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امللخص 1

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على استـــراتيجيات األعمال وأثـــرها في التحسيـــن املستمر، ولتحقيق أهداف الدراسة 
تم قياس أثـــر استـــراتيجيات األعمال بأبعادها )استـــراتيجية قيادة التكلفة، واستـــراتيجية التميـــز، واستـــراتيجية التـركيـــز( في 
التحسيـــن املســتمر في شــركة أدوية الحكمة في األردن. وتكون مجتمع الدراســة من جميع املدراء في اإلدارات العليا والوســطى 
. وصممــت قائمــة اســتبيان مالءمــة كأداة لجمــع البيانــات وتــم 

ً
والدنيــا فــي شــركة أدويــة الحكمــة، والبالــغ عددهــم )170( مديـــرا

توزيــع )170( اســتبيان علــى جميــع املــدراء فــي شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن، وبلــغ عــدد االســتبيانات الصالحــة للتحليــل مــا 
مجموعــة )138( اســتبيان فقــط، وتــم االعتمــاد علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي لوصــف وتحليــل أداة الدراســة، واســتخدم 
بـرنامج SPSS لتحليل بيانات الدراسة كاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والنسب والتكرارات واالنحدار املتعدد. 
وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج كان أهمهــا أن مســتوى استـــراتيجيات األعمــال فــي شــركة أدويــة الحكمــة جــاءت بدرجــة موافقــة 
عالية، وكذلك مستوى التحسيـن املستمر ظهر بدرجة تقييم مرتفعة، وكان هناك أثـر إيجابي ألبعاد استـراتيجيات األعمال 
 فــي التحسيـــن املســتمر فــي شــركة أدويــة الحكمــة فــي 

ً
فــي التحسيـــن املســتمر. وكانــت استـــراتيجية قيــادة التكلفــة األكثـــر تأثيـــرا

األردن. وأو�صى الباحثان: أن تتبني إدارة الشركة فلسفة خاصة في مجال تعزيـز استـراتيجيات األعمال بما ينسجم مع اآلثار 
التــي تحققهــا تلــك التغيـــرات الجذريــة فــي مجــال صناعــة املنتــج وتحســينه. وان تقــوم شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن باســتثمار 

مواردهــا مــن خــالل مراجعــة استـــراتيجياتها فــي التكلفــة بشــكل مســتمر.

الكلمات املفتاحية: استـراتيجيات األعمال، التحسيـن املستمر، شركة أدوية الحكمة، األردن.

املقدمة

إن التطــور العلمــي والتكنولوجــي وســرعة التغيـــرات الحاصلــة الســريعة والهائلــة فــي املحيــط البيئــي للمنظمــات وفــي جميــع 
املجاالت قد أثـر على معظم اقتصادات املنظمات املتقدمة وبدرجات متفاوتة, وذلك نتيجة لتـزايد وتنوع حاجات املستهلكيـن 
الذي أدى بدورة إلى اتساع العمليات اإلنتاجية وزاد من تعقيدها وهذا تطلب من منظمات األعمال أن تتبني خططا وسياسات 
واستـــراتيجيات تضمــن إشــباع وتحقيــق رغبــات املستهلكيـــن الالمتناهيــة بــل ويجــب علــى منظمــات األعمــال ولكــي تحافــظ علــى 
مكانتهــا التنافســية ســواء فــي الســوق املحلــي أو العالمــي أن تقــدم منتجــات وخدمــات تكســب بهــا رضــا العمــالء وأن تفــوق تلــك 
الخدمــات واملنتجــات توقعــات العمــالء وكســب رضاهــم بتقديــم ســعر أقــل وبجــودة عاليــة وبمرونــة فــي الحجــم والوقــت املناســب 
)Arnold J. R. et al., 2008(.  أن استـــراتيجيات األعمــال وثيقــة تتبنــي بوضــوح االتجــاه الــذي تســتهدفه األعمــال والخطــوات التــي 
ســوف تتخذهــا لتحقيــق هــذه األهــداف. وتكــون ضمــن خطــة عمــل موحــدة، حيــث يتــم تطويـــر استـــراتيجية األعمــال النموذجيــة 
فــي ثــالث خطــوات: التحليــل والتكامــل والتنفيــذ. فــي خطــوة التحليــل يتــم وضــع استـــراتيجيات األعمــال، واحــدة مــن عــدة طــرق 

 *  تم استالم البحث في يوليو 2018، وقبل للنشر في نوفمبر 2018، وتم النشر في يونيو 2021.
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هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى استـــراتيجيات األعمــال وأثـــرها فــي التحســين املســتمر، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم 
قياس أثـــر استـــراتيجيات األعمال بأبعادها )استـــراتيجية قيادة التكلفة، واستـــراتيجية التميـــز، واستـــراتيجية التـركيـــز( في التحسين 
املســتمر فــي شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن. وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج كان أهمهــا أن مســتوى استـــراتيجيات األعمــال فــي شــركة 
أثـــر  أدويــة الحكمــة جــاءت بدرجــة موافقــة عاليــة، وكذلــك مســتوى التحســين املســتمر ظهــر بدرجــة تقييــم مرتفعــة، وكان هنــاك 
 في التحسين املستمر في 

ً
إيجابي ألبعاد استـــراتيجيات األعمال في التحسين املستمر. وكانت استـــراتيجية قيادة التكلفة األكثـــر تأثيـــرا

شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن. وأو�صــى الباحثــان: أن تتبنــي إدارة الشــركة فلســفة خاصــة فــي مجــال تعزيـــز استـــراتيجيات األعمــال بمــا 
ينســجم مــع اآلثــار التــي تحققهــا تلــك التغيـــرات الجذريــة فــي مجــال صناعــة املنتــج وتحســينه. وإن تقــوم شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن 

باســتثمار مواردهــا مــن خــالل مراجعــة استـــراتيجياتها فــي التكلفــة بشــكل مســتمر.



أثر استراتيجيات األعمال في التحسين املستمر ...

28

يتــم اســتخدامها لتحليــل الشــركة فــي الســوق واملــوارد والعقبــات التــي تحــول دون تحقيــق النجــاح. أن استـــراتيجية األعمــال تمثــل 
ــراتيجية الكليــة فهــي تهتــم بتحديــد الطريقــة أو الكيفيــة األفضــل التــي ســتتنافس بهــا وحــدة  املســتوى الــذي يلــي مســتوى االستـ
األعمــال مــع املنافسيـــن فــي الســوق لبنــاء وتحقيــق ميـــزتها التنافســية وتحديــد أي املنتجــات تقــدم وأي أســواق ســتخدم مــن قبــل 
وحــدة األعمــال االستـــراتيجية أي يجــب تحديــد أي األســبقيات التنافســية ينبغــي التأكيــد عليهــا وإعطائهــا أولويــة بمــا يحقــق مزايــا 
علــى املنافسيـــن هــل هــو ينبغــي التأكيــد علــى الســعر املنخفــض أم الجــودة العاليــة أم الســرعة فــي التســليم والدقــة فــي املواعيــد أم 

التغييـــر فــي املرونــة فــي تغييـــر حجــم اإلنتــاج )محســن والنجــار، 2013(

إن التغيـــرات البيئيــة هــي بســبب التحــوالت الحاصلــة فــي امليــدان االقتصــادي، واالجتماعــي، والسيا�صــي، والتكنولوجــي، 
فنجد عدة تحوالت طرأت في اقتصادات دول العالم كانفتاح السوق الوطنية للمنافسة الخارجية ونتيجة لذلك، قد اتخذت 
عــدة إجــراءات فــي جميــع املياديـــن ملسايـــرة تلــك التحــوالت، ســواء علــى املســتوي الكلــي أو الجزئــي )صالــح وبانــي، 2013(. وهــذا مــا 
أدى إلــى زيــادة القــدرات التنافســية للمنظمــات وأضحــى الطريــق الوحيــد الســتمرارها وبقاءهــا فــي األســواق خصوصــا بعــد انفجــار 
املعرفــة وثــورة اإلعمــال واملعلومــات، ولهــذا احتاجــت املنظمــات أن تلقــي بظاللهــا إلــى أســاليب اإلدارة وبنــاء املنظومــة التــي تــدار 
عبـــرها الشــركات من خالل االستـــراتيجيات التنافســية، كما إنه نتيجة األزمات املالية العاملية تـــزايد اهتمام منظمات اإلعمال 
 منهما إلى استغالل املوارد وتحقيق األداء 

ً
لسد الفجوة ما بيـن تحسيـن األداء وتطبيق االستـراتيجيات التنافسية التي یرمي كال

املتميـــز وخلق ميـــزة تنافسية )سالمة، 2014(. 

وتســعى وتحــرص معظــم منظمــات األعمــال إلــى تحسيـــن وتطويـــر أدائهــا وتحسيـــن موقعهــا التناف�صــي فنجــاح منظمــات 
األعمــال يعتمــد فــي الواقــع علــى حســب نــوع وتطبيــق استـــراتيجيات األعمــال املناســبة والــذي بــدورة يؤثـــر فــي التحسيـــن املســتمر 
ملنظمات األعمال والتحسيـن املستمر هو إحدى أدوات إدارة الجودة الشاملة )TQM( »لي إدوارد ديمنج«. فهي عملية تبدأ وال 
تتوقــف أو تنتهــي وتشــمل األفــراد واملعــدات واملجهزيـــن واملــواد واإلجــراءات )Heizer & Render, 2014(، لذلــك فــإن التحسيـــن 
املســتمر واالبتــكار همــا مفهومــان متكامــالن )Andrew et al., 2008( إن التحسيـــن املســتمر هــي ثقافــة ينظــر املؤيــدون إليهــا 
بأهمية لتطبيق ثقافة ومبادئ التحسيـــن املســتمر باعتبارها تعني الســعي إلى تحسيـــن  الجودة وزيادة اإلنتاجية وتقليل الفاقد 
فــي اإلنتــاج والتســويق، ومــن ثــم تقديــم املنتجــات )ســلع أو خدمــات( علــى نحــو  يلبــي أو يتجــاوز توقعــات العميــل. ويالحــظ هنــا أن 
مبــادئ الجــودة فــي كافــة  جوانــب العمــل تبــدًء مــن تحديــد احتياجــات العميــل وانتهــاًء بالتقييــم الدقيــق لــأداء وتحقيــق جــودة كل 

العمليــات.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 (Strategy) مفهوم االستـراتيجية

 إلى كلمة )Strategos( والتي تعني 
ً
تعريفها في اللغة: يـرجع مصطلح االستـراتيجية في أصله إلى اللغة اليونانية، وتحديدا

فــن الحــرب أو التخطيــط، ومــن هنــا فــإن هــذا املصطلــح ارتبــط فــي بداياتــه بالعســكرية وفنونهــا؛ حيــث كانــت تــدل علــى رغبــة 
القائــد فــي وضــع خطــة مســتقبلية مــن أجــل الحصــول علــى املكاســب واالنتصــارات، وتحقيــق األهــداف العســكرية املختلفــة، 
وثــم ارتبــط باألعمــال اإلداريــة مــن تحقيــق أهــداف املنظمــة )الكبي�صــي، 2010(. أمــا فــي االصطــالح تــم تعريفــه: بأنهــا العمليــة التــي 
بموجبهــا تتكامــل وتتناســق كل الوظائــف التنظيميــة واملــوارد لتنفيــذ االستـــراتيجيات املصاغــة التــي تتما�صــى مــع البيئــة مــن أجــل 

.)Machabaphala, 2010( تحقيــق األهــداف طويلــة األجــل للمنظمــة واكتســاب امليـــزة التنافســية

(Business Strategies( مفهوم استـراتيجيات األعمال

وتعــرف استـــراتيجيات األعمــال: بأنهــا تلــك االستـــراتيجية التــي تـــركز علــى تحسيـــن موقعهــا التناف�صــي بالنســبة للمنظمــة، 
أو منتجــات وحــدات األعمــال فــي صناعــه محــددة، أو فــي جــزء محــدد مــن الســوق الــذي تخدمــه، ولهــا تأثيـــر مهــم ومضاعــف علــى 

.)Baker, 2000( أداء املنظمــة الكلــي

وعّرفهــا مر�صــي )2003( بأنهــا: الخطــة املســتقبلية للشــركة مــن أجــل تحسيـــن موقفهــا التناف�صــي للمنتجــات والخدمــات 
التــي تنتجهــا فــي الســوق الــذي تعمــل فيــه. ويـــرى )Markin )2006 أن استـــراتيجية األعمــال هــي استـــراتيجية تصــاغ علــى مســتوى 
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فــي صناعــة معينــة أو  وحــدة األعمــال ومســتوى املنتــج وتـــركز علــى تحسيـــن املوقــف التناف�صــي ملنتجــات املنظمــة وخدماتهــا 
الســوق الــذي تخدمــه وحــدة األعمــال االستـــراتيجية.

وعرفهــا حســن )2008( بأنهــا مجموعــة مــن القــرارات املحــددة للممارســات بعيــدة املــدى للشــركات الســاعية إلــى البقــاء 
ا 

ً
واإلنمــاء فــي بيئتهــا الداخليــة والخارجيــة. وتــم تعريفهــا أيًضــا علــى أنهــا: نظــام فرعــي للمنظمــة، حيــث تمتلــك منتًجــا معيًنــا وســوق

معيًنــا ومجموعــة مــن املتنافسيـــن ورســالة، وإن املنظمــات ذات النشــاط املنفــرد، التــي تعمــل فــي صناعــة واحــدة تعتبـــر وحــدة 
إلــى تحسيـــن املركــز التناف�صــي لهــا لتحقيــق أق�صــى األربــاح  أعمــال بســبب كينونتهــا وأهدافهــا، وتتبنــي استـــراتيجيات تهــدف 

.)Hailan, 2011(

وعرفها )Lake, 2013( بأنها: االستـراتيجية التي تحدث عادة في مستوى األقسام، وتـركز على تحسيـن الوضع التناف�صي 
ملنتجات أو خدمات املنظمة في الصناعة التي ينتمي إليها، أو القطاع السوقي الذي يتم خدمته بواسطة ذلك القسم.

ويعرفهــا الباحثيـــن علــى إنهــا الطريقــة األفضــل التــي تحددهــا وحــدات األعمــال وســتتنافس بهــا مــع املنافسيـــن فــي الســوق 
لتحقيــق ميـــزتها التنافســية فتحــدد أي مــن املنتجــات تقــدم وأيــا مــن األســواق ســتخدم، وتحــدد األســبقيات التنافســية التــي 
ينبغــي إعطائهــا األولويــة هــل هــو الســعر املنخفــض أم الجــودة العاليــة أم املرونــة فــي الحجــم أم الدقــة فــي التســليم وان تكــون 

الخطــط واستـــراتيجيات األعمــال متناســقة ومتناغمــة مــع االستـــراتيجية الكليــة للمنظمــة

(The Importance of Business Strategies( أهمية استـراتيجيات األعمال

االستـــراتيجي هــو  األوحــد للتخطيــط  تهتــم االستـــراتيجية التنافســية فــي املقــام األول بامليـــزة التنافســية، فالهــدف 
مســاعدة الشــركات فــي التغلــب علــى منافســيها والتفــوق عليهــم، ومــن ثــم فــإن االستـــراتيجية التــي تتبعهــا أيــة شــركة تنطــوي 
علــى محاولــة لتعديــل قــدرات وإمكانــات هــذه الشــركة بمــا يمكنهــا مــن مواجهــة الشــركات األخــرى املنافســة لهــا بأســلوب أكثـــر 

.)Aanar, 2013( فاعليــة 

والخطــط  إنهــا السياســات  االستـــراتيجية بأنهــا نمــط األهــداف والغايــات، كمــا  أهميــة   )2004( حبتــور  بــن  وأوضــح 
األساســية الالزمــة لتحقيــق هــذه األهــداف، وعلــى هــذا؛ فاالستـــراتيجية هــي التــي تحــدد الوضــع الــذي يجــب أن تكــون عليــه 
الشــركة، وتقــوم االستـــراتيجية بوضــع املعاييـــر الخاصــة بأيــة شــركة وذلــك فــي ضــوء النشــاط الــذي تمارســه هــذه الشــركة 
واألســلوب الــذي يمكــن لهــذه الشــركة أن تتبعــه فــي منافســة الشــركات األخــرى، وبنــاًء عليــه يمكــن القــول أن االستـــراتيجية 
تلعــب دوًرا حيوًيــا فــي تحديــد االتجــاه الــذي ينبغــي علــى الشــركة أن تســلكه بمــا يحقــق لهــا التفــوق علــى غيـــرها مــن الشــركات.

كمــا إن األهميــة التــي تمثلهــا االستـــراتيجية أليــة شــركة تكمــن فــي احتيــاج الشــركات لوضــع وتطبيــق االستـــراتيجيات 
عندمــا يكــون لزاًمــا عليهــا أن تأخــذ بعيـــن االعتبــار املتغيـــرات التــي يجــب أن تتخــذ قــرارات بشــأنها، وفــي ضــوء هــذا، يمكــن أن 
ينظــر لالستـــراتيجية علــى أنهــا مجموعــة مــن الخطــط العريضــة والقواعــد التــي تســاعد فــي اتخــاذ القــرارات املتعلقــة باألعمــال 
 مــا توفــر االستـــراتيجية اســتقراًرا فــي التوجهــات الثابتــة، بينمــا تســمح باملرونــة الالزمــة للتكيــف مــع 

ً
اإلداريــة اليوميــة، وعــادة

الظــروف املتغيـــرة )أبوقحــف، 2000(.

ويـــرى الباحثيـــن أن أهمية استـــراتيجيات التنافســية تكمن في كيفية تميـــز الشــركة عن الشــركات األخرى من منافســيها 
فــي نفــس القطــاع مــن خــالل تطبيــق استـــراتيجيات تنافســية قــادرة علــى تحقيــق أهــداف وغايــات الشــركة وتحديــد االتجــاه إلــى 

ينبغــي علــى الشــركة أن تســلكه بمــا يحقــق لهــا التفــوق علــى غيـــرها.

(Characteristics of Business Strategies( خصائص استـراتيجيات األعمال

إن االستـراتيجيات الناجحة والفعالة في املنظمة تشتمل بشكل عام على أربع خصائص أساسية، وهي كما يلي:

األهــداف البســيطة طويلــة األجــل: إن األســاس الــذي تقــوم عليــه أي استـــراتيجية خاصــة باألنشــطة أليــة شــركة مــن 1- 
الشــركات هــو وضــوح األهــداف، وعلــى هــذا، فإنــه إذا لــم يتوفــر تحديــد واضــح لأهــداف، فلــن يكــون فــي اســتطاعة 

االستـــراتيجية أن توفــر اتجاًهــا ثابًتــا فيمــا يتعلــق بــأي موضــوع مــن املوضوعــات )الحســيني، 2005(.
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تحليــل البيئــة التنافســية: إن مــن أهــم عوامــل نجــاح الشــركة قدرتهــا علــى تحديــد حاجــات الســواد األعظــم مــن 2- 
املستهلكيـــن مــن جمهــور املستفيديـــن؛ ال�صــيء الــذي يوفــر لهــا مكانــة فــي الســوق، وإن وضعــت هــذه الرغبــات موضــع 

.)Mahila, 2012( ــا أساســًيا مــن أهــداف املنظمــة
ً
إرضــاء الزبــون وســعادته هدف

يعكــس النجــاح الــذي تحققــه الشــركة مــدى إدراكهــا ملواردهــا وإمكاناتهــا 3-  املتوافــرة:  التقييــم املوضوعــي للمــوارد 
األساســية، وتتضمــن هــذه اإلمكانــات والقــدرات الســمعة التجاريــة املرتبطــة بالشــركة وعالمتهــا التجاريــة، وقدرتهــا 

.)Clinton,1994( علــى تحفيـــز العامليـــن لديهــا، وعالقتهــا الجيــدة باملورديـــن ونظــم مراقبــة الجــودة

التنفيــذ املؤثـــر لالستـــراتيجيات: ال يمكــن أن تحقــق أكثـــر االستـــراتيجيات دقــة النجــاح املطلــوب مــا لــم يتــم تنفيذهــا 4- 
والقيــادة، ونعنــي هنــا الهيــكل  ومؤثـــرة ويتطلــب التنفيــذ املؤثـــر لالستـــراتيجية توفــر الســيطرة  بصــورة صحيحــة 
التنظيمــي والنظــم اإلداريــة التــي تتضمــن االلتـــزام والتنســيق مــن جانــب كافــة العامليـــن، باإلضافــة إلــى تعبئــة املــوارد 

.)Mahila, 2012( الالزمــة لتحقيــق هــذه االستـــراتيجية

(Strategies Types of Business( أنواع استـراتيجيات األعمال

ا معيًنــا ومجموعــة مــن املتنافسيـــن ورســالة، 
ً
إن وحــدة األعمــال هــو نظــام فرعــي للمنظمــة، تمتلــك منتًجــا معيًنــا وســوق

وإن املنظمــات ذات النشــاط املنفــرد التــي تعمــل فــي صناعــة واحــدة تعتبـــر وحــدة أعمــال بســبب كينونتهــا وأهدافهــا، وتتبنــي 
 الستـــراتيجية املنظمــة فــإن 

ً
استـــراتيجيات تهــدف إلــى تحسيـــن املركــز التناف�صــي لهــا لتحقيــق أق�صــى قيمــة مــن األربــاح، وخالفــا

استـــراتيجية األعمــال تحــدث عــادة فــي مســتوى األقســام، وتـــركز علــى تحسيـــن الوضــع التناف�صــي ملنتجــات أو خدمــات املنظمــة 
فــي الصناعــة التــي ينتمــي إليهــا، أو القطــاع الســوقي الــذي يتــم خدمتــه بواســطة ذلــك القســم.

وتأخــذ استـــراتيجية األعمــال عــدة أشــكال أبـــرزها استـــراتيجية القيــادة فــي التكلفــة، واستـــراتيجية التميـــز، واستـــراتيجية 
التـركيـــز حســب مــا تطــرق إليهــا )Wheelen & Hunger, 2011(، وكمــا مبينــة أدنــاه.
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)wheelen & hunger, 2011( املصدر: من إعداد الباحثيـن بالرجوع إلى دراسة

الشكل رقم )1( أنواع استـراتيجيات التنافسية

ويـــرى الباحثــان مــن خــالل الشــكل رقــم )2( أن استـــراتيجيات التنافســية التــي تتمثــل فــي استـــراتيجية أقــل تكلفــة؛ وفيهــا 
تكــون استـــراتيجية الشــركة تقليــل التكلفــة بالطبــع مــع املحافظــة علــى مســتوى مقبــول مــن الجــودة، مثــل الكثيـــر مــن املنتجــات 
الصينيــة فــي الوقــت الحالــي. واستـــراتيجية التمييـــز؛ وفيهــا تكــون استـــراتيجية الشــركة أن تقــدم منتجــات أو خدمــات متميـــزة 
عــن تلــك املقدمــة مــن الشــركات املنافســة، وبالتالــي فــإن العميــل يقبــل أن يدفــع فيهــا ســعر أعلــى مــن املعتــاد. وكمثــال علــى ذلــك: 
منتجات شــركة ســوني، واستـــراتيجية التـركيـــز والتي تـــركز فيها على شــريحة معينة من الســوق وتحاول تلبية طلباتهم وبالتالي 
فــإن الشــركة فــي هــذه الحالــة تهــدف إلــى تحقيــق التميـــز فــي املنتجــات أو الســعر أو كالهمــا، وتــم شــرح أنــواع استـــراتيجيات 

التنافســية وهــي كاآلتــي:
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(Cost Leadership Strategy( استـراتيجية قيادة التكلفة - 
ً
أوال

يشيـــر مفهــوم استـــراتيجية قيــادة التكلفــة إلــى مجموعــة مــن األنشــطة املتكاملــة واملصممــة إلنتــاج ســلعة أو تســليمها أو 
 باملنافسيـــن، مــع مواصفــات مميـــزة يقبلهــا العمــالء؛ حيــث تتبــع املنظمــة هــذا 

ً
الخدمــة املقدمــة ذات تكلفــة منخفضــة مقارنــة

النــوع مــن االستـــراتيجية مــن أجــل تحديــد أداء الشــركات املنافســة مــن خــالل عمــل كل اتجــاه إنتــاج منتــج أو تقديــم خدمــة 
بتكلفــة أقــل مــن املنافسيـــن )Hill et al., 2007(. وتعــد استـــراتيجية قيــادة التكلفــة األوضــح بيـــن االستـــراتيجيات الثــالث، 
وتحــاول املنظمــة فيهــا أن تنتــج فــي صناعتهــا للمنتجــات األقــل كلفــة )عبــد هللا، 2014(، وممــا تكمــن أهميــة تلــك االستـــراتيجية 
فــي تحديــد أهميــة موقــع التكلفــة األقــل التــي تدورهــا تحمــي الشــركة مــن قــوة املشتـــري؛ ألن املشتـــري تقــوده األســعار املنخفضــة 

 إلــى مســتوى املنافســة األكثـــر كفــاءة.
ً
للمنتجــات إلــى قــوة القــدرة الشــرائية وصــوال

(Excellence Strategy( ثانًيا - استـراتيجية التميـز

يتصــف مفهــوم استـــراتيجية التميـــز بأنهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن األنشــطة املصممــة لخلــق حزمــة فريــدة مــن املنتجــات 
والخدمــات املتكاملــة التــي يدركهــا العمــالء علــى أنهــا مميـــزة وذات قيمــة عاليــة )Hitt et al., 2007(، وتعــد استـــراتيجية التميـــز 
 تنافســًيا جذاًبــا عندمــا تكــون رغبــات العمــالء مختلفــة، حيــث تقــوم املنظمــة بتلبيــة تلــك الرغبــات مــن خــالل توفيـــر 

ً
مدخــال

منتجــات معياريــة مختلفــة فــي االعتمــاد علــى قــدرات متطابقــة. وإن املنظمــات التــي تطبــق استـــراتيجية التمايـــز يكــون هدفهــا 
تحقيــق ميـــزة تنافســية مــن خــالل تكويـــن منتجــات )ســلع وخدمــات( يســتلمها العمــالء لتكــون ذات قيمــة منفــردة وعاليــة فــي 
ــز قــدرات املنظمــة إلرضــاء رغبــات العمــالء بطريقــة ال يمتلكهــا منافســيها مــن  ذلــك املنتــج، أو مواصفــات خاصــة مميـــزة، وتميـ
خــالل فــرض األســعار التــي تـــراها مناســبة )Jones, 2007(. كمــا إن لهــذه االستـــراتيجية أهميــة تعمــل علــى تقليــل قــوة تعامــل 
الوكالء من الشــركة بســبب نقص البدائل املتشــابه أو القابلة للمقارنة، وأن الشــركة التي تميـــز نفســها لتحقيق والء لوكالئها 

.)Porter, 1998( املجهزيـــن فيجــب أن تكــون فــي موقــع جيــد عنــد التنافــس وجهــا لوجــه مــع املنافسيـــن

(Focus Strategy( ا - استـراتيجية التـركيـز
ً
ثالث

تعــد استـــراتيجية التـركيـــز وســيلة مســاعدة لــدى املنظمــات يتــم مــن خاللهــا اســتهداف جــزء محــدد مــن الصناعــات؛ أي 
يعنــي ذلــك اســتهداف جــزء ضيــق ومحــدد مــن الســوق، وهــذا الجــزء يمكــن أن يكــون مــدى ضيــق لخــط إنتاجــي، أو أي قطــاع 
مــن الســوق، وأن استـــراتيجية التـركيـــز تكــون أكثـــر كفــاءة وفاعليــة عندمــا ال تحــاول املنظمــات املنافســة أن تنافــس فــي نفــس 

)David, 2001( الجــزء املحــدد مــن الســوق

وتســعى املنظمــة التــي تتبــع هــذه االستـــراتيجية إلــى االســتفادة مــن ميـــزة تنافســية فــي قطــاع الســوق املســتهدف مــن خــالل 
تقديــم منتجــات ذات أســعار أقــل مــن املنافسيـــن بســبب التـركيـــز علــى خفــض التكلفــة، أو مــن خــالل تقديــم منتجــات متميـــزة 
مــن حيــث الجــودة أو املواصفــات، بســبب التـركيـــز علــى التميـــز )عبــد هللا، 2014(. واستـــراتيجية التـركيـــز إمــا علــى أســاس 
 بشــكل كاٍف، لذلــك فــإن هنــاك 

ً
التكلفــة أو التميـــز تكــون أكثـــر جاذبيــة فــي حــال أن يكــون الجــزء املســتهدف مــن الســوق كبيـــرا

شكليـــن من أشــكال استـــراتيجية التـركيـــز )Dess, 2004(، وهما: »استـــراتيجية التـركيـــز مع خفض التكلفة«، و»استـــراتيجية 
التـركيـــز مــع التمايـــز«:

التـركيـــز مــع خفــض التكلفــة: وهــي استـــراتيجية تعتمــد علــى خفــض التكلفــة للمنتــج، وذلــك مــن خــالل التـركيـــز علــى 1- 
قطاع معيـن من السوق، أو على مجموعة من املشتـريـن، والذيـن يتم خدمتهم فقط كقطاع صغيـر وليس السوق 
ككل، وفــي حالــة اســتخدام هــذه االستـــراتيجية فــإن الشــركة أو وحــدة األعمــال تســعى إلــى تحقيــق ميـــزة فــي قطــاع 

الســوق املســتهدف تعتمــد علــى التكلفــة املنخفضــة.

التـركيـــز مــع التمايـــز: وهــي استـــراتيجية تعتمــد علــى التمايـــز فــي املنتــج واملوجهــة إلــى قطــاع محــدود مســتهدف مــن 2- 
السوق وليس السوق ككل، أو أية مجموعة من املستهلكيـــن دون غيـــرهم، وفي حالة استخدام هذه االستـــراتيجية 
فــإن املنظمــة أو وحــدة األعمــال تســعى إلــى تحقيــق ميـــزة تنافســية فــي قطــاع الســوق املســتهدف تعتمــد علــى التمايـــز فــي 

منتجاتهــا وخلــق الــوالء لعالمــة منتجاتهــا.
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:(General Classifications of Strategies( مستويات استـراتيجيات األعمال

ال يســتطيع أي شــخص القــول بــأن االستـــراتيجية توضــع فقــط علــى مســتوى اإلدارة العليــا، فــكل املديـريـــن فــي جميــع 
املســتويات اإلداريــة يشــاركون فــي وضــع االستـــراتيجية، حيــث إن شــركات األعمــال النموذجيــة عــادة مــا تعتمــد علــى ثــالث أنــواع 
مــن االستـــراتيجيات: أمــا استـــراتيجية األعمــال فتهتــم عــادة بوحــدة األعمــال أو مســتوى اإلنتــاج، حيــث تؤكــد علــى تحسيـــن 
الحالــة التنافســية للخدمــات أو املنتجــات التــي تقدمهــا الشــركة فــي قطــاع معيـــن مــن الصناعــة والســوق التــي تخدمهــا وحــدة 

األعمــال، )Porter, 1991(، وهــذه املســتويات هــي كاآلتــي:

مســتوى االستـــراتيجية العليــا: فــي هــذا املســتوى تتولــى اإلدارة االستـــراتيجية عمليــة تخطيــط كل األنشــطة املتصلــة 1- 
لصياغــة رســالة املنظمــة وتحديــد األهــداف االستـــراتيجية وحشــد املــوارد الالزمــة وصياغــة الخطــة االستـــراتيجية.  
ويتـــركز النشــاط فــي هــذا املســتوى علــى التعامــل مــع القضايــا ذات األهميــة الكبـــرى، كتقديــم إجابــات عــن تســاؤالت 
مــن نــوع: هــل ينبغــي للمؤسســة أن تتوســع فــي أعمالهــا، أم تنكمــش، أو تواصــل عملياتهــا املعتــادة دون إحــداث أي 

تغييـــر؟ ويتكلــف بهــذا املســتوى مــن االستـــراتيجية مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي األعلــى وكبــار املديـريـــن

هــذا 2-  فــي  االستـــراتيجية  اإلدارة  تتولــى  حيــث.  األعمــال:  وحــدات  مســتوى  فــي  النشــاط  وحــدة  استـــراتيجية  مســتوى 
االستـــراتيجية  اإلدارة  فتكــون  األعمــال  وحــدات  بــكل  الخاصــة  االستـــراتيجية  الخطــة  وتنفيــذ  صياغــة  املســتوى 
مســئولة عــن تخطيــط وتنظيــم كل األنشــطة الخاصــة بالخطــة االستـــراتيجية للوحــدة واتخــاذ القــرارات الالزمــة 
لتنفيذهــا. ويشتـــرك فــي وضــع هــذه االستـــراتيجية رؤســاء هــذه الوحــدات ورؤســاء األنشــطة الرئيســة فيهــا، ويشتـــرط 

الكليــة للمؤسســة. مــع االستـــراتيجية  تناســق هــذه االستـــراتيجيات 

مســتوى االستـــراتيجية الوظائفيــة )التشــغيلية(: هــي املســئولة عــن تـــرجمة مهمــة املؤسســة ككل وأهدافهــا العامــة 3- 
إلــى استـــراتيجيات محــددة للتنافــس لــكل وحــدة مــن وحــدات النشــاط حيــث يكــون لــكل وظيفــة استـــراتيجيتها ولــكل 
رؤســـاء قطاعـــات  بواســطة  االستـــراتيجية  هــذه  صياغــة  الفرعيــة .وتتــم  استـــراتيجياتها  أو  محاورهــا  استـــراتيجية 
النشــاط الرئيســة ورؤســاء وحــدات النشــاط أو مديـــري خطــوط اإلنتــاج. فمثــال تتضمــن استـــراتيجية التســويق كل 
مــن استـــراتيجيات للمنتــج والتسعيـــر والتوزيــع والتـــرويج، ويتــم صياغــة هــذه االستـــراتيجيات مــن رؤســاء املجــاالت 
الوظيفيــة أو رؤســاء اإلدارات الوظيفيــة الرئيســة، وهــذه االستـــراتيجيات خاضعــة لالتجاهــات الكبـــرى املحــددة فــي 

مســتوى املجموعــة ووحــدات األعمــال.

التحسيـن املستمر
مفهوم التحسيـن املستمر

يتصــف التحسيـــن املســتمر فــي املنهــج اإلســالمي باملثاليــة الواقعيــة، أي مثاليــة املعاييـــر التــي يحــاول أن يـــرتقي إليهــا أداء 
اإلنســان، بمــا يتناســب مــع واقعــه املحــدود بإمكانياتــه وقدراتــه والظــروف املحيطــة بــه، مــع األخــذ بعيـــن االعتبــار أن الفــرد 
يخطــئ ويقصــر فــي أدائــه لواجباتــه )العجلونــي، 2007(.  وعــرف )Weetman )2006 التحسيـــن املســتمر بأنــه عمليــة إحــداث 
 بإحــداث تغيـــرات أساســية كبيـــرة علــى املــدى 

ً
تحســينات علــى املــدى القصيـــر فــي مفــردات صغيـــرة متكــررة الحــدوث قياســا

البعيــد مــن خــالل خفــض التكاليــف املتغيـــرة بمعــدالت معينــة. أمــا )Mclancy )2007 فعــرف التحسيـــن املســتمر بأنــه طريقــة 
إلجــراء التحســينات بشــكل مســتمر فــي مفــردات التكاليــف مــن خــالل دراســة مراحــل تصنيــع املنتــج بالشــكل الــذي ينعكــس 
علــى تخفيــض تكلفــة الوحــدة املنتجــة أو الخدمــة املقدمــة. كمــا تــم تعريــف التحسيـــن املســتمر بأنــه أســلوب مــن أســاليب إدارة 
التكلفــة االستـــراتيجية ويعتبـــر مــن األســاليب اإلداريــة الــذي يلتـــزم بموجبــه املــدراء والعامليـــن بالجوانــب املتعلقــة بالنوعيــة 
والكلفــة والوقــت )التكريتــي، 2008(. وعرفــه العكيلــي )2010( علــى أنــه عمليــة البحــث املنســق الــذي يتنــاول أفضــل الســبل 
إلنجــاز األشــياء وأن الهــدف مــن عمليــة التحسيـــن املســتمر هــو التفــوق علــى املعاييـــر الحاليــة للصناعــة وتحديــد املشــكالت 
وحلهــا بمهــارة لخلــق ميـــزة تنافســية جديــدة. يعبـــر عــن التحسيـــن املســتمر باســتمرار تخفيــض التكلفــة ألن املراحــل اإلنتاجيــة 

.)Slack & Chambers, 2004( لــدورات حيــاة املنتجــات تعبيـــر عــن إزالــة الهــدر بكافــة أنواعــه لبلــوغ األفضــل
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أهمية التحسيـن املستمر

تحتل عملية التحسيـــن املســتمر جوهر إدارة الجودة الشــاملة فهي الدم الذي يجرى في عروق إدارة الجودة الشــاملة، 
فمنهجيتهــا تقــوم علــى أســاس إدخــال تحســينات مســتمرة علــى كافــة مجــاالت العمــل فــي املنظمــة, وذلــك مــن أجــل التكيــف 
الدائــم مــع املتغيـــرات التــي تحــدث فــي بيئتــي املنظمــة الداخليــة والخارجيــة )يوســف، 2005(، فإتاحــة املجــال للموظفيـــن فــي 
املشــاركة املســتمرة فــي القــرات واالجتماعــات اليوميــة، والتدريــب املتقاطــع أي تدريــب املوظفيـــن فــي غيـــر اختصاصاتهــم  وعمــل 
بـــرامج تدريبيــة وعمــل فــرق متعــددة إلنجــاز مهــام محــددة ومراقبــة الجــودة باســتمرار فــكل هــذه املمارســات تــؤدي بالتالــي إلــى 
التحسيـــن املســتمر فــي العمــل )BE Al-jawazneh, ZMA Smadi, 2011( . وتتجلــى أهميــة عمليــة التحسيـــن املســتمر فــي قــدرة 
التنظيــم علــى تصميــم وتطبيــق عملــي يحقــق باســتمرار رضــا تــام للزبــون، فالتحسيـــن املســتمر يمثــل العمــود الفقــري إلدارة 

الجــودة الشــاملة، فهــو يعمــل علــى ضمــان البقــاء للمنظمــة )املالــك، 2006(.

أمــا الباحثــان فقــد أوجــزا أهميــة التحسيـــن املســتمر بقــدرة املنظمــة علــى التواصــل مــع احتياجــات ورغبــات املستفيديـــن 
بــل والســعي الجــاد نحــو اســتباقها مــن خــالل إجــراء التحســينات املســتمرة علــى مخرجاتهــا بمــا يحقــق التمييـــز علــى منافســيها.

أهداف التحسيـن املستمر

هــذه  إيمــان معظــم معتمــدي  مــن  الرغــم  املثاليــة والكمــال علــى  الهــدف األسا�صــي للتحسيـــن املســتمر حــول  يتمحــور 
اإلمكانــات والقــدرات  عــن   

ً
فضــال املؤثـــرة  الخارجيــة  واملتغيـــرات الداخليــة أو   للعوامــل 

ً
املنــال نظــرا الفلســفة بأنهــا صعبــة 

واملهــارات التــي قــد ال تتوافــق ونــوع النشــاط والعمليــة واملهمــة مــن أجــل بلــوغ الكمــال، إال أن الســعي الجــاد لبلــوغ ذلــك يحفــز 
إدارة املنظمــة وعامليهــا إلــى البحــث الدائــم عــن األفضــل عبـــر تسخيـــر كافــة القــدرات واإلمكانــات املتاحــة وبالتالــي اســتباق 
توقعــات الزبــون حتــى قبــل االســتجابة لهــا )Slack & Combers,2004(. كمــا إن الهــدف مــن التحسيـــن املســتمر هــو الوصــول 
إلــى أعلــى مســتوى مــن الكفــاءة فــي اإلنتــاج أو الخدمــة وذلــك مــن خــالل إجــراء التحســينات املســتمرة فــي العمليــات اإلنتاجيــة 
للشــركة أو الخدمــة والســيما وأن الصعوبــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف يســتلزم اتبــاع أفضــل التطبيقــات واملمارســات فــي مجــال 
الصناعــة والتجــارة مــا بيـــن الشــركات املتنافســة بالشــكل الــذي ينعكــس علــى تحقيــق األداء األفضــل والــذي يعــد جوهــر عمليــة 

التحسيـــن املســتمر )الركابــي، 2004(:

وحتــى تؤتــي عمليــة التحسيـــن املســتمر ثمارهــا فــال بــد مــن أن تقــوم علــى املبــادئ التاليــة: وهــي أن ليــس لعمليــة التحسيـــن 
املســتمر نهايــة، فهــي مســتمرة مــا دامــت املنظمــة قائمــة وكذلــك. إن التحسيـــن املســتمر عمليــة شــاملة لجميــع إدارات وأقســام 
وأنشــطة املنظمــة، وأن عمليــة التحسيـــن تحتــاج إلــى جهــود جميــع مــن يعمــل فــي املنظمــة. وال يعنــى عــدم وجــود أخطــاء أن 
)Robins & Wiersema,1995( التحسيـــن توقــف، وان ال نكتفــي فقــط فــي تصحيــح األخطــاء، بــل يجــب القضــاء عليهــا تماًمــا

ويـــرى الباحثيـــن ممــا ســبق ذكــره مــن متطلبــات ومبــادئ إن عمليــة التحسيـــن املســتمر ليســت بالعمليــة العشــوائية، 
ولكــن لهــا عــدة متطلبــات ومبــادئ فــي حيـــن أنهــا ال تعنــي اإلصــالح لخلــل مــا، بــل يحــب القضــاء علــى الخلــل وأن ال يتكــرر.  بمعنــى 
أنــه إذا حــدث خلــل فــي �صــيء مــا ال نكتفــي بإصالحــه فقــط بــل نســتبدله ب�صــيء جديــد متطــور، وكل ذلــك ال يحــدث بــدون تنظيــم 

وتـــرتيب للوقــت، وال اســتغالل لقــدرات ومواهــب العامليـــن ومشــاركتهم فــي عمليــة التحسيـــن.

عناصر التحسيـن املستمر

 بالحــرف )S) باللغــة اليابانيــة 
ً
ألنــه يتكــون مــن خمســة عناصــر تبــدأ جميعــا  (5S(يطلــق علــى التحسيـــن املســتمر

:)2008 )الخطيــب،  واإلنجليـــزية، وهــي كاآلتــي 

التصفية )Straighten(: وتعني نقل الفقرات الضرورية عند الحاجة إليها والتخلص من الفقرات غيـر الضرورية؛ 1- 
أي استبعاد الوسائل التقليدية في التعليم واستخدام الوسائل الحديثة.

التنظيم أو التـرتيب )Set in Order(: وتعني وضع األشياء في أماكنها الصحيحة، أي تـرتيب وسائل عرض املحاضرة.2- 

توفيـــر 3-  التنظيــف )Shine(: وتعنــي توفيـــر منــاخ مناســب للعمــل وهــو مــا يســاعد علــى تحسيـــن جــودة األداء، أي 
)البتــوب، شاشــة العــرض( ممــا يســهل عــرض املحاضــرة بشــكل جيــد. الوســائل الحديثــة للتعلــم 
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ً
التقييــس أو املعياريــة )Standardize(: وهــو عمليــة للتأكــد مــن بقــاء املعــدات واملاكينــات فــي حالــة عمــل جيــده تجنبــا

لأعطــال املعياريــة املتكــررة، أي متابعــة وصيانــة وســائل التعلــم الحديثــة لضمــان سيـــر املحاضــرة بالشــكل املطلــوب 
دون توقفــات مفاجئــة.

ويتطلــب 5-  مــن الســلوك اليومــي للعامــل  أعــاله جــزًءا  تعنــي جعــل جميــع مــاورد   :)Sustain( التدريــب واالنضبــاط 
ذلــك التـــزام اإلدارة والعامليـــن بقواعــد العمــل، أي تدريــب املدرسيـــن علــى اســتخدام الوســائل الحديثــة فــي عــرض 

املحاضــرة.

خطوات التحسيـن املستمر

ــورت بشــكل فعــال مــن ِقَبــل 
ُ
إن أول مــن وضــع خطــوات التحسيـــن املســتمر هــو )Walter Shewhart, 1920(، وُعــززت وط

)Edwards Deming( واملتمثلــة بأربــع خطــوات وتســمى رباعيــة ديمنــج 1986 ، أو دورة )PDCA(، وهــي كاآلتــي:

املقتـــرحة -  علــى االحتياجــات واملتطلبــات  تحديــد العمــل والعمــالء، والتعــرف  خــالل  مــن   :)Plan( : التخطيــط 
ً
أوال

ثــم  والبــدء بتطويـــر خصائــص وإبعــاد املخرجــات امللبيــة الحتياجــات العمــالء بمــا يحقــق امليـــزة التنافســية، ومــن 
تحديــد العمليــات الالزمــة لتقديــم مخرجــات بالخصائــص الالزمــة، وتحويــل الخطــط إلــى واقــع تنفيــذي عبـــر عمليــات 

املعالجــة الســليمة منــذ البــدء )عيشــوني، 2010(.

ثانًيــا: التنفيــذ: )Do( بعــد تدقيــق املخطــط باملنفــذ وتحديــد النتائــج املتحققــة بدقــة، يســتوجب علــى فريــق العمــل - 
توثيــق البيانــات واملعلومــات الخاصــة بهــذه النتائــج، وإذ مــا دعــت النتائــج إلــى التصحيــح وتعديــل بعــض الخطــوات 

.)Aichouni & Abdulazziz, 2010( فذلــك مدعــاة لتحقيــق األفضــل

ــا: الرقابــة والفحــص: )Check(عبـــر مقارنــة - 
ً
ثالث

النتائــج باملتطلبــات األساســية للزبائــن وتحديــد 
وجــدت وتصحيحهــا ومنــع  إن  االنحرافــات 
خــالل نظــام متكامــل   مــن 

ً
تكرارهــا مســتقبال

.)Drury, 2008( للتغذيــة العكســية 

ذلــك -  التحسيـــن التدريجــي: )Act(ويتــم   :
ً
رابعــا

بلــوغ أعلــى مســتويات األداء وأفضــل  أجــل  مــن 
فــرق العمــل  تكويـــن  فيهــا  بمــا  املعالجــات، 
الجماعية وتـــزويدها باالحتياجات الفعلية ألداء 
مهامهــم وتنفيــذ أفكارهــم املبدعــة، أمــا إجــراءات 
التحسيـــن املســتمر تشــمل كافــة املجــاالت وفــي 
كل األوقــات. ويمكــن تمثيــل خطــوات التحسيـــن 

املســتمر الســابقة بالشــكل االتــي:

ويـــرى الباحثــان إن التحسيـــن املســتمر يشــمل كل مــن املــوارد البشــرية واملاديــة وإجــراءات العمــل ومــن خــالل مشــاركة 
العامليـــن كافــة وتقديــم األفــكار واملقتـــرحات الســاندة والجديــدة التــي تحفــز نحــو تقديــم األفضــل بشــكل تدريجــي وباســتمرار، 
ومــن خــالل تطبيــق خطــوات التحسيـــن املســتمر حســب أســبقيتها بالتدريــج وهــي التــي تؤكــد علــى التخطيــط املســبق والتنفيــذ 

للخطــط املوضوعــة عــن طريــق اإلدارة العليــا والرقابــة والفحــص املســتمرة والتحسيـــن التدريجــي.

معوقات التحسيـن املستمر، القحطاني )2007(

تـركزت معوقات التحسيـن املستمر في عدم توفر الدعم الكافي من اإلدارة والسعي وراء املكاسب القصيـرة. والتشكيك 
علــى  التـركيـــز  مــن   

ً
بــدال التفاهــات  فــي  الجــودة  تحسيـــن  فــرق  وانغمــاس  والجديــة  الحمــاس  وزوال  النتائــج  فــي  الثقــة  وعــدم 

املشــكالت. وكذلــك الفشــل فــي تقديــم الحوافــز الكافيــة وتقديـــر اإلنجــازات وســوء نظــام االتصــاالت اإلداريــة وأخيـــًرا االفتقــار 
إلــى التدريــب الجيــد والكافــي لفــرق تحسيـــن الجــودة الشــاملة.

 

Plan                                                                   Do 

التخطيط                         التنفيذ                            

    

Act                                                             check 

التحسين        الرقابة                                            

    

 

املصدر: من إعداد الباحثين بالرجوع إلى دراسة )عيشوني، 2010(

الشكل رقم )2( خطوات التحسين املستمر
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العالقة بيـن استـراتيجيات األعمال والتحسيـن املستمر

  أصبــح مــن الواضــح أن الهــدف األسا�صــي الــذي تطمــح بــه أيــة شــركة مــن الشــركات فــي الوصــول إليــه هــو تحقيقهــا للميـــزة 
التنافســية فــي أنشــطتها الرئيســة، وقــد ظهــرت الحاجــة إلــى وجــود شــكل تحليلــي يتنــاول عمليــة تشــكيل ووضــع االستـــراتيجيات 
التــي تقــوم علــى معرفــة الشــركة العميقــة بقدراتهــا وإمكاناتهــا وتفهمهــا للظــروف املحيطــة بهــا وذلــك كنتيجــة للتحديــات املتـــزايدة 
التــي تواجــه الشــركة علــى املستوييـــن الداخلــي والخارجــي، ولقــد أصبحــت املنافســة شرســة للغايــة، كمــا إنهــا تـــزداد شراســة كلمــا 

.)Sohail  & Al-Ghamdi, 2012( تقلــص العالــم وصــارت الشــركات ال تحتـــرم حــدود الصناعــة

ففــي ظــل العوملــة التــي تخللتهــا ثــورة مجــال القطاعــات الصناعيــة، وفــي ظــل نظــام التجــارة الدوليــة، كســرت الحواجــز 
الجمركيــة املوجــودة بيـــن دول العالــم، وأصبحــت األســواق العامليــة مفتوحــة أمــام جميــع املنتجيـــن ليـــروجوا ســلعهم ؛ هــذه 
األوضــاع الراهنــة اليــوم أوجــدت منافســة عامليــة شــديدة بــل عنيفــة وشرســة بيـــن املنتجيـــن للســلع فــي جميــع الــدول، وممــا زاد 
مــن حجــم املنافســة العامليــة، وجــود ظاهــرة الكســاد التجــاري فــي العديــد مــن دول العالــم؛ أي أصبحــت ظاهــرة العــرض أكبـــر مــن 
الطلــب فــي العديــد مــن األســواق العامليــة واملحليــة، فاألســواق اليــوم مغرقــة بالســلع والخدمــات، واملنظمــات املنتجــة يتنافــس 
كل منهــا علــى كســب حصــة أكبـــر فــي الســوق  أو الطلــب. وفــي ظــل هــذه الظــروف أصبــح املســتهلك هــو ســيد املوقــف وســيد الســوق 
والجميع يســعى إلرضائه، طمعا في زيادة الحصة الســوقية التي أصبح يتوقف عليها بقاء واســتمرارية املنظمات )نـــزار، 2004(.

إن التحسيـــن املســتمر هــي عبــارة عــن منهــج متكامــل يتكــون مــن العديــد مــن املظاهــر التــي يجــب تطبيقهــا بشــكل كلــي وفــي 
ظــروف داخليــة مواتيــة، لذلــك تنطــوي فلســفة التحسيـــن املســتمر علــى مفهوميـــن، همــا: الشــمولية والتكامليــة، فالشــمولية 
تعنــي التوســع فــي مســتوى نوعيــة الخدمــات التــي يتوقعهــا العمــالء لتتعــدى تلــك التوقعــات، ويقصــد بالتكامليــة أن أي منشــأة 

كنظــام مكونــة مــن نظــم فرعيــة يعتمــد بعضهــا علــى البعــض اآلخــر )عقيلــي، 2001(.

ومــن هــذا املنطلــق نجــد أن التحسيـــن املســتمر يشــجع علــى عمليــة التكامــل األفقــي بيـــن اإلدارة واألقســام املتعــددة كمــا 
يتــم االرتقــاء بمســتوى جــودة الخدمــات وجــودة النظــام اإلداري، وتحتــاج هــذه الفلســفة إلــى تعــاون كلــي بيـــن جميــع اإلدارات 
واألقســام، وعلــى جميــع املســتويات اإلداريــة، وإشــراف مباشــر علــى جميــع عناصــر التشــغيل التــي تضــم الشــئون اإلداريــة 
واملاليــة واملشتـــريات وأخيـــرا الخدمــة نفســها . ومــن املتطلبــات األساســية لتطبيــق فلســفة بــل استـــراتيجية التحسيـــن املســتمر 
وجــود قــادة لديهــم االســتعداد لتغييـــر الســلوك التنظيمــي ألعضــاء الفريــق، والقــدرة علــى تحديــد أدوارهــم، مــع توضيــح العائــد 

مــن تطبيــق هــذه الفلســفة إلــى منتجــات وخدمــات الجــودة التــي تســعى املنشــأة إلــى تقديمهــا للعميــل )الكبي�صــي، 2010(.

ويتضــح لنــا مــن هــذا العــرض العالقــة القويــة واالرتبــاط املنطقــي والطبيعــي بيـــن استـــراتيجيات التنافســية والتحسيـــن 
االهتمــام بتوفيـــر الحاجــات  استـــراتيجيتها هــي  األساســية والتــي تنبنــي عليهــا  فــإن كانــت أهــداف ومبــادئ الشــركة  املســتمر 
األساســية للعمــالء وإرضاؤهــم، وإن كان هدفهــا االهتمــام بالجــودة العاليــة والســعر املناســب، وإن كانــت رغبــة الشــركة تتمثــل 
فــي إحــكام املراقبــة والتحكــم فــي كل مراحــل وجوانــب العمليــة اإلنتاجيــة وعمليــة عــرض منتجاتهــا وبضائعهــا، وإن كان هــدف 
الشــركة تطبيــق االستـــراتيجية املوضوعــة مــن خــالل نظــام اإلدارة الــذي يؤكــد علــى احتـــرامه لجميــع العامليـــن وثقتــه فيهــم، 
إلــى جانــب االهتمــام بمصالــح هــؤالء العامليـــن فــكل ذلــك توفــره إدارة التحسيـــن املســتمر كفلســفة إداريــة متكاملــة يمكــن مــن 
خاللهــا إدارة املنظمــة بشــكل أفضــل عــن طريــق التطويـــر واملحافظــة علــى إمكانــات املنظمــة مــن أجــل تحسيـــن الجــودة وبشــكل 
مســتمر، واإليفــاء بمتطلبــات املســتفيد وتجاوزهــا، ومــن ثــم تحقــق الشــركة أو املنظمــة هدفهــا األسا�صــي وهــو تحقيقهــا للميـــزة 

التنافســية فــي أنشــطتها الرئيســة والتغلــب علــى منافســيها والتفــوق عليهــم )إليــاس، 2015(.

مــن هنــا يـــرى الباحثيـــن أهميــة العالقــة بيـــن استـــراتيجيات التنافســية وإداراتهــا االستـــراتيجية والتــي ال يمكــن أن تكــون 
لقــد  واألســاليب.  األهــداف  فــي  متطابقــان  كالهمــا  بــل  املســتمر بمنهجيتهــا واستـــراتيجيتها املتكاملــة،  عــن التحسيـــن  بمنــأى 
أصبــح تطبيــق التحسيـــن املســتمر كمنهــج واستـــراتيجية متكاملــة الضمــان األسا�صــي والوحيــد فــي تحقيــق امليـــزة التنافســية فــي 
أنشــطة الشــركة األساســية، والتغلــب علــى منافســيها والتفــوق عليهــم، وبقاءهــا واســتمراريتها فــي الســوق. وســيتضح لنــا فــي ثنايــا 
 
ً
هــذه الدراســة أن التحسيـــن املســتمر لــم يعــد فقــط فلســفة إداريــة تتبناهــا وتطبقهــا منظمــات األعمــال بــل أصبحــت منهجــا

واستـــراتيجية متكاملــة لهــا مكوناتهــا وأركانهــا التــي تبنتهــا العديــد مــن الشــركات العامليــة.



أثر استراتيجيات األعمال في التحسين املستمر ...

36

الدراسات السابقة

دراسات باللغة العربية

عينــة مــن الشــركات  دراســة  استـــراتيجيات املنظمــة وأثـــرها فــي حوكمــة الشــركات  بعنــوان:   ،)2015( إليــاس  دراســة 
إلــى التعــرف علــى تأثيـــر استـــراتيجيات التنافســية )استـــراتيجية قيــادة  الصناعيــة بواليــة الخرطــوم. هدفــت هــذه الدراســة 
التكلفة، استـــراتيجية التمييـــز، استـــراتيجية التـركيـــز بالتكلفة األقل، استـــراتيجية التـركيـــز بالتمييـــز( على حوكمة الشركات 
الســوداني )مجلــس اإلدارة، الرســمية، التعقيــد، الثقافــة التنظيميــة، الرقابــة الداخليــة والخارجيــة، ضوابــط الفســاد املالــي 
تــم  اســتبانة   )125( عددهــا  والبالــغ  احتماليــة  الغيـــر  العيانــات  الختيــار  الوصفــي  املنهــج  الدراســة  واســتخدمت  واإلداري(، 
توجيههــا إلــى اإلدارة العليــا مــن مــدراء اإلدارات الوســطى للوحــدات الخاصــة فــي تلــك الشــركات محــل الدراســة. وقــد أظهــرت 
نتائــج الدراســة: وجــود عالقــة بيـــن بعــدي استـــراتيجيات األعمــال وحوكمــة الشــركات إال أن نســبة التأثيـــر تختلــف مــن متغيـــر 
إلــى آخــر، وإن أكثـــر االستـــراتيجيات تأثيـــر وتطبيــق فــي الشــركات الســودانية هــي استـــراتيجيات قيــادة التكلفــة األقــل ومــن ثــم 
 استـــراتيجية التمييـــز أما في حوكمة الشركات أكثـــر األبعاد تأثيـــر وتطبيق بعد الرقابة 

ً
استـــراتيجية التـركيـــز بالتمييـــز وأخيـــرا

الداخليــة عنــد استـــراتيجية قيــادة التكلفــة ثــم ضوابــط الفســاد واألقــل تأثيـــر الحوكمــة هــو بعــد الرســمية.

إلــى إبـــراز  فــي ظــل استـــراتيجيات األعمــال.  فقــد هدفــت  2014(، بعنــوان: إدارة الجــودة الشــاملة  دراســة )عبــد هللا، 
وتوضيــح األســس واألهــداف املشتـــركة ومــدى تطابقهــا بيـــن كل مــن استـــراتيجية املنظمــة واستـــراتيجية إدارة الجــودة الشــاملة 
وإبـــراز العالقــة بينهمــا، تـــركز الدراســة فــي النهايــة علــى إبـــراز الفوائــد وامليـــزات التــي يمكــن أن تحققهــا منظمــات األعمــال مــن وراء 
تطبيقهــا الستـــراتيجية ومنهجيــة متكاملــة إلدارة الجــودة الشــاملة. وتســتخدم الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي. توصلــت 
الدراســة إلــى: أن منظمــات األعمــال تحقــق فوائــد ومميـــزات مــن وراء تطبيــق استـــراتيجيات األعمــال التــي تتطلــب توفيـــر عــدد 

ــراتيجية وتحقيــق أعلــى درجــة رضــا للعمــالء.  مــن املتطلبــات لنجــاح تطبيــق هــذه االستـ

دراســة )الزواهــرة، 2012) بعنــوان: أثـــر استـــراتيجيات التنافســية والتوجــه الســوقي علــى األداء الفندقــي إلــى معرفــة أثـــر 
االستـــراتيجيات التنافســية والتوجــه الســوقي علــى األداء الفندقــي: دراســة علــى عينــة مــن الفنــادق فئــة الخمــس واألربــع نجــوم فــي 
األردن، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن املــدراء التنفيذيـــن ومســاعديهم ورؤســاء األقســام، واســتخدم الباحثــان االســتبانة لجمــع 
بيانــات الدراســة، واســتخدم املنهــج الوصفــي التحليلــي للدراســة. وتوصلــت الدراســة إلــى: وجــود أثـــر الستـــراتيجيات التنافــس 
)التكلفــة املنخفضــة، التميـــز، التـركيـــز( علــى األداء املالــي وغيـــر املالــي، كان مســتوى استـــراتيجيات التنافــس بدرجــة تقييــم 

مرتفعــة. 

دراســة العتيبــي )2012)، بعنــوان: أثـــر التخطيــط االستـــراتيجي والتحسيـــن املســتمر علــى فاعليــة املؤسســات املســتقلة 
فــي دولــة الكويــت. والتــي حــاول فيهــا بنــاء أنمــوذج مقتـــرح لقيــاس أثـــر التخطيــط االستـــراتيجي والتحسيـــن املســتمر علــى فاعليــة 
املؤسســات املســتقلة فــي دولــة الكويــت، حيــث شــملت عينــة الدراســة )294( شــخص. وأظهــرت نتائــج الدراســة: وجــود أثـــر دال 
 للتخطيــط 

ً
 للتخطيــط االستـــراتيجي فــي فاعليــة الجهــات املســتقلة فــي دولــة الكويــت، كذلــك وجــود أثـــر دال إحصائيــا

ً
إحصائيــا

 للتخطيط االستـــراتيجي بأبعاده على التعاون لتحقيق 
ً
االستـــراتيجي على التالؤم لتحقيق األهداف، ووجود أثـــر دال إحصائيا

 للتخطيــط 
ً
 للتحسيـــن املســتمر فــي فاعليــة الجهــات املســتقلة، ووجــود أثـــر دال إحصائيــا

ً
األهــداف، ووجــود أثـــر دال إحصائيــا

االستـــراتيجي والتحسيـــن املســتمر علــى فاعليــة الجهــات املســتقلة فــي دول الكويــت. 

دراســة )ســمارة وآخــرون، 2009(، بعنــوان: العالقــة بيـــن نجــاح شــركة االتصــاالت الفلســطينية وإدارتهــا االستـــراتيجية 
مــن وجهــة نظــر العامليـــن واإلدارييـــن فيهــا. وهدفــت إلــى التعــرف علــى أثـــر اإلدارة االستـــراتيجية علــى نجــاح شــركة االتصــاالت 
الفلســطينية مــن وجهــة نظــر العامليـــن واإلدارييـــن فيهــا، واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي الســببي، وتكونــت عينــة مــن 
مجموعــة عشــوائية مكونــة مــن العامليـــن واإلدارييـــن فــي شــركة االتصــاالت الفلســطينية. توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج مــن 
 لزيادة إنتاجية العمل، خبـــرة العامليـــن واإلدارييـــن في الشركة لها أثـــر كبيـــر على 

ً
أبـــرزها: إن اإلدارة االستـــراتيجية تعتبـــر دافعا

نجــاح الشــركة وتطبيــق استـــراتيجياتها بكفــاءة وفعاليــة
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دراسات باللغة األجنبية

دراسة (Muogbo, 2013) بعنوان: تأثيـــر اإلدارة االستـــراتيجية على النمو التنموي والتنمية. فقد هدفت إلى التعرف 
علــى تأثيـــر اإلدارة االستـــراتيجية علــى النمــو التنظيمــي وتطويـــر شــركات تصنيــع مختــارة فــي واليــة أنمبـــرا. تــم اختيــار عينــة مــن 
)63( مشــارك مــن )21( شــركة تصنيــع فــي املناطــق الثــالث ملجلــس الشــيوخ فــي واليــة أنمبـــرا )3 مــن كل شــركة(. اســتخدمت 
الدراســة اإلحصــاء الوصفــي )التـــرددات، املتوســط، والنســب املئويــة( لإلجابــة عــن أســئلة البحــث األربعــة املطروحــة للدراســة، 
تــم اســتخدام مربــع ت�صــي الختبــار الفرضيــات الثــالث التــي وجهــت الدراســة. وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى: أن اعتمــاد اإلدارة 
االستـــراتيجية لــه تأثيـــر كبيـــر علــى القــدرة التنافســية ويؤثـــر أيًضــا علــى شــركات التصنيــع؛ وأن اإلدارة االستـــراتيجية لهــا تأثيـــر 

علــى أداء املوظــف وأن اعتمــاده قــد زاد بشــكل كبيـــر مــن اإلنتاجيــة التنظيميــة لشــركات التصنيــع.

دراســة )Akinyele & Fasogbon, 2007) بعنــوان: تأثيـــر التخطيــط االستـــراتيجي علــى األداء التنظيمــي والتحسيـــن 
املســتمر. وهدفــت إلــى معرفــة تأثيـــر التخطيــط االستـــراتيجي علــى األداء التنظيمــي والتحسيـــن املســتمر ويمكــن قيــاس فعاليــة 
التخطيــط االستـــراتيجي مــن حيــث مــدى تأثيـــره علــى األداء التنظيمــي الــذي يؤثـــر علــى معــدل اســتمراره، والهــدف الرئيــس مــن 
هــذه الدراســة هــو إعــادة تقييــم عالقــة التخطيــط واألداء فــي التنظيــم وتحديــد املــدى الــذي يؤثـــر فيــه التخطيــط االستـــراتيجي 
علــى األداء فــي املنظمــة، والتــي سيســتخدم منهــا بنــك نيجيـــريا األول كدراســة حالــة، واســتخدمت املنهــج الوصفــي املســحي مــن 
خــالل توزيــع )100( اســتبانة كأداة لجمــع املعلومــات وكان عــدد املستجيبيـــن )80( تتألــف مــن كبــار املوظفيـــن فــي مختلــف فــروع 
البنــك األول فــي العاصمــة الغــوس. وبينــت نتائــج الدراســة: بــأن التخطيــط االستـــراتيجي يعــزز األداء التنظيمــي األفضــل الــذي 

يؤثـــر علــى املــدى الطويــل علــى التحسيـــن املســتمر، وأن التحسيـــن املســتمر كان بدرجــة مرتفعــة. 

إلــى اختبــار  (Liao, 2005) بعنــوان: استـــراتيجية األعمــال واألداء: دور رقابــة إدارة املــوارد البشــرية. وهدفــت  دراســة 
العالقــة مــا بيـــن مداخــل واتجاهــات إدارة املــوارد البشــرية واستـــراتيجية األعمــال علــى األداء التنظيمــي، وكيفيــة الــدور الرقابــي 
إلدارة املوارد البشــرية على األداء باســتخدام استـــراتيجية األعمال. أظهرت منهجية هذه الدراســة اســتخدام نوعيـــن للدراســة 
البيانــات العمليــة مــن الحواســيب اإللكتـــرونية واالســتبانات وتضمنــت  حيــث تــم الحصــول علــى  والتطبيقيــة(  )النظريــة، 
مقاييــس. وتوصلــت الدراســة إلــى: نتائــج أن استـــراتيجية األعمــال املتبنــاة مــن قبــل الشــركات باإلضافــة إلــى الحاجــة إلــى موائمــة 

الشــركات ألنظمــة رقابــة إدارة املــوارد البشــرية مــع أهدافهــا االستـــراتيجية تســاهم فــي تحسيـــن األداء التنظيمــي.

دراســة (Chapman & Hyland, 2000) بعنــوان: االستـــراتيجية والتحسيـــن املســتمر فــي الشــركات املصنعــة الصغيـــرة 
واملتوســطة األستـــرالية. وهدفــت هــذه الدراســة إلــى فحــص بعــض طــرق تطويـــر االستـــراتيجية الصناعيــة وتحليــل كيــف ربطــت 
الصناعات الصغيـــرة واملتوسطة عمليات تطورها باستـــراتيجياتها لرصد العالقة بيـــن التحسينات املستمرة واالستـــراتيجية، 
واشــتمل مجتمــع الدراســة خمســة منظمــات صناعيــة بأســلوب دراســة الحــال وتمثــل الصناعــات الصغيـــرة واملتوســطة فــي 
استـــراليا يتفــاوت عــدد عمالهــا مــن )30-215( عامــل، بحيــث يكــون لــدى الشــركة القــدرة علــى ربــط التحســينات املســتمرة مــع 
كل مســتويات استـــراتيجيات األعمال، وتوصلت الدراســة إلى: تعتمد املنظمات على استـــراتيجية تقوم من األعلى إلى األســفل 
وتـــركز االستـــراتيجية فيهــا علــى االنتقــال مــن النوعيــة والواقعيــة وتكــون أنظمــة القيــاس فيهــا موجــودة إال أنــه ال تحــدث تغذيــة 
راجعــة ومراقبــة الهيــكل بقيــم محــددة بحيــث تهتــم املنظمــات اهتمــام كبيـــر باستـــراتيجية تطويـــر املوظفيـــن ضمــن قيــم موجهــة 

ويميــل اتخــاذ القــرار فيهــا إلــى الالمركزيــة وتمتــاز بالســرعة واملرونــة فــي استـــراتيجيات األعمــال الهامــة فيهــا.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها

تكمن مشكلة الدراسة في أن عدم وضوح عملية تحديد االستـراتيجية التي يمكن أن تمارسها اإلدارة العليا في التحسيـن 
 عــن إدراك بعضهــم أن الســوق املفتوحــة لتقبــل املنتــج تتطلــب االهتمــام بالكميــة 

ً
املســتمر لــدى الكثيـــر مــن املديـريـــن، فضــال

أكثـــر مــن النوعيــة، وحاجــة املديـريـــن التنفيذييـــن فــي مختلــف األقســام والعامليـــن إلــى توجهــات اإلدارة العليــا فــي رســم الخطــط 
واالستـــراتيجيات, ألن استـــراتيجيات األعمــال تكــون بمســتوى أقــل مــن االستـــراتيجيات الكليــة وتعتمــد عليهــا حيــث تحــدد لهــا 
الطريقــة أو الكيفيــة األفضــل التــي ســتتنافس بهــا وحــدة األعمــال مــع املنافسيـــن فــي الســوق فتحــدد أي منتجــات ســتقدم واي 
أســواق ســتخدم ومــا هــي االستـــراتيجيات التنافســية التــي يجــب التأكيــد عليهــا أكثـــر هــل هــو الســعر أم الجــودة أم الســرعة أم 
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الدقــة فــي التســليم فهــذا كلــة يعتمــد علــى طبيعــة استـــراتيجية األعمــال التــي ســتتبناها, والتــي تمثــل مــورد مهــم لتطبيــق مقيــاس 
 ألهميــة الــدور الــذي تلعبــه استـــراتيجيات األعمــال فــي تحديــد االستـــراتيجيات التنافســية والتــي قــد 

ً
التحسيـــن املســتمر. ونظــرا

تــؤدي إلــى رفــع القــدرات التنافســية للشــركة عــن طريــق تطويـــر منتجاتهــا والتحسيـــن املســتمر، جــاءت هــذه الدراســة للتعــرف 
علــى أثـــر استـــراتيجيات األعمــال بأبعادهــا )استـــراتيجية قيــادة التكلفــة، واستـــراتيجية التمييـــز، واستـــراتيجية التـركيـــز( فــي 

التحسيـــن املســتمر فــي شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن. وصممــت الدراســة لإلجابــة عــن التســاؤالت الرئيســة التاليــة:

السؤال الرئيس األول: مستوى استـراتيجيات األعمال في شركة أدوية الحكمة في األردن؟

السؤال الرئيس الثاني: ما مستوى التحسيـن املستمر في شركة أدوية الحكمة في األردن؟

السؤال الرئيس الثالث: ما أثـر استـراتيجيات األعمال في التحسيـن املستمر لدى شركة أدوية الحكمة في األردن، ويتفرع 
من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

ما أثـر استـراتيجية قيادة التكلفة في التحسيـن املستمر لدى شركة أدوية الحكمة في األردن؟1- 

ما أثـر استـراتيجية التمّيز في التحسيـن املستمر لدى شركة أدوية الحكمة في األردن؟2- 

ما أثـر استـراتيجية التـركيـز في التحسيـن املستمر لدى شركة أدوية الحكمة في األردن؟3- 

أهمية الدراسة

تتلخص أهمية الدراسة في جانبيـن أساسييـن وهما كاآلتي:

: األهميــة النظريــة: تســتمد الدراســة الحاليــة أهميتهــا النظريــة مــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه االستـــراتيجيات - 
ً
أوال

فــي موقــف يحتــم عليهــا العمــل  التنافســية فــي وحــدات األعمــال لتحقيــق ميــزة تنافســية، وان املنظمــات أصبحــت 
الجــاد واملســتمر الكتســاب امليـــزات التنافســية مــن أجــل تحسيـــن موقعهــا فــي األســواق أو حتــى مجــرد املحافظــة 
عليــه ومواجهــة ضغــوط املنافسيـــن الحالييـــن واملحتمليـــن عــن طريــق التحسيـــن املســتمر وتحقيــق مســتويات أداء 
عاليــة باملقارنــة مــع املنافسيـــن,  وكحقيقــة أساســية تحــدد نجــاح أو فشــل املنظمــات وتعتبـــر هــذه الدراســة مكملــة 

للدراســات الســابقة التــي تبيـــن تأثيـــر االستـــراتيجيات التنافســية ودور األفــراد العامليـــن فــي التحسيـــن املســتمر.

ثانًيــا: األهميــة العمليــة: يأمــل الباحثــان أن تســاعد هــذه الدراســة اإلدارة العليــا وصانعــي االستـــراتيجيات فــي الشــركة - 
معرفــة مــدى تأثيـــر االستـــراتيجيات التنافســية كفلســفة إداريــة فــي تحسيـــن جــودة املنتــج، وكذلــك ربــط املفاهيــم 
فــي مســاعدة  الدراســة  تســاهم هــذه  قــد  األردن.  فــي  الحكمــة  أدويــة  النظريــة للدراســة بالجانــب العملــي فــي شــركة 
الباحثون على تقليل الفجوة في عالقة االستـراتيجيات التنافسية والتحسيـن املستمر من خالل تقديم تطبيقيات 

إداريــة للمــدراء فــي الشــركات وكيفيــة تطبيــق االستـــراتيجيات التنافســية وتنفيــذ التحسيـــن املســتمر.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على

مستوى االستـراتيجيات التنافسية لدى شركة أدوية الحكمة في األردن.- 

مستوى التحسيـن املستمر في شركة أدوية الحكمة في األردن.- 

فــي -  التـركيـــز(  واستـــراتيجية  التمّيــز،  واستـــراتيجية  التكلفــة،  قيــادة  )استـــراتيجية  التنافســية  االستـــراتيجيات  أثـــر 
فــي األردن. لــدى شــركة أدويــة الحكمــة  التحسيـــن املســتمر 

فرضيات الدراسة

من خالل مشكلة الدراسة وأسئلتها فقد تم صياغة الفرضيات التالية:
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الستـــراتيجيات   )α≤0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  ال   :HO1 الرئيســة  الفرضيــة 
األعمال )استـــراتيجية قيادة التكلفة، واستـــراتيجية التمّيز، واستـــراتيجية التـركيـــز( في التحسيـــن املستمر لدى شركة 

أدويــة الحكمــة فــي األردن.

وانبثقت من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضيــة الفرعيــة األولــى HO1-1: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( الستـــراتيجية 
قيــادة التكلفــة فــي

التحسيـن املستمر لدى شركة أدوية الحكمة في األردن.- 

الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة HO1-2: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( الستـــراتيجية - 
التمّيــز فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن.

الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة HO1-3: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( الستـــراتيجية - 
التـركيـــز في التحسيـــن املســتمر لدى شــركة أدوية الحكمة في األردن.

مخطط الدراسة
 )املتغير التابع(          )املتغير املستقل(                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 استراتيجيات األعمال 
 

)التخطيط، التنفيذ، التقييم(     

 استراتيجية قيادة التكلفة

 استراتيجية التميز 

 استراتيجية التركيز 

 Ho1 التحسين املستمر 

Ho1-1 

Ho1-2 

Ho1-3 

.)BE Al-jawazneh, ZMA Smadi 2011( ،)Chapman & Hyland ، 2000( :املصدر: من أعداد الباحثيـن بالرجوع إلى دراسة

الشكل )1( مخطط الدراسة

التعريفات اإلجرائية
التــي تضعهــا 1-  استـــراتيجيات األعمــال: وهــي السياســات والخطــط األساســية الالزمــة لتحقيــق األهــداف والغايــات 

الشــركة، فاالستـــراتيجية هــي التــي تحــدد الوضــع الــذي يجــب أن تكــون عليــه الشــركة، وكمــا تقــوم االستـــراتيجية 
بوضــع املعاييـــر الخاصــة بأيــة شــركة وذلــك فــي ضــوء النشــاط الــذي تمارســه هــذه الشــركة واألســلوب الــذي يمكــن 

لهــذه الشــركة أن تتبعــه فــي منافســة الشــركات األخــرى

استـــراتيجية قيــادة التكلفــة: وهــي االستـــراتيجية التــي تهــدف إلــى تحقيــق تكلفــة أقــل باملقارنــة مــع املنافسيـــن، ومــن 2- 
الدوافــع التــي تشــجع الشــركة علــى تطبيقهــا توافــر وجــود فــرص مشــجعة علــى تخفيــض التكلفــة وتحسيـــن الكفــاءة، 

 بالســعر.
ً
وكذلــك ســوق مكــون مــن مشتـريـــن واعييـــن تماًمــا

استـــراتيجية التميـــز: وهــي االستـــراتيجية التــي تســتطيع فيهــا الشــركة أن تميـــز منتجاتهــا عــن الشــركات املنافســة مــن 3- 
خــالل تقديــم تشــكيالت مختلفــة للمنتــج، وســمات خاصــة باملنتــج، والجــودة املتميـــزة، والســمعة الجيــدة، وتتـــزايد 
درجــات نجــاح هــذه االستـــراتيجية بـــزيادة تمتــع املؤسســات باملهــارات والكفــاءات التــي يصعــب علــى املنافسيـــن تقليدهــا.

استـــراتيجية التـركيـــز: وهي االستـــراتيجية التي تهدف إلى بناء ميـــزة تنافسية والوصول إلى مواقع أفضل في السوق، 4- 
مــن خــالل إشــباع حاجــات خاصــة ملجموعــة معينــة مــن املستهلكيـــن، أو بالتـركيـــز علــى ســوق جغرافــي محــدود أو 

التـركيـــز علــى اســتخدامات معينــة للمنتــج )شــريحة محــددة مــن العمــالء(.
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التحسيـــن املســتمر: أنــه التحسيـــن الــذي يتحقــق باســتمرار مــن خــالل نشــر ثقافــة التحسيـــن املســتمر فــي املنظمــة 5- 
بامتالكهــا منهــاج عمــل يومــي ثابــت ال يمكــن تخفيضــه بــل تطويـــره باســتمرار دون تخلــي أي مــن أطــراف العمليــة 

 إلــى تقديــم خدمــات مــا بعــد البيــع.
ً
 باملجهزيـــن ووصــوال

ً
املتكاملــة باملشــاركة بــدءا

الطريقة واإلجراءات

تــم تصميــم الدراســة بعــد االطــالع علــى الدراســات والبحــوث العربيــة منهــا واألجنبيــة الســتخدامها فــي اإلطــار النظــري، أمــا 
مــن الناحيــة التحليليــة فقــد لجــأ الباحثــان إلــى تطويـــر اســتبانة كأداة رئيســة لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة واختبــار الفرضيــات 

واســتخدم بـــرنامج التحليــل اإلحصائــي للعلــوم االجتماعيــة )SPSS( لتحليــل بيانــات الدراســة األوليــة.

مجتمع الدراسة:

تمثــل مجتمــع الدراســة مــن جميــع املــدراء العامليـــن فــي شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن وهــي مــن أكبـــر شــركات صناعــات 
األدويــة فــي األردن وهــي شــركة أدويــة متعــددة الجنســيات تأسســت عــام )1978( فــي األردن، وفــي أغســطس )1996( أصبحــت 
ــل الســوق األمريكــي والبـــريطاني واألوروبــي وتصــدر منتجاتهــا. وتصنــع األدويــة األصليــة بامتيــاز. 

ُ
دخ

َ
أول شــركة مــن أصــل عربــي ت

يوجــد املقــر الرئيــس إلدارتهــا اليــوم فــي لنــدن يوجــد لهــا العديــد مــن املواقــع التصنيعيــة فــي أكثـــر مــن دولــة عربيــة وأجنبيــة، 
وتلتـــزم الشــركة بتطبيــق معاييـــر جــودة عاليــة أو مــا يســمى ممارســات التصنيــع الجيــد )GMP(، وَبلــغ نمــو اإلرادات للشــركة 
وســعت واســتحوذت على العديد من الشــركات األخرى، 

َ
)23%( )2013(، وهي أكبـــر شــركة أدوية إقليمية بالشــرق األوســط. ت

فاســتحوذت علــى معهــد »بيوكيميكــو بافي�صــي فارمــا« فــي إيطاليــا )2005( والجزيـــرة للصناعــات الدوائيــة فــي اململكــة العربيــة 
الســعودية في )2006(، وفــي )2007( قامــت بشــراء شــركة ”APM“ فــي األردن، وشــركة »ألــكان فارمــا« فــي مصــر و«ثيمورغــان« 
وشــركة »ريبوســفارم« فــي أملانيــا وفــي )2011( أكملــت شــركة الحكمــة اســتحواذها علــى شــركة »باكستـــر« للرعايــة الصحيــة 

فــي أكتوبـــر )2011( دخلــت شــركة الحكمــة الســوق  فــي الواليــات املتحــدة، 
املغربيــة مــن خــالل االســتحواذ علــى شــركة »بـــروموفارم« تاســع أكبـــر مصنــع 
لأدويــة فــي املغرب، كمــا افتتحــت الشــركة مــع شــركة الــدار العربيــة شــركة 
للصناعــات الدوائيــة فــي الجزائــر، ووســعت شــركة الحكمــة ســوقها فــي مصــر 
عن طريق االستحواذ على الشركة املصرية لأدوية والصناعات الكيماوية 
 )EPCI( فــي )2012(، وطالــت نحــو )52( ســوق فــي العالــم. وأدرجــت ألول مــرة 
فــي  وكذلــك   ،)2005( دوليــة  مســاهمة  كشــركة  لندن لأســهم  بورصــة  فــي 

بورصــة دبــي.

العليــا  اإلدارات  فــي  املــدراء  جميــع  الدراســة مــن  مجتمــع  تكــون 
والوســطى والدنيــا فــي شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن، حيــث اســتخدمت 
طريقة الحصر الشامل ملجتمع الدراسة واملتكون من 170 مديـرا يشغلون 
 )170( توزيــع  تــم  حيــث  والدنيــا(،  والوســطى  )العليــا  اإلداريــة  املناصــب 
اســتبانة علــى أفــراد مجتمــع الدراســة، وبلعــت عــدد االســتبانات املستـــردة 
عــدد االســتبانات  مــن   )%88.2( بلغــت  مئويــة  بنســبة  اســتبانة   )150(
املوزعة،  وبعد فحص االستبانات املستـــردة، تبيـــن أن هناك )12( استبانة 
غيـــر مكتملــة البيانــات، وبهــذا أصبــح عــدد االســتبانات الصالحــة للتحليــل 

املوزعــة. )138(مــا  نســبة )81.1%( مــن عــدد االســتبانات  مــا مجملــه 

افية ملفردات عينة الدراسة الخصائص الديموغر

الجداول رقم )1( أدناه بيـن الخصائص الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة

مــن 1-   )%76.1( نســبته  مــا  هنــاك  أن   )1( الجــدول  يبيـــن  الجنــس: 

جدول رقم )1) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيـرات 

افية الديموغر

التكرارالفئةاملتغيـر
النسبة 
املئوية 

(%)

الجنس
76.1%105ذكور
23.9%33إناث

100%138املجموع

الفئة 
العمرية

14.5%20اقل من 30 سنة
47.1%3065 أقل من 40 سنة

38.4%4053 سنة فأكثـر
100%138املجموع

املستوى 
التعليمي

20.3%28دبلوم
48.6%67بكالوريوس
23.9%33ماجستيـر
7.2%10دكتوراه

100%138املجموع

عدد 
سنوات 
الخبـرة

0.0%0اقل من 5 سنوات
18.8%526 أقل من 10 سنوات
13.8%1019 أقل من 15 سنة

67.4%1593 سنة فأكثـر
100%138املجموع
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أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن الذكــور، وأن )23.9%( مــن أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن اإلنــاث. ممــا يعنــي أن الشــركة 
تعتمــد فــي إدارة شــركتها علــى الذكــور أكثـــر مــن اإلنــاث.

الفئــة العمريــة: يبيـــن الجــدول )1( أن )14.5%( مــن أفــراد عينــة الدراســة هــم ممــن تتـــراوح أعمارهــم مــن )30 ســنة 2- 
 ،

ً
فأقــل(، وأن )47.1%( مــن أفــراد عينــة الدراســة هــم ممــن تتـــراوح أعمارهــم مــن )30 إلــى أقــل مــن 40 ســنة(، وأخيـــرا

أظهــرت النتائــج أن )38.4%( مــن أفــراد عينــة الدراســة هــم ممــن تتـــراوح أعمارهــم مــن )40 ســنة فأكثـــر(. ممــا تــدل 
نتائــج الجــدول علــى أن الشــركة توظــف متوســطي األعمــار فــي وظيفــة إدارة الشــركة.

املســتوى التعليمــي: يوضــح الجــدول )1( أن )20.3%( مــن أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن حملــة شــهادة الدبلــوم، وأن 3- 
)48.6%( مــن أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن حملــة شــهادة البكالوريــوس، وأن )23.9%( مــن أفــراد عينــة الدراســة 
هــم مــن حملــة شــهادة املاجستيـــر، وأن )7.2%( مــن أفــراد عينــة الدراســة هــم مــن حملــة شــهادة الدكتــوراه. ممــا يــدل 
ذلــك علــى أن الشــركة مكتفيــة فــي تسيـــر عملهــا باملؤهــالت العلميــة مــن حملــة شــهادة البكالوريــوس دون الشــهادات 

األخــرى.

عدد سنوات الخبـرة: فقد أظهرت النتائج بالجدول )1( إنه ال يوجد من خبـرتهم أقل عن )5 سنوات( وأن )%18.8( 4- 
هــم ممــن تتـــراوح عــدد ســنوات خبـــرتهم العمليــة مــن )5 أقــل مــن 10 ســنوات(، وأن )13.8%( هــم ممــن تتـــراوح عــدد 
، تبيـن أن إجمالي النسبة املئوية للمبحوثيـن من أفراد 

ً
سنوات خبـرتهم العملية من )10 أقل من 15 سنة(، وأخيـرا

عينــة الدراســة ممــن لديهــم خبـــرة )15 ســنة فأكثـــر( بلغــت )67.4%(. ويــدل ذلــك أن الشــركة تحافــظ علــى املوظفيـــن 
الذيـــن لديهم عدد سنوات خبـــرة أكثـــر كونهم العمود الفقري للشركة وقوتها.

مصادر الحصول على البيانات واملعلومات

لتحقيق أهداف الدراســة فقد تم تطويـــر اســتبانة لتغطية جميع متغيـــرات الدراســة. وذلك بالرجوع إلى األدب النظري 
ذي الصلة وتم استخدام مصدريـــن أساسييـــن لجمع املعلومات، وهما:

املصــادر الثانويــة: والتــي تتمثــل فــي الكتــب واملراجــع العربيــة واألجنبيــة، والدوريــات واملقــاالت والتقاريـــر، واألبحــاث 1- 
فــي مواقــع اإلنتـــرنت املختلفــة، لبنــاء  والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدراســة ذات العالقــة والبحــث 
اإلطــار النظــري للدراســة، وكذلــك أخــذ تصــور عــام عــن آخــر املســتجدات التــي حدثــت فــي موضوعــات الدراســة.؟

املصــادر األوليــة: ملعالجــة الجوانــب التحليليــة ملوضــوع الدراســة فقــد تــم اللجــوء إلــى جمــع البيانــات األوليــة مــن خــالل 2- 
 مــن العبــارات عكســت أهــداف الدراســة وأســئلتها، لإلجابــة 

ً
االســتبانة كأداة رئيســة للدراســة، والتــي تضمنــت عــددا

عنهــا مــن قبــل املبحوثيـــن، وتــم اســتخدام مقيــاس لكيـــرت الخما�صــي، بحيــث أخــذت كل إجابــة أهميــة نســبية.

أداة الدراسة

)االســتبانة( ثالثــة  وقــد تضمنــت أداة الدراســة الرئيســة 
أجــزاء، وهــي:

الجــزء الخــاص باملتغيـــرات الشــخصية 1-  الجــزء األول: 
 )4( خــالل  والوظيفيــة ألفــراد عينــة الدراســة مــن 

متغيـــرات، وهــي )النــوع االجتماعــي، والفئــة العمريــة، واملســتوى التعليمــي، وعــدد ســنوات الخبـــرة( لغــرض وصــف 
الخصائــص الشــخصية والوظيفيــة ألفــراد عينــة الدراســة.

التكلفــة، 2-  قيــادة  )استـــراتيجية  عبـــر ثالثــة أبعــاد، وهــي  األعمــال  استـــراتيجية  تضمــن مقيــاس  الجــزء الثانــي: 
و)24( عبــارة لقياســها. التـركيـــز(  واستـــراتيجية  التميـــز،  واستـــراتيجية 

الجزء الثالث: تضمن مقياس التحسيـن املستمر عبـر ثالثة أبعاد )التخطيط، التنفيذ، التقييم( و)15( عبارة لقياسها.3- 

 -4.)Five Likert Scale( عبارة بمقياس ليكرت الخما�صي )وبهذا تكونت االستبانة )أداة الدراسة( وبشكلها النهائي من )39

وتـراوحت مدى االستجابة من )1-5( وفق مقياس ليكرت الخما�صي )Five Likert Scale( كاآلتي:

بدائل 
اإلجابة

افق  مو
افقبشدة افق بدرجة مو مو

متوسطة
غيـر 

افق مو
افق  غيـر مو

بشدة
54321الدرجة



طريقة وإجراءات جمع البيانات

بعــد صياغــة متغيـــرات الدراســة والتــي احتــوت علــى ثالثــة أجــزاء رئيســة. صممــت أســئلة تتناســب مــع هــذه املتغيـــرات 
 ملــا حــدده كل مــن دراســة )Porter, 1991(. أمــا مــا 

ً
ولجــأ الباحثــان فــي تحديــد وقيــاس فقــرات أبعــاد استـــراتيجية األعمــال وفقــا

يـــرتبط بقيــاس فقــرات أبعــاد التحسيـــن املســتمر، فقــد لجــأ الباحثــان إلــى دراســة )الســيد، 2015( ودراســة )النواصــرة، 2013( 
.)BE Al-jawazneh, ZMA Smadi, 2011( ودراســة

تــم االتصــال بمجتمــع الدراســة وتحديــد موعــد لتوزيــع هــذه االســتبانات ميدانًيــا. حيــث  وبعــد تصميــم هــذه األســئلة 
تــم تســليمها باليــد وبعــض مــن هــذه االســتبانات كان يتــم توصيلهــا للمــدراء عــن طريــق العامليـــن كمــدراء وسكرتيـــر املكتــب 

لأقســام اإلداريــة فــي شــركة بيــت الحكمــة.

املعالجات اإلحصائية املستخدمة

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

التكرارات والنسب املئوية لوصف املتغيـرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة.1- 

اختبار )Kolmogorov-Smirnov( للتحقق من التوزيع الطبيعي )Normal Distribution( للبيانات.2- 

 لقياس متغيـرات الدراسة.3- 
ً
اختبار ألفا كرونباخ ملعرفة ثبات فقرات االستبانة والتي تم إعدادها خصيصا

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتحديد األهمية النسبية ملتغيـرات الدراسة وفقراتها.4- 

معامل تضخم التبايـن )Variance Inflation Factor( واختبار 5- 
التبايـــن املســموح )Tolerance( للتأكــد مــن عــدم وجــود تعدديــة 

ارتباط )Multicollinearity( بيـن املتغيـرات املستقلة.

 -6 )Multiple Regression Analysis( تحليــل االنحــدار املتعــدد
لبيــان تأثيـــر املتغيـــرات املســتقلة علــى التابــع.

صدق أداة الدراسة وثباتها

تــم عــرض االســتبانة علــى مجموعــة 1-  الظاهــري:  الصــدق 
هيئــة تدريســية  أعضــاء   )10( مــن املحكميـــن تألفــت مــن 
االســتجابة آلراء  متخصصيـــن فــي إدارة األعمــال، وقــد تمــت 
املحكميـــن وتــم إجــراء مــا يلــزم مــن حــذف وتعديــل للفقــرات فــي 

التــي اســتلمت. فــي ضــوء املقتـــرحات  االســتبانة 

ثبــات أداة الدراســة: قــام الباحثــان باســتخدام اختبــار االتســاق الداخلــي )Cronbach Alpha( كرونبــاخ ألفــا لقيــاس 2- 
مــدى التناســق فــي إجابــات املبحوثيـــن علــى كل األســئلة املوجــودة فــي املقيــاس، وعلــى الرغــم مــن إن قواعــد القيــاس فــي 
القيمــة الواجــب الحصــول عليهــا غيـــر محــددة، إال أن الحصــول علــى )Alpha≤0.60( ُيعــد مــن الناحيــة التطبيقيــة للعلــوم 
 )Sekaran & Bougie, 2010( والجــدول )2( يبيـــن نتائــج ثبــات األداة لهــذه الدراســة.

ً
اإلنســانية بشــكل عــام أمــًرا مقبــوال

وتــدل  عبــارة،   )39( قيــم الثبــات ملتغيـــرات الدراســة البالغــة  أن   )2( يوضــح جــدول 
مؤشــرات كرونبــاخ ألفــا أعــاله علــى تمتــع أداة الدراســة بصــورة عامــة بمعامــل ثبــات عــاٍل 

.)Sekaran  & Bougie, 2010( لـــ   
ً
وفقــا الدراســة  أغــراض  وبقدرتهــا علــى تحقيــق 

عرض وتحليل البيانات

اعتمد الباحثان في معالجة البيانات على املتوسط الحسابي كمقياس إلجابات أفراد 
العينة، واالنحراف املعياري لقياس مدى التشتت في إجابات أفراد العينة للمبحوثيـن.

جدول رقم )2) 
 معامل ثبات االتساق الداخلي 

)مقياس كرونباخ ألفا(

عدد املتغيـرت
الفقرات

قيمة 
كرونباخ ألفا

886.8استـراتيجية القيادة في التكلفة1
888.2استـراتيجية التميـز2
887.2استـراتيجية التـركيـز3
588.0التخطيط1
588.3التنفيذ2
586.7التقييم3

3989.4االستبانة ككل

جدول رقم )3) 
األوساط املرجحة إلجابات 

عينة الدراسة

املستوى املتوسط املرجح
منخفض من 1 - أقل من 2.34
متوسط من- 2.34   أقل من 3.67

مرتفع من 3.67 – لغاية 5
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تحليل البيانات

بهــدف تحليــل نتائــج إجابــات أفــراد مجتمــع الدراســة؛ فقــد تــم تصيــف األوســاط الحســابية ملجتمــع الدراســة باحتســاب 
الوســط املرجــح مــن خــالل حســابها بطريقــة معادلــة طــول الفئــة والتــي تق�صــي بقيــاس مســتوى متغيـــرات الدراســة، والــذي تــم 

احتســابه وفًقــا للمعادلــة التاليــة:

املســتوى = )الحــد األعلــى للبديــل- الحــد األدنــى للبديــل( / 
عــدد مســتويات التقييم

املســتوى = )5-1( /3 = 1.33   وبنــاء علــى ذلــك يصبــح التوزيــع 
كمــا هــو مبيـــن فــي الجــدول التالــي:

املتغيـــرات  1- عــن  الدراســة  مجتمــع  أفــراد  إجابــات  نتائــج 
يلــي: كمــا  االســتبانة،  تناولتهــا  التــي 

مســتوى  مــا  األول:  الســؤال  علــى  اإلجابــة   -  
ً
أوال

استـــراتيجيات األعمــال فــي شــركات االتصــال األردنيــة. والجــدول 
املســتقلة  للمتغيـــرات  الحســابية  املتوســطات  يبيـــن  أدنــاه 

للدراســة وهــم )3( أبعــاد، وتــم تحليــل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا لأبعــاد مــن أجــل معرفــة أي مــن األبعــاد الفرعيــة 
يلــي: كمــا  املســتقل  املتغيـــر  حــول  التحليــل  نتائــج  وكانــت  الحســابية،  املتوســطات  أكبـــر  علــى  حصلــت 

يظهــر مــن الجــدول رقــم )4( أن املتوســطات الحســابية إلجابــات أفــراد العينــة عــن أبعــاد مجــال استـــراتيجية األعمــال، 
قــد تـــراوحت مــا بيـــن )3.91 – 3.78(، جــاء فــي املرتبــة األولــى ُبعــد )استـــراتيجية قيــادة التكلفــة( بمتوســط حســابي )3.91( وهــو 
مرتفــع، وفــي املرتبــة الثانيــة، ُبعــد )استـــراتيجية التـركيـــز( وبمتوســط حســابي )3.81( وهــو مرتفــع، وفــي املرتبــة الثالثــة واألخيـــرة 
ُبعد )استـــراتيجية التميـــز( بمتوســط حســابي )3.78( وهو أيًضا مرتفع وبلغ املتوســط الحســابي ملجال استـــراتيجيات األعمال 

ككل )3.83( بمســتوى مرتفــع.

كمــا تــم اســتخراج املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إلجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــن فقــرات كل ُبعــد مــن 
أبعــاد استـــراتيجيات األعمــال كل ُبعــد علــى حــدى، وكاآلتــي:

استـراتيجية قيادة التكلفة )الُبعد األول(: تضمن هذا الُبعد على )8( أسئلة وتم تحليلها في الجدول رقم )5( 2-

جدول رقم )5) 
نتائج رأي أفراد العينة حول استـراتيجية قيادة التكلفة

الرتبة املستوى االنحراف 
املعياري

املتوسط 
الحسابي الفقرات ت

1 مرتفع 0.72 4.09 تستخدم الشركة تجهيـزات وأنظمة تساعد في تخفيض التكاليف. 4
2 مرتفع 0.90 3.97 تلجأ الشركة إلى خفض أسعار املنتج مقارنة بمنتجات الشركات املنافسة للمحافظة على وكالئها  1
3 مرتفع 0.78 3.96 يسعى املديـرون على العمل وفق استـراتيجية التكلفة األقل كأداة لتحقيق أهداف الشركة. 3
4 مرتفع 0.93 3.89 تمتلك الشركة أفراد مؤهليـن بدرجة عالية من الخبـرة والكفاءة في إدارة التكاليف  2
5 مرتفع 0.95 3.88 تسعى الشركة إلى تقليل التكلفة من خالل االستثمار في امتالكها تكنولوجيا 6
6 مرتفع 0.84 3.86 يأخذ املديـرون بعيـن االعتبار القدرة الشرائية في تسعيـر األدوية. 5
7 مرتفع 0.88 3.86 تستفيد الشركة من الخبـرات املتوافرة لديها في تسعيـر األدوية. 7
8 مرتفع 0.90 3.80 تحصل الشركة على املوارد من خالل مراجعة استـراتيجية التكلفة بشكل مستمر 8

مرتفع 3.91 استـراتيجية قيادة التكلفة ككل

يالحــظ مــن الجــدول رقــم )5( أن هنــاك اتفــاق بيـــن أفــراد مجتمــع الدراســة علــى ُبعــد استـــراتيجية القيــادة فــي التكلفــة علــى 
مســتوى الفقــرات الفرعيــة، وقــد نالــت الفقــرات رقــم )4( علــى أعلــى متوســط حســابي قــدره )4.09(، ويــدل ذلــك علــى اقتـــراب 

جدول رقم )4) 
ًنتائج آراء أفراد العينة حول مجال استـراتيجيات األعمال 

 تنازليا
ً
مرتبا

الرتبة املستوى املتوسط 
الحسابي الُبعد الرتبة الرقم

1 مرتفع 3.91 استـراتيجية قيادة التكلفة 1 1
2 مرتفع 3.81 استـراتيجية التـركيـز 2 3
3 مرتفع 3.78 استـراتيجية التميـز 3 2

مرتفع 3.83 استـراتيجيات األعمال ككل
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آراء أفراد املجتمع، أي أنهم يقتـــربون بآرائهم وبنســبة كبيـــرة على أهمية ُبعد استـــراتيجية القيادة في التكلفة كعنصر أسا�صــي 
فــي استـــراتيجيات األعمــال، بينمــا حصلــت العبــارة رقــم )8( علــى أقــل وســط حســابي بلــغ )3.80(، ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــرق 
كبيـــر بيـــن آراء املجتمــع حــول الفقــرات. وتـــراوحت االنحرافــات املعياريــة بيـــن )0.95-0.72(، ويشيـــر إلــى مــدى تشــتت منخفــض 
وأقــل مــن الواحــد الصحيــح فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول فقــرات استـــراتيجية قيــادة التكلفــة وهــو مــا يعكــس 

التقــارب فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى استـــراتيجية قيــادة التكلفــة فــي شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن

استـراتيجية التميـز )الُبعد الثاني(: تضمن هذا الُبعد على )8( أسئلة صيغت وتم تحليلها البيانات في الجدول التالي: 3-

جدول رقم )6) 
نتائج رأي أفراد العينة حول استـراتيجية التميـز

الرتبة املستوى االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسابي الفقرات ت

1 مرتفع 0.79 3.90 تسعى الشركة من خالل مديـريها إلى تقديم منتجات متميـزة وجديدة  1
2 مرتفع 0.90 3.89 تشجع الشركة موظفيها باإلبداع واالبتكار. 8
3 مرتفع 0.86 3.84 تلجأ الشركة إلى دعم نشاط البحث والتطويـر من أجل تقديم أدوية حسب الطلب. 2
4 مرتفع 0.92 3.79 يوظف املديـرون قدرات الشركة االستـراتيجية لكي يصعب تقليدها من قبل املنافسيـن. 4
5 مرتفع 0.95 3.78 تهتم الشركة في تقديم كل ما هو جديد لوكالئها مع الحفاظ على أسعارها. 3
6 مرتفع 0.97 3.76 تهتم الشركة بتبني نشاط تـرويجي لبناء سمعة جيدة. 5
7 متوسط 0.90 3.65 تسعى الشركة باستمرار على نشر ثقافة التميـز. 7
8 متوسط 0.98 3.58 تبني الشركة فكرة أن الوكالء هم العنصر األهم في السوق. 6

مرتفع 3.78 استـراتيجية التميـز ككل

يالحــظ مــن الجــدول رقــم )6( أن هنــاك اتفــاق بيـــن أفــراد مجتمــع الدراســة علــى أن فقــرات ُبعــد استـــراتيجية التميـــز، 
وقــد نالــت العبــارة رقــم )1( علــى أعلــى متوســط حســابي قــدره )3.90(، ويــدل ذلــك علــى اقتـــراب آراء أفــراد مجتمــع الدراســة، 
أي أنهــم يقتـــربون بآرائهــم بنســبة كبيـــرة علــى أهميــة ُبعــد استـــراتيجية التميـــز، بينمــا كانــت العبــارة رقــم )6( هــي التــي حصلــت 
علــى أقــل متوســط حســابي بلــغ )3.58(، ويــدل ذلــك علــى عــدم وجــود فــرق كبيـــر بيـــن آراء مجتمــع الدراســة حــول فقــرات هــذا 
املتغيـــر وتـــراوحت االنحرافــات املعياريــة بيـــن )0.98- 0.79(، وتشيـــر تشــتت منخفــض واقــل مــن الواحــد الصحيــح وهــو مــا 
يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى استـــراتيجية التميـــز فــي شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن.

استـــراتيجية التـركيـــز )الُبعــد الثالــث(: تضمــن الُبعــد الثالــث فــي االســتبانة علــى )8( أســئلة ويوضــح الجــدول التالــي  4-
نتائــج التحليــل اإلحصائــي التــي تــم التوصــل أليهــا ملجتمــع الدراســة ككل حــول بُعــد استـــراتيجية التـركيـــز.

جدول رقم )7) 
نتائج رأي أفراد العينة حول استـراتيجية التـركيـز

الرتبة املستوى االنحراف
املعياري

املتوسط
الحسابي الفقرات ت

1 مرتفع 0.85 4.00 تستخدم الشركة قنوات توزيع سريعة لتغطية منطقة جغرافية محددة  4
2 مرتفع 0.91 3.86 تقدم الشركة منتجات متخصصة وبأسعار تنافسية. 5
3 مرتفع 0.87 3.84 تحافظ الشركة على التكلفة األقل من خالل تقديم منتجات متميـزة 6
4 مرتفع 0.96 3.82 تعمل الشركة على الحد من دخول منافسيـن جدد من خالل التـركيـز على منتجاتها. 7
5 مرتفع 0.97 3.81 توفر الشركة خدمة مميـزة للوكالء املعتمديـن باستمرار. 1
6 مرتفع 0.84 3.81 تعمل الشركة على تطويـر منتجات جديدة لتغطية جزء محدد من السوق. 3
7 مرتفع 0.94 3.69 تقدم الشركة استـراتيجية تـركيـز التكلفة بإبقاء عمليات البحث والتطويـر في أدنى تكلفة. 8
8 مرتفع 0.93 3.68 تعتمد الشركة على استهداف سوق محددة ملبيعاتها. 2

مرتفع 3.81 استـراتيجية التـركيـز ككل
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تشيـــر النتائــج فــي الجــدول رقــم )7( إلــى أن املتوســط الحســابي لجميــع الفقــرات الفرعيــة املكونــة للُبعــد الثالــث واملتعلقــة 
باستـــراتيجية التـركيـــز أغلبهــا تقــع ضمــن املتوســط الحســابي املرتفــع، وقــد نالــت العبــارة رقــم )4( علــى أعلــى وســط حســابي 
قــدره )4.00(، ويــدل ذلــك علــى اقتـــراب آراء أفــراد مجتمــع الدراســة، أي أنهــم يقتـــربون بآرائهــم بنســبة كبيـــرة علــى أهميــة ُبعــد 
استـــراتيجية التـركيـــز، بينمــا كانــت العبــارة رقــم )2( هــي التــي حصلــت علــى أقــل متوســط حســابي بلــغ )3.68(، ممــا يــدل علــى 
عــدم وجــود فــرق كبيـــر بيـــن آراء مجتمــع الدراســة حــول الفقــرات. كمــا يشيـــر الجــدول )7( إلــى أن االنحــراف املعيــاري التــي 
تـــراوحت بيـــن )0.97-0.84(، وتشيـــر إلــى مــدى التشــتت املنخفــض األقــل مــن الواحــد الصحيــح فــي اســتجابات أفــراد عينــة 

الدراســة حــول فقــرات ُبعــد استـــراتيجية التـركيـــز فــي شــركة أدويــة الحكمــة فــي 
حــول  الدراســة  عينــة  أفــراد  نظــر  وجهــات  فــي  التقــارب  يعكــس  مــا  وهــو  األردن 

مســتوى استـــراتيجية التـركيـــز فــي شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن.

الســؤال الثانــي: مــا مســتوى التحسيـــن املســتمر )املتغيـــر التابــع(: تضمــن 
التحسيـــن املســتمر فــي االســتبانة علــى )3( أبعــاد تــم قياســها مــن خــالل الدراســات 
الســابقة، بحيــث تتناســب مــع متطلبــات الدراســة وواقــع مجتمــع الدراســة، وتــم 
تحليــل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا لأبعــاد مــن أجــل معرفــة أي مــن األبعــاد 
التــي حصلــت علــى املتوســط الحســابي األكبـــر، وكانــت نتائــج التحليــل إلجابــات 

أفــراد عينــة الدراســة كمــا يلــي:

يظهــر مــن الجــدول رقــم )8( أن املتوســطات الحســابية إلجابــات أفــراد العينــة 
عــن أبعــاد مجــال التحسيـــن املســتمر، قــد تـــراوحت مــا بيـــن )3.96 – 3.82(، جــاء فــي املرتبــة األولــى ُبعــد )التقييــم( بمتوســط حســابي 
)3.96( بمســتوى مرتفــع، وفــي املرتبــة الثانيــة جــاء ُبعــد )التنفيــذ( بمتوســط حســابي )3.92( بمســتوى مرتفــع، واحتــل فــي املرتبــة 
الثالثــة ُبعــد )التخطيــط( بمتوســط حســابي )3.82( بمســتوى مرتفــع، حيــث بلــغ املتوســط الحســابي ملجــال التحسيـــن املســتمر ككل 
)3.90( بمســتوى مرتفــع، ممــا تــدل النتائــج إلــى أن مســتوى التحسيـــن املســتمر فــي الشــركة يـــرتفع كلمــا قامــت الشــركة بمراجعــة 

استـــراتيجياتها فــي األعمــال بصــورة مســتمرة.

افات املعيارية للمتغيـر التابع للتحسيـن املستمر: املتوسطات الحسابية واالنحر

التخطيــط: تضمــن التخطيــط فــي االســتبانة علــى )5( أســئلة تــم صياغتهــا بشــكل يتناســب مــع مــا يجــب أن يكــون فــي  1-
الواقــع العملــي وتــم تحليــل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا ويوضــح الجــدول التالــي نتائــج التحليــل اإلحصائــي التــي تــم 

التوصــل إليهــا ملجتمــع الدراســة ككل حــول مســتوى التخطيــط.

جدول رقم )9) 
نتائج رأي أفراد العينة حول التخطيط

الرتبة املستوى االنحراف املعياري املتوسط 
الحسابي الفقرات ت

1 مرتفع 0.92 4.13 حرص املديـرون على وجود خطة زمنية لتحسيـن وتطويـر األعمال لديها. 1
2 مرتفع 0.91 3.84 حرص املديـرون على وجود أهداف واضحة لتحسيـن األداء. 2
3 مرتفع 0.92 3.79 ساهم املديـرون بطرق رسمية مع موظفيهم في تحقيق التحسيـن املستمر. 3
4 مرتفع 0.89 3.72 شارك املديـرون في تصميم وتنفيذ أدوات التحسيـن املستمر 4
5 متوسط 0.94 3.63 حسنت الدورات التدريبية من مستوى أداء املديـرون. 5

مرتفع 3.82 التخطيط ككل

تشيـــر النتائــج فــي الجــدول رقــم )9( إلــى أن املتوســط الحســابي لجميــع الفقــرات الفرعيــة املكونــة للُبعــد األول واملتعلقــة 
بالتحسيـــن املســتمر تقــع ضمــن املتوســط الحســابي املقبــول، وقــد نالــت العبــارة رقــم )1( علــى أعلــى متوســط حســابي قــدره 
يــدل علــى عــدم وجــود  بلــغ )3.63(، مــا  )4.13(، بينمــا كانــت العبــارة رقــم )5( هــي التــي حصلــت علــى أقــل متوســط حســابي 
فــرق كبيـــر بيـــن آراء مجتمــع الدراســة حــول الفقــرات. كمــا يشيـــر الجــدول )9( إلــى أن االنحــراف املعيــاري بالنســبة لفقــرات 

جدول رقم )8) 
ًنتائج آراء أفراد العينة حول التحسين 

املستمر مرتبا تنازليا

املستوى املتوسط 
الحسابي الُبعد الرتبة الرقم

مرتفع 3.96 التقييم 3 2
مرتفع 3.92 التنفيذ 1 3
مرتفع 3.82 التخطيط 4 4
مرتفع 3.90 التحسين املستمر ككل
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ُبعــد التخطيــط للتحسيـــن املســتمر التــي تـــراوحت بيـــن )0.94- 0.89( يشيـــر إلــى مــدى التشــتت املنخفــض األقــل مــن الواحــد 
الصحيــح فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، وهــو مــا يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر أفــراد عينــة الدراســة حــول مســتوى 

التخطيــط للتحسيـــن املســتمر فــي شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن.

التنفيذ: تضمن الُبعد الثاني في االســتبانة على )5( أســئلة تم صياغتها بشــكل يتناســب مع ما يجب أن يكون في الواقع  2-
العملــي وتــم تحليــل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا ويوضــح الجــدول التالــي نتائــج التحليــل اإلحصائــي التــي تــم التوصــل 

إليها ملجتمع الدراســة ككل حول مســتوى التنفيذ.

جدول رقم )10) 
نتائج رأي أفراد العينة حول التنفيذ

الرتبة املستوى االنحراف املعياري املتوسط الحسابي الفقرات ت
1 مرتفع 0.73 4.12 يعمل املديـرون على إعادة تصميم املنتج بشكل مستمر ولكن بتكلفة اقل. 4
2 مرتفع 0.78 4.02 يوفر املديـرون املوارد الالزمة في تنفيذ الخطط بشكل منظم 3
3 مرتفع 0.87 3.97 التـزم املديـرون باإلطار الزمني املحدد لتنفيذ الخطط. 1
4 مرتفع 0.87 3.77 استخدم املديـرون األدوات والتقنيات املناسبة في التحسيـن املستمر. 5

5 مرتفع 0.89 3.74 يتابع املديـرون خطة األداء للتحسيـن املستمر من خالل مراقبة التغيـرات في 
النتائج. 2

مرتفع 3.92 التنفيذ

وتشيـــر النتائــج فــي الجــدول رقــم )10( إلــى أن املتوســط الحســابي لجميــع الفقــرات الفرعيــة املكونــة للتنفيــذ واملتعلقــة 
بالتحسيـــن املســتمر تقــع ضمــن املتوســط الحســابي املرتفــع، وقــد نالــت العبــارة رقــم )4( علــى أعلــى متوســط حســابي قــدره 
)4.12(، بينمــا كانــت العبــارة رقــم )2( هــي التــي حصلــت علــى أقــل متوســط حســابي بلــغ )3.74(، ممــا يــدل علــى عــدم وجــود 

مجتمــع  آراء  بيـــن  كبيـــر  فــرق 
الدراســة حــول الفقــرات. يشيـــر 
الجــدول )10( إلــى أن االنحــراف 
لفقــرات  بالنســبة  املعيــاري 
املســتمر  للتحسيـــن  التنفيــذ 
تـــراوحت مــا بيـــن )0.89- 0.73(، 
التشــتت  مــدى  إلــى  وتشيـــر 
الواحــد  مــن  األقــل  املنخفــض 
أفــراد  اســتجابات  فــي  الصحيــح 
عينــة الدراســة، وهــو مــا يعكــس 
التقــارب فــي وجهــات نظــر أفــراد 

األردن. فــي  الحكمــة  أدويــة  شــركة  فــي  املســتمر  للتحسيـــن  التنفيــذ  مســتوى  حــول  الدراســة  عينــة 

التقييــم: تضمــن الُبعــد الثالــث فــي االســتبانة علــى )5( أســئلة تــم صياغتهــا بشــكل يتناســب مــع مــا يجــب أن يكــون فــي  3-
الواقــع العملــي وتــم تحليــل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا ويوضــح الجــدول التالــي نتائــج التحليــل اإلحصائــي التــي تــم 

التوصــل أليهــا ملجتمــع الدراســة ككل حــول مســتوى التقييــم.

تشيـــر النتائــج فــي الجــدول رقــم )11( إلــى أن املتوســط الحســابي لجميــع الفقــرات الفرعيــة املكونــة للتقييــم واملتعلقــة 
بالتحســن املســتمر تقــع ضمــن املتوســط الحســابي املرتفــع، وقــد نالــت العبــارة رقــم )3( علــى أعلــى متوســط حســابي قــدره 
)4.01(، بينمــا كانــت العبــارة رقــم )2( هــي التــي حصلــت علــى أقــل وســط حســابي بلــغ )3.92(، ممــا يــدل علــى عــدم وجــود فــرق 

كبيـــر بيـــن آراء مجتمــع الدراســة حــول الفقــرات.

جدول رقم )11) 
نتائج رأي أفراد العينة حول التقييم

الرتبة املستوى املتوسط 
الحسابي الفقرات ت

1 مرتفع
4.01
3.98
3.97
3.96
3.92

استطاع املديـرون تقييم خطة التحسين املستمر بعد التنفيذ 3
2 مرتفع حرص املديـرون على االستفادة من نتائج التقييم إلنجاز التحسين املستمر. 1
3 مرتفع يتم مراقبة وتطويـر الخدمات بشكل دائم ومستمر. 5
4 مرتفع سعى املديـرون إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة لتقييم تنفيذ الخطط. 4
5 مرتفع حرص املديـرون على إيجاد وحدة مختصة داخلية للمراجعة والتقييم املستمر. 2

مرتفع 3.96 التقييم ككل
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اختبار فرضيات الدراسة

املطلــب األول: تحليــل مــدى مالءمــة البيانات الفتـــراضات اختبار 
فرضيات الدراسة

الخطــي  االنحــدار  اســتخدام  تــم  الدراســة  فرضيــات  الختبــار 
قــام  املتعــدد،  الخطــي  االنحــدار  بإجــراء  البــدء  قبــل  ولكــن  املتعــدد، 
الباحثــان بإجــراء االختبــارات القبليــة مــن أجــل الحصــول علــى نتائــج 
حقيقــة كاختبــار التوزيــع الطبيعــي للبيانــات، بحيــث إذا كانــت البيانــات 
 فــإن نتائــج التحليــل تكــون غيـــر دقيقــة وال يمكــن 

ً
غيـــر موزعــة طبيعيــا

إلــى اختبــار االرتبــاط املتعــدد بيـــن املتغيـــرات  االعتمــاد عليهــا، إضافــة 
املســتقلة، حيــث إن وجــود ارتبــاط عــاٍل بيـــن املتغيـــرات املســتقلة يــؤدي 

إلــى صعوبــة فصــل تأثيـــر كل متغيـــر علــى حــدا.

ألغــراض التحقــق  1- الدراســة:  ملتغيـــرات  الطبيعــي  التوزيــع 
اختبــار  مــن موضوعيــة نتائــج الدراســة فقــد تــم إجــراء 
وذلــك للتحقــق مــن خلــو   ،)Kolmogorov Smirnov Test(
 
ً
بيانــات الدراســة مــن املشــكالت اإلحصائيــة التــي قــد تؤثـــر ســلبا

علــى نتائــج اختبــار فرضيــات الدراســة، ويشتـــرط هــذا االختبــار 
االرتبــاط  البيانــات، وبالتالــي يفقــد  توفــر التوزيــع الطبيعــي فــي 

)12( رقــم  موضــح بالجــدول  قدرتــه علــى تفسيـــر الظاهــرة محــل الدراســة أو التنبــؤ بهــا، وكمــا هــو 

ويبيـــن الجــدول الســابق أن توزيــع املتغيـــرات جميعهــا كانــت طبيعيــة .حيــث كانــت نســب التوزيــع الطبيعــي لــكل اإلجابــات 
أكبـــر مــن )0.05( وهــو املســتوى املعتمــد فــي املعالجــة اإلحصائيــة لهــذه الدراســة.

اختبار االرتباط املتعدد بيـن املتغيـرات املستقلة: 2-

نالحــظ مــن الجــدول )13( الخــاص باختبــار االرتبــاط للمتغيـــرات املســتقلة، وتبيـــن عــدم وجــود تداخــل خطــي متعــدد 
بيـــن املتغيـــرات املســتقلة )استـــراتيجية قيــادة التكلفــة، واستـــراتيجية التميـــز، واستـــراتيجية التـركيـــز(، وأن مــا يؤكــد ذلــك 
قيــم معامــل تضخــم التبايـــن )VIF( لأبعــاد والبالغــة )1.795؛ 1.631؛ 2.094( علــى التوالــي والتــي تقــل عــن )5(، كمــا أتضــح 
مــن الجــدول أيًضــا أن قيــم التبايـــن املســموح بــه )Tolerance( تـــراوحت بيـــن )557.؛ 0.613؛.478( وهــي أكبـــر مــن )0.05(، 
وبالتالــي فــإن ذلــك مؤشــر علــى عــدم وجــود ارتبــاط خطــي عــاٍل بيـــن املتغيـــرات املســتقلة، وقــد تــم التأكــد مــن أن البيانــات تتبــع 
التوزيــع الطبيعــي باحتســاب معامــل االلتــواء )Skewness( حيــث كانــت القيــم أقــل مــن )±1(، وبذلــك أصبحــت البيانــات جاهــزة 

للتحليــل اإلحصائــي.

اختبــار  نتائــج  الثانــي:  املطلــب 
فرضيات الدراسة

 :HO1 الرئيســة  الفرضيــة 
إحصائيــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  ال 
 )0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد 
الستـــراتيجيات األعمال )استـراتيجية 
قيــادة التكلفــة، استـــراتيجية التميـــز، 
التحسيـــن  فــي  التـركيـــز(  استـــراتيجية 
املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة 

األردن. فــي 

جدول رقم )12) 
التوزيع الطبيعي ملتغيـرات الدراسة

Kolmogorov األبعادت
- SmirnovSig.*

1.1320.154استـراتيجية القيادة في التكلفة1
1.0770.196استـراتيجية التميـز2
1.0200.249استـراتيجية التـركيـز3
1.2530.087التخطيط4
1.2430.091التنفيذ5
1.2630.082التقييم6

α)>05( .عندما يكون مستوى الداللة 
ً
 )*( يكون التوزيع طبيعيا

جدول رقم )13) 
اختبار االرتباط املتعدد بين املتغيـرات املستقلة

Skewness Tolerance VIF املتغيـر
-.456 0.557 1.795 استـراتيجية قيادة التكلفة
-.275 0.613 1.631 استـراتيجية التميـز
-.232 0.478 2.094 استـراتيجية التـركيـز

جدول رقم )14) 
نتائج اختبار االنحدار الخطي املتعدد

بع
لتا

ر ا
غيـ

ملت
ا

Model Summaryتحليل التباين
ANOVA

معامالت االنحدار
Coefficients

RR2Adjusted
R2FDFSig*درجة التأثيـر

βTSig*

مر
ست

امل
ن 

سي
ح

الت

0.8580.7360.730124.64
3االنحدار

0.000

قيادة 
0.5108.5810.001التكلفة

0.3075.4170.001التميـز

0.1832.8540.000التـركيـز 134البواقي
137املجموع
 )*( يكون التأثيـر ذو داللة إحصائية عند مستوى )0.05(
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األعمــال  استـــراتيجيات  أثـــر  مــن  للتحقــق  املتعــدد  الخطــي  االنحــدار  تحليــل  اســتخدام  تــم  الفرضيــة  هــذه  الختبــار 
)استـــراتيجية قيــادة التكلفــة، استـــراتيجية التميـــز، استـــراتيجية التـركيـــز( فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة 

األردن، فــي 

يوضــح الجــدول رقــم )14( أثـــر استـــراتيجيات األعمــال )استـــراتيجية قيــادة التكلفــة، استـــراتيجية التميـــز، استـــراتيجية 
التـركيـــز( فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن. إذ أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي وجــود أثـــر ذو داللــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( الستـــراتيجيات األعمــال )استـــراتيجية قيــادة التكلفــة، استـــراتيجية التميـــز، استـــراتيجية 
التـركيـــز( فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن، إذ بلــغ معامــل االرتبــاط R )0.858( عنــد مســتوى )0.05(. 
أما معامل التحديد R2 فقد بلغ )0.736(، أي أن ما قيمته )73.6%( من التغيـرات الحاصلة في التحسيـن املستمر لشركة أدوية 
الحكمــة فــي األردن ناتــج عــن التغيـــر فــي استـــراتيجيات األعمــال )استـــراتيجية قيــادة التكلفــة، استـــراتيجية التميـــز، استـــراتيجية 
التـركيـــز(، وكمــا أظهــرت نتائــج التحليــل أن معامــل التحديــد املعــدل Adjusted R2 قــد بلــغ )0.730(، وهــو مــا يعكــس املســتوى 

الصافــي لتأثيـــر االستـــراتيجيات

 )Beta( التأثيـــر  معامــل  قيمــة  بــأن   )Coefficients( االنحــدار  معامــالت  تحليــل  نتائــج   )14( الجــدول  أظهــر  كمــا 
الستـــراتيجيات قيادة التكلفة بلغت )0.510( وهي دالة عند مستوى )0.05(، وما يؤكد هذه الداللة قيمة )T( لنفس املتغيـــر 
والتــي بلغــت )8.581(. فــي حيـــن بلغــت قيمــة معامــل التأثيـــر )Beta( الستـــراتيجية التميـــز )0.307( وهــي دالــة عنــد مســتوى 
 )Beta( حيــث بلغــت قيمــة معامــل التأثيـــر .)( لنفــس املتغيـــر والتــي بلغــت )5.417T( ومــا يؤكــد هــذه الداللــة قيمــة .)0.05(
الستـــراتيجية التـركيـــز )0.183( وهــي دالــة عنــد مســتوى )0.05(، ومــا يؤكــد هــذه الداللــة قيمــة )T( لنفــس املتغيـــر والتــي بلغــت 
)2.854(. وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى االهتمــام الستـــراتيجيات األعمــال )استـــراتيجية قيــادة التكلفــة، 
استـــراتيجية التميـــز، استـــراتيجية التـركيـــز( ســيؤدي إلى زيادة التحسيـــن املســتمر لدى شــركة أدوية الحكمة في األردن بقيمة 
)0.510( الستـراتيجية قيادة التكلفة و)0.307( الستـراتيجية التميـز و)0.183( الستـراتيجية التـركيـز، وما يؤكد معنوية هذا 
التأثيـــر قيمــة )F( ألنمــوذج التأثيـــر والتــي بلغــت )124.64(، وهــي دالــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05(، وهــذا يؤكــد عــدم صحــة 

قبــول الفرضيــة الرئيســة أي تـــرفض الفرضيــة العدميــة، وتقبــل الفرضيــة البديلــة القائلــة:

»وجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( الستـــراتيجيات األعمــال )استـــراتيجية قيــادة التكلفــة، 
استـــراتيجية التميـــز، استـــراتيجية التـركيـــز( فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن«.

التميـــز،  التكلفــة، استـــراتيجية  قيــادة  )استـــراتيجية  أبعــاد استـــراتيجيات األعمــال  مــن  ُبعــد  تأثيـــر كل  مــن  وللتحقــق 
استـــراتيجية التـركيـــز( فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن، تــم تفريــع الفرضيــة الرئيســة إلــى ثــالث 

وكاآلتــي: فرعيــة،  فرضيــات 

الفرضية الفرعية األولى HO1-1: ال يوجد أثـــر ذو داللة إحصائية عند مســتوى الداللة )0.05( الستـــراتيجية قيادة  1-
التكلفــة فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن. ومــن خــالل الجــدول رقــم )14( نالحــظ وجــود أثـــر 
معنــوي الستـــراتيجية قيــادة التكلفــة فــي التحسيـــن املســتمر. حيــث بلغــت قيمــة التأثيـــر )Beta( الستـــراتيجية قيــادة 
 )T( ومــا يؤكــد هــذه الداللــة قيمــة ،)التكلفــة )0.510(، وهــي دالــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( وهــي أصغــر مــن )0.05
الستـــراتيجية قيــادة التكلفــة والتــي بلغــت )8.581(، وبالتالــي يتــم رفــض الفرضيــة الفرعيــة األولــى أي تـــرفض الفرضيــة 

العدميــة، وقبــول الفرضيــة البديلــة القائلــة:

»وجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )0.05( الستـــراتيجية قيــادة التكلفــة فــي التحسيـــن املســتمر    
األردن«. فــي  الحكمــة  أدويــة  شــركة  لــدى 

الستـــراتيجية  2-  )0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  ال   :HO1-2 الثانيــة  الفرعيــة  الفرضيــة 
التميـــز فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن. ونالحــظ مــن الجــدول رقــم )14( وجــود أثـــر معنــوي 
الستـــراتيجية التميـــز فــي التحسيـــن املســتمر. حيــث بلغــت قيمــة التأثيـــر )Beta( الستـــراتيجية التميـــز )0.307(، وهــي دالــة 
عنــد مســتوى الداللــة )0.05( وهــي أصغــر مــن )0.05(، ومــا يؤكــد هــذه الداللــة قيمــة )T( الستـــراتيجية التميـــز والتــي بلغــت 
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)5.417(، وبالتالــي يتــم رفــض الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة أي تـــرفض الفرضيــة العدميــة، وقبــول الفرضيــة البديلــة القائلــة:

»وجود أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( الستـراتيجية التميـز في التحسيـن املستمر لدى شركة   
أدويــة الحكمــة فــي األردن«.

الفرضية الفرعية الثالثة HO1-3: ال يوجد أثـــر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( الستـــراتيجية التـركيـــز  3-
فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن. ونالحــظ مــن خــالل الجــدول رقــم )14( وجــود أثـــر معنــوي 
الستـــراتيجية التـركيـــز في التحسيـــن املستمر، حيث بلغت قيمة التأثيـــر )Beta( الستـــراتيجية التـركيـــز )0.183(، وهي دالة 
عنــد مســتوى الداللــة )0.05( وهــي أصغــر مــن )0.05(، ومــا يؤكــد هــذه الداللــة قيمــة )T( الستـــراتيجية التـركيـــز والتــي بلغــت 
)2.854(، وبالتالــي يتــم رفــض الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة، أي تـــرفض الفرضيــة العدميــة، وقبــول الفرضيــة البديلــة القائلــة:

»وجود أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( الستـراتيجية التـركيـز في التحسيـن املستمر لدى شركة   
أدويــة الحكمــة فــي األردن«.

مناقشة وعرض النتائج والتوصيات

فــي دراســته مــن خــالل نتائــج التحليــل اإلحصائــي  إليهــا الباحثــان  التــي توصــل  يتضمــن هــذا الفصــل مناقشــة النتائــج 
التوصيــات. مــن   

ً
الباحثــان عــددا قــدم  النتائــج فقــد  تلــك  الفرضيــات، وعلــى ضــوء  الدراســة واختبــار  الوصفــي ملتغيـــرات 

مناقشة النتائج الدراسة
)استـــراتيجية -  واملتمثلــة  األعمــال  استـــراتيجيات  ألبعــاد  الفاعــل  الــدور  علــى  العينــة  أفــراد  آراء  بيـــن  أتفــاق  هنــاك 

فــي األردن، حيــث أشــارت  أدويــة الحكمــة  فــي شــركة  التـركيـــز(  التميـــز، استـــراتيجية  التكلفــة، استـــراتيجية  قيــادة 
ــراتيجية قيــادة التكلفــة( قــد حــاز علــى أعلــى تقييــم بمتوســط  نتائــج الدراســة إلــى أن املتوســط الحســابي لُبعــد )استـ
حســابي )3.91( ودرجــة تقييــم مرتفعــة، وهــذا يــدل علــى اســتخدام استـــراتيجيات األعمــال فــي التحسيـــن املســتمر 
مــن خــالل خلــق ميـــزة تنافســية. واتفقــت نتائــج الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة )إليــاس، 2015( التــي بينــت أن 
مســتوى استـــراتيجيات األعمــال كانــت بمســتوى مرتفــع، حيــث بلــغ أعلــى تأثيـــر لُبعــد قيــادة التكلفــة، واتفقــت أيًضــا 
مــع دراســة )ســمارة وآخــرون، 2009( التــي تؤكــد نجــاح أي منظمــة تطبــق استـــراتيجيات األعمــال. واتفقــت نتائــج 
الدراســة مــع دراســة )Chapman & Hyland, 2000(. واختلفــت مــع دراســة )الجعدنــي، 2002( التــي بينــت أن هنــاك 
دعــم متوســط الستـــراتيجيات األعمــال فــي املنظمــة. واختلفــت كذلــك مــع دراســة )Oviedo et al., 2010( التــي تبيـــن 

أن املــدراء ال يـــركزون علــى استـــراتيجيات محــددة.

فــي األردن كانــت بمتوســط -  أدويــة الحكمــة  لــدى شــركة  التكلفــة  الدراســة أن واقــع استـــراتيجية قيــادة  نتائــج  تشيـــر 
حسابي )3.91( بدرجة تقييم مرتفعة، وجاءت العبارة رقم )4( في املرتبة األولى » تستخدم الشركة تجهيـزات وأنظمة 
تســاعد فــي تخفيــض التكاليــف »، وبالتالــي تشيـــر تلــك النتيجــة أن الشــركة تمتلــك مهــارات عاليــة متمثلــة باستـــراتيجية 
 فــي عمليــة التحسيـــن املســتمر مــن ناحيــة تكاليــف املنتجــات.

ً
 مســاعدا

ً
قيــادة التكلفــة فــي الشــركة األمــر إلــى يشــكل عامــال

أشــارت نتائــج الدراســة أن واقــع استـــراتيجية التميـــز لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن كانــت بمتوســط حســابي - 
)3.78( بدرجــة تقييــم مرتفعــة، وجــاءت العبــارة رقــم )1( فــي املرتبــة األولــى »تســعى الشــركة مــن خــالل مديـــريها إلــى تقديــم 
منتجــات متميـــزة وجديــدة«، وتشيـــر تلــك النتيجــة إلــى أن الشــركة تشــجع علــى ابتــكار وتطويـــر منتجــات متميـــزة تميـــزها 
عــن منافســيها فــي الشــركات األخــرى ممــا يشــكل هــذا األمــر ميـــزة تنافســية لــدى الشــركة فــي عمليــة التحسيـــن املســتمر.

 بمتوســط - 
ً
تبيـــن مــن نتائــج الدراســة أن واقــع استـــراتيجية التـركيـــز لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن كان مرتفعــا

حسابي عام بلغ )3.81(، وجاءت العبارة رقم )4( في املرتبة األولى » تستخدم الشركة قنوات توزيع سريعة لتغطية 
منطقــة جغرافيــة محــددة »، وتــدل هــذه النتيجــة إلــى أن الشــركة تســعى جاهــدة فــي تـركيـــز قنــوات توزيــع منتوجاتهــا 
الدوائيــة علــى قنــاة محــددة مــن الســوق املحلــي والدولــي، وبالتالــي تبـــرز مــدى نجــاح استـــراتيجيتها فــي التـركيـــز ممــا 

يصعــب علــى منافســيها التغلــب عليهــا.

هنــاك hتفــاق بيـــن آراء أفــراد العينــة علــى التحسيـــن املســتمر واملتمثــل )التخطيــط، والتنفيــذ، التقييــم( فــي شــركة - 
أدويــة الحكمــة فــي األردن، حيــث أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن املتوســط الحســابي لُبعــد )التقييــم( قــد حــاز علــى أعلــى 
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تقييــم بمتوســط حســابي )3.96( ودرجــة تقييــم مرتفعــة، وهــذا يــدل علــى أن املــدراء فــي شــركة أدويــة الحكمــة يقــوم 
بعمليــة تقييــم للمنتجــات وإعــادة النظــر فــي االستـــراتيجيات التــي تســاهم فــي تحسيـــن املنتــج. واتفقــت نتائــج الدراســة 
الحاليــة مــع نتائــج دراســة )العتيبــي، 2012( التــي بينــت أنــه هنــاك مســتوى مــن التأثيـــر للتحسيـــن املســتمر مــع فعاليــة 
الجهــات املســتقلة مــن العامليـــن فــي املنظمــة. واتفقــت مــع دراســة )Akinyele & Fasogbon, 2007( التــي أظهــرت 

مســتوى التحسيـــن املســتمر بدرجــة تقييــم مرتفعــة.

تبيـــن نتائــج الدراســة أن مســتوى التخطيــط الــذي تتمتــع بــه شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن كان بمتوســط حســابي - 
عــام بلــغ )3.82( وبدرجــة تقييــم مرتفعــة، وجــاءت العبــارة رقــم )1( فــي املرتبــة األولــى » حــرص املديـــرون علــى وجــود 
خطة زمنية لتحسيـــن وتطويـــر األعمال لديها ”، وتدل هذه النتيجة إلى أن املدراء في الشركة يقومون بوضع خطط 
، وبالتالــي يجــري عليهــا حــذف أو 

ً
استـــراتيجية محــددة بمــدة زمنيــة مــن أجــل تقييــم أداءهــا وتحســينها وتطويـــرها الحقــا

تعديــل حســب احتياجــات االستـــراتيجية مــن تحســينات.

بينــت النتائــج أن مســتوى التنفيــذ الــذي تتمتــع بــه شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن كان بمتوســط حســابي عــام بلــغ - 
)3.92( وبدرجــة تقييــم مرتفعــة، وجــاءت العبــارة رقــم )4( فــي املرتبــة األولــى » يعمــل املديـــرون علــى إعــادة تصميــم 
املنتــج بشــكل مســتمر ولكــن بتكلفــة أقــل »، وتشيـــر هــذه النتيجــة إلــى أن املــدراء فــي الشــركة يعملــون وبشــكل مســتمر 
فــي إجــراء تحســينات علــى شــكل املنتــج الخارجــي مــع املحافظــة علــى كلفتــه، وبالتالــي تهــدف هــذه العمليــة مــن جــذب 

املستثمريـــن للمنتجــات بنفــس املواصفــات ولكــن بشــكل أخــرى.

حســابي -  بمتوســط  كان  األردن  فــي  الحكمــة  أدويــة  شــركة  بــه  تتمتــع  الــذي  التقييــم  مســتوى  أن  النتائــج  أظهــرت  كمــا 
عــام بلــغ )3.96( وبدرجــة تقييــم مرتفعــة، وجــاءت العبــارة رقــم )3( فــي املرتبــة األولــى » اســتطاع املديـــرون تقييــم خطــة 
التحسيـــن املســتمر بعــد التنفيــذ »، ممــا تشيـــر هــذه النتيجــة إلــى أن املــدراء فــي الشــركة يســتطيعون تقييــم التحسيـــن 
املســتمر والوقــوف علــى األخطــاء الناتجــة مــن عمليــة تنفيــذ العمليــات املتعلقــة باالستـــراتيجيات التنافســية، وبالتالــي 
باســتطاعتهم تميـــز مــدى نجــاح خطــة التحسيـــن املســتمر مــن خــالل تنفيذهــا ومالحظــة مــدى رضــا العمــالء عــن املنتــج.

مناقشة نتائج فرضيات الدراسة

الفرضيــة الرئيســة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( الستـــراتيجيات األعمــال  1-
)استـــراتيجية قيــادة التكلفــة، استـــراتيجية التميـــز، استـــراتيجية التـركيـــز( فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة 

أدويــة الحكمــة فــي األردن.

الداللــة  مســتوى  عنــد   
ً
إحصائيــا دالــة  قيمــة  وهــي   )0.000( إحصائيــة  بداللــة   )124.64(  )F( االختبــار  قيمــة  بلغــت 

)α≤0.05( وهــي تــدل علــى وجــود تبايـــن فــي قــدرة املتغيـــرات املســتقلة فــي التأثيـــر فــب املتغيـــر التابــع، ممــا يفســر التفــاوت بيـــن 
أثـــر أبعــاد استـــراتيجيات األعمــال علــى التحسيـــن املســتمر، ويشيـــر رفــض الفرضيــة الرئيســة  املتوســطات الحســابية بيـــن 
 )α≤0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  القائلــة:  البديلــة  الفرضيــة  وقبــول  الصفريــة،  بالصيغــة 
الستـــراتيجيات األعمال )استـــراتيجية قيادة التكلفة، استـــراتيجية التميـــز، استـــراتيجية التـركيـــز( في التحسيـــن املستمر لدى 
شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن. وتتفــق نتيجــة هــذه الفرضيــة مــع دراســة )إليــاس، 2015( التــي بينــت أن استـــراتيجية األعمــال 
 Khan & Huda, 2016;( علــى حوكمــة الشــركات. وكذلــك اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع نتائــج دراســة 

ً
بأبعادهــا لهــا تأثيـــرا قويــا

Muogbo, 2013; Liao, 2005( التــي بينــت وجــود أثـــر إيجابــي لالستـــراتيجيات.

الفرضيــة الفرعيــة األولــى: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( الستـــراتيجية قيــادة  2-
التكلفــة فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن.

فــي  التكلفــة  قيــادة  الداللــة )α≤0.05( الستـــراتيجية  أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  إلــى وجــود  النتائــج  تشيـــر 
التحسيـــن املســتمر، وهــذا يشيـــر إلــى أن اهتمــام مــدراء شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن فــي استـــراتيجية قيــادة التكلفــة تـــزيد 
مــن التحسيـــن املســتمر لــدى الشــركة، مــع رفــض الفرضيــة الفرعيــة األولــى بالصيغــة الصفريــة، وقبــول الفرضيــة البديلــة 
القائلــة: يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( الستـــراتيجية قيــادة التكلفــة فــي التحسيـــن املســتمر 
لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن. اتفقــت هــذه الفرضيــة مــع نتائــج دراســة )الســكارنة، 2014( التــي بينــت أنــه هنــاك تأثيـــر 

إيجابــي الستـــراتيجية لقيــادة التكلفــة.
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الفرضية الفرعية الثانية: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤0.05( الستـراتيجية التميـز  3-
فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن.

 )α≤0.05( وتشيـــر النتائــج املتعلقــة بالفرضيــة الفرعيــة الثانيــة إلــى وجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
الستـــراتيجية التميـــز فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن، ممــا يشيـــر إلــى أن اهتمــام شــركة أدويــة 
الحكمــة فــي األردن فــي استـــراتيجية التميـــز تـــزيد مــن التحسيـــن املســتمر لــدى الشــركة، ويعــزو الســبب فــي ذلــك إلــى أن الشــركة 
مــع رفــض  لهــا،  املســتمر  التحسيـــن  مــن خــالل  تميـــز منتجاتهــا  فــي عمليــة  املــدراء  لــدى  املتولــدة  باالبتــكارات واملهــارات  تهتــم 
الداللــة  أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  بوجــود  الفرضيــة  الصفريــة،  وقبــول  بالصيغــة  الثانيــة  الفرعيــة  الفرضيــة 
)α≤0.05( الستـــراتيجية التميـــز فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن. واتفقــت نتيجــة هــذه الفرضيــة 

مــع دراســة )الزواهــرة، 2012( التــي بينــت وجــود أثـــر الستـــراتيجية التميـــز.

الستـــراتيجية  4-  )α≤0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذو  أثـــر  يوجــد  ال  الثالثــة:  الفرعيــة  الفرضيــة 
فــي األردن. الحكمــة  أدويــة  لــدى شــركة  املســتمر  التحسيـــن  فــي  التـركيـــز 

 )α≤0.05( وتشيـــر النتائــج املتعلقــة بالفرضيــة الفرعيــة الثالثــة إلــى وجــود أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
الستـــراتيجية التـركيـــز فــي التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن، وهــو مــا يشيـــر إلــى أن اهتمــام شــركة أدويــة 
الحكمــة فــي األردن فــي استـــراتيجية التـركيـــز تـــزيد مــن التحسيـــن املســتمر لــدى الشــركة، ويعــزو الســبب فــي ذلــك إلــى أن الشــركة 
تـــركز فــي املحافظــة علــى التكاليــف فــي املنتجــات مــع إمــكان تحســينها، مــع رفــض الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة بالصيغــة الصفريــة، 
وقبــول الفرضيــة البديلــة القائلــة: يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( الستـــراتيجية التـركيـــز فــي 
التحسيـــن املســتمر لــدى شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن. واتفقــت نتيجــة هــذه الفرضيــة مــع دراســة )الزواهــرة، 2012( التــي 

بينــت وجــود أثـــر الستـــراتيجية التـركيـــز.

التوصيات

من خالل النتائج التي تم التوصل إليها يو�صي الباحثان بما يلي:

أن تتبنــي إدارة الشــركة فلســفة خاصــة لتعزيـــز استـــراتيجيات األعمــال لتنســجم مــع اآلثــار التــي تحقــق التغيـــرات 1- 
الجذريــة فــي مجــال الصناعــات الدوائيــة.

بشــكل 2-  التكلفــة  فــي  استـــراتيجياتها  خــالل مراجعــة  مــن  باســتثمار مواردهــا  األردن  فــي  الحكمــة  أدويــة  قيــام شــركة 
للمنتجــات. املتميـــزة  التغيـــرات  لقــاء  نفقــات إضافيــة  أيــة  مــن  الــوكالء  وإعفــاء  مســتمر 

التأكيد على اهتمام شركة أدوية الحكمة في فكرة اعتبار أن الوكالء العنصر األهم في سوق القطاع الصحي.3- 

تكثيــف الجهــود املوجهــة نحــو تقديــم الشــركة لعــروض تلقــى استحســان وكالئهــا بــكل املنتجــات التــي تنتجهــا الشــركة 4- 
مــن خــالل نشــر ثقافــة التميـــز.

يميـــزها عــن 5-  التـركيـــز  مــن  نــوع  فــي تحديــد واســتهداف ســوق محــدد ملبيعاتهــا وخلــق  ســعي إدارة شــركة أدويــة الحكمــة 
منافســيها.

قيــام إدارة شــركة أدويــة الحكمــة باالهتمــام بالــدورات التدريبيــة مــن خــالل مختصيـــن باستـــراتيجيات األعمــال والتــي 6- 
تســاهم في تحسيـــن مســتوى أداء املديـــرون.

اهتمــام إدارة الشــركة بمتابعــة خطــة األداء للتحسيـــن املســتمر مــن خــالل مراقبــة التغيـــرات فــي النتائــج وطبيعــة 7- 
املنافســة املوجــودة والتغيـــرات الحاصلــة فــي طبيعــة إنجــاز األعمــال.

قيــام إدارة شــركة أدويــة الحكمــة فــي األردن علــى إيجــاد وحــدة مختصــة داخليــة للمراجعــة والتقييــم املســتمر ومــن 8- 
خــالل وضــع خطــة استـــراتيجية تتضمــن احتياجاتهــا الحاليــة واملســتقبلية مــن تحقيــق أهــداف الشــركة.

قيــاس 9-  ومحاولــة  أخــرى  أدويــة  شــركات  باختيارهــا  الدراســات  هــذه  بمثــل  القيــام  توســيع  فــي  الباحثــان  يو�صــي 
استـــراتيجيات األعمــال باســتخدام مؤشــرات أخــرى، والخــروج بجملــة مــن النتائــج والتوصيــات التــي تخــدم قطــاع 

الصحيــة. والخدمــات  الدوائيــة  الصناعــات 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to identify business strategies and their impact on continuous improvement. 
To achieve the objectives of the study, the impact of business strategies dimensions )Cost Leadership Strat-
egy, Excellence Strategy, and Focus Strategy( in the continuous improvement of Al Hikma pharmaceutical 
company in Jordan. The study population consists of all managers in the all level )top, middle and lower-lev-
el departments( of Al-Hikma pharmaceutical company, an appropriate questionnaire list was designed as 
a data collection tool through which )170( questionnaires were distributed to all managers at Al Hikma 
Pharmaceutical Company in Jordan. The number of questionnaires that was valid for analysis was )138( 
questionnaires only.

The analytical descriptive approach was used to describe and analyze the study tool. SPSS was used 
to analyze the study data such as arithmetic averages, standard deviations, ratios, frequencies, and multiple 
regressions. The results of the study showed that the level of business strategy in Hikma pharmaceutical 
company was highly agreeable, as well as the level of continuous improvement that emerged with high 
evaluation and positive impact of the dimensions of business strategies in continuous improvement. The 
cost-effective driving strategy has been the most effective in the continuous improvement of the Hikma 
pharmaceutical company in Jordan. The researchers recommended that the management of the company 
have to adopt a special philosophy in the promotion of business strategies, and the company management 
have to embrace a business strategies philosophy that must be consistent with the effects of radical changes 
in the industry and its improvement. And the company must invest its resources after reviewing its cost 
strategies continuously

Keywords: Business Strategies, Continuous Improvement, Al Hikma Pharmaceutical Company, Jordan..


