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امللخص 1 

عــدل للعوامــل البيئيــة فــي العالقــة بيـــن القــدرات الديناميكيــة والــذكاء التناف�ســي 
ُ
هدفــت الدراســة إلــى تعــرف الــدور امل

للشــركات األردنية لصناعة األدوية البشــرية املدرجة في بورصة عمان. تكون مجتمع الدراســة من كافة العامليـــن في الشــركات 
األردنيــة لصناعــة األدويــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان مــن املســتويات اإلداريــة الثالثــة )اإلدارة العليــا، اإلدارة الوســطى واإلدارة 
الدنيــا(، أمــا عينــة الدراســة فقــد شــملت علــى العامليـــن فــي اإلدارتيـــن العليــا والوســطى )املديـريـــن ونوابهــم ومســاعديهم ورؤســاء 
األقســام واملشرفيـــن( فــي الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان للعــام 2018 والبالــغ عددهــم )193( 
 
ً
 تــم اختيارهــم بشــكل قصــدي. لتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم املنهــج االســتطالعي لجمــع البيانــات مــن العينــة فضــال

ً
فــردا

عــن اســتخدام املنهــج الوصفــي فــي عــرض البيانــات واملنهــج التحليلــي فــي تحليــل نتائجــه حيــث تــم اســتخدام االســتبانة فــي جمــع 
.SPSS البيانــات وتحليلهــا واختبــار الفرضيــات باســتخدام الرزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة

وبعــد إجــراء التحليــالت اإلحصائيــة الالزمــة توصلــت الدراســة إلــى أن العوامــل البيئيــة )الديناميكيــة البيئيــة، العدائيــة 
 فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي 

ً
 ُمعــدال

ً
البيئيــة والتعقيــد البيئــي( تلعــب دورا

للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية. وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة االســتفادة مــن القــدرات الديناميكيــة مــن قبــل 
الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية لالســتفادة مــن انعكاســاتها فــي العوامــل البيئيــة بالتكامــل مــع عمليــات الــذكاء 
التناف�ســي وذلــك مــن خــالل إعــداد دراســة متكاملــة لبيــان مســتويات االســتفادة مــن القــدرات الديناميكيــة وعمليــات الــذكاء 

التناف�ســي.

الكلمات املفتاحية: القدرات الديناميكية؛ العوامل البيئية؛ الذكاء التناف�سي؛ الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.

املقدمة

بـرز الذكاء التناف�سي كأحد أنماط الذكاء الذي يساعد على تدعيم املنظمة وتحفيـز موظفيها من خالل رؤيتها املستقبلية 
 فــي تطــور 

ً
 مهمــا

ً
وقدراتهــا اإلبداعيــة ملواجهــة التغيـــرات والتطــورات فــي البيئــة املحيطــة. حيــث تبيـــن أن الــذكاء التناف�ســي يلعــب دورا

 لتحقيقهــا مســتويات عاليــة مــن األداء وذلــك مــن خــالل جمــع املعلومــات حــول املنافسيـــن وتحويلهــا إلــى نمــط 
ً
املنظمــات وصــوال

مــن أنمــاط الــذكاء يفيــد فــي تحليــل مضاميـــن بيئتهــا وفهمهــا والكيــف مــع متطلباتهــا لتحقيــق التفــوق التناف�ســي.

لقد تطلب نجاح املنظمات في بيئة األعمال املعاصرة امتالكها قدرات تمكنها على مجاراة ظروف السوق املتغيـرة إضافة 
إلى تبنيها ممارسات إدارية معاصرة كاملكننة واإلدارة الشاملة للجودة بهدف تحقيق البقاء في ظل بيئة تنافسية تتسم بالتغيـر 
والتطور. وبســبب عدم كفاية هذه املمارســات في توليد مزايا تنافســية مســتدامة، تطلب األمر اهتمام املنظمات وتوجهها نحو 
نــوع خــاص مــن القــدرات لدعمهــا بتطويـــر استـــراتيجيات مســتقبلية تســاهم مســاهمة فاعلــة فــي التكيــف وســرعة االســتجابة 
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عــدل للعوامــل البيئيــة فــي العالقــة بيـــن القــدرات الديناميكيــة والــذكاء التناف�ســي 
ُ
هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى تعــرف الــدور امل

للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية املدرجــة فــي بورصــة عمــان. وتوصلــت الدراســة إلــى أن العوامــل البيئيــة )الديناميكيــة 
 فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء 

ً
 ُمعــدال

ً
البيئيــة، العدائيــة البيئيــة والتعقيــد البيئــي( تلعــب دورا

التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية. وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة االســتفادة مــن القــدرات الديناميكيــة مــن قبــل 
الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية لالســتفادة مــن انعكاســاتها فــي العوامــل البيئيــة بالتكامــل مــع عمليــات الــذكاء التناف�ســي 

وذلــك مــن خــالل إعــداد دراســة متكاملــة لبيــان مســتويات االســتفادة مــن القــدرات الديناميكيــة وعمليــات الــذكاء التناف�ســي.
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 لذلــك، أكــدت دراســات عديــدة علــى الــدور اإليجابــي للعوامــل البيئيــة 
ً
للتغيـــرات فــي مضاميـــن البيئــة الداخليــة والخارجيــة. ووفقــا

في فاعلية تخطيط نظم املعلومات االستـراتيجية )Newkirk & Lederer, 2006(. إضافة إلى التأثيـر القوي للعوامل البيئية في 
العالقــة بيـــن قــدرات تكنولوجيــا املعلومــات وخفــة عمليــة األعمــال )Chen, Wang, Nevo, Jin, Wang and Chow, 2014(. كمــا 
 للديناميكية البيئية في العالقة بيـن القدرات الديناميكية وامليـزة التنافسية، 

ً
أوضحت دراسة )Schilke )2015  أن هناك دورا

  Wilden and وأن القــدرات الديناميكيــة تؤثـــر بشــكل قــوي بامليـــزة التنافســية فــي بيئــات العمــل املســتقرة. كمــا أكــدت دراســة
)Gudergan )2015 أن هنــاك دور إيجابــي لالضطــراب البيئــي فــي العالقــة بيـــن القــدرات الديناميكيــة وكل مــن قــدرات التســويق 
والقــدرات التكنولوجيــة. وفــي دراســة )Wang )2016  تبيـــن أن الحركيــة البيئيــة هــي واحــدة مــن تبعــات القــدرات الديناميكيــة. 
، توصلــت دراســة )Amiri, Shirkavand, Chalak & Rezaeei )2017 أن املنظمــات الراغبــة بتحقيــق ميـــزة تنافســية 

ً
وأخيـــرا

مســتدامة يتطلب منها تأســيس وحدة لجمع وتحليل وتبادل املعلومات املســتمدة من البيئتيـــن الداخلية والخارجية. وفي ضوء 
مــا تقــدم، وللــدور الكبيـــر لقطــاع صناعــة األدويــة البشــرية فــي دعــم ورفــد اقتصــادات الــدول ومنهــا االقتصــاد األردنــي بســبب 
 بشــركات صناعــة األدويــة 

ً
مواكبتهــا للتطــورات فــي عصــر التحــول لالقتصــاد املعرفــي، فقــد اســتلزم األمــر مــن هــذا القطــاع ممثــال

 الديناميكيــة منهــا بهــدف تعزيـــز أدوار ذكائهــا التناف�ســي وإيــالء التغيـــرات 
ً
البشــرية األردنيــة تبنــي مجموعــة القــدرات وخصوصــا

البيئيــة أهميــة أكثـــر لتأثيـــرها علــى إنجــاز أعمــال الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية.

وعليه، فإن هذه الدراسة تـرمي إلى تعرف الدور املعدل للعوامل البيئية في العالقة بيـن القدرات الديناميكية وعمليات 
الذكاء التناف�سي في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
: اإلطار النظري

ً
أوال

القدرات الديناميكية 1-

جذبــت نظريــة القــدرات الديناميكيــة اهتمــام الباحثيـــن فــي مجــال اإلدارة االستـــراتيجية خاصــة فيمــا يتعلــق بتطويـــر 
التغيـــرات  مــع  مــن قبــل املنظمــات ومواءمتهــا  املــوارد اململوكــة  فــي  الكبيـــر  التغيـــر  املــوارد والقــدرات )Biazzi, 2012( بســبب 
البيئيــة التــي تحيــط بهــا )Boccardelli & Magnusson, 2006(. إذ إن احتــدام النقــاش حــول القــدرات تحــول إلــى النقــاش 
البيئيــة  والتغيـــرات  التطــورات  ملجابهــة  الحيويــة  للقــدرات  املســتمر  التجديــد  تعكــس  التــي  الديناميكيــة  القــدرات  حــول 

.)Schreyogg & Klisch, 2007(

إذ يـــرى)Teece )2007  بــأن تطــور القــدرات الديناميكيــة هــو تطــور تسلســلي وتـــزايدي، حيــث تقــوم املنظمــات ببنــاء 
فــي البيئــة التــي تعمــل بهــا، فــال يمكــن للمنظمــات مــن تطويـــر قدراتهــا  إلــى مواقعهــا الحاليــة  تصوراتهــا املســتقبلية باالســتناد 
املســتقبلية إال مــن خــالل سلســلة مــن الخطــوات املتعــددة، لذلــك يتأثـــر تطــور القــدرات الديناميكيــة بإمكانيــة إدارة املنظمــات 
علــى إدراك الفــرص املتاحــة وتقييمهــا فــي بيئــات العمــل ســريعة التغيـــر والتعامــل مــع التحــوالت البيئيــة بشــكل صحيــح. كمــا إنهــا 
إمكانية املنظمة على حل املشكالت التي تواجهها بطريقة نظامية من خالل استشعار الفرص والتهديديات واتخاذ القرارات 
، فهــي إجمالــي مــوارد املنظمــة 

ً
املوجهــة نحــو الســوق بالتوقيــت املناســب وتغييـــر قاعــدة مواردهــا )IIdefonso, 2012(. وأخيـــرا

ذات القيمــة والتــي مــن خاللهــا تتمكــن املنظمــة مــن التعامــل مــع التغيـــرات والتطــورات البيئيــة وتحديــد فرصهــا والتهديــدات 
.)Osisioma et al., 2016( البيئيــة التــي تواجههــا

البيانــات  ودقــة  املنظمــة  وتاريــخ  املنظمــة  وموجــودات  التنظيميــة  بالعمليــات  الديناميكيــة  القــدرات  مصــادر  حــددت 
 Tondolo and Bitencourtو  Pavlou and El Sawy )2011(إلــى رأي كل مــن 

ً
واالضطــراب البيئــي )Sillince, 2006(. واســتنادا

)2014( و)Nieves and Haller )2014 فــإن أبعــاد القــدرات الديناميكيــة تتمثــل فــي قــدرات استشــعار الفــرص التــي تعكــس 
قــدرة املنظمــات علــى استكشــاف وتحديــد الفــرص فــي البيئــة، أي أن علــى املنظمــات جمــع املعلومــات عــن األســواق واملنافسيـــن 
 ،)Teece, 2010( والتكنولوجيــا مــن بيئــة أعمالهــا بهــدف تعــرف الفــرص املتاحــة أمامهــا تجــاه املنتجــات والخدمــات الجديــدة
التعلــم  قــدرات  أمــا   .)Justo, et al., 2013( لهــا  واالســتجابة  ونشــرها  الســوقية  املعلومــات  توليــد  تتضمــن  القــدرات  وهــذه 
أربــع  مــع املعرفــة الجديــدة )Kindström, et al., 2013(. وتتضمــن  التشــغيلية ومواءمتهــا  القــدرات  إعــادة تجديــد  فتعكــس 
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قــدرات أساســية هــي القــدرة علــى اكتســاب املعرفــة، القــدرة علــى اســتيعاب املعرفــة، القــدرة علــى تحويــل املعرفــة والقــدرة علــى 
اســتغالل املعرفــة )Qiang et al., 2013(. فيمــا تعكــس قــدرات التكامــل مــا بيـــن مختلــف النمــاذج وإجــراء تفاعــل وتمثيلــه 
 )Chang & Hou, بعالقــات تبادليــة فيمــا بينهــا، وهــذا التكامــل يـــرتبط بإعــادة تشــكيل املــوارد واكتســابها واســتخدامها بفاعليــة
، فــإن قــدرات التنســيق تعكــس قــدرة املنظمــة علــى نشــر املهــام واملــوارد واألنشــطة فــي القــدرات التشــغيلية 

ً
)2011. وأخيـــرا

.)Pavlou and El Sawy, 2011( الجديــدة وتســتخدم لتســهيل إجــراءات إعــادة تشــكيل القــدرات التشــغيلية

العوامل البيئية 2-

تــم االعتمــاد علــى )2006( Newkirk and Lederer  و)Chen; Wang; Nevo; Jin; Wang and Chow )2014 لتحديــد 
مكونــات العوامــل البيئيــة ومؤشــرات قياســها. حيــث تشيـــر الديناميكيــة البيئيــة إلــى التغييـــر الحاصــل فــي البيئــة التنافســية 
التــي تؤثـــر علــى املحتــوى التناف�ســي الحاصــل بيـــن املنظمــات، إضافــة إلــى كيفيــة االســتجابة إلــى طلبــات الزبائــن وتطويـــر األعمــال 
بــأن الديناميكيــة البيئيــة تمثــل التغيـــر الســريع    Tajeddini and Mueller )2019( وقــد أوضــح .)Wilhelm et al., 2015(
ــر  فــي مضاميـــن بيئتــي األعمــال العامــة والخاصــة. أمــا . )Frank, et al. 2019( فقــد عبـــر عــن الديناميكيــة البيئيــة بكونهــا التغيـ
الحاصــل فــي إمكانــات النمــو فــي الصناعــة التــي تعمــل بهــا املنظمــة، ومعــدل تكــرار التغييـــرات فــي إجــراءات املنظمــة التشــغيلية 
 عــن التطويـــر الحاصــل فــي أنشــطة البحــث والتطويـــر. 

ً
إضافــة إلــى معــدل االبتــكارات املرتبطــة باملنتجــات والعمليــات، فضــال

مــن  العديــد  املنظمــات  فيــه  وتواجــه  املنظمــات،  بيئــة  فــي  متـــزايد  بشــكل  وينمــو  البيئيــة  الديناميكيــة  معــدل  يـــزداد  لذلــك 
التغيـــرات والتحــوالت، وبهــدف التعامــل مــع هــذه التغيـــرات والتحــوالت يجــب أن تكــون املنظمــات قــادرة ومســتعدة لتطويـــر 
  Brownhilder فيمــا أكــد .)Tajeddini and Mueller, 2019( صيــغ معاصــرة ملواجهــة تلــك التغيـــرات والتحــوالت القائمــة
)2017( بــأن العدائيــة البيئيــة تظهــر عــادة مــن خــالل درجــة التهديــد الــذي تواجهــه املنظمــات التــي تتميـــز باملنافســة الشــديدة، 
 ملــا 

ً
االفتقــار إلــى الفــرص املتاحــة، منــاخ األعمــال املضطــرب والظــروف غيـــر اآلمنــة فــي الصناعــة التــي تعمــل بهــا املنظمــة. ووفقــا

ســبق عرفــت العدائيــة البيئيــة بأنهــا العالقــة بيـــن املنظمــات املتنافســة داخــل قطــاع صناعــي معيـــن، أي أن أنشــطة الســوق 
 Frank, et( للمنافسيـــن الرئيسيـــن أصبحــت أقــل قابليــة للتنبــؤ وأكثـــر عدائيــة تؤثـــر علــى املنظمــات فــي العديــد مــن املجــاالت
تهــدد املنظمــة تجــاه كافــة فئــات  al., 2019(. ويؤكــد )Hosseini )2018 بــأن العدائيــة البيئيــة تكــون علــى شــكل ســلوكيات 
، فــإن التعقيــد البيئــي يشيـــر إلــى درجــة 

ً
متعامليهــا، حيــث مــن املتوقــع أن تواجــه املنظمــات الســلوك التناف�ســي العدائــي. وأخيـــرا

عــدم التجانــس والتـركيـــز فــي العوامــل البيئيــة أي أن التعــدد الكبيـــر فــي املتغيـــرات البيئيــة يحتــوي العديــد مــن التعقيــدات 
التأثيـــرات  تنــوع  البيئــي كثيـــرة أهمهــا  التعقيــد  بــأن أســباب    )Bezler et al., 2019( )Robbins and Judge, 2016(. ويذكــر  
البيئيــة، حجــم املعرفــة املطلوبــة للتعامــل مــع تلــك التأثيـــرات ومــدى التـــرابط بيـــن تلــك التأثيـــرات البيئيــة املختلفــة. فالتعقيــد 
البيئــي يؤثـــر بشــكل مباشــر أو غيـــر مباشــر علــى كل مــن استـــراتيجيات وأداء املنظمــة، وذلــك أمــا بانخفــاض كفــاءة وفعاليــة 
 لذلــك 

ً
2016(. ووفقــا التأثيـــر علــى الخصائــص الهيكليــة واإلداريــة للمنظمــة )األســطة،  األداء بشــكل مباشــر أو مــن خــالل 

فــإن التعقيــد البيئــي يعكــس مجموعــة مــن الــدوال لعــدد العوامــل البيئيــة التــي مــن املفتـــرض علــى املنظمــات التفاعــل معهــا 
 لدالــة عــدم التجانــس بيـــن العناصــر البيئيــة ودالــة املعرفــة املطلوبــة للتفاعــل مــع العناصــر البيئيــة فــي ظــل بيئــة ُمعقــدة 

ً
وفقــا

:)Mason and Dobbelstein, 2016(

عمليات الذكاء التناف�سي 3-

 .)Viviers; Saayman and Muller, 2005( لتحقيــق ميـــزة التنافســية للمنظمــات 
ً
 رئيســا

ً
أصبــح الــذكاء التناف�ســي أســلوبا

حيــث اعتبـــر )Bisson, 2010(  الــذكاء التناف�ســي بأنــه تحويــل املعلومــات عــن املنافسيـــن إلــى معرفــة تبيـــن توجهاتهــم وقدراتهــم 
ومســتويات أدائهــم. وّعرفــه صالــح والعــزاوي وإبـــراهيم )2010( بأنــه عمليــة جمــع وتحليــل وإدارة املعلومــات عــن املنافسيـــن. أمــا 
)Wright; Bisson & Duffy )2012 فقد بينوا بأن الذكاء التناف�ســي يمثل مجموعة الطرائق التي تســتخدمها املنظمات بهدف 
 ملجموعــة مــن الخطــوات ذات الطابــع التسلســلي املتـــرابطة 

ً
جمــع املعلومــات عــن املنافسيـــن املتضمنــة قدراتهــم ونواياهــم وفقــا

فيمــا بينهــا. واتســاقا مــع مــا ســبق، أكــد)Tarraf & Molz )2006  أن الناتــج األسا�ســي للــذكاء التناف�ســي يتمثــل فــي القــدرة علــى 
اتخــاذ القــرارات االســتباقية االستـــراتيجية املرتبطــة بقيــادة الســوق. كمــا إن املنفعــة املتأتيــة مــن الــذكاء التناف�ســي تتمثــل فــي 
لــدى املنافسيـــن  فــي تعــرف استـــراتيجيات وأهــداف ومكامــن الضعــف  القــدرة علــى تحليــل املعلومــات ومســاعدة املنظمــات 
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 مــن مضاميـــن 
ً
)Priporas, et al., 2005(. وعليــه حــدد )Santos & Correia )2010  أهميــة الــذكاء التناف�ســي بكونــه واحــدا

التعلــم التناف�ســي إضافــة إلــى دوره فــي إعــادة هيكلــة أســس املنظمــات ودعمــه لعمليــة صناعــة القــرارات خاصــة التنافســية منهــا.

 إلــى رأي )Saayman; Pienaar; Pelsmacker; Viviers; Cuyvers; Muller and Jegers )2008 فــإن عمليــات 
ً
واســتنادا

الــذكاء التناف�ســي تتضمــن االتصــاالت والتحليــل، التــي تمثــل اإلخبــار أو اإلعــالم، حيــث يتــم اســتخدام املعلومــات وتحليلهــا 
ومــن ثــم تقديــم النتائــج لصنــاع القــرارات )Bose,2008(، وإيصالهــا إلــى ذوي الصالحيــة واملســئولية لتحويلهــا لنتائــج مفيــدة 
 .)Bose, 2008( ــم جمعهــا هــو تحديــد العالقــات فيمــا بينهــا

ّ
)Wright, et.al, 2009(. كمــا إن الهــدف مــن تحليــل املعلومــات التــي ت

حيــث إن هــذا التحليــل مــن املفتـــرض أن يشــمل علــى اختبــار مــدى قابليــة تحويــل البيانــات واملعلومــات التــي تــم جمعهــا إلــى 
أو غيـــر املنشــورة، والعمــل علــى  مــن مختلــف املصــادر املحتملــة املنشــورة  أمــا جمــع املعلومــات فيتــم   .)Qiu, 2008( نتائــج
تحويلهــا إلــى ذكاء قابــل لالســتخدام )Bose, 2008(. وقــد صّنــف )Rouach & Santi )2001  املعلومــات إلــى ثالثــة أنــواع، هــي: 
املعلومــات البيضــاء والتــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن قواعــد البيانــات والجرائــد واملواقــع اإللكتـــرونية وتشــكل )80%( مــن 
حجــم املعلومــات. املعلومــات الرماديــة والتــي تغطــي نطــاق املعلومــات الخاصــة، مثــل املنشــورات مــن قبــل املنافسيـــن، والزيــارات 
امليدانيــة ملنظمــات املنافسيـــن وتشــكل )10%( من حجــم املعلومــات. املعلومــات الســوداء وتتضمــن البيانــات غيـــر الشــرعية 
، التخطيــط والتـركيـــز 

ً
ــم الحصــول عليهــا مــن خــالل القرصنــة الحاســوبية وتشــكل )10%( مــن حجــم املعلومــات. وأخيـــرا

ّ
والتــي ت

 )Saayman, et.al, 2008( أي تحديــد مــا تحتاجــه املنظمــة مــن معلومــات والســبب الرئيــس لهــذه الحاجــة؟ ومــكان الحاجــة إليهــا؟
باإلضافــة إلــى تقييــم متطلبــات الــذكاء وإعدادهــا بمــا يمكــن مــن العمــل مــع صنــاع القــرار لتحويــل تلــك املتطلبــات إلــى حاجــات 

.)Bose,2008( محــددة للــذكاء

ثانًيا - الدراسات السابقة

دراســة )Chen et al., 2014(، التــي أجراهــا علــى )241( مديـــر تنفيــذي ومديـــر تكنولوجيــا املعلومــات مــن الشــركات 
الصناعيــة فــي الصيـــن بهــدف تعــرف الــدور املعــدل للعوامــل البيئيــة فــي تأثيـــر قــدرات تكنولوجيــا املعلومــات علــى خفــة عمليــة 
األعمــال. حيــث تبيـــن أن تأثيـــر العوامــل البيئيــة متعــدد، وأن العدائيــة البيئيــة تضعــف تأثيـــر قــدرات تكنولوجيــا املعلومــات 
علــى خفــة عمليــة األعمــال فــي حيـــن أن متغيـــر التعقيــد البيئــي يقــوى مــن التأثيـــر. وهــذه الدراســة اتفقــت مــع الدراســة الحاليــة 
باللجــوء لقيــاس العوامــل البيئيــة بنفــس األبعــاد والتشــابه بآليــة القيــاس مــع األخــذ بنظــر االعتبــار بيئــة تطبيــق املقيــاس فــي 
إلــى أن الدراســة الحاليــة اعتبـــرت  التــي تمــت علــى الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية، إضافــة  الدراســة الحاليــة 

العوامــل البيئيــة عوامــل ُمعدلــة فــي العالقــة بيـــن املتغيـــر املســتقل واملتغيـــر التابــع.

دراسة  )Li & Liu, 2014 (، والتي درست )217( شركة صينية بهدف تعرف الدور املعدل للحركية البيئية في العالقة 
بيـــن القــدرات الديناميكيــة وامليـــزة التنافســية فــي الشــركات الصينيــة. حيــث تبيـــن بــأن الحركيــة البيئيــة تعــدل مــن مقــدار تأثيـــر 
القدرات الديناميكية على امليـــزة التنافســية للشــركات محل الدراســة. وهذه الدراســة دعمت فكرة الدراســة الحالية بدراســة 
تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي واعتبــار الحركيــة البيئيــة متغيـــر معــدل، وهــو مــا لــم تلفــت لــه أي 

دراســة ســابقة.

دراســة )Wilden & Gudergan, 2015)، التــي أوضحــت بــأن هنــاك دور إيجابــي لالضطــراب البيئــي فــي العالقــة بيـــن 
القــدرات الديناميكيــة وكل مــن قــدرات التســويق والقــدرات التكنولوجيــة فــي )228( شــركة تقــع فــي أستـــراليا. وهــو مــا أكــد علــى 
 فــي العالقــة 

ً
 معــدال

ً
ــرا  مــا يكــون متغيـ

ً
 مــن العوامــل البيئيــة دائمــا

ً
افتـــراض الباحــث بــأن االضطــراب البيئــي الــذي يعتبـــر واحــدا

 للمنطــق تكــون 
ً
بيـــن متغيـريـــن أحدهمــا مســتقل واألخــر تابــع، كمــا إن هــذه الدراســة أكــدت علــى أن القــدرات الديناميكيــة وفقــا

 مســتقل يؤثـــر فــي املتغيـــر التابــع ويتفاعــل مــع املتغيـــر املعــدل فــي التأثيـــر علــى املتغيـــر التابــع.
ً
بمثابــة متغيـــرا

دراســة )Girod & Whittington, 2017(، والتــي فحصــت )50( شــركة صناعيــة أمريكيــة، وتوصلــت إلــى أن هنــاك دور 
معــدل للديناميكيــة البيئيــة فــي العالقــة بيـــن إعــادة التشــكيل وإعــادة الهيكلــة مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى األداء االقتصــادي. 
وهــذه الدراســة اتفقــت مــع الدراســة الحاليــة باللجــوء لقيــاس القــدرات الديناميكيــة مــع األخــذ بنظــر االعتبــار بيئــة تطبيــق 

املقيــاس فــي الدراســة الحاليــة التــي تمــت علــى الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية.
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دراســة )Augustie & Saad, 2019(، والتــي توصلــت مــن خــالل آراء )512( مديـــًرا يعملــون فــي الشــركات املتوســطة 
والصغيـــرة الحجــم األندونيســية التــي تعمــل فــي املجــال الدولــي إلــى أن التوجــه الريــادي يؤثـــر بشــكل إيجابــي علــى األداء الدولــي 
عــدل مــن العالقــة بيـــن التوجــه الريــادي واألداء 

ُ
للشــركات املتوســطة وصغيـــرة الحجــم األندونيســية، وأن العدائيــة البيئيــة ت

الدولــي للشــركات املتوســطة وصغيـــرة الحجــم األندونيســية. وهــذه الدراســة أيًضــا أكــدت علــى افتـــراض الباحــث بــأن العدائيــة 
 فــي العالقــة بيـــن متغيـريـــن أحدهمــا مســتقل واألخــر تابــع.

ً
 معــدال

ً
 مــا تكــون متغيـــرا

ً
البيئيــة التــي تعتبـــر مــن العوامــل البيئيــة دائمــا

عــدل 
ُ
ومــن خــالل مراجعــة الدراســات الســابقة تتضــح الفجــوة البحثيــة التــي ســعى لهــا الباحــث وهــو بدراســة الــدور امل

للعوامــل البيئيــة فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية. 
حيــث إن مــا ميـــز الدراســة الحاليــة بيئــة وقطــاع التطبيــق، حيــث تــم تطبيــق الدراســة الحاليــة علــى الشــركات األردنيــة لصناعــة 
األدوية املدرجة في بورصة عمان. كما استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة بتحديد أبعاد متغيـراتها ومؤشرات 

القيــاس ممــا أعطاهــا شــمولية عــن الدراســات الســابقة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها

 بيئيــة تتســم باالضطــراب والالتأكــد والالاســتقرار وذلــك نتيجــة التغيـــر والتطــور فــي 
ً
تواجــه شــركات صناعــة األدويــة ظروفــا

مضاميـــن البيئــة املحيطــة، وهــو مــا يتطلــب مــن هــذه الشــركات القيــام بإجــراء مســح بيئــي لجمــع وتحليــل املعلومــات ذات العالقــة 
باملنافسيـــن والبيئــة والعمــالء والتــي تؤثـــر علــى أنشــطة أعمالهــا. وهــذا مــا ينعكــس علــى ضــرورة إعطــاء أهميــة كبيـــرة للعوامــل 
البيئيــة مــن قبــل شــركات صناعــة األدويــة ومنهــا الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية. فقيــام الشــركات األردنيــة لصناعــة 
األدويــة البشــرية بجمــع وتحليــل املعلومــات املرتبطــة باملنافسيـــن والبيئــة املحيطــة بأعمالهــا يتطلــب منهــا امتــالك مجموعــة مــن 
القــدرات ذات الطبيعــة الديناميكيــة بمــا ينعكــس علــى تدنيــة التأثيـــرات املحتملــة مــن التغيـــرات البيئيــة املحيطــة بهــا. إضافــة إلــى 
ذلــك فــإن الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية تعــد مــن أهــم الشــركات التــي تمكنــت مــن النشــوء فــي خضــم التغيـــرات 
 عــن إمكاناتهــا فــي الوصــول إلــى االســتجابة الســريعة واملســتمرة لطلبــات العمــالء الــذي انعكــس فــي نجاحهــا 

ً
املتســارعة فضــال

وتطورهــا ونموهــا مــن خــالل إســهامها فــي توفيـــر املنتجــات الصيدالنيــة املطلوبــة وتحقيــق إيـــرادات كبيـــرة أســهمت فــي زيــادة الناتــج 
املحلــي اإلجمالــي فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية. واتســاقا مــع مــا ســبق حــددت مشــكلة الدراســة بالســؤال الرئيــس التالــي:

القــدرات  تأثيـــر  فــي  البيئــي(  التعقيــد  البيئيــة،  العدائيــة  البيئيــة،  )الديناميكيــة  البيئيــة  للعوامــل  املعــدل  الــدور  "مــا 
الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية؟". يتفــرع 

منــه األســئلة الفرعيــة اآلتيــة:

: مــا الــدور املعــدل للديناميكيــة البيئيــة فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء - 
ً
أوال

التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية؟

ثانًيــا: مــا الــدور املعــدل للعدائيــة البيئيــة فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء - 
التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية؟

الــذكاء -  بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات  القــدرات الديناميكيــة  تأثيـــر  فــي  البيئــي  الــدور املعــدل للتعقيــد  مــا  ــا: 
ً
ثالث

البشــرية؟ األدويــة  لصناعــة  األردنيــة  للشــركات  التناف�ســي 

أهداف الدراسة

تســعى الدراســة الحاليــة إلــى تعــرف الــدور املعــدل للعوامــل البيئيــة فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة 
علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية وذلــك مــن خــالل تحقيــق األهــداف التاليــة:

بيــان الــدور املعــدل للديناميكيــة البيئيــة فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء 1- 
التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية.

الــذكاء 2-  فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات  الــدور املعــدل للعدائيــة البيئيــة  تحديــد 
البشــرية. األدويــة  لصناعــة  األردنيــة  للشــركات  التناف�ســي 
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الــذكاء 3-  عمليــات  علــى  مجتمعــة  بأبعادهــا  الديناميكيــة  القــدرات  تأثيـــر  فــي  البيئــي  للتعقيــد  املعــدل  الــدور  تعــرف 
البشــرية. األدويــة  لصناعــة  األردنيــة  للشــركات  التناف�ســي 

أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من جانبيـن:

بالناحيــة النظريــة بعــرض األطــر واملعالجــات الفكريــة ذات الصلــة بمتغيـــرات -  األول: الجانــب األكاديمــي املرتبــط 
الدراســة الحاليــة، إضافــة إلــى توفيـــر قاعــدة مــن املعلومــات للباحثيـــن واملهتميـــن عــن اتجاهــات الشــركات األردنيــة 

لصناعــة األدويــة البشــرية فــي موضوعــات القــدرات الديناميكيــة، عمليــات الــذكاء التناف�ســي والعوامــل البيئيــة.

الثانــي: الجانــب امليدانــي مــن خــالل تطبيــق املفاهيــم واألفــكار النظريــة للدراســة علــى الشــركات األردنيــة لصناعــة - 
األدوية البشــرية. وتقديم توصيات ملتخذي القرارات في الشــركات األردنية لصناعة األدوية البشــرية محل الدراســة 

بنــاًء علــى نتائــج الدراســة املرتبطــة بأهميــة القــدرات الديناميكيــة، عمليــات الــذكاء التناف�ســي والعوامــل البيئيــة.

أنموذج الدراسة وفرضياتها

يوضــح الشــكل )1( أنمــوذج الدراســة الــذي يظهــر متغيـــرات الدراســة الرئيســة بأبعادهــا الفرعيــة إضافــة إلــى عالقــات 
االرتبــاط والتأثيـــر بيـــن متغيـــراته، التــي فــي ضوئهــا تــم صياغــة فرضيــات الدراســة وعلــى أســاس اإلثبــات.

الشكل )1) أنموذج الدراسة

 فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى - 
ً
الفرضيــة الرئيســة Ha: تلعــب العوامــل البيئيــة دوًرا ُمعــدال

عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية.

 فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا - 
ً
تلعــب الديناميكيــة البيئيــة دوًرا ُمعــدال

 :
Ha

1
الفرضيــة الفرعيــة األولــى 

مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية.

بأبعادهــا -  الديناميكيــة  القــدرات  تأثيـــر  فــي   
ً
ُمعــدال دوًرا  البيئيــة  العدائيــة  تلعــب 

 
:Ha

2
الثانيــة  الفرعيــة  الفرضيــة 

البشــرية. األدويــة  لصناعــة  األردنيــة  للشــركات  التناف�ســي  الــذكاء  عمليــات  علــى  مجتمعــة 

بأبعادهــا -  الديناميكيــة  القــدرات  تأثيـــر  فــي   
ً
ُمعــدال دوًرا  البيئــي  التعقيــد  يلعــب   :Ha

3
الثالثــة  الفرعيــة  الفرضيــة 

البشــرية. األدويــة  لصناعــة  األردنيــة  للشــركات  التناف�ســي  الــذكاء  عمليــات  علــى  مجتمعــة 
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متغيـرات الدراسة وتعريفاتها املفاهيمية

مكــن املنظمــة مــن التكيــف والتعامــل مــع 
ُ
القــدرات الديناميكيــة Dynamic Capabilities: مــوارد املنظمــة الحيويــة التــي ت

 .)Osisioma et al., 2016( التغيـــرات والتطــورات البيئيــة وتســاعدها بتحديــد الفــرص املتاحــة أمامهــا والتهديــدات التــي تواجههــا
 بأنهــا مجمــل املــوارد اململوكــة مــن قبــل الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية التــي تســاعدها باستشــعار 

ً
عــرف إجرائيــا

ُ
وت

الفــرص البيئيــة املتاحــة والتعلــم مــن تجاربهــا الســابقة وتكامــل وتنســيق كافــة مواردهــا تجــاه تلبيــة كافــة متطلبــات الزبائــن ومواجهــة 
تحديــدات املنافسيـــن. وتــم قياســها مــن خــالل:

قــدرات استشــعار الفــرص Sensing Capability وُعرفــت إجرائًيــا بأنهــا اآلليــات والعمليــات املســتخدمة مــن قبــل - 
الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية إلدراك الفــرص والتحديــات والتهديــدات فــي البيئــة املحيطــة بهــا.

قــدرات التعلــم Learning Capability وُعرفــت إجرائًيــا بأنهــا قــدرات الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية - 
التــي تســاعدها علــى تجديــد قدراتهــا التشــغيلية املســتندة علــى املعــارف الجديــدة.

األدويــة -  لصناعــة  األردنيــة  الشــركات  قــدرات  بأنهــا  إجرائًيــا  وُعرفــت   Integrating Capability التكامــل  قــدرات 
التشــغيلية. الوحــدات  مختلــف  مــن  موظفيهــا  معــارف  بيـــن  للمواءمــة  البشــرية 

قــدرات التنســيق Coordinating Capability وُعرفــت إجرائًيــا بأنهــا قــدرات الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة - 
البشــرية علــى نشــر مواردهــا ومهامهــا وأنشــطتها وتنســيقها ومواءمتهــا مــع قدراتهــا التشــغيلية.

مــن  عاليــة  بدرجــة  املنظمــات  تواجههــا  التــي  البيئيــة  التغيـــرات  كافــة   :Environmental Factors البيئيــة  العوامــل 
بأنهــا مجموعــة  عــرف إجرائًيــا 

ُ
وت  .)2012 التمايـــز والتعقيــد، التــي تضطــر إدارة املنظمــة للتعامــل معهــا )إدريــس والغالبــي، 

العوامل البيئية التي تؤثـــر في عمل الشــركات األردنية لصناعة األدوية البشــرية وفي مختلف أنشــطتها. وتم قياســها من خالل:

التنبــؤ -  علــى  القــدرة  عــدم  معــدل  بأنهــا  إجرائًيــا  وُعرفــت   Environmental Dynamism البيئيــة  الديناميكيــة 
عمــل  بيئــة  فــي  العمــالء  طلــب  فــي  والتحــوالت  املنافسيـــن،  وتحــركات  التكنولوجيــا،  تغيـــر  مثــل  البيئيــة  بالتغيـــرات 

البشــرية. األدويــة  لصناعــة  األردنيــة  الشــركات 

شــركات -  تواجهــُه  الــذي  املحتمــل  التهديــد  بأنهــا  إجرائًيــا  وُعرفــت   Environmental Hostility البيئيــة  العدائيــة 
واملنافســة. املعلومــات  فــي  والنقــص  املــوارد  بنــدرة  املتمثــل  األردنيــة  االتصــاالت 

التعقيــد البيئــي Environmental Complexity وُعــرف إجرائًيــا بأنــه عــدم التجانــس والتعقيــد فــي العوامــل البيئيــة - 
املحيطــة بشــركات االتصــاالت األردنيــة.

الــذكاء التناف�ســي Competitive Intelligence: جمــع وتحليــل وإدارة املعلومــات الخارجيــة املؤثـــرة فــي خطــط وقــرارات 
وعمليــات املنظمــة )صالــح وآخــرون، 2010(. وُيعــرف إجرائًيــا بأنــه مدخــل منهجــي ملراقبــة البيئــة التنافســية لقطــاع الشــركات 
األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية بهــدف الحصــول علــى معلومــات يســاعد توظيفهــا إلــى تحقيــق التفــوق التناف�ســي. وتــم قياســه 

مــن خــالل:

األردنيــة -  الشــركات  اســتخدام  بأنهــا  إجرائًيــا  عــرف 
ُ
وت  Communication and Analysis والتحليــل  االتصــاالت 

قراراتهــا. لصانعــي  النتائــج  وتقديــم  وتحليلهــا  للمعلومــات  البشــرية  األدويــة  لصناعــة 

األدويــة -  األردنيــة لصناعــة  الشــركات  بأنهــا حصــول  إجرائًيــا  عــرف 
ُ
وت  Information Collection املعلومــات جمــع 

البشــرية علــى املعلومــات مــن مصادرهــا املختلفــة وتحويلهــا لالســتخدام بمــا يحقــق فائــدة لهــا.

األدويــة -  لصناعــة  األردنيــة  الشــركات  تحديــد  بأنــه  إجرائًيــا  وُيعــرف   Planning and Focus والتـركيـــز  التخطيــط 
املعلومــات. هــذه  مــن  االســتفادة  وآليــات  لهــا  احتياجهــا  تحتاجهــا وســبب  التــي  للمعلومــات  البشــرية 

حدود الدراسة
الحــدود البشــرية: املديـريـــن ونوابهــم ومســاعديهم ورؤســاء األقســام العامليـــن بالشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة - 

املدرجــة فــي بورصــة عمــان.

الحــدود املكانيــة: الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان للعــام 2018 والبالــغ عددهــا )6( - 
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للصناعــات  األوســط  الشــرق  الدوائيــة،  للصناعــات  العربــي  املركــز  واالســتثمار،  للتنميــة  الــدواء  دار  هــي  شــركات 
الدوائيــة وفيالدلفيــا لصناعــة األدويــة. الحيــاة للصناعــات  الدوائيــة والكيماويــة، األردنيــة إلنتــاج األدويــة، 

الحدود الزمانية: املدة الزمنية املستغرقة إلنجاز الدراسة والبالغة أربعة شهور.- 

إلــى  -  اســتناًدا  قياســها  ومؤشــرات  الديناميكيــة  القــدرات  أبعــاد  تحديــد  فــي  االعتمــاد  تــم  العمليــة:  الحــدود 
)2011( Pavlou and El Sawy و)2014( Tondolo and Bitencourt و)Nieves and Haller )2014. كمــا 
 Chen; Wang; Nevo; Jin; Wang and Chow )2014(و  Newkirk and Lederer )2006( تم االعتماد على
لتحديد مكونات العوامل البيئية ومؤشرات قياسها وفي تحديد عمليات الذكاء التناف�سي ومؤشرات قياسها 

.Saayman; Pienaar; Pelsmacker; Viviers; Cuyvers; Muller and Jegers )2008( تــم االعتمــاد علــى

منهجية الدراسة
منهج الدراسة ومعالجاتها اإلحصائية وثبات أداتها

 عن استخدام املنهج الوصفي في عرض البيانات 
ً
تم االعتماد على املنهج االستطالعي لجمع البيانات من العينة فضال

واملنهــج التحليلــي فــي تحليــل نتائجــه حيــث تــم اســتخدام االســتبانة فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا واختبــار الفرضيــات. حيــث 
 Cronbach Alpha الــذي مــن خاللــه تــم اســتخدام معامــل SPSS اســتخدم الباحــث الرزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة
إلــى اســتخدام  ثبــات متغيـــرات وأبعــاد أداة الدراســة، املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة إضافــة  لقيــاس درجــة 
تحليــل االنحــدار الهرمــي لتعــرف الــدور املعــدل للعوامــل البيئيــة. وقــد كانــت نتائــج الثبــات كمــا هــو موضــح بالجــدول )1(. إذ 
إن القيمــة املناســبة لـــمعامل Cronbach Alpha عندمــا تكــون القيمــة )Alpha ≥ 0.70( وهــذه القيمــة مناســبة مــن الناحيــة 

.)Hair, et al., 2016( اإلحصائيــة فــي العلــوم اإلنســانية واإلداريــة

مجتمع الدراسة وعينتها

شــمل املجتمــع مــن كافــة العامليـــن فــي الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان مــن املســتويات اإلداريــة 
الثالث )اإلدارة العليا، اإلدارة الوسطى واإلدارة الدنيا(. فيما تكونت عينة الدراسة من العامليـــن في اإلدارتيـــن العليا والوسطى 

ورؤســاء  ومســاعديهم  ونوابهــم  )املديـريـــن 
األردنيــة  الشــركات  فــي  األقســام واملشرفيـــن( 
فــي بورصــة عمــان  لصناعــة األدويــة املدرجــة 
 
ً
فــردا  )240( عددهــم  والبالــغ   2018 للعــام 

إذ  )عمــدي(.  قصــدي  بشــكل  اختيارهــم  تــم 
وزع الباحــث )240( اســتبانة علــى أفــراد عينــة 
الدراسة، استـــرد منها )211( استبانة بنسبة 
مئويــة )87.92%(. وبعــد فحــص االســتبانات 
غيـــر  اســتبانة   )18( وجــود  تبيـــن  املستـــردة، 
وعليــه  التحليــل.  لعمليــة  إلدخالهــا  صالحــة 
لعمليــة  الصالحــة  االســتبانات  عــدد  بلــغ 
)193( اســتبانة بنســبة  مــا مجملــه  التحليــل 

.)%80.41( مئويــة 

التحليل الوصفي ملتغيـرات الدراسة

القــدرات  مســتوى  علــى  للتعــرف 
البيئيــة  العوامــل  بأبعادهــا،  الديناميكيــة 
اســتخدم  بأبعــاده  التناف�ســي  والــذكاء 

جدول رقم )1( 
معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة )مقياس كرونباخ ألفا)
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املقيــاس النســبي التالــي: مــن الدرجــة )1( إلــى الدرجــة أقــل مــن )2.33( يكــون املســتوى منخفــض. مــن الدرجــة )2.33( إلــى الدرجــة 
مرتفــع. املســتوى  يكــون  فأكثـــر   )3.67( الدرجــة  مــن  متوســط.  املســتوى  يكــون   )3.66(

لوصــف مســتوى متغيـــرات الدراســة )القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا، العوامــل البيئيــة والــذكاء التناف�ســي بأبعــاده( فــي 
الشــركات محــل الدراســة، لجــأ الباحــث إلــى اســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ومســتوى البعــد، كمــا هــو 

موضــح بالجــدول )2(.

جدول رقم )2( 
افات املعيارية ومستوى متغيـرات الدراسة املتوسطات الحسابية واالنحر

تـــراوحت  حيــث   )3.762( بلــغ  عــام  حســابي  بمتوســط   
ً
مرتفعــا الديناميكيــة  القــدرات  مســتوى  أن   )2( الجــدول  يوضــح 

املتوســطات الحســابية للقــدرات الديناميكيــة بيـــن )3.626 - 3.906( فــي الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة املدرجــة فــي بورصــة 
عمــان. ففــي املرتبــة األولــى جــاءت قــدرات استشــعار الفــرص بوســط بلــغ )3.906( مقارنــة مــع املتوســط الحســابي العــام البالــغ 
)3.762(، تالهــا قــدرات التنســيق باملرتبــة الثانيــة بوســط بلــغ )3.787( مقارنــة مــع املتوســط الحســابي العــام البالــغ )3.762(. وفــي 
 ،

ً
املرتبــة الثالثــة حصلــت قــدرات التعلــم علــى وســط بلــغ )3.758( مقارنــة مــع املتوســط الحســابي العــام البالــغ )3.762(، وأخيـــرا

حصلــت قــدرات التكامــل علــى املرتبــة الرابعــة بوســط بلــغ )3.626( مقارنــة مــع املتوســط الحســابي العــام البالــغ )3.762(. كمــا يبيـــن 
الجــدول املســتوى املرتفــع للعوامــل البيئيــة التــي تواجههــا الشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان بوســط 
حسابي عام بلغ )4.055( حيث تـــراوحت املتوسطات الحسابية للعوامل البيئية بيـــن )3.922 - 4.181(. إذ تبيـــن أن الديناميكية 

، فــي املرتبــة الثالثــة جــاءت العدائيــة البيئيــة.
ً
البيئيــة جــاءت باملرتبــة األولــى، تالهــا باملرتبــة الثانيــة التعقيــد البيئــي، وأخيـــرا

وقدر تعلق األمر بالذكاء التناف�ســي، فقد أظهرت نتائج الجدول بأن مســتوى الذكاء التناف�ســي كان مرتفعا في الشــركات 
األردنيــة لصناعــة األدويــة املدرجــة فــي بورصــة عمــان بوســط حســابي عــام بلــغ )3.774( حيــث تـــراوحت املتوســطات الحســابية 
للــذكاء التناف�ســي بيـــن )3.691 - 3.825( حيــث جــاءت عمليــة جمــع املعلومــات باملرتبــة األولــى، تالهــا مباشــرة باملرتبــة الثانيــة 

عمليــة التخطيــط والتـركيـــز، وفــي املرتبــة الثالثــة واألخيـــرة جــاءت عمليــة االتصــاالت والتحليــل.
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اختبار فرضيات الدراسة

 ،Hierarchical Regression Analysis إلثبــات صحــة فرضيــات الدراســة مــن عدمهــا اســتخدم تحليــل االنحــدار الهرمــي
وكمــا يلــي:

Ha الفرضية الرئيسة

 فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي 
ً
 ُمعــدال

ً
تلعــب العوامــل البيئيــة دورا

للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية.

جدول رقم )3( 
نتائج تحليل االنحدار املتعدد الهرمي لبيان للدور املعدل للعوامل البيئية في تأثيـر القدرات الديناميكية بأبعادها مجتمعة على 

عمليات الذكاء التناف�سي للشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية

يعــرض الجــدول )3( نتائــج تحليــل االنحــدار الهرمــي القائــم علــى ثالثــة نمــاذج، األنمــوذج األول يمثــل تأثيـــر القــدرات 
الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي. إذ عكســت نتائــج األنمــوذج األول أن قيمــة R بلغــت )0.751( 
وهــو مــا يؤكــد علــى وجــود ارتبــاط إيجابــي بيـــن القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة وعمليــات الــذكاء التناف�ســي، كمــا تبيـــن 
وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة للقــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي، حيــث كانــت قيمــة 
املؤشــر اإلحصائــي F )26.245( وبمســتوى داللــة )0.000( وهــي أقــل مــن )0.050(. وحصلــت قيمــة R2 )0.564( أي أن مــا قيمتــه 
)0.564( مــن التغيـــرات فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي ناتــج عــن التغيـــر فــي القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة، وبلغــت 
قيمــة β )0.751( وهــو مــا يؤكــد بــأن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى االهتمــام بالتعديــالت فــي القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا 
مجتمعــة يــؤدي إلــى زيــادة فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي بقيمــة )0.751( أي أن القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة تفســر 
مــا نســبته )75.1%( مــن التبايـــن الحاصــل فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي. كمــا توضــح نتائــج األنمــوذج الثانــي أن قيمــة R بلغــت 
)0.850( وهــو مــا يؤكــد علــى وجــود ارتبــاط إيجابــي بيـــن العوامــل البيئيــة وعمليــات الــذكاء التناف�ســي، كمــا تبيـــن وجــود أثـــر ذي 
داللــة إحصائيــة للعوامــل البيئيــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي، حيــث كانــت قيمــة املؤشــر اإلحصائــيF )32.567( وبمســتوى 
داللــة )0.000( وهــي أقــل مــن )0.050(. وحصلــت قيمــة R2 )0.723( أي أن مــا قيمتــه )0.723( مــن التغيـــرات فــي عمليــات الــذكاء 
التناف�ســي ناتــج عــن التغيـــر فــي العوامــل البيئيــة، وبلغــت قيمــة β )0.545( وهــو مــا يؤكــد بــأن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى 
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االهتمــام بالتعديــالت فــي العوامــل البيئيــة يــؤدي إلــى زيــادة فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي بقيمــة )0.545( أي أن العوامــل البيئيــة 
تفســر مــا نســبته )54.5%( مــن التبايـــن الحاصــل فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي.

أما نتائج األنموذج الثالث التي تبيـن حاصل تأثيـر تفاعل القدرات الديناميكية بأبعادها مجتمعة مع العوامل البيئية 
علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي. حيــث ازدادت قيمــةR عــن األنمــوذج األول والثانــي لتصبــح )0.874( وكذلــك الحــال بالنســبة 
، حيــث كانــت قيمــة التغيـــر ΔF )18.854( وبمســتوى داللــة 

ً
لقيمــة R2 التــي ازدادت بنســبة )4%( وهــذه النســبة دالــة إحصائيــا

)0.000( وهــي أقــل مــن )0.050(. وبلغــت قيمــة β )0.646( عنــد املتغيـــر املعــدل )العوامــل البيئيــة( وكانــت قيمــة t املحســوبة 
)13.976( وبمســتوى داللــة )0.000(.

وهــذا يؤكــد الــدور املعنــوي للمتغيـــر املعــدل العوامــل البيئيــة فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى 
عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية. والشــكل )2( يوضــح الــدور املعــدل للعوامــل البيئيــة. 

وعليــه تقبــل فرضيــة الدراســة الرئيســة التــي تنــص علــى:

 في تأثيـر القدرات الديناميكية بأبعادها مجتمعة على عمليات الذكاء التناف�سي 
ً
تلعب العوامل البيئية دوًرا ُمعدال

للشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.

الشكل )2) الدور املعدل للعوامل البيئية

 معنويــا فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا 
ً
 معــدال

ً
حيــث يتضــح مــن الشــكل )2( أن العوامــل البيئيــة تلعــب دورا

مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية، حيــث يكــون التأثيـــر أقــوى عنــد زيــادة 
حــدة العوامــل البيئيــة باملقارنــة مــع انخفــاض حــدة العوامــل البيئيــة، ممــا يعنــي أن االهتمــام أكثـــر مــن قبــل الشــركات محــل 

الدراســة بالعوامــل البيئيــة ســيعزز مــن تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة لهــذه الشــركات علــى عمليــات ذكاءهــا التناف�ســي.

Ha
1
الفرضية الفرعية األولى 

 فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي 
ً
 ُمعــدال

ً
تلعــب الديناميكيــة البيئيــة دورا

للشــركات األردنية لصناعة األدوية البشــرية.

القــدرات  تأثيـــر  يمثــل  األول  األنمــوذج  نمــاذج،  ثالثــة  علــى  القائــم  الهرمــي  االنحــدار  تحليــل  نتائــج   )4( الجــدول  يعــرض 
الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي. إذ عكســت نتائــج األنمــوذج األول أن قيمــةR بلغــت )0.751( 
وهــو مــا يؤكــد علــى وجــود ارتبــاط إيجابــي بيـــن القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة وعمليــات الــذكاء التناف�ســي، كمــا تبيـــن 



عدل للعوامل البيئية في العالقة بين القدرات الديناميكية والذكاء التناف�سي ...
ُ
الدور امل

180

وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة للقــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي، حيــث كانــت قيمــة 
املؤشــر اإلحصائــيF )26.245( وبمســتوى داللــة )0.000( وهــي أقــل مــن )0.050(. وحصلــت قيمــة R2 )0.564( أي أن مــا قيمتــه 
فــي القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة، وبلغــت  فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي ناتــج عــن التغيـــر  )0.564( مــن التغيـــرات 
قيمــة β )0.751( وهــو مــا يؤكــد بــأن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى االهتمــام بالتعديــالت فــي القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا 
مجتمعــة يــؤدي إلــى زيــادة فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي بقيمــة )0.751( أي أن القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة تفســر 
مــا نســبته )75.1%( مــن التبايـــن الحاصــل فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي. كمــا توضــح نتائــج األنمــوذج الثانــي أن قيمــةR بلغــت 
)0.836( وهــو مــا يؤكــد علــى وجــود ارتبــاط إيجابــي بيـــن الديناميكيــة البيئيــة وعمليــات الــذكاء التناف�ســي، كمــا تبيـــن وجــود أثـــر 
 )52.227( Fذي داللــة إحصائيــة للديناميكيــة البيئيــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي، حيــث كانــت قيمــة املؤشــر اإلحصائــي
وبمستوى داللة )0.000( وهي أقل من )0.050(. وحصلت قيمة R2 )0.698( أي أن ما قيمته )0.698( من التغيـرات في عمليات 
الــذكاء التناف�ســي ناتــج عــن التغيـــر فــي الديناميكيــة البيئيــة، وبلغــت قيمــة β )0.700( وهــو مــا يؤكــد بــأن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي 
مســتوى االهتمــام الديناميكيــة البيئيــة يــؤدي إلــى زيــادة فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي بقيمــة )0.700( أي أن الديناميكيــة البيئيــة 
تفســر مــا نســبته )70%( مــن التبايـــن الحاصــل فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي. أمــا نتائــج األنمــوذج الثالــث التــي تبيـــن حاصــل تأثيـــر 
 Rتفاعــل القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة مــع الديناميكيــة البيئيــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي. حيــث ازدادت قيمــة
عــن األنمــوذج األول والثانــي لتصبــح )0.850( وكذلــك الحــال بالنســبة لقيمــة R2 التــي ازدادت بنســبة )2.4%( وهــذه النســبة دالــة 
 )0.428( β وبلغــت قيمــة .)5.725( وبمســتوى داللــة )0.000( وهــي أقــل مــن )0.050( ΔF حيــث كانــت قيمــة التغيـــر ،

ً
إحصائيــا

عنــد املتغيـــر املعــدل )الديناميكيــة البيئيــة( وكانــت قيمــة t املحســوبة )6.762( وبمســتوى داللــة )0.000(.

جدول رقم )4( 
نتائج تحليل االنحدار املتعدد الهرمي لبيان للدور املعدل للديناميكية البيئية في تأثيـر القدرات الديناميكية بأبعادها مجتمعة 

على عمليات الذكاء التناف�سي للشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية

وهــذا يؤكــد الــدور املعنــوي للمتغيـــر املعــدل الديناميكيــة البيئيــة فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة 
علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية. والشــكل )3( يوضــح الــدور املعــدل للديناميكيــة 

البيئيــة. وعليــه تقبــل فرضيــة الدراســة الرئيســة التــي تنــص علــى:

فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء   
ً
تلعــب الديناميكيــة البيئيــة دوًرا ُمعــدال

البشــرية. األدويــة  األردنيــة لصناعــة  للشــركات  التناف�ســي 
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 معنوًيــا فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا 
ً
حيــث يتضــح مــن الشــكل )3( أن الديناميكيــة البيئيــة تلعــب دوًرا معــدال

مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية، حيــث يكــون التأثيـــر أقــوى عنــد زيــادة 
حــدة الديناميكيــة البيئيــة باملقارنــة مــع انخفــاض حــدة الديناميكيــة البيئيــة، ممــا يعنــي أن االهتمــام أكثـــر مــن قبــل الشــركات 

محــل الدراســة ســيعزز مــن تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة لهــذه الشــركات علــى عمليــات ذكاءهــا التناف�ســي.

الشكل )3) الدور املعدل للديناميكية البيئية

Ha
2
الفرضية الفرعية الثانية 

 فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي 
ً
تلعــب العدائيــة البيئيــة دوًرا ُمعــدال

للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية.

يعــرض الجــدول )5( نتائــج تحليــل االنحــدار الهرمــي القائــم علــى ثالثــة نمــاذج، األنمــوذج األول يمثــل تأثيـــر القــدرات 
الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي. إذ عكســت نتائــج األنمــوذج األول أن قيمــةR بلغــت )0.751( 
وهــو مــا يؤكــد علــى وجــود ارتبــاط إيجابــي بيـــن القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة وعمليــات الــذكاء التناف�ســي، كمــا تبيـــن 
وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة للقــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي، حيــث كانــت قيمــة 
املؤشــر اإلحصائــيF )26.245( وبمســتوى داللــة )0.000( وهــي أقــل مــن )0.050(. وحصلــت قيمــة R2 )0.564( أي أن مــا قيمتــه 
)0.564( مــن التغيـــرات فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي ناتــج عــن التغيـــر فــي القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة، وبلغــت 
قيمــة β )0.751( وهــو مــا يؤكــد بــأن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى االهتمــام بالتعديــالت فــي القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا 
مجتمعــة يــؤدي إلــى زيــادة فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي بقيمــة )0.751( أي أن القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة تفســر 
مــا نســبته )75.1%( مــن التبايـــن الحاصــل فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي. كمــا توضــح نتائــج األنمــوذج الثانــي أن قيمــةR بلغــت 
)0.624( وهــو مــا يؤكــد علــى وجــود ارتبــاط إيجابــي بيـــن العدائيــة البيئيــة وعمليــات الــذكاء التناف�ســي، كمــا تبيـــن وجــود أثـــر ذي 
داللــة إحصائيــة للعدائيــة البيئيــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي، حيــث كانــت قيمــة املؤشــر اإلحصائــيF )31.305( وبمســتوى 
داللــة )0.000( وهــي أقــل مــن )0.050(. وحصلــت قيمــة R2 )0.390( أي أن مــا قيمتــه )0.390( مــن التغيـــرات فــي عمليــات الــذكاء 
التناف�ســي ناتــج عــن التغيـــر فــي العدائيــة البيئيــة، وبلغــت قيمــة β )0.407( وهــو مــا يؤكــد بــأن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى 
االهتمــام العدائيــة البيئيــة يــؤدي إلــى زيــادة فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي بقيمــة )0.407( أي أن العدائيــة البيئيــة تفســر مــا 
نســبته )40.7%( مــن التبايـــن الحاصــل فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي. أمــا نتائــج األنمــوذج الثالــث التــي تبيـــن حاصــل تأثيـــر 
 Rتفاعــل القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة مــع العدائيــة البيئيــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي. حيــث ازدادت قيمــة
عــن األنمــوذج األول والثانــي لتصبــح )0.635( وكذلــك الحــال بالنســبة لقيمــة R2 التــي ازدادت بنســبة )3.6%( وهــذه النســبة 
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 β 10.128( وبمســتوى داللــة )0.000( وهــي أقــل مــن )0.050(. وبلغــت قيمــة( ΔF دالــة إحصائًيــا، حيــث كانــت قيمــة التغيـــر
)0.535( عنــد املتغيـــر املعــدل )العدائيــة البيئيــة( وكانــت قيمــة t املحســوبة )3.182( وبمســتوى داللــة )0.002(.

جدول رقم )5( 
نتائج تحليل االنحدار املتعدد الهرمي لبيان للدور املعدل للعدائية البيئية في تأثيـر القدرات الديناميكية بأبعادها مجتمعة على 

عمليات الذكاء التناف�سي للشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية

الشكل )4) الدور املعدل العدائية البيئية

وهــذا يؤكــد الــدور املعنــوي للمتغيـــر املعــدل العدائيــة البيئيــة فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى 
عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية. والشــكل )4( يوضــح الــدور املعــدل للعدائيــة البيئيــة. 

وعليــه تقبــل فرضيــة الدراســة الرئيســة التــي تنــص علــى:
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 في تأثيـر القدرات الديناميكية بأبعادها مجتمعة على عمليات الذكاء التناف�سي 
ً
تلعب العدائية البيئية دوًرا ُمعدال

للشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية.

 معنوًيــا فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا 
ً
حيــث يتضــح مــن الشــكل )4( أن العدائيــة البيئيــة تلعــب دوًرا معــدال

مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية، حيــث يكــون التأثيـــر أقــوى عنــد زيــادة 
حــدة العدائيــة البيئيــة باملقارنــة مــع انخفــاض حــدة العدائيــة البيئيــة، ممــا يعنــي أن االهتمــام أكثـــر مــن قبــل الشــركات محــل 

الدراســة بالعدائيــة البيئيــة ســيعزز مــن تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة لهــذه الشــركات علــى عمليــات ذكاءهــا التناف�ســي.

Ha
3
الفرضية الفرعية الثالثة 

 فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي 
ً
 ُمعــدال

ً
يلعــب التعقيــد البيئــي دورا

للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية.

يعــرض الجــدول )6( نتائــج تحليــل االنحــدار الهرمــي القائــم علــى ثالثــة نمــاذج، األنمــوذج األول يمثــل تأثيـــر القــدرات 
الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي. إذ عكســت نتائــج األنمــوذج األول أن قيمــةR بلغــت )0.751( 
وهــو مــا يؤكــد علــى وجــود ارتبــاط إيجابــي بيـــن القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة وعمليــات الــذكاء التناف�ســي، كمــا تبيـــن 
وجــود أثـــر ذي داللــة إحصائيــة للقــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي، حيــث كانــت قيمــة 
املؤشــر اإلحصائــيF )26.245( وبمســتوى داللــة )0.000( وهــي أقــل مــن )0.050(. وحصلــت قيمــة R2 )0.564( أي أن مــا قيمتــه 
)0.564( مــن التغيـــرات فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي ناتــج عــن التغيـــر فــي القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة، وبلغــت 
قيمــة β )0.751( وهــو مــا يؤكــد بــأن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي مســتوى االهتمــام بالتعديــالت فــي القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا 
مجتمعــة يــؤدي إلــى زيــادة فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي بقيمــة )0.751( أي أن القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة تفســر 
مــا نســبته )75.1%( مــن التبايـــن الحاصــل فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي. كمــا توضــح نتائــج األنمــوذج الثانــي أن قيمــةR بلغــت 
)0.632( وهــو مــا يؤكــد علــى وجــود ارتبــاط إيجابــي بيـــن التعقيــد البيئــي وعمليــات الــذكاء التناف�ســي، كمــا تبيـــن وجــود أثـــر ذي 
داللــة إحصائيــة للتعقيــد البيئــي علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي، حيــث كانــت قيمــة املؤشــر اإلحصائــيF )33.108( وبمســتوى 
فــي عمليــات  التغيـــرات  مــن  مــا قيمتــه )0.399(  )0.399( أي أن   R2 مــن )0.050(. وحصلــت قيمــة  أقــل  داللــة )0.000( وهــي 
ــر فــي التعقيــد البيئــي، وبلغــت قيمــة β )0.523( وهــو مــا يؤكــد بــأن الزيــادة بدرجــة واحــدة فــي  الــذكاء التناف�ســي ناتــج عــن التغيـ
مســتوى االهتمــام التعقيــد البيئــي يــؤدي إلــى زيــادة فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي بقيمــة )0.523( أي أن التعقيــد البيئــي يفســر 
مــا نســبته )52.3%( مــن التبايـــن الحاصــل فــي عمليــات الــذكاء التناف�ســي. أمــا نتائــج األنمــوذج الثالــث التــي تبيـــن حاصــل تأثيـــر 
تفاعــل القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة مــع التعقيــد البيئــي علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي. حيــث ازدادت قيمــةR عــن 
األنمــوذج األول والثانــي لتصبــح )0.677( وكذلــك الحــال بالنســبة لقيمــة R2 التــي ازدادت بنســبة )%5.9( وهــذه النســبة دالــة 
 )0.655( β وبلغت قيمة .)17.112( وبمستوى داللة )0.000( وهي أقل من )0.050( ΔF حيث كانت قيمة التغيـر ،

ً
إحصائيا

عنــد املتغيـــر املعــدل )التعقيــد البيئــي( وكانــت قيمــة t املحســوبة )6.649( وبمســتوى داللــة )0.000(.

فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى  وهــذا يؤكــد الــدور املعنــوي للمتغيـــر املعــدل التعقيــد البيئــي 
عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية. والشــكل )5( يوضــح الــدور املعــدل للتعقيــد البيئــي. 

وعليــه تقبــل فرضيــة الدراســة الرئيســة التــي تنــص علــى:

 فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي 
ً
تلعــب التعقيــد البيئــي دوًرا ُمعــدال

للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية.

 معنويــا فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا 
ً
حيــث يتضــح مــن الشــكل )5( أن التعقيــد البيئــي تلعــب دوًرا معــدال

مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية، حيــث يكــون التأثيـــر أقــوى عنــد زيــادة 
حــدة التعقيــد البيئــي باملقارنــة مــع انخفــاض حــدة التعقيــد البيئــي، ممــا يعنــي أن االهتمــام أكثـــر مــن قبــل الشــركات محــل 

الدراســة بالتعقيــد البيئــي ســيعزز مــن تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة لهــذه الشــركات علــى عمليــات ذكاءهــا التناف�ســي.



جدول رقم )6( 
نتائج تحليل االنحدار املتعدد الهرمي لبيان للدور املعدل للتعقيد البيئي في تأثيـر القدرات الديناميكية بأبعادها مجتمعة على 

عمليات الذكاء التناف�سي للشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية

الشكل )5) الدور املعدل التعقيد البيئي
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النتائج والتوصيات
النتائج

تبيـن أن متغيـر القدرات الديناميكية في الشركات محل الدراسة كان مرتفًعا، وهو ما يعكس بامتالكها قدرات التعلم 
والتكامل بما انعكس على قدراتها التنســيقية املؤدية بدورها إلى امتالكها لقدرات استشــعار الفرص.

كمــا بينــت النتائــج أن مســتوى العوامــل البيئيــة فــي الشــركات محــل الدراســة كان مرتفًعــا، وهــو مــا يؤشــر بأنهــا تواجــه 
تعقيــدات بيئيــة تنعكــس فــي منحييـــن أساسييـــن وهمــا العدائيــة مــن املنافسيـــن والتغيـــرات والتطــورات البيئيــة.

وأوضحــت النتائــج أيًضــا أن الــذكاء التناف�ســي لــدى الشــركات محــل الدراســة كان مرتفًعــا وهــو مــا يعكــس قيامهــا بجمــع 
 فيمــا يتعلــق باملنافسيـــن إضافــة إلــى قيامهــا بالتخطيــط والتـركيـــز 

ً
وتحليــل املعلومــات حــول عناصــر بيئتهــا الخارجيــة وخصوصــا

حــول متطلبــات النجــاح والتفــوق فــي بيئــة عملهــا.

فــي تأثيـــر القــدرات   
ً
وقــد بينــت نتائــج التحليــل اإلحصائــي لفرضيــات الدراســة أن العوامــل البيئيــة تلعــب دوًرا ُمعــدال

الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية، وهــو مــا اتفــق مــع 
ــر. ــر التعقيــد البيئــي يقــوى مــن التأثيـ ــر العوامــل البيئيــة متعــدد، وأن متغيـ Chen, et al., )2014( الــذي بيـــن بــأن تأثيـ

 فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء 
ً
 ُمعــدال

ً
كمــا إن الديناميكيــة البيئيــة تلعــب دورا

التناف�ســي للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية، وهــو مــا أكــد عليــه)Li & Liu )2014  اللــذان أوضحــا بــأن الديناميكيــة 
البيئيــة تعــدل مــن مقــدار تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة علــى امليـــزة التنافســية للشــركات محــل الدراســة.

 للعدائيــة البيئيــة فــي تأثيـــر القــدرات الديناميكيــة بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات الــذكاء التناف�ســي 
ً
وهنــاك دوًرا ُمعــدال

للشــركات األردنيــة لصناعــة األدويــة البشــرية، وهــو مــا توافــق ووجهــة نظــر )Augustie & Saad )2019  بالتأكيــد علــى أن 
عــدل مــن العالقــة بيـــن التوجــه الريــادي واألداء الدولــي للشــركات املتوســطة وصغيـــرة الحجــم األندونيســية.

ُ
العدائيــة البيئيــة ت

الــذكاء  بأبعادهــا مجتمعــة علــى عمليــات  الديناميكيــة  القــدرات  تأثيـــر  فــي   
ً
ُمعــدال البيئــي دوًرا  التعقيــد  يلعــب  وأخيـــًرا، 

التناف�سي للشركات األردنية لصناعة األدوية البشرية، وهو ما توافق ووجهة نظر )Wilden & Gudergan )2015  التي بينت 
بــأن لالضطــراب البيئــي دور إيجابــي فــي العالقــة بيـــن القــدرات الديناميكيــة وكل مــن قــدرات التســويق والقــدرات التكنولوجيــة.

التوصيات
وفًقا للنتائج التي تم الحصول عليها فإن الباحث يو�سي بما يلي:

فــي 1-  انعكاســاتها  مــن  الدراســة لالســتفادة  الشــركات محــل  قبــل  مــن  الديناميكيــة  القــدرات  مــن  ضــرورة االســتفادة 
العوامــل البيئيــة بالتكامــل مــع عمليــات الــذكاء التناف�ســي وذلــك مــن خــالل إعــداد دراســة متكاملــة لبيــان مســتويات 

االســتفادة مــن القــدرات الديناميكيــة وعمليــات الــذكاء التناف�ســي.

ضــرورة اعتمــاد عمليــات الــذكاء التناف�ســي فــي الشــركات محــل الدراســة مــن خــالل تطويـــر البنــى التحتيــة لهــا بمــا 2- 
يجعلهــا قــادرة علــى مواجهــة التغييـــرات البيئيــة.

رصــد التغيـــرات البيئيــة الحاصلــة فــي محيــط تنافــس الشــركات محــل الدراســة مــن خــالل اســتخدام أكثـــر مــن وســيلة 3- 
كأســلوب دلفي، تحليل SWOT وغيـــرها من الوســائل.

وضــع آليــات تقــود إلــى استكشــاف الفــرص الجديــدة فــي البيئــة املحيطــة بعمــل الشــركات محــل الدراســة مــن خــالل 4- 
إجــراء عمليــات التحليــل البيئــي باســتخدام مدخــل التحليــل املســتند علــى املــوارد.

 -5 
ً
تحليــل التعقيــد البيئــي الــذي تواجــه الشــركات محــل الدراســة بإجــراء تحليــل شــامل للتهديــدات وتصنيفهــا وصــوال

الحتوائهــا إذا مــا أمكــن األمــر بهــدف تحجيــم آثارهــا الســلبية.

إجــراء دراســة تـــربط بيـــن القــدرات الديناميكيــة والعوامــل البيئيــة ولكــن بتأثيـــرها علــى النجــاح االستـــراتيجي بوصفــه 6- 
متغيـــًرا تابًعــا فــي قطــاع شــركات الطيـــران.

القيــام بدراســة باعتبــار العوامــل البيئيــة متغيـــر معــدل والقــدرات الديناميكيــة متغيـــر مســتقل وامليـــزة التنافســية 7- 

املســتدامة متغيـــر تابــع.
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate the Moderating Role of Environmental Factors in the Relationship 
between Dynamic Capabilities and Competitive Intelligence in Jordanian Pharmaceutical Firms listed on 
the Amman Stock Exchange. The study population consisted of all workers in Jordanian Pharmaceutical 
Firms listed on the Amman Stock Exchange from the three administrative levels )top management, middle 
management and lower management(. 

The study sample included workers in the top and middle administrative levels )managers, deputies, 
assistants and heads of departments and supervisors( in Jordanian Pharmaceutical Firms listed on the Am-
man Stock Exchange at year 2018 totaling )193( individuals who were Purposive selected. To achieve the 
study objectives, the exploratory method was use to collect data from the sample, as well as using the de-
scriptive method in presenting data and the analytical method in analyzing its results. 

The questionnaire was used to collect data, analyze it and test hypotheses using the SPSS. After con-
ducting the necessary statistical analysis, the study reached a number of results, most notably that the En-
vironmental Factors )Environmental Dynamism, Environmental Hostility and Environmental Complexi-
ty( play a moderating role in the effect of Dynamic Capabilities on Competitive Intelligence processes in 
Jordanian Pharmaceutical Firms listed on the Amman Stock Exchange. According to the results, the study 
recommended the Jordanian Pharmaceutical Firms need to benefit from the dynamic capabilities of their 
reflections on environmental factors in integration with competitive intelligence processes, by preparing an 
integrated study to clarify utilization levels of dynamic capabilities and competitive intelligence processes.

Keywords: Dynamic Capabilities, Environmental Factors, Competitive Intelligence, Jordanian Phar-
maceutical Firms..




