنظمات مع ترحيبها بأي نقد يقدم 

بة على التعلم املنظمات الذكية كمفهوم معاصر على املنظمات التي تسعى إلى التغيير في الطريقة التي تدار بها األعمال مع مراعاة اآلثار املترتوتطلق 

 (. (Abbas, 2020 والتطوير والتدريب

عرف على أنها إمكانية املنظمة ككل واملتمثلة بإداراتها العليا والوسطى والُدنيا وموظفيها عامة، على االلتزام بالقدرات  
ُ
بداعية واالرتقاء اإل وكذلك ت

املنظ العمل في  بين جميع مقومات  التواؤم واالتساق  البيئة، من خالل  التكيف مع ضغوطات  القدرة على  إلى  مات من أجل تحقيق  باملعرفة، باإلضافة 

 (.2020مكانة تنافسّية في السوق )القضاة والنسور والشوابكة، 

قام تعريفات  من  والكّتاب  الباحثون  قدمه  بما  التغّيرات   توباالسترشاد  مع  وتتكيف  م 
ً
تتعل منظمة  أنها  على  الذكية  املنظمة  بتعريف  الباحثتان 

م الطارئة واملستجّدة في بيئتها الخارجية التي تعمل بها  
ّ
ولها قدرة على مواجهة التحديات بنجاح، وتقوم بربط العناصر املتعلقة بإدارة املعلومات مع التعل

 صرف بذكاء.لتكون قادرة على صنع القرارات االستراتيجية بنجاح، من أجل اقتناص أفضل الفرص لتوليد القیمة الالزمة لديمومتها وبقائها عن طريق الت

 أبعاد املنظمة الذكية   •

 ( Continuous learningالبعد األول: التعلم املستمر ) 

ممتدة   يمكن اعتبار التعلم على أنه من أهم الركائز التي يتم االستناد عليها في تفسير وضبط وتوجيه سلوكيات األشخاص والتنبؤ بها، وهو عملية

البيئية واالجتماعية والنفسية والثقافية التي يتعايش بها الفرد، وبالتالي طيلة حياة اإلنسان، وبطرق تختلف من شخص آلخر، ويعزى ذلك لالختالفات  

( العميان  السياق ذكر  ، وفي هذا 
ً
 وشكال

ً
نتيجة محاكاة مواقف عديدة ومستمرة، 139، ص.2018قد يختلف مضمونا التعلم خبرة تراكمية تكون  أن   )

األ  التأثير على سلوكيات وأداء  التعلم يساهم في  املنظمة لوحدها تعتبر وبالتالي فإن  املنظمات باختالف مجاالتها، ألن  فراد وبالتالي على سلوكيات وأداء 

 ما لم يتم تحريكه وتنشيطه من قبل العنصر البشري.
ً
 جامدا

ً
 كيانا

وكيات، واستغالل تلك  ويقصد بالتعلم املستمر أنه االستمرار في عملية اكتساب املعرفة، من خالل التجارب التي تؤدي الى تغيير مستمر في السل

ن التعلم املستمر يساعد املنظمة في توليد القيمة الفريدة سواء في مواجهة التغييرات الناتجة عن أ املعرفة بما يعزز االتساق بين املنظمة وبيئتها، وحيث  

ألنها منظمة تدرك أن التغيير هو الثابت الوحيد في   شدة املنافسة، أو تغيير التركيبة السكانية والسياسية للعالم، أو سرعه التقدم التكنولوجي والتقني،

 (2020)خّدام وأرتيمة وبدر،  .فراد هي وليدة التغيير الذي واجههم األ ن املعرفة لدى أ و الحياة، 
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من   والناتجة  واملهارات  املعرفة  توليد  على  األردنية  األدوية  صناعة  شركات  قدرة  أنه  على  املستمر  التعلم  مفهوم  ُيعرف  الدراسة  هذه  خالل  وفي 

 التجربة لتقودها الى التطوير املستمر في سلوكيات العاملين بهدف تكييفها مع البيئة املتغيرة باستمرار ولصالح املنظمة.  

الالزم لجميع وتؤكد الباحث  في إحداث التغيير 
ً
 جوهريا

ً
أهمية التعلم املستمر لضرورته في شركات تصنيع األدوية األردنية، ألنه يؤدي دورا تان على 

صإ  في  تصب  والتي  العمل  في  يحتاجونها  التي  واملعارف  املعلومات  عملها  وفرق  أفرادها  تزويد  بغرض  واملستمرة  املنتظمة  وعملياتها  تطجراءاتها  وير  الح 

بداع واالبتكار والتجديد الذي يتطلبه عصر العوملة، لتكون قادرة على اتخاذ القرار الصائب متى ما دعت الحاجة إليه في ظل  اإل مكانياتها، وفي تحقيق  إ 

 الفرص املتعددة املتاحة، والتهديدات التي تعتري عالم األعمال. 

 (Adaptation) البعد الثاني: التكيف

راءات بالسرعة املمكنة واالستجابة للتغيرات في عوامل البيئة التي تعمل بها،  جواإل عادة هيكلة األنشطة إ ويعرف التكّيف على أنه قدرة املنظمة على 

 (124، ص. 2019)الزعبي والنواصرة،  .بالشكل الذي يمكنها من نيل النجاح واالستمرار في املستقبل

التفاعل مع التغيرات البيئية، وأنه عملية تشتمل على جانبين األول التعلم، والثاني االستجابة لضغوطات البيئة وتحدياتها،  وُعرف كذلك على أنه  

املنظمة لتحسين وضعـية   
ً
 وخارجيا

ً
داخليا البيئية وضبطها  الظروف  إحكام  سبيل  في  والسلوكية،  املعرفية  للجوانب  التغيير  )العربي   .من خالل عملية 

 ( 2019وعكاشة، والشيخ 

داخلي بيئتها  في  الجارية  للتغيرات  أنشطتها  تجاوب  على  األردنية  األدوية  صناعة  شركات  قدرة  في  يكمن  التكيف  مفهوم  فإن  الدراسة  هذه   وفي 
ً
ا

، واستخدام األساليب التي تمكنها قدر 
ً
 اطها وبقائها.مكان من مواجهة ذلك ومن السيطرة عليه وعلى نتاجه بشكل يضمن استمرار نشاإل وخارجيا

 (Collective intelligence) البعد الثالث: الذكاء الجماعي

تو  تم  ما  فإذا  االبتكارات،  توليد  يدعم  والذي  التغير  بسرعة  املتسم  األعمال  عالم  في   
ً
دوًرا هاما املعرفة  وإدارة  الجماعي  الذكاء  إدارة يؤدي  ظيف 

الوصول   من  املنظمات  ستتمكن  لالبتكار،  كمدعم  الجماعي  والذكاء  الجماع إ املعرفة  الذكاء  مفهوم  وُعرف  وكفاءة،  فاعلية  أكثر  نتائج  قدرة لى  بأنه  ي 

يجاد الحلول  إ املجموعة في أداء سلسلة متنوعة من املهام وفي حل املشكالت ومواجهة التحديات، ويمكن اعتباره نظام التخاذ قرارات جماعية من شأنها  

 (Williams, 2020). .وى النتائج الفردية أو الجماعيةالتي ترقى بمست

 والتفاهم    Hansen, Vaagen & van Oorschot   (2020)ومن منظور كل من
ً
فإن الذكاء الجماعي هو قيام مجموعة أفراد بالتواصل والتفاعل معا

لى داللة ما إ شارات املحيطة وتفسيرها، واستخدامها في الوصول  واإل يجابي ضمن القواعد السلوكية لهذه الجماعة، من أجل أخذ وتسجيل املالحظات  اإل 

 شكاليات في املستقبل. واإل لبلورة هدف جماعي وتحسين جودة العمل ومنع املزيد من التغييرات 

نتائجه في  الجماعات، والذي تنعكس  إلى مستوى  األفراد  املعرفة من مستوى  انتقال  الجماعي يساهم بشكل واضح في  الذكاء  أن  الباحثتان   وترى 

امل إلى مستوى متطور من  األمر  لالنتقال من  نهاية  وذلك  واإلنتاج،  التعليم  أساليب  تطور  يحقق  بما    إ عرفة، 
ً
التقليدية وصوال القديمة  املنتوجات  نتاج 

 كبيرة ومنافع شتى في مجتمع يسوده التقدم والتطور والع
ً
 جديدة، ويحصد أرباحا

ً
 وملة. لإلبداع واالبتكار واملنافسة في منتوج جديد يخلق سوقا

: القيادة االست
ا
 : راتيجيةثالثا

 مفهوم القيادة  •

أنها مقدرة شخص ما على التأثير بأفراد آخرين من خالل   قناع لتقديم أفضل ما عندهم من جهود وطاقات برغبة لهام واإلاإلتعرف القيادة على 

)الجنابي،   رئيسية  متطلبات  لتحقيق  )23، ص2019تامة  الحارثي  وعرفها  أنها  2019(.  على  له إ(  التابعين  األفراد  سلوك  على  بالتأثير  القائد  مكانية 

 لبات تحقيق هذا الهدف.وتوحيدهم نحو هدف محدد سواء على املدى القريب أو البعيد من خالل تذليل جميع متط

السياق ذاته عرفها كل من  القائد    Robbins & Judge (2013, P:367) وفي  يتولى فيها  القائد ومرؤوسيه بحيث  تبادلية بين  بأنها عملية تفاعلية 

 التأثير على اتجاهات وسلوك ومشاعر مرؤوسيه بشكل يضمن الوصول للنجاح.   

 مفهوم القيادة االستراتيجية   •

، ويتولد من ذلك وصف القرارات واإلجراءات التي تعرف القيادة االستراتيجية بأنها نهج إداري ناتج عن دمج مفهوم القيادة مع مفهوم االستراتيجية

التنظيمي، من أجل تحقيق   الهرم  اتخاذها في قمة  واالحتماالت إ يتم  التقلبات  الكثير من  املنظمة في مستقبٍل يضم  نجازات تساهم في تحسين وضعية 

(Abu Bakir, 2017  إلى صياغة تؤول  التي  والتدابير  الجهود  أنها  الرؤية (. وعرفت كذلك على  تحقيق  سبيل  في  ومتابعتها  وتنفيذها  استراتيجية  خطط 

  (Kahwaji, Eddin & Palalic, 2020).والرسالة واألهداف

تغيير   .Alayoubi et al ( 2020)وعرفها   إحداث  أجل  من  املنظمة  في  للعاملين  وتوضيحها  االستراتيجية  الرؤية  تطوير  على  القائد  قدرة  أنها  على 

 استراتيجي، والعمل على تهيئة جميع املوارد املتاحة للمساهمة في تحقيق الرؤية، لضمان تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة. 
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 االستراتيجية أهمية القيادة   •

املنظمة   في  العاملين  أفكار  إلشباع  االستراتيجيون  القادة  يتبعه  نهج  كونها  في  تكمن  االستراتيجية  القيادة  أهمية  تحقيق إ و إن  بضرورة  قناعهم 

 ( أهمية القيادة االستراتيجية لألفراد العاملين وللمنظمة ككل بالبنود اآلتية:  2020األهداف االستراتيجية على املدى البعيد، وقد أدرجت سمر الدين )

 همزة الوصل بين األفراد العاملين وبين تصور املنظمة املستقبلي وخطتها.   .1

 يجابية للمنظمة والتغلب على الجوانب السلبية قدر املستطاع. تعزيز الجوانب اإل  .2

 ظمة كونهم أهم أصولها. تمكين وتدريب األفراد العاملين في املن .3

 محاكاة التغيرات الحاصلة في محيط املنظمة ملواكبتها وتوظيفها بما يصب في مصلحتها.  .4

 ( 71، ص.2020)الدرادكة،  .الدور الهام الذي تؤديه مهارات وقدرات القائد في الحفاظ على املكانة التنافسية في ضوء حدة املنافسة املحيطة .5

 االستراتيجية أبعاد القيادة   •

 الُبعد األول: تحديد الرؤية املستقبلية والتوجه االستراتيجي
)الحدراوي وهادي،   .ويهدف هذا الُبعد للعمل على تطوير الرؤية االستراتيجية على املدى البعيد والتي بدورها تعكس التطلعات الشخصية للقائد

وك2018 املثالي،  املستقبل  الى  للوصول  املنظمة  الذي ستسلكه  املسار  والتي تصف  للمنظمة،  االستراتيجي  التوجه  املستقبلية عن  الرؤية  وتعبر  ذلك ( 

تعكس   واضحة  بعبارات  املنظمة  مستقبل  عن  االستراتيجيون  القادة  يعبر  حيث  استثناء،  دون  العالقة  أصحاب  جميع  من  أداءها  املطلوب  األدوار 

االسترشاد بطم يتم  ومعايير  قيم  ثناياها  في  تضم  بؤرة مهمة  خلق  وبالتالي  املتعددة،  وتحدياته  الواقع  لتخطى  املستقبلية  وتطلعاتهم  ها كمصدر  وحاتهم 

 Wheleen et al, 2018, P. 93)) .دامة القرارات واألنشطة، واالنتقال من الحاضر الى املستقبل، وتبرير الغاية من وجود املنظمةإ و الستمرارية 

 الُبعد الثاني: استثمار وتطوير رأس املال البشري 

 على العمليات إ يتمثل رأس املال البشري بالقوى العاملة في املنظمة بما تمتلكه من معارف وطاقات وقدرات وسرعة بديهة، وينعكس تأثيره  
ً
يجابا

تحاإل  أو  تقليدها  لصعوبة   
ً
نظرا مثيالتها  تفرقها عن  التي  امليزة  بمثابة  اعتباره  ويمكن  والفوائد،  باملنافع  عليها  يعود  والذي  تفنى  نتاجية،  ال  وأنها  صيلها، 

نشاء منظومة تعليمية داخل املنظمة تقوم بإكساب هذه القوى املعلومات والخبرات من خالل البرامج التدريبية إ وقابلة لالستثمار والتطوير من خالل  

 (Dessler, 2017, P. 5) .والتجارب اليومية وغيرها من املمارسات والتي تسهم في تعزيز األداء املنظمي والتحسين املستمر

ة ملنظمات  كما يشير رأس املال البشري إلى مجموعة من األفراد الذين يمتلكون املهارات والقدرات واملعرفة التي تساهم في زيادة القيمة االقتصادي

الذي يحتا املال   لرأس 
ً
اليوم مصدرا املنظمات  الذين يعملون في جميع  األفراد  يعتبر  السياق   مع هذا 

ً
إلى االستثمار  األعمال، وتماشيا  ,Armstrong)ج 

2016, P. 106). 

 الُبعد الثالث: القدرة على الحفاظ على ثقافة مؤثرة في املنظمة 

ويتشارك فيها  تعرف الثقافة املنظمية على أنها توليفة من املعاني، تحمل في ثناياها املعتقدات والتوقعات والقيم الجوهرية التي يتعلمها ويتقاسمها 

 Wheelen et)املنظمة    أعضاء املنظمة، والتي تتوارث عبر األجيال العاملة في املنظمة، وهي انعكاس لقيم املنظمة والقادة ورسالتها ويمكن وصفها بهوية

al., 2018, P. 177) . 

من كل  نظر  وجهة  املنظمة،     .Alayoubi et al   (2020)ومن  في  الحياة  بجوانب  يتعلق  ما  لكل  شامل  مفهوم  عن  عبارة  التنظيمية  الثقافة  فإن 

 كوسيلة لتحقيق حالة من االنسجام بين الفكر  
ً
والعمل وفًقا ملا ُيعرف باسم النسيج الثقافي، وهو بدوره والتركيز على أبعادها األساسية والسلوكية معا

 أحد أبعاد أخالقيات اإلدارة. 

 الُبعد الرابع: التأكيد على املمارسات األخالقية

 منه، حيث ينبغي على القائد التعامل مع اآلخرين ضم
ً
ن  تعد ممارسات القائد األخالقية من أهم شروط نجاح القائد االستراتيجي وليست تفضال

على هذا النوع من القادة الذي   Morais & de Moura (2018, P.20)(. وأطلق كل من  Isik, 2020اطار أخالقي، سواء أكانوا داخل املنظمة أم خارجها )

 يضع األخالق والقيم ضمن النهج اليومي في عمليات املنظمة بالقائد األخالقي.

السلوكية التي يمارسها القائد االستراتيجي للتأثير على التابعين، بحيث يكون  ( القيادة األخالقية بأنها  2017وقد عرف وهيبة ) جملة من القواعد 

 هذا االلتزام من قبل القائد باملعايير األخالقية واللوائح القانونية هي مصدر طاعتهم ألوامر قادتهم. 

 يجاد أنظمة سيطرة ورقابة متوازنة إالُبعد الخامس: 

يع التي  بالتدابير  الرقابة تتمثل  تساهم  وبالتالي،  أنماطهم.  في  تغييرات  إحداث  أو  التنظيمية  األنشطة  على  الحفاظ  أجل  من  املديرون  عليها  تمد 

 التنظيمية في تحقيق التكيف مع املتغيرات البيئية. وتتكون الرقابة التنظيمية من نوعين:  

 الرقابة املالية   ●

 الرقابة االستراتيجية  ●
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الفعال االستراتيجي  للمنظمة    والقائد  االستراتيجية  الرؤية  لتحقيق  في سعيه  الرقابة  النوعين من  بين هذين  يوازن  الذي   ,.Alayoubi et al)هو 

2020). 

( الهنداوي  اعتبر  املنحى  ذات  ص.2018وفي  يتم 62،  خاليا،  عدة  من  مكونة  للمنظمة  عصبية  شبكة  بمثابة  التنظيمية  والسيطرة  الرقابة   )

ول الى األهداف استخدامها من قبل القادة االستراتيجيون كأداة لتحديد األداء، وقياس النتائج املترتبة على أنشطة املنظمة واستراتيجياتها، بهدف الوص

النهائ النتائج  أن  التصحيحية  واإل ية  املرجوة، والتأكد من  القرارات  اتخاذ  التخطيط له، وعلى خالف ذلك تمكينها من  تتوافق مع ما تم  الفعلية  نجازات 

 إلغالق فجوات األداء وتعديل األساليب املتبعة. 

يجية، والتي تسعى لكسب ومن خالل ما سبق ذكره ترى الباحثتان أن القيادة االستراتيجية هي العقل املدبر واملفكر لجميع مراحل اإلدارة االسترات

ومتابع بتنفيذها  تتكفل  بوضع خطط  والقيام  املنظمة وحاضرها  واقع  باملنظمة، من خالل قراءة  الخاص  املستقبل  الزمن ورسم مالمح  تها، الرهان مع 

الق االستراتيجي  القائد  يتطلب من  البعيد، مما  املدى  تكون عليه على  بأن  ترغب  ما  نحو  ومدروسة  بخطى رشيدة  واتسامه لتمش ي  بأدوار مختلفة،  يام 

 بخصائص متعددة، تعتبر في ُجّل أمرها محطات مهمة في مسيرة املنظمة نحو استمراريتها ونضوجها وشتى أهدافها. 

 :الدراسات السابقة

: الدراسات العربية
ا
 : أوال

إلى الكشف عن العالقة بين استراتيجيات ريادة األعمال من حيث )تبني املخاطرة، االستعداد لالستباقية،   ( 2015آخرون )و  فرعون  هدفت دراسة •

البيئة، والبراعة(، من خالل اإل هجومية التنافس، التوجه نحو   بداعية( وتطوير أنموذج املنظمات الذكية بأبعادها )التكيف، واالستدامة، وفهم 

 شركات. وبّينت الدراسة وجود أثر ذو داللة  308استطالع آراء )
ُ
حصائية بين  إ ( من العاملين في شركات االتصاالت املتنقلة في العراق وعددها ثالث

 استراتيجيات ريادة األعمال وتطوير املنظمة الذكية في الشركات التي ُبحثت. 

التدريب من حيث )االحتياجات التدريبية، وتنوع البرامج التدريبية،    سعت للتعرف على أثر استراتيجية إدارة   (2017أما دراسة الزعبي والقعّيد )  •

التعلم   ظل  في  والتمكين(  البيئة،  وفهم  املستمر،  )التعلم  الذكية من حيث  املنظمات  التدريب( على  وتوصلت  اإلوتقييم   ،
ً
 وسيطا

ً
متغيرا لكتروني 

التدريب بأبعادها   م اإللكتروني لوجود أثر ذي داللة إحصائية الستراتيجية إدارة 
ّ
مجتمعة في املنظمات الذكية بأبعادها مجتمعة، من خالل التعل

 كمتغيٍر وسيط في شركات صناعة األدوية األردنية املدرجة في بورصة عمان. 

تطبيق، الرقابة ال  لبيان أثر اإلدارة االستراتيجية بأبعادها )األهداف االستراتيجية، صياغة االستراتيجية،  (2018بينما هدفت دراسة الديراوي ) •

ادة املنظمات  وتقييم االستراتيجية( في أداء املنظمات األهلية العاملة في قطاع غزة من حيث )الفاعلية، والكفاءة، واالرتباط، واالستدامة( بوجود ري

( أراء  استقصاء  ونائب  250كمتغير وسيط من خالل  اإلدارة  )رئيس مجلس  اإلدارية  املناصب  يتقلدون   ممن 
ً
فردا واملدير  (  اإلدارة  رئيس مجلس 

ية في قطاع التنفيذي ونائب املدير التنفيذي( و توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية بين اإلدارة االستراتيجية في أداء املنظمات األهل

 غزة بوجود ريادة املنظمات كمتغير وسيط.

•  ( ردن  أبو  دراسة  أثر ذو دال  ( 2018أما  نتائجها وجود  بينت  االستراتيجية عند فقد  الرشاقة  تحقيق  في  االستراتيجية  القيادة  إحصائية ألبعاد  لة 

 تطبيقها على اإلدارتين العليا والوسطى في الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنية. 

بأبعادها )اإلداري، والتحويلي،  (2018)  في حين جاءت دراسة الزهراني • االستراتيجية  القيادة  أثر  واألخالقي( في تطوير    بهدف معرفة  والسياس ي، 

األكاديمية في جا التدريسية والقيادات  الهيئة  بِشّقيه )االستكشافي، واالستغاللي( من خالل استطالع رأي أعضاء  التنظيمي  التعلم  أم قدرات  معة 

 تنظيمي. القرى، وتوصلت لوجود أثر ذي داللة إحصائية ألبعاد القيادة االستراتيجية في تطوير قدرات التعلم ال

•  ( الكندري  دراسة  وتنفيذ   ( 2019وتناولت  االستراتيجية،  وصياغة  البيئي،  )التحليل  بأبعادها  االستراتيجية  اإلدارة  تأثير  مدى  عن  البحث 

ف املوضوعية(  النتائج  املوظفين،  سلوكيات  الشخصية،  السمات  أو  )الخصائص  بأبعاده  املوظفين  أداء  في  واملراقبة(  والتقييم  ي  االستراتيجية، 

، وأشارت النتائج الى وجود اثر ذي داللة  
ً
حصائية ملمارسات اإلدارة إ الهيئات والوزارات الحكومية في الكويت من خالل إدارة التغيير متغيرا وسيطا

 الكويت. االستراتيجية بجميع أبعادها على كل من متغيري أداء املوظفين وعلى إدارة التغيير في الهيئات والوزارات الحكومية في دولة 

• ( والنجار  قرمش  دراسة  االبتكارية،   ( 2020أما  والقيادة  التغيير،  وإدارة  املستقبلية،  )الرؤية  بأبعادها  االستراتيجية  القيادة  دور  لبيان  هدفت 

( من العاملين في  49واليقظة االستراتيجية( على املنظمة الذكية من حيث )التعلم املستمر، فهم البيئة، الذكاء الجماعي( من خالل استقصاء آراء )

ستراتيجية املهام اإلشرافية والقيادية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جّوال وأشارت النتائج الى وجود أثر ذي داللة إحصائية للقيادة اال 

 بأبعادها في تحقيق املنظمة الذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جّوال(.
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: الدراسات بالل 
ا
 غة اإلنجليزية:ثانيا

االبتكاري،   Al-Zu'bi & Al-Nawasrah (2017) هدفت دراسة   • )التفكير االستراتيجي، والتفكير  بأدواته  التفكير االستراتيجي  أثر جدارات  بيان  إلى 

البي وفهم  االستراتيجية،  البدائل  وتوليد  املستمر،  )التعلم  أساس  على  تعمل  التي  الذكية  املنظمة  بناء  في  الرؤية(  على  املبني  عند والتفكير  ئة( 

)آ استطالع   للتصميم  120راء  الثاني  هللا  عبد  امللك  مركز  في  اإلدارات  ورؤساء  اإلنتاج  على  واملشرفين  واملساعدين  املديرين  من   
ً
فردا  )

 ية.  والتطوير)كادبي(، وأفصحت الدراسة عن نتائج كان أهمها وجود أثر ذي داللة إحصائية لجدارات التفكير االستراتيجي في بناء املنظمة الذك

إلى اختبار تأثير القيادة االستراتيجية من حيث )القائد الكاريزمي، والقائد الرؤيوي، والقائد وكيل التغيير،   Abu Bakir (2017)فيما سعت دراسة   •

الدرا  األردني، وأفصحت  العام  القطاع  الريادي من حيث )االستباقية، واالبتكار، واملخاطرة( على موظفي  التوجه  بناء  الخادم( في  سة عن والقائد 

لدى   -من مجمل أبعاد ريادة األعمال-ذي داللة إحصائية ألساليب القيادة )الكاريزمية، والتغييرية، والخدمية( على ُبعد االستباقية فقط  وجود أثر  

( عددها  عشوائية  بـ500عينة  تمثلت  والتي  األساسية  الخدمات  توفير  عن  املسؤولة  العام  القطاع  منظمات  في  العاملين  من   
ً
فردا )الصحة،   ( 

 يم، والزراعة، وغيرها(.  والتعل

التي تم تطبيقها على مديري الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في والية الغوس في نيجيريا إلى وجود أثر معنوي   ME   (2018وتوصلت دراسة ) •

 ألدوات اإلدارة االستراتيجية لتحسين األداء للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في والية الغوس.  

دراسة   • االسترات  Wafula & Muathe (2019)أما  اإلدارة  تأثير  لقياس  وتنفيذ سعت  االستراتيجية،  وصياغة  البيئي،  )املسح  حيث  من  يجية 

راسة إلى االستراتيجية، وتقييم االستراتيجية( على أداء الحكومات املفوضة مع التركيز بشكل خاص على منطقة توركانا في كينيا، وأشارت نتائج الد

دارة االستراتيجية )تنفيذ االستراتيجية،  اإل ومة منطقة توركانا، وجاء ُبعدي  أن اإلدارة االستراتيجية بداللة أبعادها تؤثر بشكل إيجابي على أداء حك

 لدى طواقم 
ً
 دارات الفنية في الحكومات املفوضة.  اإل وصياغة االستراتيجية( األعلى تأثيرا

دراسة   • هدفت  وتأثير   Rustamadji & Omar (2019)بينما  التنظيمي،  االلتزام  العمل من خالل  أداء  االستراتيجية على  اإلدارة  تأثير  إلى معرفة 

االسترا  اإلدارة  أن  إلى  نتائجها  بأندونيسيا، وأشارت  املحمدية  العاملين في جامعة  أداء  التنظيمي على  وااللتزام  تيجية وااللتزام  اإلدارة االستراتيجية 

 تمعان( على أداء العاملين في الجامعات التي ُبحثت. التنظيمي يؤثران )منفردان ومج

والتي هدفت إلى قياس أثر اإلدارة االستراتيجية من حيث )التحليل البيئي، وصياغة    Ibrahim & Musa (2020)أما الدراسة التي قام بها كل من   •

ال املنظمات  تطوير  االستراتيجية( على  وتقييم  االستراتيجية،  وتنفيذ  وقد  االستراتيجية،  والشفافية(  واملساءلة،  الخدمة،  )جودة  دولية من حيث 

لإلد ايجابي  اثر  وجود  الى  كذلك  الدراسة  توصلت  كما  الشفافية،  على  وكذلك  املساءلة،  على  تأثير  لها  االستراتيجية  اإلدارة  أن  إلى  ارة توصلت 

الدول  في  العاملة  الدولية  املنظمات  تقدمها  التي  الخدمة  جودة  على  إفريقيا    االستراتيجية  غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة  في  األعضاء 

(ECOWAS  .) 

دراسة   • جاءت  حين  وتنفيذ   Phina (2020)في  االستراتيجية،  وصياغة  االستراتيجية،  )األهداف  حيث  من  االستراتيجية  اإلدارة  أثر  الختبار 

( موظف في عشر شركات تصنيع في جنوب شرق نيجيريا، وخلصت الدراسة  300االستراتيجية، وتقييم االستراتيجية( على األداء التنظيمي في لدى )

 معنوي كبير على األداء التنظيمي.  إلى أن اإلدارة االستراتيجية لها تأثير

إلى وجود أثر للقيادة االستراتيجية على املمارسات األخالقية بين األفراد والعاملين في املنظمات الدوائية   Amayreh (2020)فيما أشارات دراسة   •

االستر  القيادة  توظيف  نحو  األولية  الخطوة  هي  التغيير  إدارة  بأن  الدراسة  أوصت  كما  األردن،  املمارسات في  الى  تقودها  والتي  املنظمة  في  اتيجية 

املن  في  واألعمال  القيادة  في  األخالق  تجاه  العاملين  وإدراك  بوعي  تتعلق  التي  بالجوانب  االهتمام  زيادة  بضرورة  أوصت  وكذلك  ظمات  األخالقية، 

 العاملة في مجال األدوية. 

اإللكترونية من حيث )املوارد اإلدارية، واملوارد التقنية، واملوارد البشرية( في املنظمات للكشف عن تأثير اإلدارة     Abbas (2020)وجاءت دراسة   •

ال املنافسة  في ظل وجود  الجماعي(  والذكاء  الذكية،  والعمليات  املستمر،  والتعلم  االستراتيجية،  والرؤية  البيئة،  )فهم  بعناصرها  تعليمية الذكية 

، وأشارت نتائجها إلى  129عاملين في شركة آسيا سيل في مدينة كربالء في العراق، والبالغ عددهم )كمتغير معدل وتم تطبيقها على عدد من ال
ً
( فردا

 أن املنافسة التعليمية تعدل العالقة اإليجابية بين اإلدارة اإللكترونية واملنظمات الذكية.  

 : منهجية الدراسة

تم   أسئلتها،  على  واإلجابة  الدراسة  من  الغرض  بلتحقيق  واملتمثلة  الدراسة  موضوع  الظاهرة  لوصف  التحليلي  الوصفي  املنهج  دارة اإل اعتماد 

 االستراتيجية وأثرها على بناء املنظمة الذكية، بوجود القيادة االستراتيجية كمتغير معدل في شركات صناعة األدوية األردنية.
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 مجتمع وعينة الدراسة:  

( شركة، وذلك حسب "التقرير السنوي الصادر عن االتحاد األردني  21ة األردنية والتي بلغ عددها )تكون مجتمع الدراسة من شركات صناعة األدوي

( شركة 17( من هذه الشركات لم توافق على املشاركة، وبناء على ذلك تم شمول )4ال أن )إ " وقد تم شمولها جميعها بالدراسة. 2020ملنتجي األدوية لعام 

 شكلت عينة الدراسة.  

 (: *قائمة شركات صناعة األدوية األردنية 1جدول )

 الشركة  # الشركة  #

 شركة الرام للصناعات الدوائية  10 الشركة األردنية إلنتاج األدوية  1
 فيالدلفيا للصناعات الدوائية 11 ردن األ شركة نهر  2

 تقان للصناعات الدوائية إشركة  12 الشركة الثالثية لصناعة األدوية  3

 الشركة الدولية للصناعات الدوائية  13 شركة عمان للصناعات الدوائية  4

 التقدم للصناعات الدوائية  14 دوية األ الشركة املتحدة لصناعة   5

 سافي فرما للصناعات الدوائية  15 شركة الحياة للصناعات الدوائية  6

 شركة جرش للصناعات الدوائية  16 الطبية دنية السويدية للمنتجات ر األ  7

 شركة سنا للصناعات الدوائية  17 الشرق األوسط للصناعات الدوائية  8

  الشركة الجديد للصناعات الدوائية  9

 *املصدر: وزارة الصناعة والتجارة األردنية           

 : وحدة املعاينة

(  168اآلتية )مدير، نائب أو مساعد مدير( من مستوى اإلدارة الوسطى، حيث بلغ عددهم )تكونت وحدة املعاينة من جميع من يشغلون املناصب  

، وذلك وفقا لكشوفات إدارة املوارد البشرية في الشركات ال )
ً
 (. توزيعها بناء على املسمى الوظيفي.  2( التي بحثت ويوضح الجدول )17مديرا

لك ألنهم حلقة الوصل بين اإلدارة العليا وإدارة الخط األول واملستويات غير اإلدارية، وكذلك وقد تم اختيار املديرين من هذا املستوى اإلداري وذ

االستراتي قيادتهم  اإلدارية من خالل  بأداء وحداتهم  ومعنيون كذلك  االستراتيجية،  اإلدارة  في جميع عمليات  العليا  اإلدارة  الحكيمة  هم شركاء مع  جية 

 دارية األدنى في الهيكل التنظيمي للشركة.لجميع العاملين في املستويات اإل 

 (: وحدة املعاينة والتحليل 2جدول )

 املجموع  نائب أو مساعد مدير  مدير

97 71 168 

 *املصدر: من إعداد الباحثتان وباالعتماد على البيانات التي تم جمعها 

( استبانة صالحة  141%(، منها )88.7استبانة، وبنسبة استرداد بلغت )(  149( استبانة على أفراد وحدة املعاينة، أسترد منها )168وقد تم توزيع )

 %( من االستبانات املوزعة. 83.9للتحليل اإلحصائي أي ما نسبته )

 : مصادر جمع البيانات

 تم جمع البيانات واملعلومات املرتبطة بمتغيرات الدراسة وأبعادها باالعتماد على املصادر اآلتية: 

 الثانوية املصادر  •

الكتب واملقاالت تم تغطية املادة العلمية وبناء اإلطار النظري لهذه الدراسة من خالل االطالع على األدبيات املتوفرة باللغتين العربية واألجنبية في  

االستراتيجي )اإلدارة  الدراسة:  بمتغيرات  بحثت  جميعها  والتي  اإلنترنت  شبكة  على  متوفر  هو  وما  املحكمة،  الذكية والدوريات  واملنظمة  بأبعادها،  ة 

 بأبعادها، والقيادة االستراتيجية(، حيث تم جمعها من مصادرها بشكل مباشر وتوثيقها.  

 :املصادر األولية •

دارة االستراتيجية في بناء املنظمة  اإل بالبيانات التي تم الحصول عليها من خالل استبانة تم تطويرها ألغراض املعالجة التحليلية ملعرفة أثر    تتمثلو 

 وذلك في شركات صناعة األدوية األردنية. 
ً
 معدال

ً
 الذكية عندما يكون القيادة االستراتيجية دورا

  :اختبار ثبات أداة الدراسة

( لقياس مدى املوثوقية واالتساق الداخلي بين فقرات كل متغير من متغيرات الدراسة، Cronbach’s Alphaعتماد على معامل كرونباخ ألفا )تم اال 

( رقم  )3والجدول  بين  تراوحت  الدراسة  متغيرات  لجميع  الفا  نتائج كرونباخ  أن  يوضح   )0.801-0.890( أعلى من  النسبة  وتعتبر مقبولة   (%70( وهذه 

والزعبي،   والنجار  )النجار   على 
ً
اعتمادا واالتساق 151، ص.  2017وذلك  بالثبات  تتسم  بأبعادها  املتغيرات  لجميع  االستبانة  أن فقرات  يدل على  ( مما 

 . الداخلي
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 (: نتائج معامل االتساق الداخلي كرونباخ الفا3جدول )

 معامل كرونباخ الفا  املجال  الرقم

 املتغير املستقل )اإلدارة االستراتيجية( 

 0.801 املسح البيئي  1

 0.867 صياغة االستراتيجية  2

 0.830 تنفيذ االستراتيجية  3

 0.825 الرقابة والتقييم  4

 املتغير التابع )املنظمة الذكية( 

 0.832 التعلم املستمر  5

 0.862 التكيف  6

 0.829 الذكاء الجماعي  7

 املعدل )القيادة االستراتيجية( املتغير 

 0.890 القيادة االستراتيجية  8

 على نتائج التحليل اإلحصائي 
ا
 *املصدر : من إعداد الباحثتان اعتمادا

 نتائج التحليل االحصائي  

: نتائج التحليل الوصفي لخصائص عينة الدراسة
ا
   :أوال

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الشخصية والوظيفية لوحدة املعاينة  :(4جدول )

 النسبة املئوية %  التكرار  الفئة  املتغير 

 % 69.5 98 ذكور  النوع االجتماعي )الجنس( 

 % 30.5 43 إناث 

 

 

 الُعمر 

 % 2.8 4 35أقل من  -30

 % 49.6 70 40أقل من  -35

 % 29.8 42 45أقل من -40

 % 17.7 25 سنة فأكثر  45

 

 املؤهل العلمي 

 % 57.4 81 بكالوريوس

 % 35.5 50 ماجستير 

 %7.1 10 دكتوراه 

 

 

 سنوات الخبرة 

 

 % 00.0 0 سنوات  5أقل من 

 % 19.9  28 سنوات  10أقل من  –5

 % 51.1 72 سنة  15أقل من  -10

 % 29 41 سنة فأكثر  15

 املسمى الوظيفي 

 

 %58.2 82 مدير

 %41.8 59 نائب أو مساعد مدير 

 على نتائج التحليل اإلحصائي           
ا
 *املصدر: من إعداد الباحثتان اعتمادا

( رقم  الجدول  بالنوع  4يبين  املتعلقة  النتائج  أظهرت  املعاينة حيث  لوحدة  والوظيفية  الشخصية  الخصائص  الدراسة حسب  أفراد عينة  توزيع   )

أعلى من   كانت  الذكور  نسبة  أن عدد  نسبته )اإل االجتماعي  ما  الذكور  ل 
ّ
شك أما  69.5ناث، حيث  الكلية،  العينة  )اإل %( من  نسبتها  كانت  %(، 30.5ناث 

إلى أن الغالبية ممن يشغلون املناصب اإلدارية في "شركات صناعة األدوية األردنية" هم من الذكور. أما من حيث العمر، حيث بّينت   وتشير هذه األرقام

( الدراسة كانت من  العمرية ألفراد عينة  الفئات  أكبر  أن  أقل من    35النتائج  الشركات 49.6سنة(، وحصلت على نسبة )  40الى  أن  %(، وهذا يدل على 

املطلو املب الزمنية  الفئة العمرية تتوافق مع الفترة  أن هذه  الخبرة واملهارة والوعي، كما  اإلدارية ألصحاب  بة للتحضير حوثة حريصة على تقليد املناصب 

عينة يحملون الستالم أي منصب إداري وقيادي. ويوضح الجدول كذلك توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي، حيث يبين الجدول أن غالبية أفراد ال

%(، فيما  35.5%( من إجمالي أفراد العينة، تالها حملة شهادة )املاجستير( بنسبة مئوية )57.4الشهادة الجامعية )البكالوريوس(، حيث بلغت نسبتهم )

صناعة األدوية األردنية" يحملون  %(، وهذا يدل على أن جميع من يشغلون املناصب اإلدارية في "شركات  7.1)  ه غت نسبة من يحملون درجة الدكتورا بل

. أما من حيث درجات جامعية ومؤهلين لتأدية املهام واألنشطة املوكلة إليهم، وكذلك لديهم القدرة على التغيير والتطوير واستخدام التقنيات املتقدمة 

%( وهذا مؤشر على 51.1سنة(، وبنسبة مئوية بلغت )  15أقل من    -10سنوات الخبرة ألفراد العينة، تبين أن النسبة األعلى جاءت ملن خبرتهم العملية )

( 5عن )  أن شركات صناعة األدوية األردنية توفر الظروف املالئمة للعاملين فيها بحيث يستمرون بالعمل لعدة سنوات وحسب النتائج في الجدول زادت
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أ  لوحظ  الوظيفي، حيث  املسمى  من حيث  العينة  أفراد  توزيع  الجدول  يبين  كما  )سنوات.  عددهم  بلغ  حيث  األكبر،  الفئة  لت 
ّ
شك )مدير(  فئة  (  82ن 

 %(.41.8( وبنسبة )59%( ، فيما بلغ عدد من يشغلون منصب )نائب أو مساعد مدير( )58.2وبنسبة )

 
ا
  :نتائج التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة :ثانيا

افات املعيارية )الكلية( ملتغيرات الدراسة :(5جدول )  املتوسطات الحسابية واالنحر

املتوسط   الُبعد  #

 الحسابي

 األهمية النسبية  االنحراف املعياري 

 مرتفعة  0.928 3.89 املسح البيئي  1

 مرتفعة  0.725 4.09 صياغة االستراتيجية  2

 مرتفعة  0.650 4.24 تنفيذ االستراتيجية  3

 مرتفعة  0.857 4.08 الرقابة والتقييم  4

 مرتفعة  4.08 املتوسط الحسابي العام لإلدارة االستراتيجية 

 مرتفعة  0.958 3.86 التعلم املستمر  5

 مرتفعة  0.942 3.87 التكّيف  6

 مرتفعة  0.975 4.10 الذكاء الجماعي  7

 مرتفعة  3.94 املتوسط الحسابي العام للمنظمة الذكية 

 مرتفعة  4.21 املتوسط الحسابي العام للقيادة االستراتيجية

 على نتائج التحليل اإلحصائي 
ا
 *املصدر: من إعداد الباحثتان اعتمادا

للمتغير  ( املتوسطات الحسابية واالنحراف املعيارية ملتغيرات الدراسة، حيث يتضح من الجدول أن املتوسط الحسابي العام  5تبّين نتائج الجدول )

الفرعية مجتمعه بلغ ) الفرعي "تنفيذ االستراتيجية" باملرتبة األولى، 4.08املستقل "اإلدارة االستراتيجية" بأبعاده  (، وبأهمية نسبية مرتفعة، وجاء الُبعد 

( وبلغ  األبعاد  بقية  من  أعلى  حسابي  متوسط  على  حصل  الثانية4.24حيث  باملرتبة  تبعه  مرتفعة،  النسبية  وأهميته  "صياغة    (،  الفرعي  الُبعد 

(، وبأهمية نسبية مرتفعة، وجاء الُبعد الفرعي "الرقابة والتقييم" في املرتبة الثالثة، حيث بلغ متوسطه  4.09االستراتيجية" حيث بلغ املتوسط الحسابي )

( في  4.08الحسابي  البيئي"  "املسح  الفرعي  الُبعد  جاء  حين  في  مرتفعة،  نسبية  وبأهمية  حسابي (،  متوسط  أدنى  على  حاز  وقد  واألخيرة  الرابعة  املرتبة 

د  (، وبأهمية نسبية مرتفعة كذلك. وتعكس هذه النتائج وجهة نظر املستجيبين إلى مدى حرص "شركات صناعة األدوية األردنية" على تطبيق أبعا 3.89)

 اإلدارة االستراتيجية وبدرجة مرتفعة. 

(، وبأهمية نسبية مرتفعة، وجاء  3.94العام للمتغير التابع "املنظمة الذكية" بأبعاده الفرعية مجتمعه بلغ ) كما يبين الجدول أن املتوسط الحسابي

األبعاد وبلغ ) أعلى من بقية  األولى، حيث حصل على متوسط حسابي  باملرتبة  الجماعي"  "الذكاء  الفرعي  )4.10الُبعد  (  0.975(، وبانحراف معياري قدره 

مرتف  هوأهميت )النسبية  له  الحسابي  املتوسط  بلغ  حيث  "التكّيف"  الفرعي  الُبعد  الثانية  باملرتبة  تبعه  )3.87عة،  قدره  معياري  وبانحراف   ،)0.942 )

( أدنى متوسط حسابي  حاز على  وقد  واألخيرة  الثالثة  املرتبة  في  املستمر"  "التعلم  الفرعي  الُبعد  حّل  حين  في  نسبية مرتفعة،  وانحراف 3.86وبأهمية   ،)

 ( وبأهمية نسبية مرتفعة كذلك.0.958ي بلغ )معيار 

(، ويشير ذلك إلى أن تصورات املستجيبين كانت مرتفعة تجاه  4.21كما يتضح أن املتوسط الحسابي للمتغير املعّدل )القيادة االستراتيجية( بلغ )

 .القيادة االستراتيجية في شركات صناعة األدوية األردنية

: نتائج اختبار فرضيات ال
ا
 : دراسةثالثا

" األولى:  الرئيسية  معنوية   الفرضية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  وصياغة   (α=0.05)ال  البيئي،  )املسح  االستراتيجية  لإلدارة 

ركات صناعة االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في بناء املنظمة الذكية )التعلم املستمر، والتكّيف، والذكاء الجماعي( في ش

 األدوية األردنية"

 نتائج اختبار أثر اإلدارة االستراتيجية في املنظمة الذكية  :(6جدول )

 )aCoefficient(جدول املعامالت  ANOVAتحليل التباين  ملخص النموذج     املتغير التابع

R 2R DF F  Sig (F). قيمة   البيان

Beta 

الخطأ 

 املعياري 

T Sig t 

املنظمة  

 الذكية  

 

a.912 .832 4 168.816 b.000 026. 2.254 242. - الثابت 

 000. 10.658 035. 445. املسح البيئي  136

 000. 8.604 075. 451. صياغة االستراتيجية  140

 001. 3.541 074. 173. تنفيذ االستراتيجية 

 000. 6.972 050. 329. الرقابة والتقييم 

 على نتائج 
ا
 التحليل اإلحصائي *املصدر: من إعداد الباحثتان اعتمادا
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( أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بين املتغير املستقل )اإلدارة االستراتيجية(، واملتغير التابع )املنظمة الذكية( مجتمعة قد بلغت  6يبين الجدول )

وهذا يشير إلى   ،(0.832بلغت قيمته )( حيث  R2يجابية قوية، وكذلك يبين الجدول قيمة معامل التحديد )إ ( مما يدل على وجود عالقة ارتباط  0.912)

 %( ُينسب لعوامل أخرى. 16.8%، و أن ما نسبته )83.2أن املتغير املستقل يؤدي إلى حدوث تغير في املتغير التابع بنسبة 

( قيمة  أن  االنحدار  تباين  تحليل  من جدول  )F= 168.816ويتضح  داللة  مستوى  عند  املحسوبة   )sig(f=)0.000  على تدل  والتي  مالءمة (   مدى 

إذا كانت قيمة مستوى الداللة املعنوية لـ)  ،النموذج الختبار االنحدار  وأن النموذج معنوي 
ً
اعتبار النموذج مالئما ( أقل من Fوتنص قاعدة القرار على 

 لتحليل أثر اإلدارة االستراتيجية على املنظمة الذكية في "شركات0.05)
ً
 صناعة األدوية األردنية". (، وبناًء على ذلك  يعتبر النموذج مالئما

املعامالت   )  Coefficientsأما جدول  قيم  أظهر  والرقابة tفقد  االستراتيجية،  وتنفيذ  االستراتيجية،  البيئي، وصياغة  لكل من )املسح  املحسوبة   )

( وعلى التوالي. 0.000,  0.001،  0.000,  0.000بلغ )  sig(، عند مستوى داللة معنوية  6.972،  3.541،  8.604،  10.658والتقييم(، والتي بلغت على التوالي )

املتعلقة بـ) الداللة املعنوية لـ)tوبالرجوع إلى ما نّصت عليه قاعدة القرار  الفرضية الصفرية عندما تكون قيمة مستوى  ( أقل من t( والتي مفاُدها رفض 

 لجميع املتغيرات املستقلة، وقبول الفر   ،(0.05)
ً
حصائية عند إ ضية البديلة  والتي تنص على: "يوجد أثر ذو داللة  سيتم رفض الفرضية الصفرية  كليا

معنوية   داللة  على    (α=0.05)مستوى  والتقييم(  والرقابة  االستراتيجية،  وتنفيذ  االستراتيجية،  وصياغة  البيئي،  )املسح  بأبعادها  االستراتيجية  لإلدارة 

  .املنظمة الذكية بأبعادها )التعلم املستمر، والتكّيف، والذكاء الجماعي( في شركات صناعة األدوية األردنية"

 قيم املعامالت املعيارية
ً
والتي تشير إلى ترتيب عناصر اإلدارة االستراتيجية من حيث تأثيرها على املنظمة الذكية، حيث    Beta  ويوضح الجدول أيضا

 على املنظمة الذكية كان ُبعد صياغة االستراتيجية حيث بلغت قيمة 
ً
(، ثّم حّل في املرتبة الثانية ُبعد املسح البيئي حيث 0.451) Betaتبّين أن أعالها تأثيرا

بلغت قيمة  Beta  (0.445بلغت قيمة   والتقييم حيث  الرقابة  ُبعد  الثالثة  املرتبة  ثّم تاله في   ،)Beta  (0.329 أقل تنفيذ االستراتيجية وهو  ُبعد  (، وعِقبه 

 على املنظمة الذكية وبلغت قيمة 
ً
 Beta (0.173 .)األبعاد تأثيرا

 الرئيسية األولى نتائج اختبار الفرضيات الفرعية املنبثقة عن الفرضية 

معنوية   • مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال  األولى:  الفرعية  وصياغة    (α=0.05)الفرضية  البيئي،  )املسح  االستراتيجية  لإلدارة 

 االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في التعلم املستمر في شركات صناعة األدوية األردنية 

 نتائج اختبار أثر اإلدارة االستراتيجية في التعلم املستمر  :(7جدول )

 )aCoefficient(جدول املعامالت  ANOVAتحليل التباين  ملخص النموذج   املتغير التابع 

R 2R DF F  Sig (F). قيمة   البيان
Beta 

الخطأ 

 املعياري 

T Sig t 

التعلم  

 املستمر  

a.883 .780 4 120.527 b.000 009. 2.644 326. - الثابت 

 000. 10.051 048. 481. املسح البيئي  136

 000. 4.501 100. 270. صياغة االستراتيجية  140

 005. 2.831 099. 158. تنفيذ االستراتيجية 

 000. 7.742 068. 418. الرقابة والتقييم 

 على نتائج 
ا
 التحليل اإلحصائي *املصدر: من إعداد الباحثتان اعتمادا

( الجدول  بلغت  7يبين  قد  املستمر(  )التعلم  التابع  املتغير  وُبعد  االستراتيجية(،  )اإلدارة  املستقل  املتغير  بين  بيرسون  االرتباط  معامل  قيمة  أن   )

وهذا يشير إلى   ،(0.780( حيث بلغت قيمته )R2مما يدل على وجود عالقة ارتباط ايجابية قوية، وكذلك يبين الجدول قيمة معامل التحديد )  (0.883)

 %( ُيعزى ملتغيرات أخرى.22%، و أن ما نسبته )78املتغير املستقل يؤدي إلى حدوث تغير في ُبعد املتغير التابع )التعلم املستمر( بنسبة  أن

( قيمة  أن  االنحدار  تباين  تحليل  من جدول  )F=120.527ويتضح  داللة  مستوى  عند  املحسوبة   )sig(f=)0.000 مالءمة مدى  على  تدل  والتي    )

 لتحليل أثر اإلدارة االستراتيجية على التعلم املستمر في "شركات    Fوبالرجوع إلى قاعدة القرار املتعلقة بـ    ،النموذج الختبار االنحدار
ً
يعتبر النموذج مالئما

 صناعة األدوية األردنية". 

املعامالت   )  Coefficientsأما جدول  قيم  أظهر  البيئي، وصtفقد  لكل من )املسح  املحسوبة  والرقابة (  االستراتيجية،  وتنفيذ  االستراتيجية،  ياغة 

( وعلى التوالي. 0.000, 0.005، 0.000,  0.000بلغ )  sig(، عند مستوى داللة معنوية  7.742  ،2.831،  4.501، 10.051والتقييم(، والتي بلغت على التوالي )

 لجميع املتغيرات املستقلة، وقبول الفرضية البديلة  والتي تنص على: "يوجد tـ)  وبالرجوع قاعدة القرار املتعلقة ب
ً
( سيتم رفض الفرضية الصفرية كليا

لإلدارة االستراتيجية بأبعادها )املسح البيئي، وصياغة االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية،    (α=0.05)حصائية عند مستوى داللة معنوية  إ أثر ذو داللة  

 والرقابة والتقييم( على التعلم املستمر في شركات صناعة األدوية األردنية".

املعيارية   املعامالت   قيم 
ً
أيضا الجدول  املستمر،   Betaكما يوضح  التعلم  تأثيرها على  اإلدارة االستراتيجية من حيث  إلى ترتيب عناصر  والتي تشير 

املستمر كان التعلم   على 
ً
تأثيرا أعالها  أن  تبّين  بلغت قيمة    حيث  البيئي حيث  املسح  الرقابة والتقييم Beta  (0.481ُبعد  ُبعد  الثانية  املرتبة  ثّم حّل في   ،)
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بلغت قيمة   بلغت قيمة  Beta  (0.418حيث  ُبعد صياغة االستراتيجية حيث  الثالثة  املرتبة  تنفيذ االستراتيجية Beta  (0.270(، ثّم تاله في  ُبعد  (، وعِقبه 

 عل
ً
 Beta (0.158 .)ى التعلم املستمر وبلغت قيمة وهو أدناها تأثيرا

معنوية   • مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  "ال  الثانية  الفرعية  وصياغة    (α=0.05)الفرضية  البيئي،  )املسح  االستراتيجية  لإلدارة 

 االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في التكّيف في شركات صناعة األدوية األردنية" 

 نتائج اختبار أثر اإلدارة االستراتيجية في التكيف  :(8جدول )

 )aCoefficient(جدول املعامالت  ANOVAتحليل التباين  ملخص النموذج   املتغير التابع 

R 2R DF F  Sig (F). قيمة   البيان

Beta 

الخطأ 

 املعياري 

T Sig t 

 

 التكيف  

a.859 .738 4 95.565 b.000 057. 1.921 369. - الثابت 

 000. 10.233 054. 535. املسح البيئي  136

 004. 2.928 114. 192. صياغة االستراتيجية  140

 037. 2.108 112. 129. تنفيذ االستراتيجية 

 000. 6.465 077. 381. الرقابة والتقييم 

 على نتائج التحليل اإلحصائي 
ا
 *املصدر: من إعداد الباحثتان اعتمادا

مما  (0.859)( أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بين املتغير املستقل )اإلدارة االستراتيجية(، وُبعد املتغير التابع )التكيف( قد بلغت 8يبين الجدول )

في (, وهذا يشير إلى أن التغير  0.738( حيث بلغت قيمته )R2يدل على وجود عالقة ارتباط ايجابية قوية، وكذلك يبين الجدول قيمة معامل التحديد )

%( من التغير ُيفسر بمتغيرات  26.2%، وأن ما نسبته )73.8عناصر اإلدارة االستراتيجية يؤدي إلى إحداث تغير في ُبعد املنظمة الذكية )التكّيف( وبنسبة 

 أخرى. 

 إلى قاعدة القرار السابقة sig(f=)0.000( املحسوبة عند مستوى داللة )F=95.565ويتضح من جدول تحليل تباين االنحدار أن قيمة )
ً
(  واستنادا

 لتحليل أثر اإلدارة االستراتيجية على التكيف في شركات صناعة األدوية األرد Fالخاصة بـ 
ً
 نية.يمكن التأكيد على معنوية االنحدار، وأن النموذج مالئما

املعامالت   )  Coefficientsأما جدول  قيم  أظهر  البيtفقد  لكل من )املسح  املحسوبة  والرقابة  (  االستراتيجية،  وتنفيذ  االستراتيجية،  ئي، وصياغة 

( وعلى التوالي.  0.000,  0.037،  0.004,  0.000بلغ )  sig(، عند مستوى داللة معنوية  6.465،  2.108،  2.928،  10.233والتقييم(، والتي بلغت على التوالي )

 على قاعدة القرار املتعلقة بـ)
ً
 لجميع املتغيرات املستقلة، وقبول الفرضية البديلة  والتي تنص على: "يوجد tواستنادا

ً
( سيتم رفض الفرضية الصفرية كليا

لإلدارة االستراتيجية بأبعادها )املسح البيئي، وصياغة االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية،    (α=0.05)حصائية عند مستوى داللة معنوية  إ أثر ذو داللة  

 والرقابة والتقييم( على التكيف في شركات صناعة األدوية األردنية". 

 قيم املعامالت املعيارية  
ً
والتي تشير إلى ترتيب عناصر اإلدارة االستراتيجية من حيث تأثيرها على ُبعد التكّيف، حيث    Betaكما يوضح الجدول أيضا

 على التكّيف كان ُبعد املسح البيئ
ً
(، ثّم حّل في املرتبة الثانية ُبعد الرقابة والتقييم حيث بلغت قيمة 0.535) Betaي حيث بلغت قيمة تبّين أن أعالها تأثيرا

Beta (0.381 ثّم تاله في املرتبة الثالثة ُبعد صياغة االستراتيجية حيث بلغت قيمة ،)Beta (0.192 على 
ً
(، وعِقبه ُبعد تنفيذ االستراتيجية وهو أدناها تأثيرا

 Beta (0.129 .)يمة التكّيف وبلغت ق

معنوية   • مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  "ال  الثالثة  الفرعية  وصياغة    (α=0.05)الفرضية  البيئي،  )املسح  االستراتيجية  لإلدارة 

 االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( في الذكاء الجماعي في شركات صناعة األدوية األردنية" 

 نتائج اختبار أثر اإلدارة االستراتيجية في الذكاء الجماعي  :(9جدول )

 )aCoefficient(جدول املعامالت  ANOVAتحليل التباين  ملخص النموذج   املتغير التابع 

R 2R DF F  Sig 
(F). 

قيمة   البيان
Beta 

الخطأ 

 املعياري 

T Sig t 

 

الذكاء  

 الجماعي  

a.964 .928 4 440.704 b.000 128. 128. 128. - الثابت 

 019. 019. 019. 148. املسح البيئي  136

 039. 039. 039. 991. صياغة االستراتيجية  140

 039. 039. 039. 218. تنفيذ االستراتيجية 

 027. 027. 027. 038. الرقابة والتقييم 

 على نتائج 
ا
 التحليل اإلحصائي *املصدر: من إعداد الباحثتان اعتمادا

( الجدول  بلغت 9يبين  قد  الجماعي(  )الذكاء  التابع  املتغير  وُبعد  االستراتيجية(،  )اإلدارة  املستقل  املتغير  بين  بيرسون  االرتباط  معامل  قيمة  أن   )

 وهذا يشير إلى أن  ،(0.928( حيث بلغت قيمته )2Rمما يدل على وجود عالقة ارتباط ايجابية قوية، وكذلك يبين الجدول قيمة معامل التحديد ) )0.964(
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%( من التغير 7.2%، وأن ما نسبته )92.8التغير في عناصر اإلدارة االستراتيجية يؤدي إلى حدوث تغير في ُبعد املنظمة الذكية )الذكاء الجماعي( وبنسبة  

 يمكن أن يعود ملتغيرات أخرى..

(، وعليه يمكن االستنتاج بمالءمة sig(f=)0.000( املحسوبة عند مستوى داللة )F=440.704ويتضح من جدول تحليل تباين االنحدار أن قيمة )

 نموذج االنحدار ومعنوية األثر للمتغير املستقل بأبعاده على ُبعد الذكاء الجماعي في "شركات صناعة األدوية األردنية"

املعامالت   )  Coefficientsأما جدول  قيم  أظهر  االستراتيجية،  tفقد  البيئي، وصياغة  لكل من )املسح  املحسوبة  والرقابة (  االستراتيجية،  وتنفيذ 

( وعلى التوالي.  0.217,  0.000، 0.000, 0.000بلغ )  sig(، عند مستوى داللة معنوية  1.240، 6.821،  28.955،  5.435والتقييم(، والتي بلغت على التوالي )

( قرار  قاعدة  و tووفق  البيئي،  )املسح  املستقلة  للمتغيرات   
ً
جزئيا الصفرية  الفرضية  سيتم رفض  وقبول  (  االستراتيجية(،  وتنفيذ  االستراتيجية،  صياغة 

البديلة والتي تنص على:   الفرعية  أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة معنوية  الفرضية  بأبعادها )املسح      (α=0.05)"يوجد  لإلدارة االستراتيجية 

. أما ُبعد املتغير املستقل )الرقابة والتقييم(  البيئي، وصياغة االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية( على الذكاء الجماعي في شركات صناعة األدوية األردنية"

 ييم على الذكاء الجماعي في شركات صناعة األدوية األردنية.فسيتم قبول الفرضية الصفرية والتي تفيد بعدم وجود أثر لُبعد الرقابة والتق

املعيارية   املعامالت   قيم 
ً
أيضا الجدول  الجماعي،   Betaكما يوضح  الذكاء  تأثيرها على  اإلدارة االستراتيجية من حيث  إلى ترتيب عناصر  والتي تشير 

االس ُبعد صياغة  كان  الجماعي  الذكاء  على   
ً
تأثيرا أعالها  أن  تبّين  قيمة  حيث  بلغت  تنفيذ Beta  (0.991تراتيجية حيث  ُبعد  الثانية  املرتبة  في  حّل  ثّم   ،)

(، وعِقبه ُبعد الرقابة والتقييم 0.148)  Beta(، ثّم تاله في املرتبة الثالثة ُبعد املسح البيئي حيث بلغت قيمة  0.218)  Betaاالستراتيجية حيث بلغت قيمة  

 على الذكاء الجماعي وبلغت قيمة 
ً
 Beta (0.038 .)وهو أدناها تأثيرا

الثانية الرئيسية  الفرضية  داللة  :  اختبار  ذو  أثر  يوجد  معنوية  إ"ال  مستوى  عند  أثر    (α=0.05)حصائية  تعديل  في  االستراتيجية  دارة  اإل للقيادة 

 مجتمعة في بناء املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركات صناعة األدوية األردنية" االستراتيجية بأبعادها 

( الهرمي  االنحدار  معامل  استخدام  من خالل  الثانية  الرئيسية  الفرضية  اختبار  للقيادة Hierarchical Regressionتم  املعدل  الدور  ( الختبار 

 دارة االستراتيجية مجتمعة في املنظمة الذكية ككل. اإل االستراتيجية في تعديل أثر أبعاد 

 (: نتائج االنحدار الهرمي لبيان الدور املعدل للقيادة االستراتيجية في تأثير االدارة االستراتيجية في املنظمة الذكية 10جدول )

  املتغير التابع

 املتغيرات املستقلة 

 

 الخطوة الثانية الخطوة األولى 
B  قيمةt 

 املحسوبة 

Sig t B  قيمةt 

 املحسوبة 

Sig t 

 

 

 

 

 املنظمة الذكية 

  اإلدارة االستراتيجية 
1.418 

 

 
10.720 

 
0.000 

 
2.173 

 
15.508 

 
.000 

 000. 4.118 139.  القيادة االستراتيجية 

 2R .634 .674 معامل التحديد

2R Δ .634 .040 
Δ F 240.501 16.958 

Sig Δ F .000 .000 

 على نتائج التحليل اإلحصائي 
ا
 *املصدر: من إعداد الباحثتان اعتمادا

وجود أثر ( نتائج تحليل االنحدار الهرمي القائم على نموذجين، إذ عكست نتائج النموذج األول املبنية على الخطوة األولى  10يعرض الجدول رقم )

(. 0.05( وهي أقل من )Sig  =0.000( وبمستوى داللة ) ΔF  =40.501ذو داللة إحصائية ملتغير اإلدارة االستراتيجية في املنظمة الذكية، حيث كانت قيمة )

( التحديد  قيمة معامل  كانت  )R 2 =0.634كما  نسبته  ما  االستراتيجية فسرت  اإلدارة  أن  إلى  يشير  وهذا  )املنظمة  %( من  63.4(،  في  الحاصل  التباين 

 الذكية( لدى "شركات صناعة األدوية األردنية".

( التحديد  قيمة معامل  ازدادت  االنحدار، حيث  لنموذج  االستراتيجية(  )القيادة  املعّدل  املتغير  ادخال  تم  الثانية  الخطوة  ازدادت  2Rوفي  ( حيث 

( قيمة4بنسبة  كانت  حيث   ،
ً
إحصائيا دالة  النسبة  وهذه   )%  ΔF =16.958( داللة  وبمستوى   )Sig  =0.000 لإلدارة املعنوي  األثر  اختالف  يؤكد  وهذا   )

 الختالف القيادة االستراتيجية. 
ً
 االستراتيجية في املنظمة الذكية تبعا

   (α=0.05)وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى  " :وعليه نرفض الفرضية الصفرية الرئيسية الثانية ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على

صناعة    دارة االستراتيجية بأبعادها مجتمعة في بناء املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في ظل وجود القيادة االستراتيجية كمتغير معدل في شركاتاإل أثر  

 .األدوية األردنية"

 مناقشة النتائج: 

 إلى نتائج التحليل الوصفي ملتغيرات الدراسة، و نتائج اختبار الفرضيات، تم التوصل  إلى النتائج التالية: 
ً
 استنادا
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العينة هي    بينت نتائج الدراسة أن غالبية العاملين في شركات صناعة األدوية األردنية التي ُبحثت هم من الذكور، وأن أكبر الفئات العمرية ألفراد •

 15-10سنة(، وأن أكثر العاملين من حملة شهادة البكالوريوس، وفيما يتعلق بسنوات الخبرة  كانت النسبة األعلى  للفئة )  40إلى أقل من    35من )

 سنة(.

االسترا  • وتنفيذ  االستراتيجية،  وصياغة  البيئي،  )املسح  بأبعاده  االستراتيجية  اإلدارة  متغير  ألبعاد  الوصفي  اإلحصاء  تحليل  نتائج  تيجية، أشارت 

األك االهتمام  درجة  وكانت  متباينة،  وبنسب  بدرجة مرتفعة  األبعاد  بهذه  تهتم  األردنية  األدوية  أن شركات صناعة  إلى  والتقييم(  لُبعد والرقابة  بر 

كافة   ومشاركة  دراية  بسبب  حسابي  متوسط  أعلى  على  االستراتيجية"  "تنفيذ  ُبعد  حصول  الباحثتان  وتعزو   ، االستراتيجية"  املستويات  "تنفيذ 

قد التقت  اإلدارية بعملية التنفيذ االستراتيجي، وذلك على غرار بقية مراحل اإلدارة االستراتيجية والتي قد يختص بها كوادر محددة دون غيرها. و 

( الكندري  دراسة  مع  الدراسة  الحكومية  2019هذه  والوزارات  الهيئات  في  االستراتيجية  اإلدارة  أهمية  على  الضوء  تسليط  في  دولة  (  في  العاملة 

 .( في إظهار أهمية اإلدارة االستراتيجية في املنظمات األهلية في قطاع غزة 2018الكويت ، وكذلك التقت مع دراسة الديراوي )

حوثة تولي  أشارت نتائج التحليل الوصفي ألبعاد متغير املنظمة الذكية بأبعاده )التعلم املستمر، والتكيف، والذكاء الجماعي( إلى أن الشركات املب •

 لهذه األبعاد وبنسب متباينة، حيث حصل ُبعد )الذكاء الجماعي(  على أعلى متوسط حسابي،
ً
 كبيرا

ً
جريت  اهتماما

ُ
ويشير ذلك إلى أن الشركات التي أ

ب األفكار االبداعية عليها الدراسة تعتمد على الطاقات والقدرات الجماعية لفرق عملها، باإلضافة إلى بذلها للجهود التي تمكنها من تشجيع وجذ

في  من كوادرها، وبلورة ذلك في تحسين مستويات األداء ورفع مستوى جودة آلية العمل، األمر الذي من شأنه تحسين سمعة الشركات لدى العمالء 

عوامل البيئية وفهم السوق وكذلك تشير النتائج إلى مدى اهتمام الشركات املبحوثة بتشخيص ال  .األسواق واستمراريتها وبقائها رغم شدة املنافسة

اهت النتائج  مستوى مرتفع من   التكيف. وأظهرت  العشوائية والغموض وزيادة قدرتها على  الناتجة عن  املخاطر  تقليل  الذي يمكنها من  مام األمر 

في ايجابي  تغيير  وإحداث  معها  للمتعاملين  مضافة  قيمة  توليد  أجل  من  وتعليمهم  فيها  العاملين  بتطوير  االستراتيجية    الشركات ً  السيناريوهات 

( حيث بلغ املتوسط الحسابي إلجابات أفراد عينة الدراسة على  2020وقد التقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة قرمش والنجار )  .املستقبلية

( الذكية  املنظمة  أبعاد  )جوال4.41فقرات  الفلسطينية  االتصاالت  شركة  في  مرتفعة  نسبية  وبأهمية  و (  والقعيد اختلف(.  الزعبي  دراسة  مع  ت 

 ( والتي أظهرت أهمية متوسطة ألبعاد املنظمة الذكية في شركات صناعة األدوية األردنية املدرجة في بورصة عمان،  2017)

يجية( قد حصل أوضحت نتائج تحليل آراء أفراد عينة الدراسة واملتمثلة باملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية أن متغير )القيادة االسترات •

وهذه النتيجة تدل على مدى وعي "شركات صناعة األدوية األردنية" بأهمية امتالك    .( وعلى أهمية نسبية مرتفعة4.21على متوسط حسابي بلغ )

ال النقلة  استراتيجية ناجحة للشركة، وتحقيق  الضرورية إلدارة  التفكير االستراتيجي  الذهنية واملعرفية، وممكنات  للقدرات  الشركة  نوعية  قيادة 

املستمر واستخدام أحدث التقنيات والتي هي من أهم خصائص املنظمة الذكية التي تطمح من إدارة تقليدية إلى إدارة حديثة قائمة على التعلم  

والتي سلطت الضوء على أهمية القيادة االستراتيجية في   Abu Bakir (2017)الشركات ان تصل اليها. والتقت هذه الدراسة في نتائجها مع دراسة  

( حيث أظهرت نتائج املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات  2018)أبو ردن    القطاع العام األردني، كما التقت مع دراسة

مرتفعة   نسبية  أهمية  االستراتيجية  القيادة  األردنية،  أبعاد  العامة  املساهمة  الصناعية  الشركات  والنجار في  قرمش  دراسة  مع  كذلك  والتقت 

 .االتصاالت الخلوية الفلسطينية( في ابراز أهمية القيادة االستراتيجية في شركة 2020)

لإلدارة االستراتيجية بأبعادها     (α=0.05)  "وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة معنوية أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى •

املنظمة الذكية بأبعادها )التعلم املستمر، والتكّيف، والذكاء )املسح البيئي، وصياغة االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( على  

األردنية األدوية  )"الجماعي( في شركات صناعة  الديراوي  نتائج دراسة  نتائجها مع  الدراسة في  اتفقت هذه  ( والتي أظهرت وجود عالقة 2018. وقد 

األ  املنظمات  اإلدارة االستراتيجية وأداء  بين   ارتباط ذات داللة إحصائية 
ً
املنظمات متغيرا وسيطا األمر مع    .هلية في قطاع غزة بوجود ريادة  وذات 

وتنفيذ   Phina (2020) دراسة االستراتيجية،  وصياغة  االستراتيجية،  )األهداف  بأبعادها  االستراتيجية  لإلدارة  أثر  وجود  نتائجها  بينت  والتي 

 Rustamadji  ( 2019)االستراتيجية، وتقييم االستراتيجية( على األداء التنظيمي في شركات التصنيع في جنوب شرق نيجيريا. كما اتفقت مع دراسة  

& Omar    تو دراسة  والتي  واتفقت كذلك مع  املحمدية.  لجامعة  التابعة  الجامعات  في  العاملين  أداء  في  االستراتيجية  لإلدارة  أثر  وجود  إلى  صلت 

(2019 )    Wafula & Muathe   نتائجها عن وجود عالقة أفصحت  وأداء حكومة منطقة إ والتي  أبعادها  بداللة  االستراتيجية  اإلدارة  بين   يجابية 

اخ  .توركانا )بينما  الكندري  دراسة  مع   
ً
جزئيا الدراسة  هذه  نتائج  اإلدارة  2019تلفت  لبعدي  أثر  وجود  عدم  فرضياتها  اختبار  عن  نتج  والتي   )

الحكومية   والوزارات  للهيئات  التنظيمي  األداء  على  وانعكاسه  املوظفين  أداء  على  االستراتيجية(  وتنفيذ  البيئي،  )التحليل  دولة  االستراتيجية  في 

( في إظهار اهمية بعدي )صياغة االستراتيجية، والتقييم واملراقبة( في التأثير على مستوى تطور 2019ن التقت مع دراسة الكندري )الكويت، في حي

 العاملين وإتقانهم لعملهم.  

لإلدارة االستراتيجية بأبعادها    (α=0.05)  أظهرت نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى "وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة معنوية •

. وتقاطعت  "ة)املسح البيئي، وصياغة االستراتيجية، وتنفيذ االستراتيجية، والرقابة والتقييم( على التعلم املستمر في شركات صناعة األدوية األردني
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لإلدارة االستراتيجية بجميع عناصرها على جودة  والتي توصلت لوجود اثر ايجابي  ) Ibrahim & Musa 2020هذه الدراسة في نتيجتها مع دراسة )

إفريقيا لدول غرب  االقتصادية  املجموعة  في  األعضاء  الدول  في  العاملة  الدولية  املنظمات  تقدمها  التي  اتفقت هذه  (ECOWAS) . الخدمة  كما 

من خالل التدريب في الشركات الصناعية املدرجة في ( والتي بينت وجود أثر في التعلم املستمر  2017الدراسة بنتيجتها مع دراسة الزعبي والقعيد )

( والنجار  دراسة قرمش  نتائج  مع  واتفقت كذلك  في 2020بورصة عمان.  االستراتيجية  للقيادة  احصائية  داللة  أثر ذي  إلى وجود  توصلت  والتي   )

 التعلم املستمر في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(.

لإلدارة االستراتيجية بأبعادها   (α=0.05) ية الفرعية الثانية "وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى داللة معنويةأظهرت نتائج اختبار الفرض •

األردنية األدوية  في شركات صناعة  التكيف  والتقييم( على  والرقابة  االستراتيجية،  وتنفيذ  االستراتيجية،  البيئي، وصياغة  واتفقت هذه  ")املسح   .

( والتي توصلت إلى وجود عالقة ارتباط بين استراتيجيات ريادة األعمال واملنظمة الذكية من حيث ُبعد 2015فرعون وآخرون )  الدراسة مع دراسة

 )التكيف( لدى شركات اإلتصاالت في العراق.  

داللة معنوية • احصائية عند مستوى  داللة  ذو  أثر  "وجود  الثالثة  الفرعية  الفرضية  اختبار  نتائج  االستراتيجية   (α=0.05) أظهرت  اإلدارة  ألبعاد 

في   الجماعي  الذكاء  االستراتيجية( على  وتنفيذ  االستراتيجية،  البيئي، وصياغة  أثر  ")املسح  يكن هناك  لم  بينما  األردنية"،  األدوية  شركات صناعة 

الجماعي الذكاء  اإلدارة االستراتيجية )الرقابة والتقييم( على  الدراسة مع    .لُبعد  ( والتي توصلت  2020نتائج دراسة قرمش والنجار )واتفقت هذه 

( الكندري  الجماعي(. واختلفت كذلك مع دراسة  ُبعد )الذكاء  الذكية من حيث  االستراتيجية واملنظمة  القيادة  بين  ايجابية  ( 2019لوجود عالقة 

اإلدارة االستراتيجية )الرقابة والتقييم( وأداء املوظفين في الهيئات والوزارات الحكومية في دولة الكويت وعدم وجود   والتي أظهرت وجود أثر لُبعد 

 أثر لبعدي اإلدارة االستراتيجية )التحليل البيئي، وتنفيذ االستراتيجية( في أداء العاملين في القطاع ذاته.

ستراتيجية في تحسين اثر اإلدارة  للقيادة اال (α=0.05)   أظهرت نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية "وجود أثر ذو داللة احصائية عند مستوى  •

األردنية األدوية  بأبعادها مجتمعة في شركات صناعة  الذكية  املنظمة  بناء  بأبعادها مجتمعة في  الباحثتان سبب ظهور هذا "االستراتيجية  . وتعزو 

يؤثر   االستراتيجية  القيادة  وجود  أن  إلى   األثر 
ً
األردنية،    إيجابيا األدوية  شركات صناعة  تتخذها  التي  االستراتيجية  القرارات  فاعلية  مستوى  على 

بتميز.  األهداف  هذه  وتحقيق  االستراتيجية  أهدافها  تدعم  التي  الشركة  وقدرات  موارد  على  املحافظة  في  االستراتيجية  القيادة  تساهم    وكذلك 

يساعد   االستراتيجية  القيادة  وجود  أن  إلى  الالزمة  باإلضافة  السبل  وتوفير  االستراتيجية  الخطط  ووضع  االستراتيجية  اإلدارة  عناصر  تفعيل  في 

الجماعي املستمر والتكيف والذكاء  التعلم  إلى منظمة ذكية قائمة على  التحول  إيجابية في  نتائج  الذي يعكس  األمر  واتفقت   .لتنفيذها وتقييمها، 

( ردن  أبو  دراسة  مع  بنتيجتها  الدراسة  الرشاقة   ( 2018هذه  تحقيق  في  االستراتيجية  القيادة  ألبعاد  إحصائية  داللة  ذو  أثر  بوجود  أفادت  والتي 

( والتي توصلت إلى أن القيادة االستراتيجية تؤثر في 2018االستراتيجية في الشركات املساهمة العامة األردنية. وكذلك اتفقت مع دراسة الزهراني )

( والتي توصلت إلى 2020ء الهيئة التدريسية في جامعة أم القرى. وكما اتفقت مع دراسة قرمش والنجار )تطوير قدرات التعلم التنظيمي لدى أعضا

 Abu(. كما اتفقت مع دراسة لأن القيادة االستراتيجية لها دور كبير في التحول إلى منظمات ذكية  في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جّوا 

Bakir (2017)    الريادي من حيث االستباقية التوجه  للقيادة االستراتيجية على  أثر ذو داللة إحصائية  اختبار فرضياتها وجود  نتائج  بينت  والتي 

والتي توصلت إلى وجود أثر للقيادة االستراتيجية على املمارسات    Amayreh (2020)لدى موظفي القطاع العام األردني. واتفقت كذلك مع دراسة   

 بين العاملين في املنظمات الدوائية في األردن. األخالقية

 : التوصيات

 بعد االطالع على نتائج الدراسة التي أجريت على شركات صناعة األدوية األردنية توص ي الباحثتان باآلتي:    

 تحقيق التميز وتحسين مستويات األداء. ضرورة استمرار شركات صناعة األدوية األردنية بتبني ممارسات اإلدارة االستراتيجية ألثرها الواضح في  •

 لى تحقيق مفهوم املنظمة الذكية. إ ية اإلدارة االستراتيجية للوصول استمرار الشركات املبحوثة بتوعية اإلدارة والعاملين بأهم •

ملا لهذه العناصر من   • الذكية  املنظمة  املبحوثة بتعزيز تطبيق عناصر  الشركات  الإ استمرار  تفوق والكفاءة والفعالية في سهامات في رفع مستوى 

 نجازات املتميزة. واإل هذه الشركات وفي رفع مستوى جودة املخرجات بغرض تحقيق األهداف املتوخاة 

تدريبية   استمرار الشركات املبحوثة بتطوير جوانب القيادة االستراتيجية والتركيز على تنمية القيادات الحالية واملستقبلية، من خالل عقد دورات •

 مكانيات القادة من جميع املستويات اإلدارية. إ و في تعزيز مهارات  تساهم 

العاملين   • أو ترقية  أو تعيينهم  القادة  للقائد االستراتيجي ال بد من توفرها كأساس في عملية استقطاب  لى مناصب  إ ضرورة وضع معايير ومؤهالت 

 إدارية أعلى. 

على • مستند  والتقييم  الرقابة  عمليات  في  واضح  نهج  مستوى    اتباع  عن  مرتدة  تقارير  وتقديم  التنفيذ  عمليات  قبل  وضعها  يتم  محددة  معايير 

 نجاز.اإل 
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Abstract: This study aimed at measuring impact of the strategic management with all of its dimensions 
(environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation and control and evaluation) 
in the intelligent organization with its dimensions (continuous learning, adaptation and collective 
intelligence) in the Jordanian industrial pharmaceutical companies. As well as examining the impact of 
strategic leadership on modifying the impact of strategic management in its combined dimensions in 
the intelligent organization with its combined dimensions in the Jordanian industrial pharmaceutical 
companies. The study adopted the descriptive analytical approach. The study population consisted of 
(17) Jordanian industrial pharmaceutical companies. The sampling unit is consisted of middle 
management managers, totaling (168) managers. 
In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was developed and distributed to the 
members of the sampling unit. After retrieving the filled questionnaires, (141) of them were valid for 
statistical analysis (using the statistical package SPSS Version 21). The statistical analysis showed that 
there is a statistically significant impact of the strategic management dimensions in building the 
intelligent organization with its dimensions in the Jordanian industrial pharmaceutical companies.  
And also, the study found that the impact of strategic management with its combined dimensions in 
building the intelligent organization with its combined dimensions has increased in the presence of 
strategic leadership as a moderating variable in the Jordanian industrial pharmaceutical companies.  
Based on the results, the study introduced set of recommendations, the most important of which are: it 
is necessary for the surveyed companies to continue applying strategic management process, and to 
enhance the leadership skills and capabilities through providing all the employees with related 
training programs.     
Keywords: Strategic Management; Intelligent Organization; Strategic Leadership; Jordanian Industrial 
Pharmaceutical Companies. 
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