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 أثر المرونة االستراتيجية اختبار

 القرارات االستراتيجيةاتخاذ ب كوسيط لعالقة عدم التأكد البيئي
 *ختبارية في شركات تصنيع األدوية البشرية األردنيةادراسة 

 

 وائل محمد صبحي إدريس طاهر محسن منصور الغالبي د.
 كلية اإلدارة واالقتصاد

 العراق- جامعة البصرة 

 

 مستشار أداء مؤسسي
 المملكة األردنية الهاشمية

 

  :صـملخ 
 القيرارا  االسيتراتيجية باتخيا البيئيي  التأكيدالمرونة االستراتيجية كوسيي  لعققية عيد   الدراسة إلى الكشف عن أثر هذه  هدفت

بييين متايييرا   االرتبييا  عققييا وتحديييد ، التعييرع علييى مسييتور متايييرا  الدراسييةميين لييق  ، األردنيييةفييي شييركا  تصييديي األدو يية 
، الحركييةالبيئيي بمتايراتي) ) التأكيدعيد  أثير وتحدييد . (القيرارا  االسيتراتيجية واتخيا المرونة االسيتراتيجية وعيد  التأكيد البيئيي )الدراسة 
. ا بيدهييا وتييأثير بععييها علييى بعيي ميييمثييع عققيية متايييرا  الدراسيية في وبديياء أنمييو   ،القييرارا  اتخييا ( علييى التجييان عييد  ، العدائييية

الميدير ن العياملين وتكونيت عيدية الدراسية مين ، األسيلو  التببيقيي و لي  باسيتخدا ، والتحليليي عليى الميدها الويي ي عتمادوقد تم اال
ومييدير  ، مدير عيا "مسياعد"نائي  ، )ميدير عيا : تييةشياللي المواقييي الويي يية اآ نمي، البشير ةشيركا  ييداعة األدو ية األردنيية فيي 

لعييد  التأكييد البيئييي إحصييائية دالليية   أثيير  وميين أهييم الدتييائا التييي تويييلت إليهييا الدراسيية وجييود . (180والبييالع عييددهم ) (اإلدارا 
بمتايراتهييا  إحصييائية للمرونيية االسييتراتيجيةدالليية   ووجييود أثيير  . (  0.05)المرونيية االسييتراتيجية عدييد مسييتور علييى بمتايراتيي) 
علييى  البيئيي التأكيدوأيهيير  الدتيائا كيذل  وجييود أثير لمتاييرا  عييد  . (  0.05)القيرارا  االسييتراتيجية عديد مسيتور  اتخيا عليى 
 .وجود المرونة االستراتيجيةبالقرارا  االستراتيجية  اتخا 

 :ةـمقدم 
نتيجية ي يادة ، األليير مين القيرل العشير ن بدأ االهتما  ب) في العقد، انسبي   ية من الم اهيم الحديثةستراتيجيعد م هو  المرونة اال
وبداييية األل ييية ، بيئيية العالمييية لييق  العقييد األليييربسييب  التايييرا  فييي الو ، مدظمييا  األعمييا الييذ  يواجيي) ، درجيية عييد  التأكييد البيئييي

يتمثييع فييي  والييبع  اآليير اقتصيياد ، السييوفيتي ودو  الكتليية الشييرقية كت كيي  االتحيياد، بععييها سياسييي ،عوامييع عييدةنتيجيية ، الثالثيية
، وسياسيييا  التحيييرر االقتصييياد  والخصخصييية فيييي عيييدد مييين دو  العيييالم، التجيييارة الحيييرة وات اقييييا ، نحيييو العالميييية المدظميييا توجييي) 
 .(Abbott & Banerji, 2003: 42) المعلوماتيةو ، وثورة االتصاال ، ل  نتيجة العامع التكدولوجيذوك

 الديداميكييية بالايية –السيياحة الدولييية  التييي تعمييع علييى للمدظمييا  لاييية – العوامييع السييابقة مجتمعيية جعلييت بيئيية األعمييا 
 ونتيجيييية لييييذل  أيييييبحت السييييوق عالمييييية والمدافسيييية فيهييييا شييييديدة .كمييييا ولييييد  العديييييد ميييين ال يييير  والتحييييديا ، والتاييييير السيييير ي

                                           
 .2010ألسب  ، وُقبع للدشر في 2009 أكتوبرتم تسلم البحث في  *
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(Bhandari, et. al, 2004: 13) .  مميا دفيي الزبيائن  وأ واقكميا رافيذ  لي  تايير مسيتمر فيي رلبيا(Bhandari, et. al, 

لتحدييد  تعيد كافيية إل الم ياهيم التقليديية لتحدييد لصيائش الشيركا  التيي تعميع عليى السياحة الدوليية ليم( إليى القيو  13 :2004
 .ما تم فسيكول مصادفة بالمرونة لقستجابة للمتايرا  البيئية فإل نجاحها إ افبدول التمتي ، فريها بالدجاح والبقاء

مدظميا  قيدرة إليى م هيو  المرونية االسيتراتيجية ليشيير ( Yonggui and Hing-po, 2004: 37) اسيتخد ، مين هديا
عليى مواجهية  مدظما  األعما واعتبراها شرط ا لز ادة قدرة ، لبا  البيئا  التدافسية المتايرةقستجابة لمتبلوقابليتها  األعما 

قراراتهيا بك ياءة وفاعليية فيي ييع  اتخيا و  اأنشيبتهوتمكيدهيا مين إدارة ، عيد  التأكيد والسير عة فيي ييع المهميةالمتايرا  البيئيية 
فمين العيرور  أل تحقيذ ، لعيد  التأكيد البيئيي ةوفيي الوقيت اليذ  تعتبير فيي) المرونية اسيتجابة تكي يي .يروع المدافسة الحيادة

البيئييي فييي األسييواق وجعليي) نقبيية قييوة فييي  تأكييدمدظمييا  األعمييا  ميين لييق  المرونيية جانيي  المبييادرة ومعييادة تعر يي  عييد  ال
 .قراراتها االستراتيجية اتخا قابلياتها التدافسية و 

إ  يشيار إليى أنهيا ُتصيدي مين وجيود  ،د ونيدرة المعلوميا وتتخذ القرارا  االستراتيجية عادة  تحت ييروع المخياطرة والقتأكي
 ليذل ، (Macmillan and Tampoe, 2000: 12) بسب  سيادة حالة القتأكيد فيي المسيتقبع اولاطئة لالب   ناقصةمعلوما  

و ليي  لمواجهيية موقييف اسييتراتيجي ، يمّثييع القييرار االسييتراتيجي االلتيييار الم ّعييع لمتخييذ القييرار ميين بييين البييدائع االسييتراتيجية
تتعليذ بيأداء رسيالة المدظمية ولاياتهيا وأهيدافها تجيياه  ةومين ثيم فهييي قيرارا  رئيسي، يعميع بي)يخيش أحيد جواني  التدظييم اليذ  

حيدمييا أشييارا إلييى أل القييرارا   (Mintzberg and Quinn, 1996: 4) وهييذا مييا أكييد علييي)، ال يير  والتهديييدا  البيئييية
أل القييرارا   (Wheelen and Hunger, 2006: 18) و ؤكييد. د االتجيياه العييا  للمدظميية وحيو تيي)االسييتراتيجية تحييدّ 

من هدا تأتي هذه الدراسة للتعيرع و  .وهي تشير إلى مستقبع المدظمة في األمد البعيد، االستراتيجية ال تشب) القرارا  األلرر 
 .االستراتيجية قرارا ال اتخا ب على أثر المرونة االستراتيجية كوسي  لعققة عد  التأكد البيئي

  :ة وأسئلتهاـمشكلـة الدراس 
وبسييب  التعقيييدا  والتايييرا  السيير عة فييي البيئيية . إحييدر لصييائش مدظمييا  األعمييا  الرائييدة Flexibilityتمثييع المرونيية 

والدراسييا  حييو  المرونيية بشييكع ومييي وجييود العديييد ميين البحييو  ، ت المرونيية لتمثييع محييور اهتمييا  اإلدارة العليييا فييي المدظمييةانتقليي
ل المرونيية االسيتراتيجية تمثيع مجموعيية وأل. ن هيذه البحييو  قليلية فيي مجييا  المرونية االسيتراتيجية فييي مدظميا  األعميا لكي ،عيا 

لصيائش ومؤشيرا  تعيي المدظمية وتمكدهيا مين التكييف واالسيتجابة بك ياءة للتاييرا  الحاييلة والتيي ستحصيع فيي بيئية عملهيا 
 .(21: 2010، والاالبي، راراتها وتحقيذ أهدافها بأفعع البرق واألسالي  )إدر  ق اتخا لارض 

 لهيذا التايير اسيتجابةمدهيا يتبلي  مميا  ،الصيداعا  الدوائييةمدظميا  طبيعية أنشيبة  أساسيية فييسيمة وألل التايير المسيتمر يمثيع 
لييذل  تبليي  األميير دراسيية كييع ميين المرونيية االسييتراتيجية وعييد  التأكييد البيئييي . وهييو مييا يعبيير عيين المرونيية ،مييةءميين لييق  التكيييف والموا

بعيييد المييدر لشييركا  تصييديي فييي تحقيييذ الدجيياح  هم سييلمييا لهييا ميين دور فييي التصييد  للمشييكلة المييذكورة و  ،القييرارا  االسييتراتيجية واتخييا 
 :األسئلة التاليةمن لق   أوضحيمكن إيهار مشكلة الدراسة بصورة ، لما  كر استداد  او . األدو ة البشر ة

( عليييى المرونييية االسيييتراتيجية عيييد  التجيييان ، العدائيييية، الحركييييةالبيئيييي بمتايراتييي) ) تأكيييدعيييد  الإليييى أ  ميييدر ييييؤثر  -ال  أو 
 المرونة التدافسية( في شركا  تصديي األدو ة األردنية البشر ة؟، المرونة االنتاجية، بمتايراتها )المرونة السوقية

المرونيية التدافسييية( علييى ، نتاجيييةالمرونيية اإل، لمرونيية االسييتراتيجية بمتايراتهييا )المرونيية السييوقيةإلييى أ  مييدر تييؤثر ا -اثاني  
 القرارا  االستراتيجية في شركا  تصديي األدو ة األردنية البشر ة؟ اتخا 
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( عليى عيد  التجيان ، العدائيية، الحركيية) البيئيي بمتايراتي) تأكيدعيد  الما هو دور المرونة االستراتيجية في تعز ز أثر  -اثالث  
 ؟تصديي األدو ة األردنية البشر ة االستراتيجية في شركا  القرارا  اتخا 

 :ةـأهمية الدراس 
فييي البيئيية العربييية  هييالييم يييتم بحثنسييبي ا، و وم يياهيم إدار يية الحديثيية  موضييوعا كونهييا تبحييث فييي أهميتهييا ميين الحالييية تسييتمد الدراسيية 

القيرارا   اتخيا البيئيي و  تأكيدتتمثيع فيي المرونية االسيتراتيجية وعيد  ال موضيوعا وهيذه ال .بشكع يسد ال جوة بين الجانبين الدظير  والعمليي
( عليى التجيان عيد  ، العدائيية، الحركييةالبيئيي بمتايراتي) ) تأكيدعيد  التيأثير  توضييح ميدرفيي وتبيري كيذل  أهميية الدراسية . االستراتيجية

 .وجود المرونة االستراتيجيةباألردنية البشر ة القرارا  االستراتيجية في شركا  تصديي األدو ة  اتخا 
والتأثير ية بيين متاييرا  الدراسية التيي ستوضيح  رتباطييةأهميية نتيائا العققيا  االتدبي أهمية الدراسة مين كونهيا سيتحدد ، اوألير  

واألضيعف ارتباط يا واألقيور  اواألقيع تيأثير   اعين الجواني  األكثير تيأثير   األردنيةشركا  يداعة األدو ة في  القرار  الصورة أما  متخذ
عييرورة لوربمييا تقيود تليي  الدتييائا ، أولو ييةومعبائهييا ، بهيا االهتمييا بمييا يعبييي ييورة واضييحة عيين الجوانيي  التيي يجيي  ي ييادة ارتباط يا، 

 اتعييحتبعييد أل تكييول الصييورة قييد  دنييية البشيير ةر شييركا  يييداعة األدو يية األاء إجييراء دراسييا  الحقيية  ا  فائييدة أكبييرد لتبييو ر أد
 .بشكع جيد

 :ةـأهداف الدراس 
البيئيي  تأكيدالمرونة االستراتيجية كوسي  لعققة عيد  ال محاولة الكشف عن أثر في يتمثع الدراسة لهذه األساسي الهدع إل

 :و ل  من لق  تحقيذ األهداع التالية، في شركا  تصديي األدو ة األردنية البشر ة القرارا  االستراتيجية اتخا ب
 .شركا  تصديي األدو ة األردنية البشر ةالتعرع على مستور متايرا  الدراسة في  -1
، السيوقية )المرونيةالمرونية االسيتراتيجية ( عليى عد  التجان ، العدائية، الحركية)دراسة أثر عد  التأكد البيئي بمتايرات)  -2

 .المرونة التدافسية(، المرونة االنتاجية
 .االستراتيجية القرارا  اتخا المرونة التدافسية( على ، المرونة االنتاجية، )المرونة السوقيةالمرونة االستراتيجية تحديد أثر  -3
االسيتراتيجية فيي شيركا   القيرارا  اتخيا ( عليى عد  التجان ، العدائية، الحركيةالبيئي بمتايرات) ) تأكدعد  التحديد أثر  -4

 .كمتاير وسي  وجود المرونة االستراتيجيةبتصديي األدو ة األردنية البشر ة 
 .ا بيدها وتأثير بععها على بع ميمثع عققة متايرا  الدراسة في أنمو  بداء  -5

 :ةـفرضيات الدراس 
وهيذا يعديي ، Null Hypothesesيييالة فرضييا  الدراسية عليى أسيا  فيرض العيد   تمي مشيكلة الدراسية وأسيئلتها تمي ااتساق  

حالييية رفييي  ال رضيييية العدميييية فيييي أ  ، فيييي حالييية قبيييو  ال رضيييية العدميييية )الصييي ر ة( تيييرف  ال رضيييية البديلييية والعكييي  ييييحيحأنييي) 
 .عدها ق  بدي Alternative Hypotheses)الص ر ة( تقبع البديلة 
 :1HOى الفرضية الرئيسة األول

عيد  التجيان ( عليى المرونية االسيتراتيجية فيي  ،العدائيية ،)الحركيية لعد  التأكد البيئيداللة إحصائية  و أثر وجد "ال ي
 األردنية ؟البشر ة شركا  تصديي األدو ة 
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 2HOالفرضية الرئيسة الثانية 

علييى  المرونيية التدافسييية( ،المرونيية اإلنتاجييية ،للمرونيية االسييتراتيجية )المرونية السييوقيةدالليية إحصييائية  و أثيير وجيد "ال ي
 ؟األردنيةالبشر ة شركا  تصديي األدو ة في  القرارا  االستراتيجية اتخا 

 3HOالفرضية الرئيسة الثالثة 

فيي  القيرارا  االسيتراتيجية اتخيا عيد  التجيان ( عليى  ،العدائيية ،لعد  التأكد البيئيي )الحركييةداللة إحصائية    أثر وجد "ال ي
 :يشتذ مدها ال رضيا  ال رعية اآتية ؟وجود المرونة االستراتيجيةب شركا  تصديي األدو ة األردنية البشر ة

- HO3-1-  فيي شيركا  تصيديي األدو ية  القيرارا  االسيتراتيجية اتخيا إحصائية للحركيية عليى وجد أثر  و داللة يال
 .(0.05عدد مستور داللة ) وجود المرونة االستراتيجيةب األردنية البشر ة

- HO3-2-  فيي شيركا  تصيديي األدو ية  القيرارا  االسيتراتيجية اتخيا إحصيائية للعدائيية عليى وجد أثر  و داللة يال
 .(0.05عدد مستور داللة ) وجود المرونة االستراتيجيةب األردنية البشر ة

- HO3-3-  فييي شييركا  تصييديي  القييرارا  االسييتراتيجية اتخييا إحصييائية لعييد  التجييان  علييى وجييد أثيير  و دالليية يال
 .(0.05عدد مستور داللة ) وجود المرونة االستراتيجيةب األدو ة األردنية البشر ة

 :السابقة اإلطار النظري والدراسات 
 :اإلطار النظري 

 :Guzman, 2000) ُيعتبيير عييد  التأكييد البيئييي ميين متايييرا  بيئيية األعمييا  األساسييية التييي اسييترعت انتبيياه البيياحثين أمثييا 

195-212)، (Charlebois & Camp, 2007: 252-267)، (Dennis, 2006: 10-15)، (Koh, 2005: 383-400). 
عيدد مين البياحثين عليى  ات يذو . بالدرجة التي يصع  فيها التدبؤ ببيئة المدظمية المعيبربة( 160-157: 2000، جواد)وي )  وقد

تتمثييع فييي نقيش المعلومييا  العيرور ة لمواجهيية الظيروع والحيياال  السييائدة و أل عيد  التأكييد البيئيي مشييكلة رئيسية تواجيي) المدظميا  
  أعمالهيا فيي بيئية عيد  التأكيد ولكيي تيدير المدظميا. (Liao & Tu, 2008: 39فيي بيئية األعميا  التيي هيي فيي تايير مسيتمر )

االسييتراتيجيا  لحماييية وييييالة ( Jones, 2007: 62-65) مراقبيية القييور المييؤثرة علييى المدظميية وسييرعة تايرهيياعلييى المييدير ن ف
 .(Wilson, 2003: 120-128) وكذل  التحو  من التايرا  البيئية الم اجئة، الويو  لموارد المدظمة من البيئة

ة وبسيرعة للمتبلبيا  سيتجابسيتراتيجية لقاالمرونية ال ل إليىو ف ي البيئية عاليية التأكيد والمتعيددة التحيديا  يحتيا  الميدير 
  اإلدارة اجتهيييدوم ا ميييا . لتعاميييع ميييي حييياال  مختل ييية للقيييرارا لومل قيييدرة اإلدارة تتجسيييد فيييي قابليتهيييا . البيئيييية وبشيييكع عيييا   

يتخذ في يلها حاال  أربي فإنها تجد ن سها أما   ،وبمساعدة جها  متخصصة في المدظمة على توفير البيانا  والمعلوما 
 :(311-309: 2008، والاالبي، وهي )العامر  ، القرار

هييذه تمثييع حاليية يتخييذ القييرار فيهييا فييي يييع معرفيية معلوماتييية كافييية وكامليية وليييارا  محييددة : Certaintyالتأكــد التــام  -1
ومييي ، األعميا حييث أيييبحت المسياحة التييي تبياو  التأكيد التييا  قليلية اليييو  فيي مدظمييا  .  ا  عائيد أو نتيائا معلوميية

 .الروتيدية يمكن أل تتخذ وفذ هذا الدها االعتيادية ل  فإل القرارا  
ـــالمخاط -2 األميير الييذ  ، وهييي تتسييم بوضييوح الهييدع وعييد  كمييا  المعلومييا  ،هييذه حاليية يتخييذ القييرار فييي يلهييا: Riskرة ـ

لة تكول قيد توليد  مين لبيرة سيابقة إل المعلوما  المتاحة في هذه الحا.   في القرارحتمااليجعع متخذ القرار يعتمد اال
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و صار هديا .   للدجاح أو ال شعحتماالأو تكول معبيا  تار خية تساعد في تحديد اال ،وتراكم معرفة في جوان  معيدة
مين الخبيرا  والتجيار  المتراكمية  االسيت ادةومل القرارا  تحتا  إلى ،   الموضوعية أو االحكا  الشخصيةحتماالإلى اال

 .لدر اإلدارة
ومل الدتيائا والعوائيد محاطية ، القرار مي نقيش كبيير فيي المعلوميا  تخا هذه تمثع يروع ال: Uncertaintyعدم التأكد  -3

لييذل  تعتمييد أسييالي  إبداعييية ،   حييدوثهااحتميياالالمييدير ن هدييا ال يسييتبيعول تقييدير المخيياطر أو  حيييث إل. بامييوض كبييير
فالحكم الشخصي السليم للتعامع مي هيذه الظيروع . يحيحة لتبو ر وييالة القرار مدبقية أولية افتراضا و كية وعمع 

 تخيا إل أللي  القيرارا  ولايية االسيتراتيجية ليير المبرمجية تقيي فيي هيذه الظيروع ال. للدجياح اأساسي   اوالمواقف يعتبر أمر  
 .ية عالية لل شع فيهااحتماللذل  فإل هداك  ،القرار

تكيييول األهيييداع ليييير واضيييحة لمتخيييذ القيييرار ، حييياال  تتسيييم بعيييد  الوضيييوح التيييا  هيييي: Ambiguityاإلبهـــام والغمـــوم التـــام  -4
التييي تمثييع حاليية اإلبهييا   مشييكق وتويييف المواقييف وال، حيياال  الدييزال والمدافسيية الشيديدة اوتسييمى أحيان يي. فرةاوالمعلوميا  لييير متييو 

 .ير الظروع وليا  الراببة بين عداير القراروفيها يرال بين األهداع والبدائع وسرعة تاي ،بالمواقف الشر رة
( أل أهميية المرونية االسيتراتيجية تدبيي مين كونهيا تعبيي قيدرا  Lindgren & Bandhold, 2003: 5-6)بيين وبهذا 

فييي وهييذا يعديي تمييز المدظمية بسييرعة الحركية والتيي تتمثيع . حاسيمة لمدظميا  األعميا  لتحقييذ الدجيياح فيي البيئيا  المعتميدة
وهديا  ،القيدرة عليى معالجية التعقييدفي الجان  المهم من التكيف يتمثع  حيث إل. على التكيف والسرعة في تحقيذ  ل القدرة 

 .المرونة والتكيفهي فإل البر قة الوحيدة للتخلش من التعقيد 
بييادرة كييول محتييور المرونيية االسييتراتيجية يتجسييد فييي ييييرورة الم( Shimizn & Hitt, 2004: 51)وقييد طييرح الباحثييال 

ميا ف. وكيذل  طبيعية األفعيا  والممارسيا  لتد ييذ هيذه القيرارا  ،القرارا  االستراتيجية وعملية تقييم فعيا  وميجيابي لهيذه القيرارا  تخا ال
هييو مجمييع الشييرو  والمواقييف المسييتددة إلييى  فييي هييذه الجوانيي  الثقثيية لمحتييور المرونيية االسييتراتيجية مشييكق يز ييد ميين المخيياطر وال
 .ق  عالي مستقبالفي بيئة عد  التأكد من ِقبع اإلدارة العليا والمدظمة و راد تكرارها  ،تجربة سابقة ناجحة

القيرارا  التيي تحيّدد مسييرة فيي أل القيرارا  االسيتراتيجية تتمّثيع ( Mintzberg & Quinn, 1995: 5)أشار كع من و 
األساسية واتجاهها العا  في ضوء المتايرا  المتوقعة ولير المتوقعة والتي قد تحد  في البيئة المحليية وتشيّكع فيي المدظمة 

وتساعد في رسم الخبو  العر عة التي من لقلها تمار  المدظمة عملها وتوجي) توي يي ، الدهاية األهداع الحقيقية للمدظمة
 .المصادر وتحدد فاعلية المدظمة

ييرر وبهيذا الصيدد . اإلدارة العلييا لمدظميا  األعميا القيرارا  االسيتراتيجية بأهميية لايية وكبييرة مين قبيع لهيذا تحظيى 
(Mintzberg, et. al, 1998: 17 ) ال ير  والتهدييدا  فيي البيئية  االعتبيارأل القرارا  االستراتيجية تمثع قرارا  تألذ في

ليذل  يكيول لهيا . وهي تعزي الدجاحا  بعيدة الميدر للمدظمية، دظمةالخارجية وجوان  القوة والععف في الوضي الداللي للم
ييإل . تييأثير شييامع وكبييير علييى الكيييال الكلييي للمدظميية وعققاتهييا مييي االطييراع الخارجييية لخصييائش القييرارا   اسيير ع   ااستعرض 

ضييرورة العداييية بهييذه القييرارا  لكونهييا  نعيي اعبييي تصييور  ي( 144–143: 2009)ومدر يي  ، الاييالبياالسييتراتيجية والتييي أوردهييا 
وتعدد ، فالببيعة المعقدة لهذه القرارا  وشموليتها. تتخذ في مواقف وحاال  من عد  التأكد عالية في بيئة األعما  المعايرة

ومحدودييية ، وضييعف وعييد  وجييود هيكلييية لهييا، ويييعوبة التراجييي عدهييا، وقليية الوضييوح فيهييا، وطييو  مييداها الزمدييي، أبعادهييا
فيرض ضيرورة أل تكيول المرونية االسيتراتيجية ، الكبيير فيهيا سيتثماراال مواإلبدال الواسيي المبليو  لهيا وحجي، معلوما  عدهاال
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إل عيد  المرونية المصياح  لهيذا . عالية لها لكي يمكن تعديع الموقف إ ا يهر أل هداك لبأ في البع  من هذه القيرارا 
وعيد  الحساسيية واالسيتجابة  ،دها ميا ييرتب  بالجاني  السييكولوجي لمتخيذ القيرارم، الدم  من القرارا  يرجي إلى أسبا  عديدة

ومدهيا ميا ، فيي مرحلية التد ييذ والرقابية  فيي مرحلية التبيو ر والصييالة أأكال  ل  عد) سواء  الداتجة السر عة للتاذية العكسية
وكييذل  العقبييا  ، األمامييية  ا  الصييياة السييلبيةيتعلييذ بييالتقييم الييذاتي وعييد  يييحة ت سييير جوانيي  التاذييية العكسييية أو حتييى 

حيييث عييد  التأكييد العييالي ميين جانيي  ومقاوميية التايييير التييي تصيياح  القييرارا   ،المرتببيية بال عييع والمبييادرة علييى أرض الواقييي
 .راتيجية بسب  الحاجة إلى إدلا  تاييرا  كبيرة وجذر ة في عمع المدظمة وطرقها وأساليبها وهيكلها التدظيميتاالس

، ل إدارة عيد  التأكيد البيئيي أييبحت  ا  أهميية كبييرة فيي بيئية األعميا  المعاييرةأ( Daft, 2006: 140)أكيد ، من هديا
ل الدقش في البيانا  والمعلوما  حو  متايرا  البيئة العامة وعداير البيئة الخاية يسب  يعوبة في تبو ر قرارا  تؤد  أو 

ل أللييي  القيييرارا  المهمييية واالسيييتراتيجية فيييي أ( باإلشيييارة إليييى 40: 2006، وآليييرول ، الايييالبي)وهيييذا ميييا أكيييد عليييي) . إليييى الدجييياح
لذل  فإل أحد أوج) تقليع ال شع في مثيع هيذه المواقيف والحياال  ، مدظما  األعما  في البيئة المعايرة تمثع حاال  عد  تأكد

 .تساعد على الرجول وعد  تحمع لسائر في حالة عد  يحة القرار يتبل  وجود مرونة استراتيجية

 :الدراسات السابقة 
وكيييف أل المرونيية تسيياعد المدظمييا   ،إلييى تبييو ر إطييار ل هييم أهمييية المرونيية فييي المدظمييا هييدفت و  ،(Jha, 2008)دراسيية 
تويييلت إلييى و . علييى الشييركا  التييي طبقييت مدهجييية إدارة الجييودة الشيياملة ونمييا   التميييز فييي الهدييد أجر ييت الدراسيية. لتحقيييذ التميييز

يمكيين  Malcolm Baldridge National Quality Awardل م هييو  المرونيية وعققتي) بجييائزة مييالكو  إ: أبريهييا، نتييائاعيدة 
 .فسية للمدظما  في عالم األعما ه كدقبة بداية لتبو ر م هو  المرونة االستراتيجية لتحقيذ التدااعتماد

قيميية تخبييي  السيييدار و فييي اقشيية عييد  التأكييد البيئييي وتوضيييح مدلهييدفت  ( بدراسييةJohnston, et. al., 2008)كمييا قييا  
سيتراتيجية وعيد  مسيحي ألدبييا  االسية عليى ميدها اعتميد  الدراو . محلييةة ومتوسيبة الحجيم التيي تعميع فيي بيئية المؤسسا  ياير 

، فيي بيئية األعميا  حيد توييلت إليى التوضييح للميدير ن ميا و . صايرةالمتوسبة و الالبيئي وتخبي  السيدار و في المؤسسا   تأكدال
 .المتوسبة ويايرة الحجم مشروعا وتخبي  السيدار و الذ  عليهم تبدي) الستخدام) من قبع المدير ن والمالكين لل

سيتراتيجية العققنيية مين تكياملي لعمليية اتخيا  القيرارا  االإلى تبيو ر أنميو   ( Elbanna & Child, 2007)وهدفت دراسة 
. القييرار اتخييا ولصييائش المدظميية كمييؤثرا  علييى عققنييية عمليييا  ، وتحديييد البيئيية، وهييي تحديييد القييرارا ، لييق  ثقثيية مدظييورا 

سييتراتيجي تجابيي) بالعديييد ميين المتايييرا  ميين ققنييية فييي عملييية اتخييا  القييرار االوقييد تويييلت إلييى أل الع، أجر ييت الدراسيية فييي مصيير
 .وأل عملية اتخا  القرارا  ال يمكن ال توضي في إطار أنمو   محدد ،المحددة ةالمدظورا  الثقث
 تحدييد فيي والتايير( )التعقييد البيئيي التأكيد عيد  ميدر تيأثير معرفيةلهيدفت دراسية ( 2007، التميميي والخشيالي)كميا اجيرر 

 اجتماعيية( لشيركا لية ئو مسيو ، منتاجييةو ، ربحييةو ، ماديية ميواردو ، ماليية ميواردو ، ميوارد البشير ةو ، تسيو قية) يةسيتراتيجاال األهيداع

اإلحصيائي  التحلييع وألليراض. مختل يةإدار ية  مسيتو ا بهيذه الشيركا  بميدير ا ( 74) عيدية عليى الدراسية أجر يت .الصيداعا  الدوائيية
 ودرجية، البيئيي التأكيد عيد  مين متوسيبة بدرجة تمتاي بيئة في يداعا  الدواء شركا  ألل وتويع المتعدد االنحدار أسلو  استخد 

 فيي البيئيي للتعقييد معديو   تيأثير وعيد  وجيود. جييد بشيكع يةسيتراتيجاال أهيدافها بتحدييد لهيا يسيمح الشيركا  تلي  إدارة مين اهتميا  جييدة

 البيئيي للتايير معديو   ووجيود تيأثير. االجتماعيية ليةئو أهداع المسي باستثداء، هذه الشركا  في يةستراتيجاال األهداع أنوال جميي تحديد

 .واإلنتاجية والربحية المادية الموارد  ل  أهداع من يستثدى، الدوائية الصداعا  لشركا  يةستراتيجاال األهداع أنوال تحديد جميي في
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ية عليى أداء الشيركا  الصيداعية األردنيية ستراتيج( التي هدفت إلى التعرع على أثر المرونة اال2007، العواوده)دراسة و 
والتي تكول فيها مجتمي الدراسة من جميي الشركا  الصداعية األردنيية المسياهمة العامية العاملية فيي . العاملة في السوق الدولي

، رئيسيةبيانيا   كوسييلة للحصيو  عليىاالسيتبانة فيهيا   اسيتخد شيركة (47وعددها )، والمدرجة في بورية عمال، السوق الدولي
اسييتبانة علييى لمسيية مييدير ن ميين اإلدارة  (155تييم توي ييي )و . لين ن ييذ  بعييد اكتمييا  الدتييائائو إضييافة إلييى مقابليية عيديية ميين المسيي

وقد توييلت الدراسية إليى . يالحة للتحليع (101كانت مدها )، استبانة (147وبلع عدد االستبانا  المستردة )، العليا لكع شركة
حييث احتليت مرونية السيوق المرتبية ، (3.42تمتل  الشيركا  مرونية اسيتراتيجية كليية بدرجية متوسيبة ): الدتائا أبريهاالعديد من 

باإلضيييافة إليييى وجيييود عققييية  ا  داللييية إحصيييائية بيييين أبعييياد المرونييية ، ثيييم المرونييية التدافسيييية، تليهيييا مرونييية اإلنتيييا ، ىولييياأل
حيييث بلييع  ،ية وك ياءة العمليييا  الدالليييةسييتراتيجواهييا العققية بييين أبعيياد المرونيية االوكييال أق ،ية ومؤشييرا  األداء الكليييسيتراتيجاال

فقيييد أيهييير  الدتيييائا أل  ،الكلييياألداء ية فيييي مؤشيييرا  سييتراتيجوفيميييا يتعلييذ بيييأثر أبعييياد المرونييية اال. (0.544معامييع االرتبيييا  )
حييث بلايت قييم  ،مرونية السيوق ، اوأليير   ،مرونية اإلنتيا  ليهيات ،عليى مؤشيرا  األداء الكليي ااألكثير تيأثير   تالمرونة التدافسيية كاني
 .( وعلى التوالي0.199) ،(0.217) ،(Beta( )5.542المعامع المعيار  )

ية فييي عيديية شييركا  سييتراتيجهييدفت إلييى دراسيية طبيعيية المرونيية اال( Kokil & Sharma, 2006) دراسيية كييع ميينو 
 Bharat SancharدBharti Tele-Ventures Limitedوهيي شيركة . مختيارة عاملية فيي قبيال االتصياال  فيي الهديد

Nigam Limited . ميين  )ية لمييا تواجهيياسييتراتيجييية بمرونيية تويييلت الدراسيية إلييى ضييرورة تمتييي شييركا  االتصيياال  الهددو
 .من الصين وكور ا الصوي  والداللة على سوق الهدد، المجا  ن   تحديا  وتداف  شديد من الشركا  العاملة في 

البيئيي ييؤثر عليى أداء عمليية اتخيا   تأكيدإلى تقديم إطيار شيمولي يوضيح كييف أل عيد  ال( Lin, 2006)وهدفت دراسة 
وقيد توييلت الدراسية إليى ضيرورة وجيود ارتبيا  . التدظيميية المختل ية تصيميما القرارا  التدظيمية في بيئة الدظيا  الم تيوح وال
 .البيئي تأكدعلى األداء التدظيمي في يع عد  ال بين التكيف البيئي والتصميم التدظيمي وأثرها

 والتوجي)، يةسيتراتيجاال ( التيي هيدفت إليى دراسية العققية بيين المرونيةVoola & Muthaly, 2005)وفيي دراسية كيع مين 

يو ييمم البياحث ،األداء وبيين للسيوق  الكليي اسيتبانة  (1400)وتيم توي يي  ،(Likert Scale)مقييا  ل ااسيتداد  مين سيبي نقيا   ال مقياس 
. اسيتبانة ييالحة للتحلييع (1023) تيم اسيترجالو  ،على مدير  اإلدارة للشركا  في الواليا  المتحدة الذين يمتلكيول مواقيي إلكترونيية
  اسييتخدفقييد  ،أمييا مييا يتعلييذ بيياألداء .السييباعي Likertوتييم قيييا  كييع ميين المرونيية االسييتراتيجية والتوجيي) السييوقي باسييتخدا  مقيييا  

باإلضيافة إليى أني) ال توجيد ، تيأثير فيي السيوق كرد فعع أو كل التوج) الكلي للسوق يأتي إما ألتويلت الدراسة و . يالمقيا  الخماس
أل يكييول  احتمييا وبيدييت الدراسيية أهمييية المتاييير الوسييي  )التوجيي) الكلييي للسييوق( و ، عققيية إيجابييية بييين المرونيية االسييتراتيجية واألداء

 .والتعلم التدظيمي،  ر  التكدولوجيةال كاستاق هداك عوامع ألرر وسيبة 
التدظيميي للعياملين والمرونية االسيتراتيجية  االلتيزا المواءمة بيين  التبار( دراسة هدفت إلى Puig, et. al., 2005)وأجرر 

يي، سييبانياأفييي شييركا  تقييديم الخييدما  فييي  ( 230)وقييد تكونييت عيديية الدراسيية ميين . التجييارةو ، الدقييعو ، ال دييادق ا قباعيي الصوي 
وقيد توييلت الدراسية . مين قبيال الدقيع 72و، مين قبيال التجيارة 70و، مين قبيال ال ديادق 88: شركة مويعة على الدحو التيالي

التدظيميييي  لقلتيييزا  اإيجابي ييي ال هدييياك تيييأثير  أو ، إليييى أل هدييياك درجييية عاليييية مييين المرونييية االسيييتراتيجية فيييي الشيييركا  عيدييية الدراسييية
 .للعاملين في هذه الشركا  على األداء التدظيمي لها بوجود عامع المرونة االستراتيجية

مية البيئيية والمرونية وتوضييح ء( بدراسية هيدفت إليى تبيو ر التصيور للمواAnand & Ward, 2004) وقيا  كيع مين
وباسيييتخدا  . ييييا  المتحيييدة األمر كيييية( شيييركة ييييداعية عاملييية فيييي الوال101ومييين ليييق  اسيييتخدا  بيانيييا  ). ميييةءأهميييية الموا
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. تليي  الشييركا  فييي يييع البيئيية الديداميكييية أداءالتحليييع الهيكلييي تويييلت الدراسيية إلييى أل المرونيية تييؤثر وبشييكع كبييير علييى 
 .باإلضافة إلى أهمية البيئة الديداميكية في تحديد أنوال استراتيجيا  المرونة التصديعية

حييث ، ( دراسية هيدفت إليى بييال أهميية المرونية االسيتراتيجية فيي نميو وبقياء المدظميا Hatch & Zweig, 2001)وأجيرر 
، الت ييرد: وهيي، ةرئيسييوالتيي حييددها بتقيديم سييلعة  لدمية تتمتيي بييثق  لصيائش ، اسيتخدمت الدراسية أنمييو   بيورتر للميييزة التدافسيية

بيالدمو السير ي  اتصي ت( شيركة 50وقيد أجر يت الدراسية عليى ). والتجيان  ميي ال عالييا  والقيدرا  الجوهر ية للمدظمية، والقيمة للعميع
توييلت و . ثر الخصيائش اليثق  المحيددة فيي تمكيين الشيركة مين تحقييذ مييزة تدافسيية مسيتدامةؤ لتحديد كيف ت ،بالواليا  المتحدة 

باإلضافة إليى أل ميا مكين جمييي ، على األقع لخايية من الخصائش الثق  افتقد أل جميي الشركا  عيدة الدراسة  إلى الدراسة
وتعيديع قيمية المديتا ، التدافسييوقيوة موق هيا على التكييف  من الدمو والبقاء هو امتقكها مرونة استراتيجية من لق  قدرتها الشركا 
 .لخايية من الخصائش التي يؤكدها نمو   بورتر افتقارهارلم والسوق 

اإلدار  مييي كييع ميين التخبييي   واالتجيياهالبيئييي  تأكييدالعققيية بييين عييد  ال التبييارهييدفت إلييى ( Cohen, 2001)دراسيية و 
باإلضييافة إلييى تبييو ر نمييو   هيكلييي يييرب  متايييرا  الدراسيية . سييتراتيجية واألداء المدظمييياالالقييرارا  لييير  اتخييا االسييتراتيجي و 

وقييد تويييلت الدراسيية إلييى أل . ييياإفر ق( ميين المييدير ن التد يييذين فييي جدييو  140تكونييت عيديية الدراسيية ميين ). بععييها مييي بعيي 
 .وقد تم تبو ر نمو   هيكلي يرب  متايرا  الدراسة بععها مي بع ، دالة بين متايرا  الدراسة ارتبا هداك 

والتيي فيي معظمهيا هيدفت  ،في أهدافها حسي  طبيعية كيع دراسية االلتقع الدراسات السابقة استعراميالحظ من خالل 
سييتراتيجية علييى الأو أثيير المرونيية االتدظيمييية سييتراتيجية أو القييرارا  االإلييى قيييا  تييأثير عييد  التأكييد البيئييي علييى تحديييد االهييداع 

  بيين عيدلعققية ية كمتايير وسيي  سيتراتيجفيما ُعديت الدراسة الحالية بدراسية عليى أثير المرونية اال، األداء لوجود التوج) السوقي
ومين حييث عيدية الدراسية فقيد كانيت فيي . في شركا  يداعة األدو ية األردنيية البشير ة يةستراتيجاتخا  القرارا  االبالتأكد البيئي 

من شاللي المواقي الويي يية المدير ن   على اعتمدأما في الدراسة الحالية فقد  ،ألل  الدراسا  السابقة من مدير  اإلدارة العليا
  بعييي  الدراسيييا  اعتميييدوقيييد . (وميييدير  اإلدارا ، مدير عيييا "مسييياعد"نائييي  ، )ميييدير عيييا  ة الحاليييية وهييييالمحيييددة فيييي الدراسييي

عليى  اعتميدومدهيا مين ، إليى األدبييا  السيابقة والمختصية بموضيول المرونية االسيتراتيجية سيتدادالسابقة على البحث المييداني باال
علييى االسييتبانة ووجييود متاييير وسييي   عتمييادعلييي) الدراسيية الحالييية باال  اعتمييدوهييو مييا ، ة أداة لتحقيييذ اهييداع الدراسييةسييتباناال

 .الدراسا  العربية واستخدا  أسلو  تحليع المسار الذ  يددر استخدام) في

 :ةـمنهجية الدراس 
ميين طبيعيية الدراسيية والمعلومييا  المييراد الحصييو  عليهييا ميين أراء األفييراد العيياملين فييي شييركا  يييداعة األدو يية  اانبقق يي

، والتحليليي تيم اسيتخدا  الميدها الويي ي، هياداإلجابية عإلى ومن لق  األسئلة التي تسعى الدراسة الحالية ، األردنية البشر ة
اليذ  يعتميد عليى دراسية الواقيي أو . ال رضييا  والتبيار يانيا  وتحليلهياالب جميي بهيدع، األسيلو  التببيقيي و لي  باسيتخدا 

وسوع تشيمع مدهجيية الدراسية عليى . اوكمي   اكي ي   او عبر عدها تعبير   ادقيق   او هتم بوي ها وي   ، الظاهرة كما توجد في الواقي
 .يةحصائوالمعالجة اإل، وأنمو جها ومتايرا  الدراسة، ومجتمي وعيدة الدراسة، حدود ومحددا  الدراسة

التبييار مييدر االتسيياق  إجراءبيي ل و قييا  البيياحث، والتثبييت ميين يييدقها، لبرهديية علييى أل االسييتبانة تقييي  العوامييع المييراد قياسييهاول
ميد عليى أسيلو  كرونبياأ أل يا يعت حييث إل. Cronbach Alphaحيث تم تقييم تماس  المقييا  بحسيا  ، الداللي ل قرا  المقيا 
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 Alphaإضييافة لييذل  فييإل معامييع ، وهييو يشييير إلييى قييوة االرتبييا  والتماسيي  بييين فقييرا  المقيييا ، لييرر أل ال ييرد ميين فقييرةاتسيياق أداء 
علييى درجييا  أفييراد  Cronbach Alphaطبقييت معادليية ، وللتحقييذ ميين ثبييا  أداة الدراسيية بهييذه البر قيية. يييزود بتقييدير جيييد للثبييا 

( Alpha ≥ 0.60لكيين ميين الداحييية التببيقييية يعييد ) Alphaالقيييم المداسييبة  تخييشرلييم عييد  وجييود قواعييد قياسييية و . عيديية الثبييا 
وهيي نسيبة  (%82.6)وكانيت نتيجية ثبيا  أداة القييا  . (Sekaran, 2003) فيي البحيو  المتعلقية بياإلدارة والعليو  اإلنسيانية معقوال  

 .مقبولة للقيا  بعملية التحليع لتحقيذ أهداع الدراسة

 :حدود ومحددات الدراسة 
تكونت حدود الدراسية مين الحيدود البشير ة التيي تعيمدت األفيراد العياملين فيي شيركا  تصيديي األدو ية األردنيية البشير ة 

شييملت كييال فحييدود المأمييا . (ومييدير  اإلدارا ، مدير عييا "مسيياعد"نائيي  ، )مييدير عييا : تيييةشيياللي المواقييي الويي ييية اآ نميي
بمتاييير  الباحثيال فيميا يتعليذ اعتميدميا يتعليذ بالحيدود العلميية ، اوأليير  . عميالفيي العاييمة شيركا  تصيديي األدو ية األردنيية 
عيد   ،العدائيية ،( وهيي )الحركييةMiller & Friesen, 1983: 221-235)مقترحية مين عيد  التأكيد البيئيي عليى متاييرا  

( Abbott & Banerji, 2003: 42-66)عليى مقتيرح  عتميادوفيميا يتعليذ بمتايير المرونية االسيتراتيجية تيم اال. التجيان (
 عتمياداليذ  تيم اال لمتايير القيرار االسيتراتيجيباإلضيافة ، المرونية التدافسيية( ،المرونية اإلنتاجيية ،المتعمن )المرونية السيوقية

بصييعوبا  أمييا مييا يتعلييذ . (Mintzberg & Quinn, 1996; 1998)فييي) علييى الخصييائش المحييددة ميين قبييع كييع ميين 
القييرارا  االسييتراتيجية اتخييا  المرونيية االسييتراتيجية وعييد  التأكييد البيئييي و لموضييول    التييي تبرقييتأل الدراسييابيي فتتمثييعالدراسيية 

 .والعققة بيدها قليلة على حد علم الباحثين

 :مجتمع وعينة الدراسة 
تكونيت ميين فأميا عيدية الدراسية . العياملين فيي شيركا  تصيديي األدو ية األردنييية البشير ةالمييدير ن  مين الدراسية مجتميي يتكيول 
، ميدير عيا  نائي ، )ميدير عيا : تييةشياللي المواقيي الويي يية اآ نمي، شركا  يداعة األدو ة األردنية البشر ةالعاملين في المدير ن 
 .وكانت جميعها يالحة للتحليع كاملة استرجعت( استبانة 180توي ي )وتم . (180عددهم ) بلع. (إدارا مدير  

 :وأنموذجها متغيرات الدراسة 
قابلييية المدظميية لتحديييد التايييرا  فييي البيئيية الخارجييية لاييرض حشييد  :Strategic Flexibility المرونــة االســتراتيجية

 :وسيتم قياسها من لق . (Shimizn & Hitt, 2004: 45الموارد باتجاها  جديدة واستجابا  سر عة لهذه التايرا  )
 في السوق الدولي على إعادة تقييم جهودها التسيو قية مين ليق  فتيرةقدرة الشركة العاملة التي تعبر عن : المرونة السوقية -أ

 الحصية لق  من قياسها وسيتم. (Abbott & Banerji, 2003: 2) و ل  استجابة للمتايرا  البيئية، قصيرة من الوقت

 .المداس  السوق  وتحديد، جديدة أسواق إلى والدلو ، العمقء االستجابة لبلبا  وسرعة، السوقية
فيي معظيم األسيواق الرئيسية حيو  لتكيول مقئمية ، قدرة الشركة على تصديي مدتجاتهياالتي تعبر عن : المرونة االنتاجية - 

 تعديع لق  من قياسها وسيتم. (Abbott & Banerji, 2003: 3) وبأسعار مدافسة، وقت قصيرفي  وتقديمها، العالم

 .الباقة وتايير، جديدة مدتجا  وتصديي، القائمة المدتجا 
مواردهيا  ترتيي  إعيادة عليى وقيدرتها ،الجيدد المدافسيين سيلوك مقاومية عليى الشيركة التيي تعبير عين قيدرة: المرونـة التنافسـية - 

 االسيتراتيجية لياراتهيا وتدو يي، العميقء لبلبيا  واالسيتجابة، اإلنتيا  سيوق  لعملييا  وتكر سيها، ونشيرها، بسيهولة المهمية
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، التكدوليوجي والتايير، التجيارة وشيركاء، للمسيتهلكين ال ر يدة للحاجيا  االسيتجابة فعيا  وتأكييد بشيكع لتدياف  ليديها فرةاالمتيو 
 فيي التدافسيية التحركيا  ليق  مين قياسيها وسييتم .(Abbott & Banerji, 2003: 3-4واإلبيدال )، االبتكيار وعمليية

 .اإلنتاجية التكاليف وتخ ي ، التدافسي السعر وتحديد، الخارجية البيئية التايرا  وتشخيش، الدولية األسواق

هييي البيئيية التييي تعييير فيهييا شييركا  تصييديي األدو يية األردنييية  :Environmental Uncertainty عــدم التأكــد البيئــي
 فجائيية فيي تيأثيرا  القيور البيئيية العيالبة عليىالتي تتسيم بتديول وتعقييد ونيدرة ميوارد وتزاييد حيدة المدافسية وتايير مسيتمر و ، البشر ة

نقييش معلومييا  العوامييع البيئييية التييي تدييتا عيين  و عييرع عييد  التأكييد البيئييي بأنيي) أحييد مخرجييا . شييركا  يييداعة األدو يية األردنييية
وسييتم قييا  عيد  . (Huczynski & Buchanan, 2007: 51تقيدير المخرجيا  )و  قيرارال اتخيا ضيرور ة لتقيييم العققيا  ودقية 

 :( وهيMiller & Friesen, 1983: 221–235)لق    التأكد البيئي من لق  المتايرا  المقترحة من
وبحركييا  المدافسييين فييي بيئيية شييركا   باإلبييداعا والتدبييؤ ، تشييير إلييى يييعوبة التدبييؤ بييالتاير بالعوامييع البيئييية :الحركيــة -أ

 .يداعة األدو ة األردنية البشر ة
نييدرة المييوارد فيي والمتمثييع ، تشييير إلييى التهدييد المحتمييع اليذ  يواجيي) شييركا  ييداعة األدو يية األردنيية البشيير ة :العدائيـة - 

 .ودرجة شراسة المدافسين
 .يشير إلى درجة التعقيد والتدول في الموارد والعوامع البيئية لشركا  يداعة األدو ة األردنية البشر ة :عدم التجانس - 

هي القيرارا  التيي تتعاميع ميي المسيتقبع بعييد الميدر ألجيزاء المدظمية  :Strategic Decision القرارات االستراتيجية
 .(Mintzberg & Quinn, 1996; Mintzberg, et. al, 1998والتوجي) )، واألهمية، وتتصف بالددرة، كافة

 
 .الباحثينالمصدر: من إعداد 

 ةــوذج الدراســأنم (1الشكل )

 :المعالجة اإلحصائية 
وتييم اسييتخدا  العديييد ميين  ،فييي تحليييع البيانييا  التييي جمعييت SPSS ميين الريميية اإلحصييائية للعلييو  االجتماعييية االسييت ادةتمييت 

باإلضيافة إليى اسيتخدا  . المعيار ية واالنحرافيا ، والمتوسيبا  الحسيابية، والدسي  المئو ية، األسالي  اإلحصائية الوي ية كيالتكرارا 

 اتخاذ القرارات االستراتيجية
 عدم التأكد البيئي

 الحركيــة
 العدائيــة

 التجانسعدم 

 المرونة االستراتيجية
 المرونة السوقية
 المرونة اإلنتاجية
 المرونة التنافسية

  المتغير المستقل  المتغير التابع

 تأثير مباشر
 تأثير غير مباشر

HO3
 

HO2
 HO1
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ميي التبيار تحليع االنحيدار و ، لعيدة واحدة T والتبار، للتأكد من درجة ثبا  المقيا  المستخد  Cronbach Alphaمعامع 
F تخدا  جيييدو  تحلييييع التبييياين باسييANOVA .  تيييم اسيييتخدا  أسيييلو  تحليييع المسيييار ، اوأليييرPath Analysis   باسيييتخدا

 .لبيال التأثيرا  المباشرة ولير المباشرة بين متايرا  الدراسة SPSSالمدعم ببرناما الي  Amosبرناما 

 :التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 
، لرافييية ألفييراد عيديية الدراسييةو يتعلييذ بويييف المتايييرا  الديم، أولهييا، إلييى ثقثيية أجييزاءسيييتم تقسيييمها هييذه ال قييرة  مداقشييةتسييهيع ل

تييم  ،متايييرا  الدراسييةأهمييية مسييتور ولتحديييد . فرضيييا  الدراسيية التبييار، اوألييير  ، ةو ييرتب  الثيياني بتحديييد مسييتور متايييرا  الدراسيية الثقثيي
تكيييول  (2.33أقيييع مييين  – 1) مييين :عليييى المقييييا  الدسيييبي التيييالي عتميييادعليييى قيمييية المتوسييي  الحسيييابي لل قيييرة مييين ليييق  اال عتمييياداال
 .رت عةم هميةتكول األ (فأكثر 3.67، ومن)توسبةم هميةتكول األ (3.66 – 2.33)من و  ،مدخ عة هميةاأل
 .لرافية ألفراد عيدة الدراسةو المتايرا  الديم التالييبين الجدو   :غرافية ألفراد عينة الدراسةو وصف المتغيرات الديم -الا أو  

 (1) جدول
 غرافية ألفراد عينة الدراسةو وصف المتغيرات الديم

 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير الرقم

  ريييالعم 1

 17.2 31 سدة 30أقع من 
 40 72 سدة 40 – 30
 34.4 62 سدة 50 – 41
 8.4 15 سدة فأكثر 51

  ييالجد 2
 71 127 ريي ك
 29 53 ىييأنث

 المستور التعليمي 3

 56.1 101 بكالور و 
 5 9 دبلو  عا 
 36.1 65 ماجستير

 2.8 5 وراه ييييدكت

 الموقي الويي ي الحالي 4

 14 25 مدير عا 
 19 35 نائ  مدير عا 
 17 30 مساعد مدير عا 
 50 90 مدير إدارة

5 
عدد سيدوا  الخدمية فيي 
 الموقي الويي ي الحالي

 43.3 78 سدوا  5أقع من 
 22.8 41 سدوا  10ي  6من 
 17.2 31 سدة 15ي  11من 
 6.1 11 سدة 20ي  16من 

 10.6 19 سدة 20أكثر من 

حييث يتعيح . للمستجيبين مين أفيراد عيدية الدراسية ( إلى نتائا التحليع الوي ي للمتايرا  الديمارافية1)الجدو  يشير 
وهييو ميا ييد  علييى التركييز علييى العدصير الشييبابي مين قبييع . سيدة 50-30% مين المبحيوثين تراوحييت أعميارهم ميين 74.4أل 

يتعيح أل لالبيية المبحيوثين عيدية الدراسية يحمليول  ،وبالدسبة للمستور التعليميي للمبحيوثين. شركا  يداعة األدو ة البشر ة
  الميييؤهق  العلميييية العاليييية إلنجييياي األعميييا  فيييي شيييركا  ييييداعة األدو ييية و وهيييو مؤشييير جييييد فيييي اعتمييياد   ،اعلمي ييي ق  ؤهمييي

% ميين المسييتجيبين هييم 56.7فقييد تبييين أل ، عييدد سييدوا  الخدميية فييي الموقييي الييويي ي الحيياليوفيمييا يتعلييذ بمتاييير . البشيير ة
مين الخبيرة واالسيتقرار فيي  اوهذه الدتيجية تعكي  مسيتور عالي ي. سدة 20إلى أكثر من  6ممن تتراوح عدد سدوا  لدمتهم من 
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 .الشركا  عيدة الدراسة

 :تحديد مستوى متغيرات الدراسة -اثانيا  

 أهمية عدم التأكد البيئي في شركات تصنيع األدوية األردنية البشرية؟ مستوى ما  -السؤال األول
بكيع ميين المتوسيبا  الحسييابية واالنحرافييا   لاالباحثيي اسييتعال ،هيذا السييؤا  واألسييئلة ال رعيية المرتببيية بي) نعيي لإلجابية

 .(4) ،(3) ،(2) و اكما هو موضح بالجد، وأهمية ال قرة التائي للتحقذ من معدو ة ال قرة وااللتبار، المعيار ة
 (2) جدول

 ومستوى األهمية للحركية tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

المتوســــط  عدم التأكد البيئي ت العنصر
 الحسابي

االنحـــــراف 
 المعياري 

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مســــــتوى 
 الداللة

ترتيــــ  
ـــة  أهمي
 الفقرة

مســــتوى 
 هميةاأل

 الحركية

 تبرحهيييييا الشيييييركةالتيييييي  المدتجيييييا تتقييييياد   1
 مرت عة 5 0.000 12.962 0.82 3.84 .بسرعة كبيرة

في  الشركةتتاير األسالي  التي تستخدمها  2
 مرت عة 4 0.000 16.001 0.69 3.86 .بسرعة كبيرة التصدييتكدولوجيا 

أل تتدبيأ بسيلوك  الشيركةيصع  عليى إدارة  3
 مرت عة 3 0.000 16.130 0.70 3.89 .المدافسة الشركا 

4 
أل تتدبييييييأ بتقلبييييييا   الشييييييركةيصييييييع  علييييييى إدارة 

 مرت عة 2 0.000 16.701 0.70 3.93 .مدتجا  الشركةعلى  المتعاملينإقبا  

5 
علييييييييى جييييييييودة تتاييييييييير معييييييييايير االعتميييييييياد 

 مرت عة 1 0.000 17.621 0.76 4.06 .بسرعة كبيرة ومواي ا  المدتجا 

   0.73 3.92 .المتوس  الحسابي واالنحراع المعيار  العا  للحركية
 .(1.645) (  0.05)( الجدولية عدد مستور tقيمة )

حيث تراوحيت المتوسيبا  الحسيابية . بالحركية العبارا  المتعلقةعيدة الدراسة عن إلى إجابا   (2يشير الجدو  رقم )
وموايييي ا   جييياء  فيييي المرتبييية األوليييى فقيييرة "تتايييير معيييايير االعتمييياد عليييى جيييودةفقيييد . (4.06ي  3.84)لهيييذا المتايييير بيييين 

وانحييراع ، (3.92( وهييو أعلييى ميين المتوسيي  الحسييابي العييا  البييالع )4.06)المدتجييا  بسييرعة كبيييرة " بمتوسيي  حسييابي بلييع 
الخامسية واأللييرة المدتجا  التي تبرحها الشركة بسرعة كبيرة" على المرتبة  تتقاد " ةفيما حصلت ال قر ، (0.76معيار  بلع )

و بين الجدو  . (0.82معيار  ) وانحراع ،(3.92من المتوس  الحسابي الكلي والبالع )أدنى وهو  ،(3.84بمتوس  حسابي )
يي وهييو مييا يعكيي  التقييار  فييي وجهييا   ،عيديية الدراسيية حييو  بعييد الحركييية ب قراتيي) أفييرادالتشييتت المييدخ   فييي اسييتجابا   اأيع 

حيث نقحظ ، إلى التقار  في قيم المتوسبا  الحسابية او شير الجدو  أيع  . نظر أفراد عيدة الدراسة حو  أهمية هذا البعد
فيييي وجهيييا  نظييير أفيييراد عيدييية الدراسييية حيييو  العبيييارا  المتعلقييية  التقفيييا كييين هدييياك تمييين ليييق  مسيييتو ا  الداللييية أنييي) ليييم 

وبشكع عيا  يتبيين أل مسيتور أهميية الحركيية . لجميي ال قرا ( 0.05)مستو ا  الداللة أقع من  جمييحيث كانت  ،بالحركية
 .امرت ع   كال –الشركا  عيدة الدراسة  البيئي في تأكدلعد  ال كمتاير –

 (3) جدول

 ومستوى األهمية للعدائية tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
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المتوسط  عدم التأكد البيئي ت العنصر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتي  
أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 هميةاأل

 العدائية

6 
تهديدا  تتمثيع  الشركةيواج) بقاء واستمرار 

والخبييييرا  المؤهليييية فييييي الك يييياءا   فييييي نييييدرة
 .مجا  التصديي الدوائي

 مرت عة 1 0.000 17.139 0.72 4.34

7 
فييييي تهديييييدا  تتمثييييع  الشييييركةيواجيييي) بقيييياء واسييييتمرار 

المسييييتلزما  العييييرور ة لعملييييية التصييييديي ميييين  نييييدرة
  .مختبرا  وتقديا  وأدوا 

 مرت عة 5 0.000 16.344 0.79 3.95

8 

تهدييييدا  تتمثيييع  الشييركةيواجيي) بقييياء واسيييتمرار 
المتعلقييية  الشيييركا الشيييديدة بيييين  فيييي المدافسييية

  .بأسعار المدتجا  المقدمة
 مرت عة 3 0.000 17.763 0.73 4.05

9 

تهدييييدا  تتمثيييع  الشييركةيواجيي) بقييياء واسيييتمرار 
المتعلقييية  الشيييركا الشيييديدة بيييين  فيييي المدافسييية

  .بجودة المدتجا  المقدمة
 مرت عة 2 0.000 16.778 0.75 4.14

10 

تهدييييدا  تتمثيييع  الشييركةيواجيي) بقييياء واسيييتمرار 
المتعلقييية  الشيييركا الشيييديدة بيييين  فيييي المدافسييية

  .الكوادر المؤهلة باستقالة
 مرت عة 4 0.000 17.296 0.75 4.01

   0.75 4.10 .للعدائيةالمتوس  الحسابي واالنحراع المعيار  العا  
 

 (1.645) (  0.05)( الجدولية عدد مستور tقيمة )

حييث تراوحيت المتوسيبا  الحسيابية . بالعدائية العبارا  المتعلقةعيدة الدراسة عن إلى إجابا   (3يشير الجدو  رقم )
نيدرة فيي جاء  في المرتبة األولى فقرة "يواجي) بقياء واسيتمرار الشيركة تهدييدا  تتمثيع فقد . (4.34ي  3.95)لهذا المتاير بين 

( وهو أعلى مين المتوسي  الحسيابي العيا  4.34الك اءا  والخبرا  المؤهلة في مجا  التصديي الدوائي" بمتوس  حسابي بلع )
نييدرة فييي ء واسييتمرار الشييركة تهديييدا  تتمثييع "يواجيي) بقييا ةفيمييا حصييلت ال قيير ، (0.72وانحييراع معيييار  بلييع )، (4.10البييالع )

بمتوسييي  حسيييابي الخامسييية واأللييييرة المسيييتلزما  العيييرور ة لعمليييية التصيييديي مييين مختبيييرا  وتقدييييا  وأدوا  " عليييى المرتبييية 
 .(0.79( وانحراع معيار  )4.10البالع ) من المتوس  الحسابي الكليأدنى ( وهو 3.95)

يي وهييو مييا يعكيي   ،عيديية الدراسيية حييو  بعييد العدائييية ب قراتيي) أفييرادالتشييتت المييدخ   فييي اسييتجابا   او بييين الجييدو  أيع 
ي. التقار  في وجها  نظر أفيراد عيدية الدراسية حيو  أهميية هيذا البعيد إليى التقيار  فيي قييم المتوسيبا   او شيير الجيدو  أيع 

فيي وجهيا  نظير أفيراد عيدية الدراسية حيو   تقفيا الكين هدياك تحيث نقحظ مين ليق  مسيتو ا  الداللية أني) ليم ، الحسابية
 .لجميي ال قرا ( 0.05)مستو ا  الداللة أقع من  جمييحيث كانت  ،العبارا  المتعلقة بالعدائية

 .االشركا  عيدة الدراسة كال مرت ع   البيئي في تأكدوبشكع عا  يتبين أل مستور أهمية العدائية كمتاير لعد  ال
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(4) جدول  
 ومستوى األهمية لعدم التجانس tالحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  المتوسطات

المتوســـط  عدم التأكد البيئي ت العنصر
 الحسابي

االنحـــــراف 
 المعياري 

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مســــتوى 
 الداللة

ترتيــــ  
ـــة  أهمي
 الفقرة

مســــتوى 
 هميةاأل

دم ـــع
 سـالتجان

يواجييييي) الشيييييركة فيميييييا يتعليييييذ  مقحيييييظهدييييياك تديييييول  11
 مرت عة 3 0.000 23.401 0.69 3.93 .برلبا  المتعاملين عدد التيار المدتا

12 
يواجيييي) الشييييركة فيمييييا يتعلييييذ  مقحييييظهديييياك تدييييول 

بمتبلبيييييييا  أععييييييياء اإلدارة العلييييييييا عديييييييد طيييييييرح 
  .المدتجا  في األسواق

 مرت عة 5 0.000 18.369 0.65 3.80

13 
 المدتجيييا تديييول فيميييا يتعليييذ ب مقحيييظهدييياك تديييول 

 مرت عة 2 0.000 18.209 0.68 39.6 .الشركةبرحها تالتي 

14 
 أسييييالي تدييييول فيمييييا يتعلييييذ ب مقحييييظهديييياك تدييييول 
 مرت عة 4 0.000 16.113 0.68 3.89  .المتعاملينفي استقبا   الشركا 

15 
 أسيييييالي فيميييييا يتعليييييذ بتديييييول  مقحيييييظهدييييياك تديييييول 

 مرت عة 1 0.000 17.131 0.71 3.97  .الشركا  في استقبا  الخبرا  المؤهلة

   0.68 3.91  .المتوس  الحسابي واالنحراع المعيار  العا  لعد  التجان 
 .(1.645) (  0.05)( الجدولية عدد مستور tقيمة )

حيييث تراوحييت المتوسييبا  . بعييد  التجييان  العبييارا  المتعلقييةعيديية الدراسيية عيين إلييى إجابييا   (4يشييير الجييدو  رقييم )
سيالي  أحظ فيما يتعليذ بتديول جاء  في المرتبة األولى فقرة "هداك تدول مقفقد . (3.97ي  3.80)الحسابية لهذا المتاير بين 

( وهيييو أعليييى مييين المتوسييي  الحسيييابي العيييا  البيييالع 3.97الشيييركا  فيييي اسيييتقبا  الخبيييرا  المؤهلييية" بمتوسييي  حسيييابي بليييع )
حظ يواج) الشركة فيميا يتعليذ بمتبلبيا  أععياء "هداك تدول مق ةفيما حصلت ال قر ، (0.71وانحراع معيار  بلع )، (3.91)

ميين أدنييى ( وهييو 3.80بمتوسيي  حسييابي )الخامسيية واألليييرة اإلدارة العليييا عدييد طييرح المدتجييا  فييي األسييواق " علييى المرتبيية 
 .(0.65ار  )( وانحراع معي3.91المتوس  الحسابي الكلي البالع )

عيدة الدراسة حو  بعد عد  التجان  ب قرات) وهو ما يعك   أفرادالتشتت المدخ   في استجابا   او بين الجدو  أيع  
ي. التقار  في وجها  نظر أفيراد عيدية الدراسية حيو  أهميية هيذا البعيد إليى التقيار  فيي قييم المتوسيبا   او شيير الجيدو  أيع 

فيي وجهيا  نظير أفيراد عيدية الدراسية حيو   التقفيا كين هدياك تحيث نقحظ مين ليق  مسيتو ا  الداللية أني) ليم ، الحسابية
 .لجميي ال قرا ( 0.05)العبارا  المتعلقة بعد  التجان  حيث كانت كافة مستو ا  الداللة أقع من 

 .االشركا  عيدة الدراسة كال مرت ع   البيئي في التأكدكمتاير لعد  عد  التجان  وبشكع عا  يتبين أل مستور أهمية 
 في شركات تصنيع األدوية األردنية البشرية؟ المرونة االستراتيجيةأهمية  مستوى ما  -الثانيالسؤال 

بكيع ميين المتوسيبا  الحسييابية واالنحرافييا  ل االباحثيي اسييتعال ،هيذا السييؤا  واألسييئلة ال رعيية المرتببيية بي) نعيي لإلجابية
 .(7) ،(6) ،(5و  )اكما هو موضح بالجد، وأهمية ال قرة التائي للتحقذ من معدو ة ال قرة وااللتبار، المعيار ة
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 (5) جدول
 ومستوى األهمية للمرونة السوقية tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

المتوسط  المرونة االستراتيجية ت العنصر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتي  
أهمية 
 الفقرة

مســــتوى 
 هميةاأل

المرونة 
 السوقية

هدييياك توجييي) ليييدر إدارة الشيييركة بز يييادة عيييدد األسيييواق  16
 مرت عة 1 0.000 20.252 0.71 4.13 .الدولية التي تعمع فيها الشركة

 مرت عة 2 0.000 20.174 0.68 4.09 .لدر الشركة توج) نحو تايير عدد األسواق التي تعمع فيها 17

18 
ي يييادة الحصيية السيييوقية فيييي تتوجيي) إدارة الشيييركة نحييو 

 مرت عة 5 0.000 18.401 0.70 4.02  .األسواق المختل ة التي تعمع فيها

19 
تؤكيييييييييد إدارة الشيييييييييركة عليييييييييى االسيييييييييتجابة السيييييييييير عة 

 مرت عة 4 0.000 19.643 0.67 4.04 .المتعاملين من حيث الكم والدول الحتياجا 

20 
تؤكييييييييد إدارة الشييييييييركة علييييييييى االسييييييييتجابة للحاجييييييييا  

 مرت عة 2 0.000 20.174 0.68 4.09  .المتجددة للمتعاملين في األسواق المختل ة

   0.69 4.07 .للمرونة السوقيةالمتوس  الحسابي واالنحراع المعيار  العا  
 .(1.645) (  0.05)( الجدولية عدد مستور tقيمة )

حيييث تراوحييت المتوسييبا  الحسييابية . بالمرونيية السييوقية العبييارا  المتعلقييةعيديية الدراسيية عيين إلييى إجابييا   (5جييدو  )يشييير 
هدياك توجي) ليدر إدارة الشيركة بز يادة عيدد األسيواق الدوليية التيي جياء  فيي المرتبية األوليى فقيرة ". (4.13ي  4.02)لهذا المتاير بين 
، (0.71وانحيراع معييار  )، (4.07أعليى مين المتوسي  الحسيابي العيا  البيالع ) وهيو ،(4.13" بمتوسي  حسيابي ) تعمع فيها الشيركة
"تتوجيي) إدارة الشييركة نحييو ي ييادة الحصيية السييوقية فييي األسييواق المختل يية التييي تعمييع فيهييا الشييركة" علييى المرتبيية  ةفيمييا حصييلت ال قيير 
و بيين . (0.70( وانحيراع معييار  )4.07البيالع ) من المتوسي  الحسيابي الكلييأدنى وهو  ،(4.02بمتوس  حسابي )الرابعة واألليرة 
تقيار  فيي وجهيا  ة السوقية ب قرات) وهيو ميا يعكي  عيدة الدراسة حو  بعد المرون أفرادمدخ   في استجابا  تشتت  االجدو  أيع  

ي. عيدنظر أفراد عيدة الدراسة حو  أهمية هيذا البُ  حييث نقحيظ مين ، إليى التقيار  فيي قييم المتوسيبا  الحسيابية او شيير الجيدو  أيع 
 ،فيي وجهيا  نظير أفيراد عيدية الدراسية حيو  العبيارا  المتعلقية بالمرونية السيوقية التقفيا كين هدياك تلق  مستو ا  الداللة أن) لم 

هميية المرونية السيوقية كمتايير وبشيكع عيا  يتبيين أل مسيتور أ . لجمييي ال قيرا ( 0.05)مستو ا  الداللية أقيع مين  جمييحيث كانت 
 .االشركا  عيدة الدراسة كال مرت ع   للمرونة االستراتيجية في

 (6) جدول
 ومستوى األهمية للمرونة اإلنتاجية tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

المتوسط  المرونة االستراتيجية ت العنصر
 الحسابي

االنحــــراف 
 المعياري 

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مســـتوى 
 الداللة

ـــ   ترتي
أهميـــة 
 الفقرة

مســـتوى 
 هميةاأل

المرونة 
 اإلنتاجية

 مرت عة 1 0.000 18.893 0.68 4.01  .تلتز  إدارة الشركة بإنتا  تشكيلة متدوعة من المدتجا  21

تهيييييتم إدارة الشيييييركة بتعيييييديع لصيييييائش المدتجيييييا   22
 مرت عة 2 0.000 18.915 0.67 4.00 .الحالية بما يتداس  ومتبلبا  المتعاملين

تهيتم إدارة الشيركة بتعييديع مسيتور الباقية اإلنتاجييية  23
 مرت عة 3 0.000 19.514 0.64 3.99 .لتلبية طلبا  المتعاملين

 مرت عة 4 0.000 16.573 0.68 3.89 .تؤكد إدارة الشركة على إنتا  وتقديم مدتجا  جديدة 24

25 
تبيييو ر وتحسيييين العمليييية اإلنتاجيييية لمقابلييية لتتجييي) الشيييركة 

 مرت عة 5 0.000 15.951 0.70 3.88 .حلجا  المتعاملين المتجددة

   0.67 3.95 .للمرونة اإلنتاجيةالمتوس  الحسابي واالنحراع المعيار  العا  
 .(1.645) (  0.05)( الجدولية عدد مستور tقيمة )
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حييييث تراوحيييت المتوسيييبا  . بالمرونييية اإلنتاجيييية العبيييارا  المتعلقيييةعيدييية الدراسييية عييين إليييى إجابيييا   (6يشيييير الجيييدو  رقيييم )
جيياء  فييي المرتبيية األولييى فقييرة "تلتيييز  إدارة الشييركة بإنتييا  تشييكيلة متدوعيية مييين فقيييد . (4.01 ي 3.88)الحسييابية لهييذا المتاييير بييين 

، (0.68وانحييراع معيييار  بلييع )، (3.95العييا  البييالع )( وهييو أعلييى ميين المتوسيي  الحسييابي 4.01المدتجييا " بمتوسيي  حسييابي بلييع )
الخامسيية تبييو ر وتحسييين العملييية اإلنتاجييية لمقابليية حلجييا  المتعيياملين المتجييددة" علييى المرتبيية لالشييركة  تتجيي)" ةفيمييا حصييلت ال قيير 

و بيين الجيدو  . (0.70) ( وانحيراع معييار  3.95من المتوس  الحسيابي الكليي البيالع )أدنى ( وهو 3.88بمتوس  حسابي )واألليرة 
عيدية الدراسية حيو  بعيد المرونية اإلنتاجيية ب قراتي) وهيو ميا يعكي  التقيار  فيي وجهيا   أفيرادالتشتت الميدخ   فيي اسيتجابا   اأيع  

ي، نظر أفراد عيدة الدراسة حو  أهمية هيذا البعيد حييث نقحيظ مين ، إليى التقيار  فيي قييم المتوسيبا  الحسيابية او شيير الجيدو  أيع 
 ،اإلنتاجييةفي وجها  نظر أفيراد عيدية الدراسية حيو  العبيارا  المتعلقية بالمرونية  التقفا كن هداك تلق  مستو ا  الداللة أن) لم 

وبشكع عيا  يتبيين أل مسيتور أهميية المرونية اإلنتاجيية كمتايير . لجميي ال قرا ( 0.05)مستو ا  الداللة أقع من جميي حيث كانت 
 .االشركا  عيدة الدراسة كال مرت ع   االستراتيجية فيللمرونة 

 (7) جدول
 ومستوى األهمية للمرونة التنافسية tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

المتوسط  المرونة االستراتيجية ت العنصر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

 ترتي 
أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 هميةاأل

المرونة 
 التنافسية

تؤكد اإلدارة العليا للشركة على التحيرك فيي األسيواق  26
 مرت عة 4 0.000 18.282 0.66 3.95 .الدولية التي تعمع فيها الشركة

تهيييتم إدارة الشيييركة بتشيييخيش التاييييرا  التيييي تحصيييع  27
 مرت عة 3 0.000 19.167 0.67 4.01 .في بيئا  األسواق المختل ة التي تعمع بها

تقيييييييييو  إدارة الشيييييييييركة بتعيييييييييديع األسيييييييييعار حسييييييييي   28
 مرت عة 1 0.000 20.462 0.69 4.11 .المتبلبا  الدولية

29 
تهييييتم إدارة الشييييركة بتخ ييييي  التكيييياليف اإلنتاجييييية حسيييي  

 مرت عة 5 0.000 16.484 0.73 3.94 .التايرا  في حجم البل  في األسواق المختل ة

30 
تؤكيييد إدارة الشيييركة عليييى تبيييو ر أسيييالي  مواجهييية 

 مرت عة 2 0.000 19.376 0.69 4.06 .المدافسين في األسواق المختل ة

   0.69 4.01 .التدافسيةللمرونة المتوس  الحسابي واالنحراع المعيار  العا  
 (1.645) (  0.05)( الجدولية عدد مستور tقيمة )

حييث تراوحيت المتوسيبا  . بالمرونية التدافسيية العبارا  المتعلقةعيدة الدراسة عن إلى إجابا   (7يشير الجدو  رقم )
جيياء  فيي المرتبية األولييى فقيرة "تقيو  إدارة الشييركة بتعيديع األسيعار حسيي  فقيد . (4.11ي  3.94)الحسيابية لهيذا المتايير بييين 

وانحيراع معييار  ، (4.01توسي  الحسيابي العيا  البيالع )وهيو أعليى مين الم ،(4.11المتبلبا  الدولية" بمتوسي  حسيابي بليع )
"تهيييتم إدارة الشيييركة بتخ يييي  التكييياليف اإلنتاجيييية حسييي  التاييييرا  فيييي حجيييم البلييي  فيييي  ةفيميييا حصيييلت ال قييير ، (0.69بليييع )

لبيالع مين المتوسي  الحسيابي الكليي واأدنيى ( وهيو 3.94بمتوسي  حسيابي )الخامسة واأللييرة األسواق المختل ة " على المرتبة 
يي. (0.73( وانحييراع معيييار  )4.01) عيديية الدراسيية حييو  بعييد  أفييرادالتشييتت المييدخ   فييي اسييتجابا   او بييين الجييدو  أيع 

حيث نقحظ مين ، المرونة التدافسية ب قرات) وهو ما يعك  التقار  في وجها  نظر أفراد عيدة الدراسة حو  أهمية هذا البعد
فييي وجهييا  نظيير أفييراد عيديية الدراسيية حييو  العبييارا  المتعلقيية بالمرونيية  التقفييا كيين هديياك تلييق  مسييتو ا  الدالليية أنيي) لييم 

وبشيكع عيا  يتبيين أل مسيتور أهميية المرونية . لجميي ال قرا ( 0.05)مستو ا  الداللة أقع من جميي حيث كانت  ،التدافسية
 .ارت ع  الشركا  عيدة الدراسة كال م التدافسية كمتاير للمرونة االستراتيجية في
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 في شركات تصنيع األدوية األردنية البشرية؟ القرارات االستراتيجية اتخاذأهمية  مستوى ما  -الثالثالسؤال 

التيييائي  وااللتبييار، بكييع مييين المتوسييبا  الحسيييابية واالنحرافييا  المعيار يييةل االباحثييي اسييتعالهييذا السيييؤا   نعييي لإلجابيية
 .التالي موضح بالجدو  كما هو، وأهمية ال قرة للتحقذ من معدو ة ال قرة

 (8) جدول
 ومستوى األهمية التخاذ القرارات االستراتيجية tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

المتوسط  اتخاذ القرارات االستراتيجية ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مستوى 
 الداللة

ترتي  
أهمية 
 الفقرة

مستوى 
 هميةاأل

تلتييز  إدارة الشييركة بتخصيييش المييوارد علييى ال يير  المتاحيية  26
 مرت عة 4 0.000 15.873 0.64 3.80  .بمجالي األسواق والمدتجا 

 مرت عة 2 0.000 18.168 0.64 3.92  .تهتم إدارة الشركة بالتركيز على التدو ي في مدتجاتها 27

 مرت عة 1 0.000 18.238 0.67 3.96 .أسواقهاتهتم إدارة الشركة بالتركيز على التوسي في  28

 مرت عة 3 0.000 17.012 0.67 3.89 .يتم بشكع مركز   القرارا  في الشركة اتخا  29

 مرت عة 4 0.000 14.595 0.70 3.80 .والمخاطرة العالية تأكدتتصف القرارا  في الشركة بالق 30

   0.66 3.88 .القرارا  االستراتيجية تخا المتوس  الحسابي واالنحراع المعيار  العا  ال
 (1.645) (  0.05)( الجدولية عدد مستور tقيمة )

حييث تراوحييت . القيرارا  االسييتراتيجية اتخييا ب العبييارا  المتعلقيةعيدية الدراسيية عين إليى إجابييا   (8يشيير الجيدو  رقييم )
المرتبيية األولييى فقييرة "تهييتم إدارة الشييركة بييالتركيز جيياء  فييي فقييد . (3.96 - 3.80)المتوسييبا  الحسييابية لهييذا المتاييير بييين 

وانحييراع ، (3.88( وهييو أعلييى ميين المتوسيي  الحسييابي العييا  البييالع )3.96علييى التوسييي فييي أسييواقها" بمتوسيي  حسييابي بلييع )
ق "تلتييز  إدارة الشييركة بتخصيييش المييوارد علييى ال يير  المتاحيية بمجييالي األسييوا لاتييفيمييا حصييلت ال قر ، (0.67معيييار  بلييع )
( 3.80بمتوسي  حسيابي )الرابعة واأللييرة والمخاطرة العالية" على المرتبة  تأكدتتصف القرارا  في الشركة بالق" ،"والمدتجا 
و بييين . علييى التييوالي (0.70 ،0.64( وانحييراع معيييار  )3.88ميين المتوسيي  الحسييابي الكلييي والبييالع )أدنييى وهييو  ،لكييع مدهييا

وهيو ميا يعكي   ،القيرارا  االسيتراتيجية ب قراتي) اتخيا فراد عيدة الدراسية حيو  أالتشتت المدخ   في استجابا   االجدو  أيع  
كين تحييث نقحيظ مين ليق  مسيتو ا  الداللية أني) ليم ، التقار  في وجها  نظر أفراد عيدة الدراسة حو  أهمية هيذا المتايير

 جميييحييث كانيت  ،القيرارا  االسيتراتيجية اتخا   العبارا  المتعلقة بفي وجها  نظر أفراد عيدة الدراسة حو  التقفا هداك 
 القييرارا  االسيييتراتيجية فيييي اتخيييا وبشييكع عيييا  يتبيييين أل مسييتور أهميييية . لجمييييي ال قيييرا ( 0.05)مسييتو ا  الداللييية أقيييع ميين 

 .االشركا  عيدة الدراسة كال مرت ع  

 :فرضيات الدراسة اختبار -اا ثالث 

 :HO1الفرضية الرئيسة األولى 

عيد  التجيان ( عليى المرونية االسيتراتيجية فيي  ،العدائيية ،)الحركيية لعيد  التأكيد البيئييداللة إحصيائية  و أثر وجد يال 
 .(  0.05)عدد مستور  شركا  تصديي األدو ة األردنية البشر ة
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 (9)جدول 
 بمتغيراته على المرونة االستراتيجية نتائج اختبار االنحدار ألثر عدم التأكد البيئي

 البيان
R 

معامل 
 االرتباط

2R 
معامل 
 التحديد

B 
معامل 
 االنحدار

F 
 المحسوبة

F 
 الجدولية

Sig* 
مستوى 
 الداللة

 0.000 3.84 23.689 2.598 0.130 0.360 الحركية على المرونة االستراتيجية
 0.000 3.84 18.112 2.748 0.102 0.320 على المرونة االستراتيجية العدائية

 0.000 3.84 18.443 2.836 0.104 0.322 االستراتيجيةة عد  التجان  على المرون

 .(  0.05)داللة إحصائية عدد مستور  ايكول التأثير  *

حييث . عيد  التجيان ( عليى المرونية االسيتراتيجية ،العدائية ،)الحركية بمتايرات) عد  التأكد البيئي( أثر 9يوضح الجدو  )
إ  بليع ، المرونية االسيتراتيجيةعليى بمتايراتي) لعيد  التأكيد البيئيي إحصيائية داللية   أيهر  نتائا التحليع اإلحصائي وجود أثر  

وبمعاميع ، (  0.05)( لمتايرا  عيد  التأكيد البيئيي عليى التيوالي عديد مسيتور 0.360، 0.320، 0.322) R االرتبا معامع 
( مييين التاييييرا  فيييي 104.0 ،102.0 ،130.0أ  أل ميييا قيمتييي) ) ،عليييى التيييوالي، (104.0 ،102.0 ،130.0بليييع ) 2Rتحدييييد 

 ،β (2.598، 2.748كمييا بلايييت قيميية درجييية التيييأثير ، متايييرا  عيييد  التأكييد البيئييييالمرونيية االسيييتراتيجية نيياتا عييين التاييير فيييي 
يييؤد  إلييى ي ييادة فييي المرونيية االسييتراتيجية بقيميية  متايييرا  عييد  التأكييد البيئيييوهييذا يعدييى أل الز ييادة بدرجيية واحييدة فييي ، (2.836

لمتاييرا  عيد  التأكيد البيئيي والتيي بلايت المحسيوبة  Fؤكد معدو ة هيذا التيأثير قيمية تو . ( على التوالي2.836 ،2.748 ،2.598)
وهيذا يؤكيد ، الجدوليية Fبالمقارنية ميي قيمية  (  0.05)وهيي دالية عديد مسيتور ، ( عليى التيوالي18.443 ،18.112 ،23.689)

عليى وجيود أثير ة الصي ر ة وتقبيع ال رضيية البديلية والتيي تيدش وعليي) تيرف  ال رضيي، ىولاأل الرئيسةعد  يحة قبو  ال رضية 
شيركا  تصيديي األدو ية عد  التجان ( على المرونة االستراتيجية فيي  ،العدائية ،)الحركية لعد  التأكد البيئيداللة إحصائية    

 .(  0.05)عدد مستور  األردنية البشر ة

 :2HOالفرضية الرئيسة الثانية 

 اتخييا علييى  المرونيية التدافسييية( ،المرونيية اإلنتاجييية ،للمرونيية االسييتراتيجية )المرونيية السييوقيةدالليية إحصييائية  و أثيير وجييد يال 
 .(  0.05)عدد مستور  شركا  تصديي األدو ة األردنية البشر ةفي  القرارا  االستراتيجية

 (10)جدول 
  بمتغيراتها على اتخاذ القرارات االستراتيجية نتائج اختبار االنحدار ألثر المرونة االستراتيجية

 البيان
R 

معامل 
 االرتباط

2R 
معامل 
 التحديد

B 
معامل 
 االنحدار

F 
 المحسوبة

F 
 الجدولية

Sig* 
مستوى 
 الداللة

 0.000 3.84 75.056 1.428 0.321 0.566 القرارا  االستراتيجية اتخا  على السوقيةالمرونة 
 0.000 3.84 74.867 1.629 0.320 0.566 القرارا  االستراتيجية اتخا  المرونة اإلنتاجية على
 0.000 3.84 102.045 1.399 0.391 0.625 القرارا  االستراتيجية اتخا  المرونة التدافسية على

 (  0.05)داللة إحصائية عدد مستور  ايكول التأثير   *

 اتخييا المرونيية التدافسييية( علييى  ،المرونيية اإلنتاجييية ،المرونيية االسييتراتيجية )المرونيية السييوقية( أثيير 10يوضييح الجييدو  )
بمتايراتهيا  إحصيائية للمرونية االسيتراتيجيةداللة   حيث أيهر  نتائا التحليع اإلحصائي وجود أثر  . االستراتيجية القرارا 
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( لمتايييرا  المرونيية االسييتراتيجية 0.566، 0.566، 0.625) R االرتبييا إ  بلييع معامييع ، جيةالقييرارا  االسييتراتي اتخييا علييى 
أ  أل ما قيمتي)  ،( على التوالي.3910 ،.3200 ،.3210بلع ) 2Rوبمعامع تحديد ، (  0.05)على التوالي عدد مستور 

المرونييييية متاييييييرا  نييييياتا عييييين التايييييير فيييييي  القيييييرارا  االسيييييتراتيجية اتخيييييا ( مييييين التاييييييرا  فيييييي 0.391 ،0.320 ،0.321)
متاييرا  وهذا يعدى أل الز ادة بدرجية واحيدة فيي ، β (1.428، 1.629، 1.399)كما بلات قيمة درجة التأثير ، االستراتيجية

و ؤكد . ( على التوالي1.399 ،1.629 ،1.428القرارا  االستراتيجية بقيمة ) اتخا ؤد  إلى ي ادة في تالمرونة االستراتيجية 
( علييى 102.045 ،74.867 ،75.056) المحسييوبة لمتايييرا  المرونيية االسييتراتيجية والتييي بلاييت Fمعدو يية هييذا التييأثير قيميية 

 الرئيسيةوهيذا يؤكيد عيد  ييحة قبيو  ال رضيية ، الجدوليية F بالمقارنية ميي قيمية (  0.05) وهي دالة عدد مسيتور  ،التوالي
للمرونيية دالليية إحصييائية    والتييي تييدش علييى وجييود أثيير  وتقبييع ال رضييية البديلييةوعلييي) تييرف  ال رضييية الصيي ر ة ، الثانييية

شيركا  تصيديي فيي  القيرارا  االسيتراتيجية اتخيا المرونية التدافسيية( عليى  ،المرونية اإلنتاجيية ،االستراتيجية )المرونية السيوقية
 .(  0.05)عدد مستور  األدو ة األردنية البشر ة

 :3HOالفرضية الرئيسة الثالثة 

فييي  القيرارا  االسيتراتيجية اتخيا عيد  التجيان ( عليى  ،العدائيية ،لعيد  التأكيد البيئيي )الحركييةداللية إحصيائية  و أثير وجيد يال 
ال رعييية يشييتذ مدهييا ال رضيييا  . (  0.05)عدييد مسييتور  وجييود المرونيية االسييتراتيجيةب شييركا  تصييديي األدو يية األردنييية البشيير ة

 :اآتية

HO3-1 : فيييي شيييركا  تصيييديي األدو ييية  القيييرارا  االسيييتراتيجية اتخيييا إحصيييائية للحركيييية عليييى وجيييد أثييير  و داللييية يال
 .(0.05)عدد مستور داللة  وجود المرونة االستراتيجيةب األردنية البشر ة

 
 (11جدول )

 االستراتيجيةوجود المرونة ب الحركية على اتخاذ القرارات االستراتيجيةأثر 

 التابع المتغير  معامل التأثيرقيمة  نوع العالقة الوسيط المتغير المستقل المتغير 

كية
حر
ال

 

جية
راتي
الست

ة ا
رون
الم

 

 المرونة السوقية -

 المرونة اإلنتاجية -

 المرونة التنافسية -

 0.213 0.145 ر المباشريالتأثي

 

  
رارا
 الق
خا 
ات

جية
راتي
الست

ا
 

 0.439 0.122 المباشر لير التأثير
 0.652 0.172 يييالتأثير الكل
Chi2  233.852 

 Sig. *  0.000 
 .يحصائلمخرجا  التحليع اإل اين طبق  من إعداد الباحث: المصدر
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 .الباحثينمن إعداد : المصدر

 (2الشكل )
 وجود المرونة االستراتيجيةب القرارات االستراتيجية اتخاذالحركية على أثر 

ل أوتشيير إليى ، وهي قراءة موجبية ،(0.213المباشر للحركية بلع )( أل التأثير 2والشكع ) (11)يتبين من لق  الجدو  
القيرارا  االسيتراتيجية لشيركا  تصيديي األدو ية البشير ة فيي  اتخيا فيي  ق  الحركية كواحدة من متايرا  عد  التأكد البيئيي تيؤثر فعي

سيجلت قيراءة  أل التأثيرا  لير المباشيرة للحركيية عبير متاييرا  المرونية االسيتراتيجية او قحظ أيع  . وهي نتيجة عملية، األردل
لييى وجييود تييأثير للحركييية عبيير متايييرا  إوهييي قييراءة موجبيية تشييير ، (0.439عالييية بالمقارنيية مييي التييأثير المباشيير بقيميية بلاييت )

أل التيأثيرا  ليير المباشيرة للحركيية  السيابذجيدو  والشيكع و قحظ من ال. القرارا  االستراتيجية اتخا على  المرونة االستراتيجية
للمرونيية ( 0.122)و للمرونيية التدافسييية (0.172)فقييد تراوحييت بييين ، قييد تبايدييت بشييدة تأثيرهييا عبيير متايييرا  المرونيية االسييتراتيجية

وهيي قيراءة موجبية ونتيجية ، (0.652بلايت ) و تعيح أل التيأثيرا  الكليية للحركيية عبير متاييرا  المرونية االسيتراتيجية .اإلنتاجية
 ؤلذ القرارا  االستراتيجية و  اتخا ( يساهم في ترشيد ةولير المباشر  ةللحركية )المباشر  ةالكلي ا جيدة تشير إلى أل مجمول التأثير 

للحركييية عبيير متايييرا  المرونيية أثيير وجييود  هييوومييا يؤكييد علييى هييذه الدتيجيية . فييي الشييركا  عيديية الدراسيية لقهتمييا أولييية بصيي ة 
، (  0.05)( وهيي دالية عديد مسيتور 8523.23) البالاية 2Chiقيمية معاميع و ، القيرارا  االسيتراتيجية اتخيا فيي  االسيتراتيجية

عليى  وعليي) تيرف  ال رضيية الصي ر ة وتقبيع ال رضيية البديلية والتيي تيدش، وهذا يؤكد عد  يحة قبو  ال رضية ال رعية األوليى
وجييود ب فييي شييركا  تصييديي األدو يية األردنييية البشيير ة القييرارا  االسييتراتيجية اتخييا للحركييية علييى دالليية إحصييائية    وجييود أثيير 

 .(  0.05)عدد مستور  المرونة االستراتيجية
HO3-2 : فيييي شيييركا  تصيييديي األدو ييية  القيييرارا  االسيييتراتيجية اتخيييا إحصيييائية للعدائيييية عليييى وجيييد أثييير  و داللييية يال
 .(0.05)عدد مستور داللة  وجود المرونة االستراتيجيةب األردنية البشر ة

 ء
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 (12جدول )
 وجود المرونة االستراتيجيةب العدائية على اتخاذ القرارات االستراتيجيةأثر 

 التابع المتغير  معامل التأثيرقيمة  نوع العالقة الوسيط المتغير المستقل المتغير 

ئية
عدا
ال

نة  
مرو

ال
جية
راتي
الست

ا
 

 المرونة السوقية -
 المرونة اإلنتاجية -
 المرونة التنافسية -

 0.227 0.133 التأثير المباشر

   
رارا
 الق
خا 
ات

جية
راتي
الست

ا
 

 0.444 0.127 المباشر لير التأثير
 0.671 0.184 التأثير الكلي

Chi2  238.878 
 Sig. *  0.000 

 .يحصائلمخرجا  التحليع اإل اين طبق  من إعداد الباحث: المصدر
  

 
 .الباحثينمن إعداد : المصدر

 (3الشكل )
 وجود المرونة االستراتيجيةب القرارات االستراتيجية اتخاذالعدائية على أثر 

وتشييير إلييى ال ، ( وهييي قييراءة موجبيية0.227المباشيير للعدائييية بلييع )( أل التييأثير 3والشييكع ) (12)يتبييين ميين لييق  الجييدو  
القييرارا  االسييتراتيجية لشييركا  تصييديي األدو يية البشيير ة فييي  اتخييا فييي  ق  العدائييية كمتاييير ميين متايييرا  عييد  التأكييد البيئييي تييؤثر فعيي

يي. وهييي نتيجيية عملييية، األردل سييجلت قييراءة  تايييرا  المرونيية االسييتراتيجيةأل التييأثيرا  لييير المباشييرة للعدائييية عبيير م او قحييظ أيع 
ليى وجيود تيأثير للعدائيية عبير متاييرا  المرونية إوهيي قيراءة موجبية تشيير ، (0.444عالية بالمقارنة مي التأثير المباشر بقيمة بلايت )

و قحظ من الجدو  والشكع أعقه أل التيأثيرا  ليير المباشيرة للعدائيية عبير متاييرا  . القرارا  االستراتيجية اتخا على  االستراتيجية
و تعييح  .للمرونية اإلنتاجيية( 0.127)و للمرونية التدافسييية (0.184)فقييد تراوحيت بيين ، قيد تبايدييت بشيدة تأثيرهيا المرونية االسيتراتيجية

وهييي قييراءة موجبيية ونتيجيية جيييدة تشييير إلييى أل ، (0.671بلاييت ) يةأل التييأثيرا  الكلييية للعدائييية عبيير متايييرا  المرونيية االسييتراتيج
 لقهتميا أوليية ، و ؤليذ بصي ة القرارا  االسيتراتيجية اتخا للعدائية )المباشر ولير المباشر( يساهم في ترشيد  ةالكلي ا مجمول التأثير 

 ء
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 اتخييا علييى  للعدائييية عبيير متايييرا  المرونيية االسييتراتيجيةأثيير وجييود  هييوومييا يؤكييد علييى هييذه الدتيجيية . فييي الشييركا  عيديية الدراسيية
وهيذا يؤكيد عيد  ييحة قبيو  ، (  0.05)( وهيي دالية عديد مسيتور 8788.23) البالاة 2Chiقيمة معامع و ، القرارا  االستراتيجية

داللية إحصييائية    عليى وجيود أثير  والتيي تيدش ،وعليي) تيرف  ال رضيية الصي ر ة وتقبيع ال رضييية البديلية، ال رضيية ال رعيية الثانيية
 )عديد مسيتور  وجيود المرونية االسيتراتيجيةب في شركا  تصديي األدو ة األردنيية البشير ة القرارا  االستراتيجية اتخا للعدائية على 

 0.05). 

HO3-3 : في شركا  تصيديي األدو ية  القرارا  االستراتيجية اتخا إحصائية لعد  التجان  على وجد أثر  و داللة يال
 . (0.05)عدد مستور داللة  وجود المرونة االستراتيجيةب األردنية البشر ة

 (13جدول )
 وجود المرونة االستراتيجيةب عدم التجانس على اتخاذ القرارات االستراتيجيةأثر 

 التابع المتغير  معامل التأثيرقيمة  نوع العالقة الوسيط المتغير المستقل المتغير 

ن 
تجا
  ال
عد

 

نة 
مرو

ال
جية
راتي
الست

ا
 

 المرونة السوقية -
 المرونة اإلنتاجية -
 المرونة التنافسية -

 0.214 0.117 التأثير المباشر

   
رارا
 الق
خا 
ات

جية
راتي
الست

ا
 

 0.376 0.103 المباشر لير التأثير
 0.590 0.156 التأثير الكلي

Chi2  243.528 
 Sig. *  0.000 

 .يحصائلمخرجا  التحليع اإل اين طبق  من إعداد الباحث: المصدر

 

 .الباحثينمن إعداد : المصدر
 (4الشكل )

 وجود المرونة االستراتيجيةب القرارات االستراتيجية اتخاذعدم التجانس على أثر 

 ء
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، وهييي قييراءة موجبيية ،(0.214المباشيير لعييد  التجييان  بلييع ) ( أل التييأثير4والشييكع ) (13)يتبييين ميين لييق  الجييدو   
القييرارا  االسييتراتيجية لشييركا   اتخييا فييي  ق  ل عييد  التجييان  كمتاييير ميين متايييرا  عييد  التأكييد البيئييي تييؤثر فعييأوتشييير إلييى 

 .وهي نتيجة عملية، تصديي األدو ة البشر ة في األردل

ييي سيييجلت قيييراءة عاليييية  التجيييان  عبييير متاييييرا  المرونييية االسيييتراتيجيةأل التيييأثيرا  ليييير المباشيييرة لعيييد   او قحيييظ أيع 
ليى وجيود تيأثير لعيد  التجيان  عبير متاييرا  إوهيي قيراءة موجبية تشيير ، (0.376بالمقارنة مي التيأثير المباشير بقيمية بلايت )

 .القرارا  االستراتيجية اتخا على  المرونة االستراتيجية

قيد  أل التأثيرا  لير المباشرة لعد  التجان  عبير متاييرا  المرونية االسيتراتيجيةالسابقين و قحظ من الجدو  والشكع 
و تعح أل التيأثيرا  الكليية  .للمرونة اإلنتاجية( 0.103)و للمرونة التدافسية (0.156)فقد تراوحت بين ، تبايدت بشدة تأثيرها

راءة موجبيية ونتيجيية جيييدة تشييير إلييى أل مجمييول وهييي قيي، (0.590بلاييت ) لعييد  التجييان  عبيير متايييرا  المرونيية االسييتراتيجية
أولييية  ؤلييذ بصيي ة و  ،القييرارا  االسييتراتيجية اتخييا لعييد  التجييان  )المباشيير ولييير المباشيير( يسيياهم فيي ترشيييد  ةالكلييي ا التيأثير 

 .في الشركا  عيدة الدراسة لقهتما 

القييرارا   اتخييا علييى  لعييد  التجييان  عبيير متايييرا  المرونيية االسييتراتيجيةأثيير وجييود  هييوومييا يؤكييد علييى هييذه الدتيجيية 
وهيذا يؤكيد عيد  ييحة قبيو  . (  0.05)( وهيي دالية عديد مسيتور 5283.24) البالاية 2Chiقيمية معاميع و ، االسيتراتيجية

داللييية    علييى وجيييود أثيير  وعلييي) تييرف  ال رضيييية الصيي ر ة وتقبيييع ال رضييية البديليية والتيييي تييدش، ال رضييية ال رعييية الثالثييية
وجيييود المرونييية ب فيييي شيييركا  تصيييديي األدو ييية األردنيييية البشييير ة القيييرارا  االسيييتراتيجية اتخيييا لعيييد  التجيييان  عليييى إحصيييائية 
 .(  0.05)عدد مستور  االستراتيجية

بديياء ميين القيييا  بهييذه الدراسيية والييذ  معييمون) الخييام  وفييي ضييوء نتييائا التحليييع اإلحصييائي وباييية تحقيييذ الهييدع  
المختبير فيي ضيوء ( األنميو   5الشيكع ) يعرض. ا بيدها وتأثير بععها على بع ميمثع عققة متايرا  الدراسة في أنمو  

 .التحليق  والمداقشا 
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 :مناقشة النتائج والتوصيات 
 :جـالنتائ 

 :على الدحو التاليالحالية يمكن تلخيش نتائا الدراسة  

كمييا أل معظمهييم مميين لييديهم لبييرة ، تبييين أل ألليي  فئييا  عيديية الدراسيية هييم ميين حمليية درجيية البكييالور و  والماجسييتير
يي ،القييرارا  تخييا بالقليليية وهييو مييا يييؤهلهم العملييية ليسييت  القييرارا  االسييتراتيجية مدهييا المتعلقيية بتخصيييش المييوارد  اولصوي 

( والتيي بيديت أل Elbanna & Child, 2007) ميي نتيجية دراسية ات يذوهو ما . والتدو ي في المدتجا  والتوسي في األسواق
فيراد أبجاني  الخبيرة التيي يمتلكهيا  من العققنية وهيو ميا ييدعك  فيي الدراسية الحاليية االقرارا  االستراتيجية تتبل  جانب   اتخا 

 .عيدة الدراسة

البيئيي  تأكيدأيهر  نتائا التحليع اإلحصائي أل جميي متاييرا  عيد  ال، وبقدر تعلذ األمر باإلجابة عن السؤا  األو 
ليذ أوهو ما يعك  أل الشركا  عيدية الدراسية ت ،انت مرت عةعد  التجان ( في الشركا  عيدة الدراسة ك ،العدائية ،)الحركية
بيالتاير فيي البيئية المحيبية بهيا والحيبية  هتميا فيي البيئية التيي تعميع بهيا مين حييث اال تأكيدالعيبابية وعيد  ال عتباربدظر اال

والتعقييد اليذ  ، دو ية البشير ةفي بيئية ييداعة األ بالموارد وندرتها والمدافسة الحادة هتما واال، والحذر تجاه حركا  المدافسين
 ( والتيي أوضيحت أل شيركا 2007، التميميي والخشيالي)ميي دراسية  ات يذوهيو ميا . األردنيية البشير ة دو يةيواج) ييداعة األ

 بشيكع يةسيتراتيجاال أهيدافها بتحدييد لهيا يسيمح مميا الصيداعا  الدوائيية األردنيية تمتياي بدرجية اهتميا  جييدة بعيد  التأكيد البيئيي

 .جيد

وأنهيا تدظير إليى المرونية االسيتراتيجية المعبير  ،فقيد تبيين أل الشيركا  عيدية الدراسية مرنية ،وفيميا يتعليذ بالسيؤا  الثياني
وهيو  ،حيث كانت جميي قيمها مرت عة ،بالاة أهميةب والمرونة التدافسية( ،والمرونة اإلنتاجية ،عدها بكع من )المرونة السوقية

ة السيير عة للمتايييرا  المتعلقيية باألسييواق سييتجابلشييركا  تصييديي األدو يية األردنييية البشيير ة علييى اال  إلييى القييدرة العالييية ئييو مييا ي
باإلضييافة إلييى قييدرة هييذه الشييركا  علييى تصييديي المدتجييا  وتقييديمها ب تييرة قصيييرة ، الحاليية والمسييتقبلية والمحلييية مدهييا والدولييية

 .لألسواق المحلية والدولية

والقدرة على تشخيش  التكل ة،تحركا  المدافسين فيما يتعلذ باألسعار و  عتبارذ بدظر االل هذه الشركا  تألإ ..الير  أو 
المدظما  ل م هو  المرونة االستراتيجية يمكن أ( التي بيدت Jha, 2008)مي دراسة  ات ذوهو ما . المتايرا  البيئية الخارجية

( التييي تويييلت إلييى أل 2007، العييواوده(مييي دراسيية  التقفهيياباإلضييافة إلييى . ميين تحقيييذ مزايييا تدافسييية فييي عييالم األعمييا 
 .الشركا  الصداعية األردنية العاملة في السوق الدولي تمتل  مرونة استراتيجية كلية بدرجة متوسبة

تمتيي شيركا  التيي توييلت إليى ضيرورة ( Kokil & Sharma, 2006)فإل الدراسة الحالية تلتقيي ميي دراسية  اوأيع  
ن سي) من تحديا  وتداف  شديد من قبع الشركا  العاملة في المجا   )ية لما تواجهستراتيجلهدد بالمرونة االاالتصاال  في ا

( Puig, et. . al, 2005)الدراسة ميي دراسية تت ذ ن س)  السياقفي و . الصيدية والكور ة الصوي   والداللة على السوق الهدد 
 .من المرونة االستراتيجيةالتي بيدت أل شركا  تقديم الخدما  في اسبانيا لديها درجة عالية 

أل مييا مكيين إلييى تويييلت والتييي  (Hatch & Zweig, 2001)لتقييت مييي نتيجيية دراسيية افييإل الدراسيية الحالييية  ..اوألييير  
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وتعيديع ، موق هيا التدافسيي قيوةمين ليق  القيدرة عليى التكييف و  الشركا  مين الدميو والبقياء هيو امتقكهيا المرونية االسيتراتيجية
 .قيمة المدتا والسوق 

ديول الإدارة الشيركا  بهيذا  التيزا يقحيظ أل مسيتور  ،ومن لق  ال حش الدقيذ للسؤا  المتعليذ بيالقرارا  االسيتراتيجية
رارا  التدو ييي فييي المدتجييا  والتوسييي فييي بقيي هتمييا بتخصيييش المييوارد واال لتييزا حيييث اال، مرت عيية أهميييةميين القييرارا  يحظييى ب

وهيو . بهيذه القيرارا  هتميا األسواق وهو ما يعك  القدرة العالية للمدير ن العاملين في هذه الشركا  بخبرتهم العمليية عليى اال
 ميين االقييرارا  االسييتراتيجية تتبليي  جانب يي اتخييا التييي بيدييت أل  (Elbanna & Child, 2007)مييي نتيجيية دراسيية  ات ييذمييا 

بهيييذه  االهتميييا القييدرة العاليييية للميييدير ن العيياملين فيييي هيييذه الشييركا  بخبيييرتهم العمليييية علييى  عليييىوهيييو مييا ييييدعك   ،العققنييية
 .القرارا 

عليى بمتايراتي) لعيد  التأكيد البيئيي إحصيائية داللة   وقد بيدت نتائا التحليع اإلحصائي ل رضيا  الدراسة وجود أثر  
( والتيي أشيار  إليى 2007، التميميي والخشيالي)علي) دراسية  وهذا ما أكد . (  0.05)عدد مستور  المرونة االستراتيجية

 أنيوال تحديد جميي في البيئي للتاير معدو   ووجود تأثير، االجتماعيةلية ئو هداع المسأ وجود تأثير معدو  للتعقيد البيئي على 

 .والربحية واإلنتاجية المادية الموارد أهداع باستثداء، األردنية الدوائية الصداعا  لشركا  يةستراتيجاألهداع اال

( التي أوضحت ضرورة وجود ارتبا  بين التكيف البيئي والتصميم التدظيمي وأثرهيا Lin, 2006)باإلضافة إلى دراسة 
 اتخيا عليى بمتايراتهيا  االسيتراتيجيةإحصائية للمرونة داللة   ووجود أثر  ، البيئي تأكدعلى األداء التدظيمي في يع عد  ال
 .(  0.05)القرارا  االستراتيجية عدد مستور 

ية فيي مؤشيرا  األداء سيتراتيجألبعياد المرونية اال ا( التي بيدت أل هداك تأثير  2007، العواوده)وهو ما توافذ مي دراسة 
( التيي Anand & Ward, 2004)باإلضيافة إليى دراسية . الكليي للشيركا  الصيداعية األردنيية العاملية فيي السيوق اليدولي

 .للمرونة على أداء الشركا  الصداعية العاملة في الواليا  المتحدة األمر كية اأكد  على أل هداك تأثير  

القيرارا   اتخيا عيد  التجيان ( عليى  ،العدائيية ،البيئيي )الحركيية تأكيدوأيهر  الدتائا كذل  وجود أثر لمتاييرا  عيد  ال
حييث ، بع مي المتايرا  بععها  رتبا وهذا من شأن) أل يع ي عدصر القوة ال، وجود المرونة االستراتيجيةبراتيجية االست
ة السيير عة للتايييييرا  سييتجابا  والتييأثيرا  بييين هييذه المتايييرا  يعبييي القييدرة للشييركا  علييى إمكانييية الحركيية واالرتباطيياال إل

 .التي تعمع فيها هذه الشركا والتبورا  التي تحد  في السوق والصداعة 

( والتيي بيديت أهميية المتايير الوسيي  فيي تعز يز العققية بيين Voola & Muthaly, 2005)ميي دراسية  ات يذوهيو ميا 
، سيتاق  ال ير  التكدولوجييةاوأن) مين المحتميع أل يكيول هدياك تيأثير لعواميع وسييبة أليرر ك، المرونة االستراتيجية واألداء

لتيزا  التدظيميي لق اإيجابي ي االتي بيدت أل هداك أثر  ( Puig, et. al., 2005)مي دراسة  ات اقهااإلضافة إلى ب. والتعلم التدظيمي
وأل هدياك عققية  ،عليى األداء التدظيميي لهيا بوجيود عاميع المرونية االسيتراتيجيةسيبانيا أفي شركا  تقديم الخدما  في للعاملين 
يي ارتبييا  تجيياه اإلدار  مييي كييع ميين التخبييي  االسييتراتيجي البيئييي واال تأكييدبييين عييد  ال (Cohen, 2001)لدراسيية  اإيجابييية وفق 

بمييا ادر إليى تبييو ر نميو   هيكلييي ييرب  متايييرا  الدراسية بععييها مييي  ،سييتراتيجية واألداء المدظميياالالقييرارا  ليير  اتخيا و 
 .بع 
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 :اتـالتوصي 

 :بداء على نتائا الدراسة فإل الباحثين يوييال بما يلي
عتبييار لييذ بدظيير االو ليي  ميين لييق  األ ،تصييديي األدو يية األردنييية البشيير ةبعييد  التأكييد البيئييي ميين قبييع شييركا   االهتمييا  -1

، وهيو ميا ييدعك  بالعدائيية ،وهو ما يدعك  بالحركية وألذ الحيبة والحيذر تجياه حركيا  المدافسيين ،العبابية في البيئة
 .دو ة األردنية البشر ةلين في يداعة األهتما  بالتعقيد والتدول في رلبا  المتعامواال

 هتمييا و ليي  ميين لييق  اال ،المحلييية مدهييا والدولييية ،ة السيير عة للمتايييرا  المتعلقيية باألسييواق الحالييية والمسييتقبليةسييتجاباال -2
علييى تصييديي المدتجييا  وتقييديمها ب تييرة قصيييرة  تصييديي األدو يية األردنييية البشيير ةوتعز ييز قييدرة شييركا  ، بالمرونيية السييوقية

بالمرونية اإلنتاجيية باإلضيافة إليى قيدرتها عليى تشيخيش المتاييرا   هتميا و ل  مين ليق  اال ،لألسواق المحلية والدولية
 .و ل  من لق  تعز ز مرونتها التدافسية ،البيئية الخارجية

تصيديي و ي في المدتجا  والتوسي في األسواق من قبيع شيركا  بقرارا  التد هتما بتخصيش الموارد واال االهتما تعز ز  -3
عليى مسيتقبع الشيركة هيذه القيرارا  التيي تيدعك   اتخيا العققنيية فيي  عتبارمي األلذ بدظر اال ،األدو ة األردنية البشر ة

 .االستراتيجي
و لي  ألهميتهيا ودورهيا فيي ، شير ةتصيديي األدو ية األردنيية البتعز ز م هو  المرونية االسيتراتيجية وتببيقاتهيا فيي شيركا   -4

وبمييييا يييييدعك  علييييى جييييودة قييييرارا  الشييييركا   ،جعييييع الشييييركا  مرنيييية للتايييييرا  البيئييييية والتدافسييييية علييييى المييييدر البعيييييد
 .االستراتيجية على المدر البعيد

والمرتببية بالبيئية الخارجيية  تصديي األدو ية األردنيية البشير ةالعمع على رب  المتايرا   ا  العققة ببيئة عمع شركا   -5
 .و ل  من لق  مواءمة إمكانا  وقدرا  هذه الشركا  مي متبلبا  البيئة الخارجية والتدافسية ،والمدافسين

 .بديلة عن القرارا  االستراتيجية كاألداء وتحقيذ الميزة التدافسيةلرر األنمو   المقترح على متايرا  أ التبارضرورة  -6
وشيييركا   ،البديييوك التجار ييية األردنيييية مثيييع ،ليييرر    المقتيييرح ن سييي) عليييى مدظميييا  وييييداعا  أنميييو األ التبيييارضيييرورة  -7

 .الخلو ة االتصاال 
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 ABSTRACT 

The aim of this Current Study is to reveals the impact of Strategic Flexibility as a 

Moderator of relationship between Environmental Uncertainties with Strategic Decision 

Making in Jordanian Human Drugs Industrial Companies, through identify the study variables 

Level, assigning the relationships between study variables (Strategic Flexibility, 

Environmental Uncertainties and Strategic Decision Making), identify the impact of 

environmental uncertainties variables (Dynamism; Hostility; Heterogeneity) on strategic 

decision making under Strategic Flexibility, and building a model represent study variables 

relationship and impact between theme. 

The study depends on descriptive and analytical methodize using the practical manner; 

study sample consists of Managers workers in Jordanian Human Drugs Industrial Companies 

whom occupied this position (General Manager, General Manager Assistant; Administrations 

managers) amounted (180). 

A major study finding there is a significant statistical impact of environmental 

uncertainties on strategic flexibility at (  0.05) level, there is a significant statistical impact 

of strategic flexibility on strategic decision Making at (  0.05) level, and there is a 

significant statistical impact of environmental uncertainties on strategic decision Making 

under strategic flexibility.   

 


