


 
 
 

 

 

 

َنافُسإ  ْسَتراتإيجإيُّ َكَمدَخل  َكاُء الإ الذ يزإ الَمْيَزةإ التَّ ةإ لإَتعزإ  يَّ
راَسٌة  ةٌ دإ ةإ  َتطبإيقإيَّ ينإيَّ َيةإ الفلَسطإ ًكاتإ األَدوإ  فإي َشرإ

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 الباحث إعداد

 

 بركاتشعبان  /محمد منصور
 

 

 

 

 

 الدكتور شرافإ
 يوبياألمحمد علي  منصور

 

 

 
 
 
 

 اإلدارة للحصول على درجة الماجستير تخصص القيادة واستكماًل  رسالةال ههذ تقدم

 

 م2018هـ / 1440





 
 

 ج
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  يُْؤتِي الِحْكَمةَ َمْن يََشاُء َوَمْن يُْؤَت الِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيًرا َكثِيًرا 
 

  (269آية ) :سورة البقرة                                                              

 



 
 

 د
 

 المتعلمين، إلى سيد الخلق نبينا  علّمإلى منارة العلم واإلمام المصطفى، إلى األمّي الذي 

 ى هللا عليه وسلم(محمد )صلّ 

 

 

 علمني الصبر والعزيمة، إلى رمز الحب ومنبعه إلى روح أبي الغالي ن  إلى م  

 والدي العزيز
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 شـــكر وتقـديـر
 

 ْْيشكَْْمن ْهاللَْْْيشكرْ ْْال،الناسَْْْرْ ال
 

وعلى  محمد، الم على إمام المتقين، وقدوة الناس أجمعين نبيناالة والس  الحمد هلل رب العالمين، والص  

 يوم الدين، وبعد. آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى

جزيل بأتقدم  ، ويطيب لي أن  الدراسةوفقني بإتمام هذه  على فضله أن   وجل   بدايًة أشكر اهلل عز  

 كل ما ساهم معي في إنجاز هذه الدراسة. ن  الشكر والعرفان م  

والذي كان لي شرف  ،األيوبي محمد علي منصور :بالشكر والعرفان الدكتور الفاضل وأخص  

 موافقته على اإلشراف على هذه الدراسة ومساعدتي في إثرائها من خالل مالحظاته الثمينة والقيمة.

 المناقشو ، محمد ابراهيم المدهونالدكتور: من المناقش الداخلي  لكل   وأتقدم بالشكر والعرفان أيًضا

القارئ  مناقشة هذه الدراسة، وأشكر أيًضا لىوذلك بتفضلهما الموافقة ع ؛محمود الشنطيالدكتور: الخارجي 

 غوي فلهم مني كل التقدير واالحترام.الداخلي والمدقق الل  

 رئيسهابوالشكر موصول إلى األخوة األفاضل في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا ممثلة 

لى زمالئي في الدراسة، الذين كانوا   ا.خير عون لي في مشواري هذواألكاديميين واإلداريين فيها، وا 

االستبانة، والشكر موصول  ادة المحكمين على جهودهم في تحكيمكما أتقدم بجزيل شكري للس  

 لدورها في إنجاز هذ الدراسة. ؛دوية الفلسطينيةاأل شركات

لي ه و اد، إن  يلهمني التوفيق والسد لوجهه الكريم، وأن    يجعل هذا العمل خالًصاأسأل اهلل أن   وختاًما

 الحمد هلل رب العالمين. ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن  
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 الدراسة خالصة
 

فددددددددي  التنافسدددددددديةتعزيددددددددز الميددددددددزة فددددددددي الددددددددذكاء االسددددددددتراتيجي دور  إلددددددددى هدددددددددفت الدراسددددددددة التعددددددددرف
مجتمددددددع اختيددددددار  وتددددددم  وقددددددد اسددددددتخدم الباحددددددت المددددددنهج الوصددددددفي التحليلددددددي، . شددددددركات األدويددددددة الفلسددددددطينية

 بلددددد عدددددد حيددددتفددددي شددددركات األدويددددة الفلسددددطينية،  جميددددع العدددداملين فددددي الوظددددائف اإلشددددرافية الدراسددددة مددددن
تعددددداون ( شدددددركات، وذلدددددك لعددددددم 7( شدددددركات مدددددن أصدددددل )5شدددددركات األدويدددددة التدددددي شددددداركت فدددددي الدراسدددددة )

، وقدددددددد قدددددددام الباحدددددددت باسدددددددتخدام طريقدددددددة الحصدددددددر إحدددددددى الشدددددددركات، وأمدددددددا األخدددددددرى فهدددددددي حديثدددددددة النشددددددأة
د الشدددددامل لمجتمدددددع الدراسدددددة لجميدددددع أفدددددراد مجتمدددددع الدراسدددددة، نظدددددًرا لصدددددغر حجدددددم مجتمدددددع الدراسدددددة، والبدددددال

واسدددددددتخدم الباحدددددددت أداة  %(،90.7( اسدددددددتبانة بنسدددددددبة )98اسدددددددترداد ) ( موظفًدددددددا، وقدددددددد تدددددددم  108عدددددددددهم )
 .االستبانة لجمع البيانات

 أهمها: ‘ وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
   ي زن نسبواقع الذكاء االستراتيجي في شركات األدوية الفلسطينية جاء بو  أظهرت نتائج الدراسة أن

 %( وبدرجة موافقة كبيرة. 71.16)
   نسبي  مستوى الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية جاء بوزن كشفت نتائج الدراسة أن

 %( وبدرجة موافقة كبيرة. 77.91)
 0.05ائية عند مستوى معنوية )عالقة ذات داللة إحصوجود نتائج ال وضحتأ ≤ (α  أبعاد بين

يز وتعز  ()االستشراف، التفكير النظمي، الرؤية المستقبلية، الشراكة، الدافعية الذكاء االستراتيجي
 (.0.538حيت بلد معامل االرتباط ) ،الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية

 0.05داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى داللدددة ) يبيندددت النتدددائج وجدددود أثدددر ذ ≤ (α أبعددداد الدددذكاء  بدددين
زة وتعزيدددز الميددد )االستشدددراف، التفكيدددر النظمدددي، الرؤيدددة المسدددتقبلية، الشدددراكة، الدافعيدددة( االسدددتراتيجي

 ا.ضعيفً  الستشراف والتفكير النظميوتبين أن تأثير ُبعد ا ،األدوية الفلسطينية التنافسية في شركات
 أهمها: ،سة إلى مجموعة من التوصياتوتوصلت الدرا

 ن خاللزيادة اهتمام اإلدارة العليا في شركات األدوية بتعزيز جميع عناصر الذكاء االستراتيجي م 
 تطوير ثقافة الذكاء االستراتيجي لديها والتي ُتساهم في تحقيق الميزة التنافسية. 

 كيفية بحيت تعبر عن ال شركات األدويةتوجه استراتيجي لرسم المسار المستقبلي لل العمل على بناء
 .التي سيتم بواسطتها إنجاز األهداف االستراتيجية

  اءة أداء إلى كف زيادة االهتمام بالمزايا التنافسية سيؤدي حيت إن  ‘االهتمام بتحقيق المزايا التنافسية
 لة منلمدة طوي شركات األدوية ألنشطتها المختلفة مقارنة بالمنافسين، وتقديم قيمة متفوقة للسوق

توى الزمن تساهم في زيادة عدد الزبائن، وتحقيق األرباح واكتساب قوة تنافسية عالية على المس
 المحلي واإلقليمي. 
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Abstract 

 
This study aimed to identify the role of strategic intelligence in enhancing the 

competitive advantage of Palestinian pharmaceutical companies. The researcher 

used the analytical descriptive method. The study society was chosen from all the 

supervisors working in the Palestinian pharmaceutical companies. The number of 

pharmaceutical companies that participated in the study reached (5) out of (7) 

companies. (98) respondents (90.7%). The researcher used the questionnaire tool 

for data collection. 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

 The results of the study showed that the reality of strategic intelligence in 

the Palestinian pharmaceutical companies came at a relative weight 

(71.16%) with a high degree of approval. 

 The results of the study revealed that the level of competitive advantage in 

the Palestinian pharmaceutical companies came at a relative weight 

(77.91%) with a high degree of approval. 

 The results showed a statistically significant relationship (0.05 ≥α)  between 

the dimensions of strategic intelligence (prospecting, systemic thinking, 

future vision, partnership, motivation) and the competitive advantage in the 

Palestinian pharmaceutical companies, where the correlation coefficient 

was (0.538). 

 The results showed a statistically significant effect at the level of               

(0.05 ≥α)  between the dimensions of strategic intelligence (foresight, 

systemic thinking, future vision, partnership, motivation) and enhancing 

the competitive advantage in Palestinian pharmaceutical companies. 

The study reached a number of recommendations, the most important of 

which are: 

 Increase the interest of senior management in pharmaceutical companies to 

enhance all elements of strategic intelligence by developing a culture of 

strategic intelligence that contributes to the achievement of competitive 

advantage. 

 Building a strategic direction to chart the future direction of pharmaceutical 

companies to reflect how strategic objectives will be achieved. 

 Paying attention to competitive advantages. Increasing interest in 

competitive advantages will lead to the efficiency of the pharmaceutical 

companies' performance of their different activities compared to the 

competitors, and provide superior value to the market for a long period of 

time that will contribute to increasing the number of customers and 

achieving profits and gaining competitive strength at the local and regional 

levels.
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 مقدمة:
اح المحرك األساس في كيان المنظمات وأداة التغيير األساسية بها، فنج بمنزلة ُتعد اإلدارة      

ج كل المنظمات في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها يعتمد إلى حد كبير على كفاءة إدارتها، ومن ثم تحتا
في  سارعةالة متميزة بالقدرة على مالحقة التغيرات المتمنظمة مهما تنوعت وتعددت أنشطتها إلى إدارة فع  

   بيئة العمل واالستجابة لمتطلبات المستقبل ومواكبة تغيراته.  
نماط وقد قادت هذه التغييرات المتسارعة إلى اعتماد المنظمات على الذكاء االستراتيجي كأحد أ

هيئة ت عن الذكاء الذي يوسم به قادة المنظمات والذي يمدهم بالرؤية المستقبلية والقدرات اإلبداعية فضالً 
ذا ي المنظمات، واخذ هآلية رصينة لتوفير المعلومات لصناع القرار وصياغة االستراتيجيات والخطط ف

كرة )رأس المال االجتماعي، نظم إدارة المعرفة، الذا: الذكاء موقعه بين العديد من الموضوعات مثل 
 (.7: 2016التنظيمية، وغيرها( )الظالمي، 

ا اجاتهوبدأت المنظمات تدرك أهمية الذكاء االستراتيجي، برغم تطبيقاته القليلة، وبدأت ُتكيف ح
ري، الشعو )ن الذكاء، مع سعيها لتحقيق التوأمة بينه وبين أنماط الذكاء األخرى كدالذكاء إلى هذا النمط م

داراته بفعالية )عمران، إوالتنافسي، واألعمال، .. : 2015لخ( وتدريب قياداتها على تنمية عناصره وا 
ات ل، ومنظمتعدد استخدامات هذا النمط من الذكاء )تعدد الجهات التي اعتمدته من دو  (، كما أن  1280

لخ( كانت األساس في رسم معالم هذا الموضوع، إسياسية، ومنظمات عامة وخاصة، وشركات وأفراد، ..
مكاناته،كاء و ًا وزيادة بالغة في مستلزمات الذر  شهد العقد األخير من القرن العشرين تطو   ما بعد أن  ال سي    ا 

 دات فرضت عليها العمل بآليات جديدة،عاشت المنظمات وتعيش اآلن تحديات مستمرة، وتهدي وبعد أن  
ات لمنظماوتبني المداخل االستراتيجية الستباق األزمات والتهيؤ لمواجهتها قبل وقوعها، فتحول نشاط تلك 

، وكان الذكاء االستراتيجي من بين تلك Reactiveوليس عالجيًا  Proactiveإلى نشاط استباقي 
 (.133: 2010المداخل )صالح وآخرون، 

 ا إلى تجربة بعض قادة المنظمات الناجحين، فقد لوحظ خمسة عناصر مترابطة وذاتواستنادً         
اكة( ، الشر )االستشراف، تفكير النظم، الرؤية االستراتيجية، التحفيز:كفاءة تشكل الذكاء االستراتيجي وهي 

ين ن القادة البارز بشكل جيد في استخدام عناصر مختلفة، عدد قليل م اً بعض القادة يسجل مستوى عالي
مثل بل جيتس واندي جروف وجاك ويلش يسجل ويحقق مستويات عالية ومتقدمة في جميع العناصر 

(Macooby, 2011: 2). 
السالح األساس لمواجهة تحديات السوق  (Competitive Advantage)وُتعد الميزة التنافسية 

والمنظمات المناظرة، وذلك عبر قيام المنظمة بتنمية معرفتها التنافسية ومقدرتها على تلبية احتياجات 
من خالل خلق التقنيات والمهارات بصورة مقدرات تمكنها من التكييف للفرص  ، الزبائن في المستقبل

د المنظمات الناجحة تلك التي تتميز بإيجاد نماذج جديدة متفردة المتغيرة بشكل مريح، وهي معيار لتحدي
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بها  المنافسين على علم   النماذج القديمة قد أصبحت معروفة، وأن   أن  ها متيقنة من يصعب تقليدها ألن  
 (.138: 2016)البياتي، وسعيد، 

متلدك ت ، ومدن الندادر أن  وتمثل الميزة التنافسية القاعدة األساسية التدي يرتكدز عليهدا أداء المنظمدات
رد نظددرًا لمحدوديددة مددوا ؛ا بالمنافسددين اآلخددرينا تنافسدديًا فددي جميددع المجدداالت قياًسددمنظمددات األعمددال سددبقً 

نجددددداح ا لالميدددددزة التنافسدددددية تعتبدددددر مفتاًحددددد إال أن   ،المنظمدددددة، وهيكلهدددددا التنظيمدددددي، وثقافتهدددددا واسدددددتراتيجياتها
 (.118: 2014المنظمات )األيوبي، 

الصدددددناعات الدوائيدددددة مدددددن أحدددددد أهدددددم القطاعدددددات المتدددددأثرة بالمنافسدددددة الداخليدددددة والخارجيدددددة وتعتبدددددر 
ا مدددن خدددالل فدددرض أي ندددوع مدددن القيدددود ه ال يوجدددد أي حمايدددة تدددذكر لندويدددة المنتجدددة محلًيدددا أن دددوخصوًصددد

شدددركات صدددناعة األدويدددة  (. ولهدددذا فدددإن  3: 2009الجمركيدددة علدددى األدويدددة األجنبيدددة المسدددتوردة )العتدددوم، 
مدن  حيدت تفوقهدا قددرة،فلسطينية تقع في مواجهة تنافسية قوية مدع الشدركات األجنبيدة المسدتوردة لندويدة ال

لشددركات عدن السدمعة القويدة التدي تتمتدع بهدا تلدك ا فضدالً الجواندب التكنولوجيدة والماليدة والعلميدة واإلداريدة، 
 والوالء الذي تتمتع به منتجاتها لدى المستهلكين. 

ة قطاع الصناعات الدوائية الفلسطينية تعيش في بيئ نستطيع القول بأن   ؛مومن خالل ما تقد
ى تم علتنافسية معقدة في ظل التغيرات البيئية السريعة التي يشهدها الوضع الفلسطيني اليوم، والذي يح

حدات تفوق وتطوير في  هذه المنظمات تبني فلسفة إدارية تساعدها على النهوض، وتخطي الصعوبات، وا 
ور وتتط داء للوصول إلى القدرة على البقاء والمنافسة في بيئة تتحول فيها األساليب واالستراتيجياتاأل

 التكنولوجيا وتتغير فيها العمليات بسرعة.
 ا من ذلك أراد الباحت إجراء دراسة حول الذكاء االستراتيجي كمدخل لتعزيز الميزةوانطالقً 

ية، العالممن أجل االرتقاء بها إلى مصاف المنظمات اإلقليمية و التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية، 
 ا بما تقوم به من دور رائد في رقي وتطور االقتصاد الفلسطيني. إيمانً 

 
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 1.1
تواجددددددده شدددددددركات صدددددددناعة األدويدددددددة الفلسدددددددطينية منافسدددددددة شدددددددديدة فدددددددي السدددددددوق المحلدددددددي، حيدددددددت   

 مددددددن سددددددوق الدددددددواء المحليددددددة التددددددي تقدددددددر بنحددددددو %(50) الفلسددددددطينية نحددددددوتغطددددددي الصددددددناعات الدوائيددددددة 
 مليدددددددددون دوالر؛ ويتدددددددددوزع البددددددددداقي علدددددددددى األدويدددددددددة المسدددددددددتوردة مدددددددددن األسدددددددددواق العالميدددددددددة بنسدددددددددبة (130)
مددددددن المنتجددددددات الدوائيددددددة الفلسددددددطينية  %(91) . ويددددددتم تسددددددويق%(15) ، ومددددددن إسددددددرائيل بنسددددددبة%(35)

% مدددددن المبيعدددددات( إلدددددى 9ين ُتصددددددر نسدددددبة صدددددغيرة )فدددددي سدددددوق الضدددددفة الغربيدددددة وقطددددداع غدددددزة؛ فدددددي حددددد
وتسددددددداهم أصدددددددناف األدويدددددددة  .الخدددددددارج؛ وال يسدددددددمح للعقددددددداقير الفلسدددددددطينية بددددددددخول األسدددددددواق اإلسدددددددرائيلية

 مددددددن االحتياجددددددات المحليدددددة مددددددن األدويددددددة؛ وتندددددتج الشددددددركات الفلسددددددطينية %(60) المصدددددنعة بمددددددا نسدددددبته
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ا الصدددددحة الفلسدددددطينية؛ وتعتبدددددر رافددددددً  وزارة صدددددنًفا مدددددن الددددددواء بأشدددددكال مختلفدددددة، مسدددددجلة لددددددى (1300)
 .(6-5: 2013لقائمة األدوية التي تتعامل معها وزارة الصحة )اآلغا والنديم،  اأساسيً 
سددددددم بددددددالتغيير وتعمددددددل شددددددركات صددددددناعة األدويددددددة الفلسددددددطينية فددددددي بيئددددددة عمددددددل غيددددددر مسددددددتقرة تت    

 مددددددةءوالددددددذي ُيحددددددد مددددددن قدددددددرة تلددددددك الشددددددركات علددددددى اسددددددتثمار قدددددددراتها الفنيددددددة والتسددددددويقية لمال ،المسددددددتمر
 ى الوقدددددددوف ومجابهدددددددة الشدددددددركات األجنبيدددددددة المسدددددددتوردة لندويدددددددة، والشدددددددركاتاحتياجدددددددات زبائنهدددددددا أو حت ددددددد

 بسددددددبب الوضددددددع القددددددائم والحصددددددار اإلسددددددرائيلي المفددددددروض علددددددى اسددددددرائيلية. وتددددددزداد المشددددددكلة تعقيدددددددً اإل
مندددددذ مدددددا يزيدددددد عدددددن عشدددددر سدددددنوات والقيدددددود المفروضدددددة علدددددى االسدددددتيراد والتصددددددير بسدددددبب  قطددددداع غدددددزة

اإلجددددددراءات اإلسددددددرائيلية، ممددددددا يتطلددددددب مددددددن تلددددددك الشددددددركات بددددددذل جهددددددود مضدددددداعفة لتبنددددددي اسددددددتراتيجيات 
)الدواهيدددددددي،  علددددددى الظددددددروف الصددددددعبة المحيطددددددة بهددددددا سدددددداهم فددددددي التغلددددددبجديدددددددة وأسدددددداليب ابتكاريددددددة تُ 

 م(.24/04/2018مقابلة، 
أمددددددام أي منددددددتج دوائددددددي  االسددددددوق الفلسددددددطيني أصددددددبح مفتوًحدددددد أن   وتتبلددددددور مشددددددكلة الدراسددددددة فددددددي  

عربدددددددي أو أجنبدددددددي بغدددددددض النظدددددددر عدددددددن وجدددددددود المندددددددتج البدددددددديل المحلدددددددي أم ال، وأصدددددددبحت المنتجدددددددات 
الدوائيددددددددة الفلسددددددددطينية تعدددددددديش منافسددددددددة مسددددددددتمرة مددددددددع المنتجددددددددات الدوائيددددددددة األجنبيددددددددة المدعمددددددددة بأسددددددددماء 

وجدددددودة عاليددددة وتنتجهدددددا شددددركات عالميدددددة لهددددا القدددددرة علدددددى غددددزو أي سدددددوق فددددي العدددددالم تجاريددددة عالميددددة، 
ي بشددددرية وتقدددددم تكنولددددوج واحددددتالل الصدددددارة فيدددده لمددددا تمتلكدددده هددددذه الشددددركات مددددن مددددوارد ماليددددة وطاقددددات

 م(.25/03/2018، مقابلة، أبو عليا)
 ي:خالل السؤال الرئيس التاله يمكن للباحت صياغة مشكلة الدراسة من فإن   ؛وبناًء على ما تقدم      

 
األدويـــــــة  الميـــــــزة التنافســـــــية فـــــــي شـــــــركاتمـــــــا دور الـــــــذكاء االســـــــتراتيجي فـــــــي تعزيـــــــز   

 الفلسطينية؟
 

 هي: عدة ، تساؤالت فرعية يسوينبثق من السؤال الرئ
مددددددددا واقددددددددع تطبيددددددددق عناصددددددددر الددددددددذكاء االسددددددددتراتيجي )االستشددددددددراف، تفكيددددددددر الددددددددنظم، الرؤيددددددددة  .1

 األدوية الفلسطينية؟شراكة، الدافعية( في شركات المستقبلية، ال
فددددددي شددددددركات األدويددددددة مددددددا مسددددددتوى الميددددددزة التنافسددددددية )الكلفددددددة، الجددددددودة، سددددددرعة االسددددددتجابة(  .2

 الفلسطينية؟
لميددددزة التنافسددددية فددددي شددددركات هددددل توجددددد عالقددددة بددددين عناصددددر الددددذكاء االسددددتراتيجي وتعزيددددز ا .3

 األدوية الفلسطينية؟
االسدددددددددتراتيجي )االستشددددددددراف، تفكيدددددددددر الدددددددددنظم، الرؤيدددددددددة هددددددددل يوجدددددددددد أثدددددددددر لعناصددددددددر الدددددددددذكاء  .4

فددددددددي شددددددددركات األدويددددددددة المسددددددددتقبلية، الشددددددددراكة، الدافعيددددددددة( علددددددددى تعزيددددددددز الميددددددددزة التنافسددددددددية 
 الفلسطينية؟
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فدددددي اسدددددتجابة  α) ≥ 0.05معنويدددددة ) ىهدددددل توجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية عندددددد مسدددددتو  .5
الفلسدددددطينية بددددداختالف  األدويدددددة ذكاء االسدددددتراتيجي فدددددي شدددددركاتالمبحدددددوثين حدددددول عناصدددددر الددددد

خصائصدددددددهم الشخصدددددددية )المؤهدددددددل العلمدددددددي، المسدددددددمى الدددددددوظيفي، سدددددددنوات الخدمدددددددة، مكدددددددان 
 العمل(؟

فدددددي اسدددددتجابة  α) ≥ 0.05معنويدددددة ) ىهدددددل توجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية عندددددد مسدددددتو  .6
األدويدددددة الفلسدددددطينية بددددداختالف خصائصدددددهم الميدددددزة التنافسدددددية فدددددي شدددددركات المبحدددددوثين حدددددول 
 العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل(؟الشخصية )المؤهل 

 
 أهداف الدراسة:  2.1
فدددددددي الكشدددددددف عدددددددن دور الدددددددذكاء االسدددددددتراتيجي فدددددددي تعزيدددددددز الميدددددددزة التنافسدددددددية  الدراسدددددددةُ  تهددددددددفُ   

 الفلسطينية من خالل تحقيق األهداف التالية: شركات صناعة األدوية
 الفلسطينية. األدويةفي شركات التعرف إلى واقع تطبيق عناصر الذكاء االستراتيجي  .1
 الفلسطينية.  األدويةفي شركات بيان مستوى الميزة التنافسية  .2
فدددي شدددركات الكشدددف عدددن طبيعدددة العالقدددة بدددين عناصدددر الدددذكاء االسدددتراتيجي والميدددزة التنافسدددية  .3

 الفلسطينية. األدوية
 ية.الفلسطين األدويةفي شركات تحديد أثر عناصر الذكاء االستراتيجي على الميزة التنافسية  .4
 األدوية في شركاتحول عناصر الذكاء االستراتيجي استجابات المبحوثين في  فروقال معرفة .5

الفلسطينية باختالف خصائصهم الشخصية )الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، 
 ان العمل(.سنوات الخدمة، مك

ية الفلسطين األدوية في شركاتحول الميزة التنافسية استجابات المبحوثين في  قفرو ال معرفة .6
باختالف خصائصهم الشخصية )الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، 

 مكان العمل(.
ن واألثر بي األدوية الفلسطينية قيد الدراسة لتعزيز معرفة العالقة لشركاتتقديم توصيات  .7

 عناصر الذكاء االستراتيجي والميزة التنافسية.
 

 أهمية الدراسة:  3.1
ا تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها والنتائج التي ستقدمها والحقائق التي ستكتشفه

والتي سوف تعود بالفائدة العلمية والعملية على شركات صناعة األدوية في فلسطين، وعلى متخذي 
 القرارات في المنظمات المبحوثة، ويمكن تفصيلها على النحو التالي: 
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 )النظرية(:األهمية العلمية  .1
  تسلط الدراسة الضوء على مدخل من مداخل الفكر اإلداري الحديت وهو الذكاء

كات الفلسطينية وخاصة في شر االستراتيجي والميزة التنافسية وآثاره في واقع مؤسساتنا 
 األدوية الفلسطينية.

 تيجي تفيد الدراسة وتوفر للباحثين والدارسين بيانات ومعلومات في مجال الذكاء االسترا
 والميزة التنافسية من خالل ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات. 

 األهمية العملية )التطبيقية(: .2
 والتددددي قددددد  ،تكمدددن أهميددددة الدراسددددة فددددي مددددى تحقيددددق وتطبيددددق التوصدددديات التدددي تخددددرج بهددددا

 وية الفلسطينية بشكل خاص والشركات األخرى بشكل عام.األد شركاتتفيد 
   األدويدددددددددة الفلسدددددددددطينية فدددددددددي معرفدددددددددة أثدددددددددر الدددددددددذكاء  شدددددددددركات تفيدددددددددد الدراسدددددددددة يمكدددددددددن أن

 االستراتيجي في تعزيز الميزة التنافسية وتقدم توصيات عملية لها في هذا المجال.
   ؤولة فددددددددي تقدددددددددم الدراسددددددددة الحاليددددددددة لدددددددد دارات العليددددددددا والجهددددددددات المسدددددددد مددددددددن الممكددددددددن أن

األدويددددددددة الفلسددددددددطينية المعلومددددددددات ببيددددددددان أهميددددددددة االهتمددددددددام بتطبيددددددددق الددددددددذكاء  شددددددددركات
والتدددددددددي بددددددددددورها تعمدددددددددل علدددددددددى تعزيدددددددددز الميدددددددددزة التنافسدددددددددية فدددددددددي العمدددددددددل،  ،االسدددددددددتراتيجي

العدددددداملين فددددددي الشددددددركات المبحوثددددددة، والددددددذي يددددددنعكس  ىواسددددددتخراج الطاقددددددات الكامنددددددة لددددددد
تقددددددددم والمنافسدددددددة فدددددددي المجدددددددال اإلداري، بددددددددوره علدددددددى تحقيدددددددق النفدددددددع العدددددددام للشدددددددركات وال

 وكذلك القيام بواجباتهم وخدماتهم تجاه المجتمع بشكل أفضل.
 

 متغيرات الدراسة: 4.1
قام الباحت بمراجعة أدبيات الدراسات السابقة وبعض الكتب الستخالص أبعاد  المتغير المستقل: .1

 (:1.1للجدول رقم ) ن ذكر بعضها وفًقا، ويمكالمستقل الذكاء االستراتيجيالمتغير 
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 أبعاد الذكاء االستراتيجي(: يوضح آراء عدد من الكتّاب بصدد تحديد 1.1جدول رقم )

 الرقم
 األبعاد                       

 الكّتاب      
 االستشراف

الرؤية  تفكير النظم
 المستقبلية

إدارة  اإلبداع الحدس الدافعية الشراكة
 المعرفة

المقارنة 
 المرجعية

     * * * * * 2018البوجي،  دراسة .1
     * * * * * 2018، مطر دراسة .2
 * *       * 2016دراسة زايدي، وخذيري،  .3
   * * * * * * * 2015دراسة مسلم،  .4
    * * * * * * 2015دراسة عمران،  .5
    *  *  * * 2015دراسة أبو الغنم،  .6
     * * * * * 2014دراسة العابدي،  .7
     * * * * * 2012، آخروندراسة الكواز و  .8
2011دراسة قاسم،  .9  * * * * *     
2011دراسة أبو محفوظ،  .01  * * * * *     

11. Maccoby, & Scudder, 
2011 * * * * *     

12. Pellissier & Kruger, 2011 * * * * *     
13. Esmaeili, 2014  * * * *     

 1 1 1 3 11 12 11 12 12 مجموع التكرارات ألبعاد الدراسات السابقة
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 شركاتم وطبيعة العمل اإلداري في ءيحدد األبعاد التي تتال مما سبق رأى الباحت أن  
(، 1.1م )األدوية الفلسطينية، وكذلك األبعاد األكثر تكراًرا في الدراسات السابقة وفقًا لجدول رق

 وكانت أبعاد الذكاء االستراتيجي كالتالي:
 االستشراف .1
 تفكير النظم .2
 الرؤية المستقبلية .3
 الشراكة .4
 الدافعية .5

 
 المتغير التابع:  .2

ى دراسة )الحوراني، االعتماد عل االستجابة(، وقد تم  الميزة التنافسية وأبعادها )الكلفة، الجودة، سرعة 
 & Hardeep ؛2014األيوبي،  ؛2015؛ عجعج والعبادي، 2016، ؛ البياتي وسعيد2017

Bakshi,2015.) 
 

 المتغيرات الشخصية:  .3
س، تحديدها كالتالي: )الجن وقد تم   ،وهي تلك المتغيرات الخاصة بالبيانات الشخصية للمبحوثين

 المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل(.
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 الــدراســــة: يوضح أنموذج (1.1شكل رقم )
 (1.1م )إلى الدراسات السابقة الموضحة بالجدول رقأنموذج متغيرات الدراسة جرد بواسطة الباحت استناًدا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذكاء االسرتاتيجي

 

 الكلفة

 

 الجودة

 

 سرعة االستجابة
 

 

 االستشراف

 تفكير النظم

 الرؤية المستقبلية

 الشراكة

 المتغيرات الشخصية
الوظيفي،  المسمى الجنس، المؤهل العلمي،

 سنوات الخدمة، مكان العمل

 املتغري املستقل املتغري التابع

 الدافعية

 امليزة التنافسية
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 فرضيات الدراسة: 5.1
بهدف توفير إجابة مناسبة للتساؤالت البحثية المطروحة، تسعى الدراسة إلى اختبار صحة 

 الفرضيات التالية:
 أبعدداد بيي   α) ≥ 0.05عنددد مسددتوى معنويددة )توجددد عالقددة ذات داللددة إحصددائية الفرضــية الرئيســة األولــى: 

ة ة التنافسديالذكاء االستراتيجي )االستشراف، تفكير النظم، الرؤية المستقبلية، الشراكة، الدافعية( وتعزيدز الميدز 
 األدوية الفلسطينية.سرعة االستجابة( في شركات  )الكلفة، الجودة،

 ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:
االستشدراف كأحدد عناصدر  بي   α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .1

 األدوية الفلسطينية.الميزة التنافسية في شركات الذكاء االستراتيجي وتعزيز 
تفكير النظم كأحد عناصدر  ب   α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .2

 األدوية الفلسطينية. الميزة التنافسية في شركات الذكاء االستراتيجي وتعزيز
الرؤيددة المسددتقبلية كأحددد  بيي   α) ≥ 0.05عنددد مسددتوى معنويددة )توجددد عالقددة ذات داللددة إحصددائية  .3

 األدوية الفلسطينية. الميزة التنافسية في شركات عناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز
الشددراكة كأحددد عناصددر  بيي   α) ≥ 0.05عنددد مسددتوى معنويددة )توجددد عالقددة ذات داللددة إحصددائية  .4

 األدوية الفلسطينية. الميزة التنافسية في شركات الذكاء االستراتيجي وتعزيز
الدافعيددة كأحددد عناصددر  بيي   α) ≥ 0.05عنددد مسددتوى معنويددة )توجددد عالقددة ذات داللددة إحصددائية  .5

 األدوية الفلسطينية. الميزة التنافسية في شركات الذكاء االستراتيجي وتعزيز
 

ء لعناصدر الدذكا α) ≥ 0.05عندد مسدتوى معنويدة )يوجدد أثدر ذو داللدة إحصدائية الفرضية الرئيسة الثانية: 
افسدية فدي الميدزة التن االستراتيجي )االستشراف، تفكير النظم، الرؤية المستقبلية، الشراكة، الدافعية( فدي تعزيدز

 األدوية الفلسطينية. شركات
 

اسددددتجابات فددددي  α) ≥ 0.05معنويددددة ) ىعنددددد مسددددتو وجددددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية تالفرضــــية الثالثــــة: 
األدويددة الفلسددطينية بدداختالف خصائصددهم الشخصددية  شددركات فدديتراتيجي الددذكاء االسدد حددول أبعددادالمبحددوثين 

 )الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل(.
 

اسددددتجابات فددددي  α) ≥ 0.05معنويددددة ) ىعنددددد مسددددتو جددددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية تو الفرضــــية الرابعــــة: 
األدويددة الفلسددطينية بدداختالف خصائصددهم الشخصددية )الجددنس،  الميددزة التنافسددية فددي شددركاتحددول المبحددوثين 

 المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل(.
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 حدود الدراسة: 6.1
  :اقتصدددرت الدراسدددة علدددى دراسدددة دور الدددذكاء االسدددتراتيجي فدددي تعزيدددز الميددددزة الحـــدود الموضـــوعية

 التنافسية.
  :الدراسة على جميع العاملين )مدير عام، مدير فرع، رئيس قسدم، موظدف اقتصرت الحدود البشرية

 فني، موظف إداري( في شركات صناعة األدوية الفلسطينية.
  :م.2018هذه الدراسة خالل العام إجراء  تم  الحدود الزمنية 
  :األدوية الفلسطينية. إجراء الدراسة في شركاتتم  الحدود المكانية 

 
 مصطلحات الدراسة: 7.1

 تعريف المصطلحات التالية: ألغراض الدراسة، تم   تحقيًقا   
 ات، المنظمد: "هدو أداة مهمدة فدي تحقيدق النجداح وتحقيدق الريدادة لقدادة ااصـطحح   ذكاء االستراتيجيال

الدددذكاء االسدددتراتيجي يقدددوم بصدددقل صدددفات القدددادة وتحدددويلهم إلدددى قدددادة اسدددتراتيجيين قدددادرين علدددى  وأن  
 .(Maccoby, et-al, 2013:2)تحقيق أهداف منظماتهم 

ي ستراتيجالذكاء االستراتيجي هو أساس التفكير االأما التعريف اإلجرائي للذكاء االستراتيجي: 
 يقوم بصقل صفات القادة وتحويلهم إلى قادة استراتيجيين قادرين على تحقيق أهدافال، الفع  

حة للتعامل مع التحديات المستقبلية والفرص المتاإيجاد أفضل السبل  وذلك في إطارمنظماتهم، 
 لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية.

 
 ميزة التنافسيةال: 

فضددددلية للعمددددالء، والتددددي تعطددددي المنظمددددة تفوقددددًا نوعيددددًا وأ"قدددددرة المنظمددددة علددددى تقددددديم قيمددددة متفوقددددة 
دريدددددددس علدددددددى المنافسدددددددين وبالتدددددددالي تتددددددديح لهدددددددا تحقيدددددددق نتدددددددائج أداء عاليدددددددة" : 2009، )الغدددددددالبي وا 

309 .) 
 لددددة بالبقدددداءقدددددرة المنظمددددة علدددى تحقيددددق أهددددافها المتمث :أمـــا التعريــــف اإلجرائــــي للميــــزة التنافســــية

وارد المتاحددددددددة بكفدددددددداءة وفاعليددددددددة ممددددددددا يعكددددددددس نجدددددددداح مددددددددن خددددددددالل اسددددددددتخدام المدددددددد ،واالسددددددددتمرارية
 المنظمة.

 
 الدراسة: صعوبات 8.1
 واجه الباحت مجموعة من الصعوبات أثناء إعداد الدراسة تمثلت في التالي:  

 الصعوبة في الحصول على بعض البيانات الدقيقة من شركات األدوية المبحوثة.  .1
 لتأخر استالمها. صعوبة استعادة جميع االستمارات الموزعة، باإلضافة .2
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 .التي ربطت بين المتغيرين واألجنبية العربية السابقة الدراسات قلة .3
 .والدراسة الباحت على المباشر وتأثيرها الرواتب أزمة .4

 
 

 ملخصال
 

دور الذكاء اعتمد الباحت في هذا الفصل على خطوات منهج البحت العلمي لدراسة موضوع 
صل هذا الف اشتمل، حيت التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسطينيةاالستراتيجي في تعزيز الميزة 

يات وتوص المقابلة الشخصيةتعزيزها من خالل استخدام  وعلى مشكلة الدراسة والتي تم   ،على مقدمة عامة
سة السؤال الرئيس وتساؤالت الدراسة، ومن ثم تحديد أهداف الدرا الدراسات السابقة، كما حدد الباحت

 للفصل الثاني ا، تمهيدً ومحدداتها تها وفروضها، وتطرق الباحت إلى حدود الدراسة ومصطلحاتهاوأهمي
 طار النظري للدراسة(.اإل)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 
 

 
 الفصل الثاني

 
 اإلطار النظري للدراسة

 
 

 ذكاء االستراتيجيالالمبحث األول:  1.2
 

 المبحث الثاني: الميزة التنافسية 2.2
 

 كات األدوية الفلسطينيةشر المبحث الثالث:  3.2
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 تمهيد:
لدى إبدأت المنظمات تدرك أهمية الذكاء االستراتيجي بدرغم تطبيقاتده القليلدة، وبددأت تحداور حاجاتهدا   

وتددددريب قيادتهدددا علدددى تنميدددة ، نمددداط الدددذكاءأهدددذا الدددنمط مدددن الدددذكاء مدددع سدددعيها لتحقيدددق التوأمدددة بينددده وبدددين 
ؤيدة وقدد بدرز الدذكاء االسدتراتيجي الدذي يرسدم بده قدادة المنظمدات والدذي يحدذو بالر  ،دارته بفاعليدةا  عناصرها و 

 عدددددن تهيدددددأة رصدددددينة لتدددددوفير المعلومدددددات لصدددددناع القدددددرار وصدددددياغة فضددددداًل  ،بداعيدددددةالمسدددددتقبلية والقددددددرات اإل
 .االستراتيجيات والخطط في المنظمات

تحددت مدن حولهدا، وذلدك لكونهدا نظمدًا مفتوحدة تدؤثر فدي البيئدة  وتتأثر كل المنظمات بالتغيرات التي  
واء وى التددي تجعددل هددذا التغييددر حتميددًا فددي المنظمددات المختلفددة سددالمحيطدة وتتددأثر بهددا، وتوجددد العديددد مددن القُدد

كانددت هادفددة للددربح أم غيددر هادفددة للددربح، تجاريددة أم صددناعية أم خدميددة، عامددة أم خاصددة، ومددن ثددم يصددعب 
 .غييرتجنب هذا الت

مدات وتنعكس االستجابة لهذه المتغيرات والتطورات في قدرة اإلدارة علدى القيدام بددورها المهدم فدي منظ
ردهدا اإلدارة هي وسيلة المنظمدة فدي أي مدن مسدتوياتها وأشدكالها لتوظيدف واسدتثمار موا األعمال باعتبار أن  

مكددن األدوات واألوعيددة التنظيميددة التددي تبل والوسددائل و ممددا يتطلددب إيجدداد الس دد ،للوصددول إلددى تحقيددق أهدددافها
التي  اإلدارة من إعادة التوازن اإلداري الذي يعالج نقاط الضعف والقوة ويستفيد من الفرص ويواجه المخاطر

د تلددك المتغيددرات والتطددورات، متخطيددة فددي ذلددك وظائفهددا التقليديددة إلددى آفدداق أخددرى تتسددم بالتجديدد أنتجتتهددا 
قد فبذلك  ًداواسترشا التفوق والتميز للمنظمة ويكسبها التحلي بصفة الميزة التنافسية. ذين يحققانواالبتكار الل  

دور الددذكاء االسددتراتيجي فددي تعزيددز الميددزة التنافسددية فددي شددركات صددناعة األدويددة دراسددة سددعى البحددت إلددى 
 .الفلسطينية

 على ما تقدم، فقد ُقس م هذا الفصل إلى ثالثة مباحت على النحو اآلتي: وتأسيًسا
 الذكاء االستراتيجي المبحت األول:
 الميزة التنافسية المبحت الثاني:
 كات األدوية الفلسطينيةشر المبحت الثالت: 
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 المبحث األول 
 الذكاء االستراتيجي

 تمهيد:
نظددًرا للتطددور العلمددي والتكنولددوجي، ومددع تطددور تكنولوجيددا المعلومددات واالتصددال، وفددي ظددل القددوانين   

ذا مددا الجديدددة المنظمددة للتجددارة العالميددة؛ والتددي مددن أهددم مميزاتهددا تفكيددك جميددع القيددود والحددواجز الجمركيددة، هدد
علدى المنظمدات أن تأخدذ  جعل المنظمدات تعديش بيئدة عالميدة وتتعامدل مدع سدوق واحددة، بحيدت أصدبح لزاًمدا

بعين االعتبار جميع التغيرات التي تحدت في هذه السوق، وتكون على علم وحذر من جميع التغيدرات سدواء 
البقاء القريبة أو البعيدة، ولكي تضمن المنظمة حصتها السوقية بما يحقق لها الربحية الضامنة لالستمرارية و 

ل العمددل علددى اسددتمراريتها، وهددذا ال يتددأتى للمنظمددة إال مددن خدداللهددا مددن العمددل علددى تحقيددق تنافسددية و  ُبددد  ال
الخارجية اعتماد نظام للذكاء االستراتيجي؛ بما يتيح للمنظمة التعامل مع جميع التغيرات في بيئتها الداخلية و 

وسنسددتعرض فددي هددذا المبحددت  ،وتجنددب التهديدددات الخارجيددة وجعلهددا علددى اسددتعداد الغتنددام الفددرص المتاحددة
 وخصدددائص القددادة األذكيددداء اسدددتراتيجًيا، وخصائصدده الدددذكاء االسددتراتيجي وأهميتددده، وأهدافدده، ومبادئدددهمفهددوم 

 .وأبعاد الذكاء االستراتيجي
 

 الذكاء االستراتيجي: مفهوم 1.1.2
، ذكاء االسددتراتيجيمددن خددالل اسددتعراض الباحددت عدددد مددن الكتابددات والبحددوت التددي تناولددت دراسددة الدد

 وعلى سبيل المثال: ،ذكاء االستراتيجيالخاصة بتعريف ال يمكن عرض بعض المحاوالت
 يوضح إسهامات الباحثين لتعريف الذكاء االستراتيجي(: 1.2جدول )

 التعريف المؤلف م

1. 
: 2002، عبد اللطيف
32-33  

الوظيفة التي تتعامل مع بيئة السوق والطلب وهوية الشركة 
والتنبؤ التكنولوجي والحصول على المصادر، والتغيرات البيئية 

غية تحقيق االنتشار والفاعلية البعيدة األمر، واالجتماعي بُ 
 واكتساب الخبرة والحكمة العقلية.

5: 2002عباس،  .2  
و أمجموع القدرات التي يستخدمها الفرد لمواجهة المواقف الجديدة، 

دراك الحقيقة.  القدرة على فهم وا 

3. Quarry, 2003: 3 
به مستوى معين من المديرين من أجل صياغة  الذكاء الذي يتمتع

 .السياسات والخطط االستراتيجية طويلة األمد للمنظمة

4. Clar, et al, 2008:10 

مجموعة عمليات تستهدف البحت عن المعلومات ومعالجتها ثم 
نشرها وحمايتها لتكون في متناول الشخص المناسب وفي الوقت 

 .الصائبالمناسب ليمكنه من اتخاذ القرار 
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 التعريف المؤلف م

7: 2008النعيمي،  .5  
يساعد الفرد على التفكير المنطقي والعمل على نحو هادف، 

 .والتكيف مع البيئة التي تتصف بالحركة والتغيير

6. 
McDowell, 2009: 

11-12 

عملية معالجة المعلومات من خالل معالجة البيانات الخام قبل 
 .ومفيدةتفسيرها إلى معلومات مفهومه 

140: 2010، صالح .7  

فة و أداة لجمع المعلومات التي تحدد صناع القرار بالمعر أالعملية 
التي تدعهم في صناعتهم لتلك القرارات وتمكنهم من االستجابة 

في  للبيئة التي فيها المنظمة، ثم تحليل المعلومات لتعجيل قدراتهم
ك التنبؤ والتخطيط المستقبلي والتكيف مع التغييرات البيئية، وذل

زاء ما إيهدف الى المسار الفكري في إطار تسلسلي متعاقب 
 .مستقباًل ن وما سيحدت يحدت اال

19: 2011قاسم،  8.  
ذكاء يوسم به قادة المنظمات وأبعاده االستشراف، تفكير النظم، 

 الرؤية المستقبلية، الدافعية، والشراكة.

9. 
: 2012محمد وآخرون، 
514 

على  عملية مستمرة مع البيئة التنافسية والغرض منها الحصول
المعلومات ذات القيمة االستراتيجية، وذلك لتحقيق أهداف 

 المنظمة.

186: 2014أمين،  .10  

القدرة التي يوصف بها قادة المنظمات في جمع المعلومات حول 
 خليةالمنظمات األخرى المنافسة لها في الميدان، وتحديد البيئة الدا

ة والخارجية، وكيفية التعامل معها، ومدى وضوح وواقعي
 االستراتيجية التي تعتمدها.

 للدراسات السابقة. استناًدا المصدر: من إعداد الباحت
 ي هو أساسالذكاء االستراتيج ه:بأن   الذكاء االستراتيجيعرف الباحث ا على ما سبق ي  وترتيب  

ق ى تحقيعلال، يقوم بصقل صفات القادة وتحويلهم إلى قادة استراتيجيين قادرين التفكير االستراتيجي الفع  
حة أهداف منظماتهم، وذلك في إطار إيجاد أفضل السبل للتعامل مع التحديات المستقبلية والفرص المتا

 .لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية.
 أهمية الذكاء االستراتيجي: 2.1.2

 لدى األدوار التدي يدنهضإيمكن تشخيص جوانب األهميدة الخاصدة بالدذكاء االسدتراتيجي مدن التعدرف 
 :(164-148: 2010بها هذا النمط من الذكاء، ومن هذه األدوار هي كاآلتي )صالح وآخرون، 

 دور الذكاء في ترسيخ السمات القيادية. 
 .دوره في عمليات التغيير 
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 .دور الذكاء االستراتيجي كسالح تنافسي 
 .دور الذكاء االستراتيجي في دعم صناعة القرار 

ي بكونه أداة هامة بيد المدراء بهدف القيام بمجموعدة مدن الخطدوات تتجسد أهمية الذكاء االستراتيجو   
االستباقية للوصول إلى المراكز التنافسية في البيئدة العالميدة، هدذه البيئدة التدي تشدهد منافسدة شدديدة مدن أجدل 

 ,Jean ؛Maccoby, 2011: 33البقداء وتحقيدق الربحيدة؛ وتتجلدى أهميدة الدذكاء االسدتراتيجي فيمدا يلدي )

 (:514: 2012، محمد وآخرون؛ 100 :2010
يدة حاجة القادة إلدى التمتدع بأنمداط مختلفدة مدن الدذكاء وتوظيفهدا فدي التكيدف مدع العمليدات والتكنولوج .1

 الجديدة.
يجعددل الددذكاء االسددتراتيجي المنظمددات أن تكددون قددادرة علددى اإلبددداع فددي صددياغة اسددتراتيجيات تغييددر  .2

 مبتكرة لالرتقاء بوضعها الراهن.
عة قدددرة اإلدارة العليددا فددي صددياغة االسددتراتيجيات الطارئددة فددي ظددل المتغيددرات البيئيددة المتسددار تدددعيم  .3

 والشديدة التعقيد.
بددداآلخرين مدددن خدددالل إسدددناد األفدددراد والمجموعدددات الفاعلدددة داخدددل  تحقيدددق موقدددع تنافسدددي متقددددم قياًسدددا .4

 المنظمة.
يسددداند الدددذكاء االسدددتراتيجي متطلبدددات صدددناعة القدددرار لددددى كبدددار المدددديرين فدددي المنظمدددة، بتزويددددهم  .5

 بالمعلومات ذات العالقة، ومدهم برؤى جديدة. 
 يقود إلى التميز من خالل توفر المقدرة على وضع الحلول االستراتيجية لمشكالت العمل المعقدة. .6
لصدددناعة واتخددداذ  المدددديرين المعلومدددات مدددن قبدددل  عمليدددة منهجيدددة ومسدددتمرة تسددداعد فدددي إدراك وفهدددم .7

 القرارات الرشيدة في الوقت المناسب.
 استشراف التغيرات البيئية أو أي تغيرات مستقبلية في بيئة العمل. .8
 التمكين لضمان النجاح االستراتيجي وبناء المركز االستراتيجي للمنظمات القيادية. .9

 نظمدددة،فدددي تحديدددد بددرامج وسياسدددات الم المددديرين  سددداعدُ يُ  االسدددتراتيجي الددذكاء   يتضددح ممدددا سدددبق أن    
مات دوره فدي ترسديخ السدوهندا يبدرز  ،قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية نظمةويجعل هذا الذكاء الم

خداذ مكن القادة من إحدات التغيير، وفي رسم السياسات ووضدع االسدتراتيجيات، وفدي عمليدة اتالقيادية التي تُ 
 المنظمة.االستراتيجية هداف األالقرارات حول المسائل المهمة والحساسة التي تتعلق بتحقيق 

 
 أهداف الذكاء االستراتيجي: 3.1.2

 ،وآخدرون ؛ صدالح،Metoyer, 2002: 5) محدددة حدددها كدل مدن اً يجي أهددافاتللدذكاء االسدتر  إن    
 ( كاآلتي:148-164: 2010
 .ابإزائهتوفير تنبؤات وتحذيرات مبكرة بالتهديدات المحيطة بالمنظمات واتخاذ اإلجراءات الوقائية  .1
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الشدكل بنتائج تمكين المنظمات من االستجابة لتغيرات البيئة الحالية والمستقبلية والتخطيط والتنبؤ بال .2
 عن سمعتها وموقعها. اجابيً الذي ينعكس إي

وسياسدات  إلدى القدراراتتشكيل القناعات لدى صدناع القدرارات وصدياغة السياسدات بوجدوب الوصدول  .3
 .إبداعية مثلى

النهدوض بمهمدة جمددع المعلومدات وتحليلهددا عدن البيئددة الخارجيدة وجعددل المنظمدات تقدديم تحالفدات فددي  .4
منافسددديها، والدددذود عدددن إرثهدددا المعلومددداتي ومراميهدددا ، واسدددتباق اسدددتراتيجيات مجدددال البحدددت والتطدددوير

 .االستراتيجية
 تقديم األفكار الهادفة التي تحول االبتكارات واالختراعات إلى سلع قابلية للتداول. .5
 تطوير آراء تخمينية بصدد األحدات المستقبلية واعتماد هذه األحدات كأساس في المشكالت. .6
 .مات من فهم التهديدات التي تحيط بها حاليًا ومستقبالً توفير معلومات استراتيجية تمكن المنظ .7

يددوفر المعلومددات المناسددبة إلدارة المنظمددة ليكونددوا قددادرين  الددذكاء االسددتراتيجي نسددتنتج ممددا سددبق أن    
علددى اتخدداذ القددرارات حددول مسددتقبل المنظمددة، ويددزود المنظمددات بالمعلومددات التددي تحتاجهددا حددول بيئددة العمددل 

 علددى توقددع التغيددرات، وتصددميم االسددتراتيجيات المناسددبة التددي سددتخلق قيمددة الزبددون، وتحقددق ى تكددون قددادرةحت دد
ثمر فددي الددذكاء االسددتراتيجي يسددت ن  إنمددًوا وأرباًحددا مسددتقبلية للمنظمددة فددي األسددواق الجديدددة، إضددافة إلددى ذلددك فدد

 عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية المتعلقة بالعديد من المجاالت داخل المنظمة.
 

 مبادئ الذكاء االستراتيجي: 4.1.2
ثالثة  (Pauker, 2000: vi)تناول الباحثون مبادئ عدة تحكم عمل الذكاء االستراتيجي، فقد حدد   

 مثلة فيما يلي:مبادئ للذكاء االستراتيجي مت
يددددعم الدددذكاء االسدددتراتيجي متخدددذي القدددرار الرئيسددديين بصدددفتهم اسدددتراتيجيين، وبمدددا يجعدددل  يجدددب أن   .1

منسدددددقيه يكيفدددددون أبحددددداثهم وتحلددددديالتهم بمدددددا يتوافدددددق وحاجدددددات المسدددددتفيدين فدددددي مختلدددددف األنشدددددطة 
 االستراتيجية.

 بنتدددائج التغيدددرات المفاجئدددة يراقدددب ويحلدددل القضدددايا االسدددتراتيجية، ويتعقدددب آثدددار المؤشدددرات المتعلقدددة .2
 والبعيدة األمد، ويشخص التغيرات التي توحي بحدوت تغييرات في المستقبل.

يدددتم تنسددديق الدددذكاء االسدددتراتيجي فدددي مركدددز المنظمدددة ليدددتم تحليدددل وتفسدددير المعلومدددات ذات  يجددب أن   .3
 الصلة والتي ُتعد مهمة لمتخذي القرار.

 إلى أربعة مبادئ للذكاء االستراتيجي: (Kuhlmann, 2005:8)وأشار 
 يعمل الذكاء االستراتيجي على ترسيخ مبدأ المشاركة بين مختلف األقسام. المشاركة: .1
 يئية.يقوم الذكاء االستراتيجي برسم التصورات المختلفة وتحليلها ومعالجة البيانات الب الموضوعية: .2
 النزاعات.يرسخ مبدأ التعلم المتبادل ويساعد على حل  التنظيم: .3
 ب عملية اتخاذ القرار.يعتبر قلب أو لُ  دعم القرارات: .4
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هنددداك أربعدددة مبدددادئ تؤسدددس لعناصدددر الدددذكاء  أن   (Lynch, 2006: 350)فدددي حدددين أشدددار   
 وهي كتالي:،االستراتيجي 

 رصد وتحليل األحدات األساسية المرتبطة باستراتيجية المنظمة. .1
 يكون هادفًا ويخضع للتعديل المستمر لزيادة القيمة. قاعدة الوقت المناسب، أن   .2
 التنسيق والسيطرة في مركز المنظمة. .3
 دعم القرار.  .4

 تتمثل فيما يلي: الذكاء االستراتيجيمبادئ  نستنتج مما سبق أن  
يسدداعد الددذكاء االسددتراتيجي صددناع القددرار فددي المنظمددة، ويجعلهددم يركددزون فددي عملهددم علددى حاجددات  .1

 جميع المجاالت.المستفيدين في 
وذلدددك لتحليدددل وتفسدددير المعلومدددات وتقدددديمها ؛مركدددز المنظمدددة  االسدددتراتيجي فدددييدددتم تنسددديق الدددذكاء  .2

 لمتخذي القرارات.
 رصد التغيرات في بيئة العمل المفاجئة وطويلة األجل وتحليلها والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية.  .3

 

 خصائص الذكاء االستراتيجي: 5.1.2
بخمدددس  تمدددر   مدددن الخصدددائص والسدددمات ةاالسدددتراتيجي كغيدددره مدددن أنمددداط الدددذكاء بجملددديتسدددم الدددذكاء   

 :(Tham & kim, 2002: 3)يوضح ذلك ( 1.2) رقم الشكلو  مراحل متتالية،
 علدددى مسدددتوى( بمدددؤثرات التغيدددرات الداخليدددة والخارجيدددة وتشخيصدددها Sensingمرحلدددة االستشدددعار ) .1

 المنظمة.
 المغزى.( للبيانات ذات Collectingجمع )ال .2
 ( للبيانات وهيكلتها في شكل مصادر للمعلومات.Organizingالتنظيم ) .3
 ( للبيانات وتحويلها إلى معلومات.Processingالمعالجة ) .4
 ( للمعلومات في صناعة القرارات ووضع الخطط وتحديد إجراءات تنفيذها.Usesاالستخدام ) .5
 والمخطط التالي يوضح ذلك:    

 
 

 خصائص الذكاء االستراتيجي :(1.2)رقم  شكل
 

Source: (Tham, K. & Kim, M., 2002: 3).  
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وهدددذه المراحدددل تجعدددل كدددل مرحلدددة ُتسدددهم فدددي إضدددافة قيمدددة للدددذكاء االسدددتراتيجي مدددع ضدددرورة االرتكددداز علدددى 
 المعلومات وتفعيلها باعتماد تكنولوجيا ُتساعد للوصول إلى ذكاء استراتيجي ذي قيمة.

 
 :ااألذكياء استراتيجي  خصائص القادة  6.1.2

  تبلورت خصائص القادة األذكياء استراتيجيًا في كثير من القراءات، حيت ذكر  
   (Maccoby, etal:2004)  ه إذا أراد القائدد الوصدول بمنظمتده ألعلدى مسدتويات التقددم والنجداح بمدا أن د

 مثل:، وذلك لما يوفره من مميزات  ؛يتحلى بالذكاء االستراتيجي  ه يجب أن  ن  فيها من معتقدات، فإ
 القدرة على التخيل والتصور. .1
 القدرة على خلق جو من المشاركة والتفاعل. .2
 القدرة على التأثير في العاملين وتحفيزهم ودفعهم إلظهار أقصى طاقة. .3
 القدرة على تنفيذ االستراتيجية الموضوعة في ظل بيئة ديناميكية متغيرة. .4
 .استراتيجًياالقدرة على التفكير  .5

 :(167: 2010)صالح وآخرون،  وبشكل عام ُيوصف القادة األذكياء استراتيجًيا بالتالي
هم كالمحاربين يتصدرفون بحسدم )يقولدون ويفعلدون(، ويتمتعدون بقددرات اسدتراتيجية عاليدة، ووضدوح أن   .1

 في التفكير.
ن إدارة صددددراعات هددددم ذوو حكمددددة واسددددتقامة، ويحفددددزون األخددددرين علددددى األداء المتميددددز، فضدددداًل عدددد .2

 المنظمة بثقة وسيطرة عالية.
 ال يعتمدددون علددى الطرائددق التقليديددة فددي توظيددف عقددولهم فددي االسددتجابة للتغيددرات البيئيددة والتحددديات .3

 المحيطة بمنظماتهم.
 حرصددهم علددى التميددز فددي اسددتخدام مددواردهم الفكريددة والمددوارد الماديددة لمنظمدداتهم، وتفكيددرهم بأسدداليب .4

 مبدعة.
مدد، ة عالية بالنفس، واستقامة طبيعية تعزز فديهم مهدارات التركيدز االسدتراتيجي الطويدل األالتمتع بثق .5

 لهم معهم مزيًدا من اإلبداع.وتُ 
، يتمتدع بهدا القدادة من نظدام الشخصدية التدي ينبغدي أن   جزء   االستراتيجي الذكاء   أن   نستنتج مما سبق  

ن المدددير مددن ك ددم  كمددا يُ سددتخدم فددي اتخدداذ قددرارات سددليمة، سدداعد علددى جمددع المعلومددات، التددي تُ عمليددة تُ وهددو 
مدن أبدرز  ويعتبدر الدذكاء االسدتراتيجي .ومسدتقبلها نظمدةالتعامل مع جميع القضايا التي تدؤثر فدي حاضدر الم

يجعددل القائددد الددذي يتصددف بدده ذا مخيلددة واسددعة، وبصدديرة ه ألن دد؛المسددتنير المبدددع  قائدددالسددمات التددي تميددز ال
مددن اعتمدداده  ثاقبددة، ويتسددم بددالعلم، وبالمهددارتين الفكريددة والتحليليددة، ويعتمددد علددى العقددل المفكددر والمعرفددة بددداًل 

 .عملهنجاز مهام إعلى قوته العضلية في 
  

http://kenanaonline.com/users/anamal/tags/229279/posts
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 أبعاد الذكاء االستراتيجي: 7.1.2
 يتكون الذكاء االستراتيجي من كثير من األبعاد التي يمكن تلخيصها في األبعاد اآلتية:  

 :Foresightاالستشراف  .1
يشير االستشراف إلى رصد التغيير فدي ظداهرة، أو ظدواهر معيندة فدي بيئدة المنظمدة ومحاولدة تحديدد 

المسددتقبل، أو تددرجيح أحددد االحتمدداالت علددى غيددره، بينمددا تهدددف االحتمدداالت المختلفددة، لتطويرهددا فددي 
لذا  تصل إليها منظمتنا في األمد الطويل؛ الرؤية إلى رسم الصورة المرغوبة والجذابة التي نرغب أن  

ه مددن يسددتعين المخطددط االسددتراتيجي باالستشددراف؛ لتحديددد الرؤيددة للمنظمددة. حيددت يددرى بعضددهم أن دد
ليده المسدتقبل قبدل وقوعدده مدا دامدت الظدواهر الحاليددة قدد فسدرت، وحللددت، الممكدن التنبدؤ بمدا سدديؤول إ

وفهمددت، وذلددك فددي ضددوء العالقددات السددببية بددين المتغيددرات، بعددد استحضددار االحتمدداالت المتوقعدددة 
هدددا سددداؤل عدددن قددددرة العلدددوم وأهليتهدددا فدددي تقرير المعرفدددة الفلسدددفية ت   واستشدددرافها، ولكنددده يشدددير إلدددى أن  

 (. 22: 2005ن )الكبيسي، بخضوع الكون للقواني
 ات فددددي المجدددداالت التاليددددةمددددفددددي توظيددددف الددددذكاء لقددددادة المنظ ستشددددرافهميددددة االأوتظهددددر  

 (: 152: 2001، البغداديو )الخفاجي 
 ومنتظم ءدارة التغيرات البيئية بأسلوب هادىإالتوقع في ه اعتماد. 
  ًألحدددات مسددتقبلية بديلددة واستشددعار  نجدداح القددادة فددي اعتمدداد السدديناريوهات بتقددديمها وصددفا

 .التغيرات البيئية في صورة قوية غير مرئية
 هدددداف حدددو تحقيدددق األن ةللقائدددد بتطدددوير اسدددتراتيجيات موجهددد تدددوفير طاقدددة اسدددتقرائية تسدددمح

 .االستراتيجية للمنظمة
 م اتهواالرتقداء بمعدرفتهم وخبدر  ،وتعزيدز خيداراتهم ،استيعاب القدادة للعمليدات المنظميدة الرئيسدة

 .العملية
 :Systems Thinkingتفكير النظم  .2

يعبدر عدن القددرة علدى توليدف دمددج العناصدر أكثدر مدن فصدلها إلدى أجددزاء ثدم تحليلهدا مدع بعضدها ثددم 
تقييمها مدن حيدت عالقتهدا بالكدل، والتركيدز علدى أسدلوب تفاعلهدا مدع بعضدها مدن حيدت نجاحهدا فدي 

 التفكير بالنظم يمثل القدرة على تركيب وتكامل ، كما أن  (Davis, 2002: 6) خدمة أهداف النظام
العناصر المتنوعة لفهم كيفية تفاعلها مع بعضها البعض للوصول إلى أهدداف المنظمدة، بحيدت يدتم 
دراسدددة األجدددزاء مدددن حيدددت عالقتهدددا بالكدددل، وتقييمهدددا مدددن حيدددت نجاحهدددا فدددي خدمدددة أهدددداف النظدددام 

(Maccoby, 2004: 3) . 
 :Haines, 2007)كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي في كونه يهيئ اآلتدي وتبرز فوائد تفكير النظم 

84-85): 
 لمجابهة تعقيدات البيئة. للتفكير االستراتيجي وأسلوب   طار  إ 
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  طريقة أفضل لتعليم أشياء جديدة بسهولة أكبر وبدافتراض ثبدات القواعدد األساسدية مدن نظدام
 آلخر.

  التكامددل االسددتراتيجي لنفكددار الجديدددة ضددمن طريقددة أجدددى للددتعلم واكتسدداب المعرفددة بصدددد
 بيئة النظم وحركيتها.

  رؤية أوضح، وتقييم أدق لمجريدات األحددات فدي المنظمدة والعالقدات بدين أنظمتهدا، والنتدائج
 المتمخضة عن تلك العالقات.

  طريقددة أفضددل البتكددار االسددتراتيجيات الكفيلددة بتجدداوز المشددكالت المعقدددة وتفعيددل التغيددرات
بقاء الرؤى واألهداف حية في جميع األوقات.  االستراتيجية، وا 

 الفرصة لمشاركة )األفراد، وفرق العمل( في تحليل جذور المشكالت ذات األثر البعيد األمدد 
 في المنظمة، وتقليل اآلثار السلبية الناجمة عنها.

 ين مديريها.وسائل اتصال حديثة بين أقسام المنظمة، ونظام متقدم من التفكير النقدي ب 
 :Future Visioningالرؤية المستقبلية  .3

عدددن  صدددورة لشدديء لدددم يددتم اختبدداره كددداماًل، بعيددًدا تعبددر الرؤيددة عدددن قدددرة الفدددرد علددى تشددكيل 
مصطلح الدتكهن الدذي يشدير إلدى قددرة الفدرد علدى رؤيدة التطدورات قبدل حددوثها، والدذي يدرتبط بشديء 

الواضددحة عنصددر  االسددتراتيجيةالرؤيددة  إن   ،(Haines, 2004: 3)حصددل سددابقًا وينتظددر نتيجتدده 
دون اتخداذ مفهدوم مسدتقبلي للعمدل التجداري، أي مدا سدوف يحتاجده  االسدتراتيجيةضروري في القيدادة 

ءهددا وأنددواع حدداالت السددوق طويلددة  عددن أنشددطة العمددل التددي يجددب السددعي ورا  إرضدداء العمددالء، فضدداًل 
رها إلنشائها وتطوي منظمةالتي تسعى ال منظمةال األجل التي يجب بناؤها مقارنة بالمنافسين، ونوعية

ة باطالع اإلدارة العليا على الطريق والتوجه، مع اإلجابدة علدى األسدئل منظمةوتحدد تخطيط مسار ال
ه؟ لى أين سوف تتحرك؟ ما طبيعة التغييرات المقبلة في هذا المجال التجاري الذي نعمل فيدإ :اآلتية

 ن  ا  و  ،الحدددالي؟ منظمدددةحددددثها مثدددل هدددذه التغيدددرات علدددى عمدددل المدددا طبيعدددة االختالفدددات التدددي سدددوف ت
تكوين الرؤية االستراتيجية وصياغتها ال يعتمد فقط على وجود تددريب ذهندي يهددف لصدياغة شدعار 

 ن  أ منظمددةا علددى التفكيددر الحددذر فددي االتجدداه الددذي يجددب علددى العددد تدددريبً ه يُ ن ددإ، بددل منظمددةجددذاب لل
ويتضدددمن هدددذا األمدددر تحديدددد مجددداالت السدددوق التدددي ُيشدددار ك فيهدددا،  تتجددده إليددده لكدددي تحقدددق النجددداح،  

علدددى المسدددار االسدددتراتيجي السدددليم،  وااللتددزام باتبددداع هدددذا المسدددار المدددؤدي لتحقيدددق  منظمدددةووضددع ال
 األهداف ويكدون للمدديون ثدالت مهدام متميدزة فدي تكدوين الرؤيدة االسدتراتيجية وصدياغتها وجعلهدا أداة

 (.1289: 2015، عمرانوهذه المهام هي )،تراتيجي إعداد مفيدة للمعمار االس
 منظمددةالتوصددل إلددى مضددمون رسددالة مسددتهدفة توضددح األعمددال التجاريددة التددي تقددوم بهددا ال 

 ومكانتها أو وضعها في الوقت الحالي. منظمةا وتوضح كيان الحاليً 
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  يجدب استخدام مضمون الرسالة المستهدفة كأساس لتحديد مسار طويدل المددى، واختيدار مدا
 .تتبعه أن   منظمةاالستراتيجي الذي يجب على ال االتجاه إليه وتخطيط المسار

 التعبير عن الرؤية االسدتراتيجية بألفداظ بسديطة ومثيدرة، تزيدد مدن مددى االلتدزام علدى مسدتوى 
 الشركة بأكملها.

ة ويبدددرز دور الرؤيدددة االسدددتراتيجية كأحدددد أبعددداد الدددذكاء االسدددتراتيجي للقدددادة النددداجحين بداللددد 
(Fiora, 2003: 2164: 2001والبغدادي،  ؛ الخفاجي:) 

 حاور تحدد نطداق عمدل القدادة، فضداًل كونها مع كل من )إدارة التغيير، والثقافة، والهيكل( م 
ر محاور القيادة االستراتيجية، وهدي مدع التفكيدر االسدتراتيجي مدن سدمات المددي ها أحدُ عن أن  

 االستراتيجي.
  كل من )العمل المعرفي، ورأس المال الفكري( من قبل قادة ذوي مجابهة التحديات في إدارة

 خيال فائق، والتكيف مع التحديات الحاسمة المحيطة بالمنظمة.
   الرؤى الجديدة تعد مفتاحًا للنجاح في عمليات التغيير االستراتيجي. إن 
   منظمدات هم غايتها، فضاًل عن رصدد تحركداتهم بدين التوفيرها تصور من زبائن المنظمة ألن

وتلمددس رضدداهم عددن منتجدداتهم أو خدددماتهم، وتشددكيل رؤى جديدددة عددنهم واإللمددام بالتقنيددات 
 الجديدة في خدمتهم.

 :Partnershipالشراكة  .4
إقامة تحالفدات اسدتراتيجية مدع منظمدات  إجادته في على كس قدرة القائد الذكي استراتيجًياتع 
 اونية وتحالفات أو اندماجات مدع منظمدات أخدرىتع ت، أي رؤية شاملة للشراكة بإبرامه اتفاقياأخرى

، وهندا يتحددد دور المنظمدات فدي االرتقداء (Maccoby, 2001: 2)فدي صدورة شدبكات اسدتراتيجية 
 (:152: 2010، وذلك كونها )صالح، ادة المنظمات بقدرات ق
 لى تحسين كفاءة الشركاء واشتراكهم فديإاتجاهات التنظيم المعاصرة التي تمهد السبيل  أحد 

 لى تعاون.إأداء المهمات وتقليل التكاليف وتحويل تنافسهم 
 التددأقلم مددع تحددديات البيئددة المضددطربة، واقتندداص الفددرص الناتجددة عددن التطددورات  حددد آليدداتأ

 التكنولوجية، وضمان انسيابية الخبرات واألفكار بين الشركاء.
 سدواق الجديددة، لمدواد الندادرة وفدي تهديددات الددخول إلدى األإطار عمل تعاوني للتشارك فدي ا

 وكذلك التكيف مع البينة المتغيرة.
  اإلبداع في حدل المشدكالت، والتفدوق  خدمتهم، معُتشبع حاجات المستفيدين وتوسيع نطاق(

 .منظمةم تحقيق قيمة أكبر ألطراف الفي األداء، ودعم االستثمار الطويل األمد( ث
 المنظمدددي وتقليدددل المخددداطرة الناتجدددة عدددن تصدددنيع المنتجدددات الجديددددة  تدددتخلص مدددن الجمدددود

 وتسويقها.
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 :Motivationالدافعية  .5
عبددر عددن الفعددل الددذي يدددفع الفددرد إلددى تبنددي وجهددة نظددر مالئمددة إلنجدداز العمددل المكلددف بدده تُ  

كذلك تحفيز العواطف ورغبات الفرد لحثده علدى القيدام ، (Maccoby, 2001: 3)على نحو  ُمرض  
وتجد دوافع الفرد في هيئدة سدلوك يعبدر عدن امتدداده لبدذل مجهدودات تمكنده مدن تحقيدق  ،بعمل معين

فددي آن واحددد، وأدائدده لعملدده ثددم إشددباع مددا يشددعر بدده مددن نقددص فددي حاجاتدده مددن العوائددد   عددد ة أهدداف
لشعوري وا االستراتيجي بالذكاءينالمادية والمعنوية المتحققة نظير أدائه بما يؤشر أهمية تمتع القائد 

توظيدددف الدددذكاء الشدددعوري )فهدددم الدددذات، وضدددبط الدددنفس، والدددتقمص العددداطفي( مدددع و فدددي آن واحدددد، 
افهم عناصددر الددذكاء االسددتراتيجي السدديما )الدافعيددة( إليجدداد قيددادة متفوقددة تشددعر بنوايددا العدداملين وأهددد

-190: 2010، وآخدددرون )صددالح وتبنددي أفضددل التصددورات عددنهم واالرتقددداء بفاعليددة هددذا العنصددر
191.) 

حدثهم العداملين و  دفدع وتحفيدزقدرة القادة الذين يتمتعون بذكاء اسدتراتيجي علدى  هاالدافعية بأن  وتعرف 
: 2015)عمدددران،  ورفدددع روح الحمددداس لدددديهم مدددا يجعدددل المنظمدددة تحقدددق ميدددزة تنافسدددية ،علددى العمدددل

 بوصددفها مثيددرات تقددععددد، تبددرز ضددرورة تقددديم الحددوافز للعدداملين ولالرتقدداء بفاعليددة هددذا البُ  .(1290
خددارج كيددان العدداملين وتدددفعهم للعمددل وااللتفدداف حددول هدددف عددام يجمعهددم ويوجدده سددلوكهم، ويغددرس 
ة فيهم الشعور بالمسؤولية والبحت عن عناصر الدفع الذاتي في داخلهدم، وهدذا مدا ينمدي فديهم المبدادر 

ر الدددذي يمارسددده الدددذكاء ثدددم األيمدددان بدددأداء مدددا يدددوجههم قدددادتهم إلنجدددازه مدددن أعمدددال، وهندددا يبدددرز الددددو 
االسدددتراتيجي مدددن خدددالل عنصدددر الدافعيدددة فدددي ترسددديخ السدددمات القياديدددة مدددن جهدددة، واالرتقددداء بدددأداء 

 العاملين والمنظمة من جهة أخرى.
 

 ملخصال
 

ُيعددد مددن أبددرز الددذكاء االسددتراتيجي  التطددرق إليدده فددي المبحددت يمكددن اسددتخالص أن   مددن خددالل مددا تددم    
السددمات التددي تميددز المدددير المسددتنير المبدددع، حيددت يجعددل القائددد الددذي يتصددف بدده ذا مخيلددة واسددعة، ويتسددم 

وتددده قبدددالعلم، وبالمهدددارتين الفكريدددة والتحليليدددة، ويعتمدددد علدددى العقدددل والفكدددر والمعرفدددة بدددداًل مدددن اعتمددداده علدددى 
بنداء تيجي فدي تطدوير قددرة المنظمدة باعتبداره أداة لويبدرز دور الدذكاء االسدترانجاز مهام عمله. إالعضلية في 

ة ويسداعد فدي بنداء الدذاكرة للمنظمد ، منظمات األعمال في المسدتقبل، وهدو عامدل لتطدوير االبتكدار والمنافسدة
مدل إلددى أخدرى أكثددر هيكليددة عنددما يجعددل قدادة المنظمددات يتحولددون مدن العمليددات غيدر المنهجيددة فددي أداء الع

 فر الكفايددةالددذكاء االسددتراتيجي يقدددم بيانددات تحليليددة متكاملددة وقدددرات إلدارة البيانددات ويددو  ، كددذلك فددإن  وتنظيًمددا
اسدددتعراض مفهدددوم الدددذكاء االسدددتراتيجي  إلدددى ذلدددك تدددم   والفاعليدددة التدددي تتطلبهدددا المنظمدددات المنافسدددة. إضدددافةً 

ي. الددذكاء االسددتراتيجوأهميتدده، وأهدافدده، ومبادئدده وخصائصدده، وخصددائص القددادة األذكيدداء اسددتراتيجًيا وأبعدداد 
 شاء اهلل في المبحت التالي. وعليه، سيتم تناول موضوع الميزة التنافسية إن  
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 المبحث الثاني 
 الميزة التنافسية 2.2

 تمهيد:
تبقددى علددى قيددد الحيدداة إلددى أبعددد مدددى ممكددن،  تحدداول منظمددات األعمددال علددى اخددتالف أنواعهددا، أن  

عدن كدل مدا  إلدى البحدت جميدع منظمدات األعمداللدذا تسدعى  والسبيل إلى ذلك هو بامتالكها ميزات تنافسية.
لدددى اقتدددراح الكثيدددر مدددن البددددائل، أليميزهدددا عدددن المنافسدددين ا خدددرين خاصدددة فدددي ظدددروف المنافسدددة الشدددديدة، وا 

د نحو تحقيق التميز. وعليه سيتم في هذا المبحدت اسدتعراض تعريدف للوصول إلى البديل المناسب الذي يقو 
، أندددواع الميدددزة التنافسددديةمحدددددات و الميدددزة التنافسدددية، و  ومصدددادر الميدددزة التنافسدددية، وبيدددان أهميدددة وخصدددائص

 .دور الذكاء االستراتيجي كسالح تنافسييزة التنافسية، و للم منظماتومعوقات اكتساب ال
 

 تنافسية: تعريف الميزة ال 1.2.2
من خالل استعراض الباحت عدد من الكتابات والبحوت التدي تناولدت دراسدة الميدزة التنافسدية، يمكدن 

 عرض بعض المحاوالت الخاصة بتعريف الميزة التنافسية وعلى سبيل المثال:
 لميزة التنافسيةلتعريف ا (: يوضح إسهامات الباحثين2.2جدول رقم )

 التعريف المؤلف م

 40: 2000العلي،  .1
القدرة على تحقيدق حاجدات المسدتهلك أو القيمدة التدي يدتم الحصدول 

ومثددال ذلددك قصددر فتددرة التوريددد أو الجددودة ، عليهددا مددن ذلددك المنددتج 
 .العالية للمنتج

2. Macmillan & 
Tamesm 2000: 89 

الوسددديلة التدددي تسدددتطيع منظمدددة األعمدددال مدددن خاللهدددا الفدددوز علدددى 
 المنافسين. 

 104: 2001السلمي،  .3

مجموعددة المهددارات والتكنولوجيددات والمددوارد والقدددرات التددي تسددتطيع 
 اإلدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين أساسيين، أحددهما: إنتداج
قدديم ومنددافع للعمددالء أعلددى ممددا يحققدده المنافسددون. واآلخددر: تأكيددد 

 حالة من التميز واالختالف فيما بين المنظمة ومنافسيها.

 12: 2004 الخماس، .4

تمثدددل قددددرة المنظمدددة علدددى خلدددق قيمدددة فريددددة أو مميدددزة للزبدددائن فدددي 
سوق محددة ولمدة طويلة نسدبيًا نابعدة مدن االسدتراتيجيات المعتمددة 
فيهدددا، لمدددا تملكددده مدددن مدددوارد يصدددعب علدددى المنافسدددين الحددداليين أو 
المدددددرتقبين تقليددددددها أو تطدددددوير سدددددماتها لالسدددددتفادة منهدددددا، لتكلفتهدددددا 

 .صعوبة معرفة مقوماتها وأسرارهاالمرتفعة أو 
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 1التعريف المؤلف م

 3: 2007داودي وآخرون،  .5
قدرة المنظمة على صياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تجعلها في 
 مركز أفضل بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة في نفس النشاط.

 290: 2010الحواجرة،  .6

تنافس الغيدر مدن خاللهدا بطريقدة  المجاالت التي يمكن للمنظمة أن  
أكثدددددر فاعليدددددة، وهدددددي تمثدددددل نقطدددددة قدددددوة تتسدددددم بهدددددا المؤسسدددددة دون 
منافسدديها فددي أحددد أنشددطتها اإلنتاجيددة أو الخدميددة أو التسددويقية، أو 

 فيما يتعلق في مواردها البشرية، أو الموقع الجغرافي لها.

 168: 2012داسي،  .7
ر المنافسددة فددي ظدددل القدددرة المسددتمرة علدددى مواجهددة مختلددف مصددداد

األمر الدذي يتطلدب تحقيدق األفضدلية التنافسدية التدي  ؛محيط متغير
 تمكن من الحفاظ على هذه المقدرة التنافسية واستمرارها.

 139: 2012الزهراني،  .8
هي المصدر الذي يعزز وضع المنظمدة التنافسدي فدي السدوق، بمدا 

تقليدها، وتحقق تمتلكه من موارد وكفاءات يصعب على المنافسين 
 لها األرباح االقتصادية وتزيد حصتها السوقية.

 116: 2014، يوبياأل .9

قدرة المنظمة على تقديم قيمة متفوقة للعمالء، من خالل توليد 
ا عيً نو  االموارد والقدرات الداخلية الفريدة، والتي تعطي المنظمة تفوقً 

نتائج عالية وأفضلية على المنافسين وبالتالي تتيح لها تحقيق 
 األداء.

10. 
: 2015عجعج والعبادي، 

7 

قدددرة المنظمددة علددى توليددد خدددمات أو منتجددات متميددزة مختلفددة عددن 
بقيددة المنافسددين، وبشددرط أساسددي أن يصددعب احتوائدده أو تقليددده مددن 

 قبل المنافسين.
 الباحت باالعتماد على الدراسات السابقة. جرد بواسطةالجدول 

  
 ستهلكينالميزة التنافسية هي القدرة على تحقيق رغبات الم السابقة أن   التعريفاتيتبين من خالل 

حقيقه، األساسي الذي تسعى المنظمة لت يعتبر الهدف   ؛ فإرضاؤهباعتبار أن المستهلك هو الحكم في السوق 
ر ا يقدمه المنافسون في الومنه فالميزة التنافسية تعني تقديم منتجات أو خدمات متميزة عم   ضاء سوق وا 

نافس الزبائن بشكل يختلف أو يزيدد عنهم، وتستطيع المنظمة تحقيق التميز من خالل وضع استراتيجية للت
 مبنية على نتائج التحليل الداخلي والخارجي للبيئة المحيطة بها.

حقيق تمة على قدرة المنظها: بأن   إجرائي ايزة التنافسية على ما سبق يعرف الباحث الم اوترتيب  
جاح نيعكس  أهدافها المتمثلة بالبقاء واالستمرارية، من خالل استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية مما

 المنظمة.
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 أهمية الميزة التنافسية:  2.2.2
القاعدددة األساسددية التددي يرتكددز عليهددا أداء  (Competitive Advantage)تمثددل الميددزة التنافسددية 

 ا بالمنافسدددينًسددفددي جميددع المجددداالت قيا اا تنافسددديً منظمددات األعمدددال سددبقً تمتلددك  در أن  المنظمددات، ومددن الندددا
ة التنافسدي الميدزة لمحدودية موارد المنظمدة، وهيكلهدا التنظيمدي، وثقافتهدا واسدتراتيجياتها. إال أن انظرً  ؛اآلخرين

 لنجاح المنظمات. اتعتبر مفتاحً 
دية التدي لمواجهدة التحدديات االقتصدا اأساسديً  اوتنميتها، منطلقً  منظماتتنافسية للويعتبر بناء القدرة ال

 منظمدداتمددن خددالل أن ال منظمددةأهميددة الميددزات التنافسددية لل ، وبشددكل عددام تتجسدددح المددواردتفرضددها عليدده شدد
 (:118: 2014)األيوبي، 

  ًة.وأفضلية على المنافسين، وبالتالي تتيح لها تحقيق نتائج أداء عالي اا وكميً ا نوعيً تعطي تفوق 
  ًامعً  االثنينما تقدمه للعمالء أو األداء أو في قيمة  في اتفوق. 
  تسددداهم فدددي التدددأثير اإليجدددابي فدددي مددددركات العمدددالء، وبددداقي المتعددداملين معهدددا وتحفيدددزهم السدددتمرار

 وتطوير التعامل.
 .تتابع التطور والتقدم على المدى البعيد لكون الميزات التنافسية تتسم باالستمرارية والتجدد 
  وقدرتها وجداراتها منظمةتنافسية مستندة على موارد الالداخلية لكون الميزات التزيد عملياتها. 

، تهامخرجا وجودة أصبح اليوم ُيقاس بنوعية وتقدمها منظمةمعيار نجاح أي  مما سبق نستنتج، أن  
ياة يه في حالميزة التنافسية يأتي من الدور الحاسم الذي تؤد إلىأهمية التعرف  واتساقًا مع ما تقدم فإن  

 الكليات، باعتبارها العنصر االستراتيجي الحرج الذي يقدم لها فرصة جوهرية.
 

 خصائص الميزة التنافسية:  3.2.2
تُفهددم فددي إطددار منظددور صددحيح وشددمولي ومسددتمر، لددذلك  خصددائص المزايددا التنافسددية يفتددرض أن   إن  

دريس، ؛ 138: 2005الزعبي، هذه الخصائص باآلتي )يمكن تجسيد   (:356: 2007بني حمدان وا 
   السددبق علدددى المدددى الطويدددل، ولدديس علدددى  منظمدددةتحقددق ال تكددون مسدددتمرة ومسددتدامة بمعندددى أن   أن

 المدى القصير فقط.
   الداخلية من جهة المنظمةرجية من جهة وقدرات وموارد تكون متجددة وفق معطيات البيئة الخا أن 

 أخرى.
   تكون مرنة بمعنى إمكانية إحالل ميزات تنافسدية بدأخرى بسدهولة ويسدر وفدق اعتبدارات التغيدرات أن 

 من جهة أخرى. منظمةالحاصلة في البيئة الخارجية أو تطور موارد وقدرات وجدارات ال
   تحقيقهددا فددي منظمددةى اليتناسددب اسددتخدام هددذه الميددزات التنافسددية مددع األهددداف والنتددائج التددي تددر  أن 

 المد يين: القصير والبعيد.
   وهددذه  مختلفددة، الميدزات التنافسددية تتسدم بالنسددبية مقارندة بالمنافسددين أو مقارنتهددا فدي فتددرات زمنيدة إن

 عن فهم الميزات في إطار مطلق صعب التحقيق. منظمةالصفة تبعد ال
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   ة عندما يتم تطويرها وتجديدها.تتحقق الميزة التنافسية لمدد طويلة بحيت ال تزول بسرع أن 
   ألنشطتها أو في قيمة ما تقدمه للعمالء أو كليهما. منظمةتنعكس على كفاءة أداء ال أن 
   در  أن  وتحفزهم للتعامل معها. منظمةاكهم لنفضلية فيما تقدمه التؤدي للتأثير في العمالء وا 

خصددائص الميدزة التنافسددية كثيددرة ومتنوعددة، وتددأتي مددن مصددادر  بنداًء علددى مددا تقدددم، يددرى الباحددت أن  
ملها أو على القيام بأعمال مختلفة ال يستطيع المنافسون ع منظمةمتعددة، لذلك تجسد الميزة التنافسية قدرة ال

 ُتحقدق منظمداتالميدزات التنافسدية فدي ال عمل أشياء مماثلة للمنافسين بصدورة أفضدل وأحسدن، وهدذا يعندي أن  
تدركن إلدى ميدزات وخصدائص  منظمداتخيدارات ال الل إقناع العمالء والمنافسين واألطراف األخدرى بدأن  من خ

 تنفرد بها، أو ال يستطيع اآلخرون مجاراتها في هذا التفرد من الميزات والخصائص.
 
 : ةالميزة التنافسي مصادر 4.2.2
نظددًرا العتمادهددا علددى مددوارد المنظمددة لمفهومهددا متنوعددة ومتعددددة وكثيددرة؛ المزايددا التنافسددية مصددادر  إن  

 :Pitts & Lei, 1996)العام والواسع، وما تتيحه البيئة الخارجية للمنظمة من مجاالت تتفوق فيها، وهدي 
70):  
 العوامددل األساسددية: مثددل  ،المصددادر الداخليددة المرتبطددة بمددوارد المنظمددة الملموسددة وغيددر الملموسددة 

ة وغيرهدددا. كدددذلك قدددد تتدددأتى الميدددز ، األوليدددة، قندددوات التوزيدددع، الموجدددودات ل نتددداج، الطاقدددة والمدددوارد
ودات التنافسية من النظم اإلدارية المستخدمة المطورة، أساليب التنظيم اإلداري، طرق التحفيز، مرد

 البحت والتطوير واإلبداع، المعرفة.
  المصددادر الخارجيددة، وهددي كثيددرة متعددددة وتتشددكل مددن خددالل متغيددرات البيئددة الخارجيددة وتغيرهددا ممددا

المنظمة وتستفيد منها، كظروف العرض والطلدب يؤدي إلى إيجاد فرص وميزات يمكن أن تستغلها 
 على المواد األولية، المالية، الموارد البشرية المؤهلة وغيرها.

 تنافسددية مددن خددالل خياراتهددا االسددتراتيجية الخاصددة بالتكامددل األفقددي يمكددن للمنظمددة أن تتبنددى ميددزة 
 والعمودي والتنويع والتحالفات االستراتيجية والعالقة مع األخرين.

 محددات الميزة التنافسية: 5.2.2
تيح يذلك  تستدعي الحيازة على ميزة أو مزايا تنافسية، التعرف إلى المحددات التي ُتستمد منها ألن  

 الجهود نحو أهداف واضحة، ويؤدي بدوره إلى وفورات في الوقت والجهد والمال.تصويب 
سين وتح نظماتفسي تساهم في تطوير أداء المركائز استراتيجية للنظام التنا (porter)لقد حدد 
وسواء من خالل التخطيط الواعي أو الصدفة  ،الناجحة والمزدهرة جميعها منظماتال أن   بيئة عملها، وأكد  

 ,Porter) أو اإلجراءات العارضة، تستحدت لنفسها استراتيجية إجمالية تنافسية ألمر من األمور التالي
1990: 125): 

 الريادة في مجال التكاليف المنخفضة. .1
 التميز. .2
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 التركيز على التكاليف المنخفضة. .3
 التركيز المتميز. .4

ع ع بموقالتي ال تتمت نظماتمعظم الم لبحوت يدلنا على أن  الكثير من أدبيات ا يضاف إلى ذلك أن  
 التي تنهج في الوقت ذاته استراتيجية التكاليف المنخفضة تالمنظمااتيجي واضح في السوق )أو استر 

ولي )را من منافسيها اين هذا وال ذاك( ستكون أقل نجاحً ها عالقة في الوسط، ال بوالتميز، بمعنى أن  
 (.162: 2007وشيرمان، 
نجاح و في تنافسية  مهماً ا التي تحدت بمحض الصدفة تؤدي دورً األحدات العفوية أو التلقائية إن  

 اب تقع خارج إطار قوة الدولة أيضً ها في الغالإن  كثير من المنظمات بالرغم من ضآلة أثرها، حيت أ
في الوضع  وسيطرتها. وتأتي أهمية الصدفة فيما ينتج عنها من خلق فجوات أو تغيرات بحدوت تغيرات

 التنافسي.
ات مهم تدخل الحكومة في زيادة القدرة التنافسية للخدم ( أن  173: 1999، الهزايمةزغلول و ويرى )

ءات اإلجرامن خالل توفير خدمات البنية التحتية المساندة للقطاعات الخدمية، إتباع السياسات االقتصادية و 
درة زة للقمة والمعز ئالمنظمة لبيئة االستثمارات المالت اإلدارية، وكذلك وضوح وشفافية القوانين والتشريعا

 ة.افسية لمختلف القطاعات االقتصاديالتن
مثل: وضع شروط على اإلنتاج أو تقديم  عدة تدخل الحكومة قد يأخذ أشكال ويرى الباحت أن  

وانين الخدمات، أو تغيير السياسات ومنها التعليمية، وقوانين حماية المستهلك، والسياسة الضريبية، وق
 االحتكار، وغيرها.

ي متكامل لمحددات الميزة التنافسية تعمل كنظام ديناميك المهمة الخاصية  ن  إفبناًء على ما سبق، 
، وتتشابك كل المحددات مع بعضها البعض، فكل محدد يؤثر ويتأثر بالمحددات األخرى من خالله تتفاعل

من تحقيق ميزة تنافسية  منظماتوجاءت مواتية كلما تمكنت الوكلما استوفيت جميع هذه المحددات 
ير غ دداتديناميكية ومطردة، ونجحت في المنافسة المحلية واإلقليمية والعالمية. أما عندما تكون هذه المح
لميزة ا ن  ال فإمدعمة ومحفزة الستمرارية الميزة التنافسية فقد تؤدي إلى تآكلها وتدهورها، فعلى سبيل المث

 في خلق وتنمية مستوى األداء لديها منظمةتتدهور عندما تفشل إدارة ال ما قد منظمةالتنافسية في 
خصصة للموارد البشرية، أو عدم سواء تمثل ذلك في تدهور المهارات المت ،بالمعدالت المرغوب فيها

 األخرى، وهكذا بالنسبة لباقي المحددات. منظماتحت العلمي وغيره مقارنة بالاالهتمام بالب
خالل متغيرين أو مة تتم من ( أن محددات الميزة التنافسية للمنظ87-86: 1998، ويرى )خليل

 ا:، هممهمينبعدين 
 البعد األول: حجم الميزة التنافسية:

للميزة التنافسية سمة االستمرارية إذا أمكن للمنظمة المحافظة على ميزة التكلفة األقل أو إذا يتحقق 
ما كانت الميزة أكبر تطلبت مجهودًا أكبر تميزت منتجاتها في مواجهة المنظمات المنافسة، وبشكل عام، كل  
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ة لدورة حياة المنتجات الجديدة، من المنظمات المنافسة للتغلب عليها أو تحديد أثرها. وكما هو الحال بالنسب
(. فمرحلة التقديم 5دورة حياة على الغرار نفسه، كما هو موضح في الشكل رقم ) اللميزة التنافسية أيضً  فإن  

تعقبها مرحلة التبني من قبل المنظمات المنافسة، ثم مرحلة الركود في حالة قيام المنظمات المتنافسة بتقليد 
 ومحاولة التفوق عليها. ومحاكاة الميزة التنافسية

دعيم توأخيرًا، تظهر مرحلة الضرورة وبمعنى الحاجة إلى تقدم تكنولوجي جديد لتخفيض التكلفة أو 
ية أو الحال ال األمرين. ومن هنا تبدأ المنظمة في تجديد أو تطوير أو تحسين الميزةميزة لتميز المنتج أو ك  

 ستهلك أو العميل.ق قيمة أكبر للمتقديم ميزة تنافسية جديدة تحق

 
 .        * الميزة في شكل تكلفة نسبية أقل و/ أو سعر مرتفع

 دورة حياة الميزة التنافسية: (1.2شكل رقم )
 (86: 1998، )خليلالمصدر: 

 
 نطاق التنافس أو السوق المستهدف البعد الثاني:

ن   اتسدداع نطدداق النشدداط  هددو مدددى اتسدداع أنشددطة وعمليددات المنظمددة بغددرض تحقيددق مزايددا تنافسددية. وا 
وفددورات فددي التكلفددة قددد تميزهددا عددن  (Cost Leadership)علددى مدددى واسددع يمكددن المنظمددة مددن تحقيددق 

 ومن ذلك االستفادة من تسدهيالت إنتداج مشدتركة، وخبدرات فنيدة واحددة، واسدتخدام نفدس ،المنظمات المنافسة
الضددددددديق         منافدددددددذ التوزيدددددددع لخدمدددددددة قطاعدددددددات أو منددددددداطق مختلفدددددددة. ومدددددددن جاندددددددب آخدددددددر، يمكدددددددن للنطددددددداق 

(Narrow Market)  تحقيددق ميددزة تنافسددية بتركيزهددا علددى قطدداع سددوق معددين وخدمتدده بأقددل كلفددة أو تقددديم
 خدمة مميزة له.منتج أو 

ه يمكن للمنظمة تحقيق سمة االستمرارية لميزاتهدا التنافسدية مدن الناحيدة مما سبق، يستنتج الباحت أن  
نددت مددن الحفدداظ علددى ميددزة التكلفددة األقددل أو تميددز المنددتج فددي مواجهددة المنظمددات المنافسددة. النظريددة، إذا تمك  

 الضرورة التقليد التبني التقديم

 (1ميزة تنافسية )
 (2ميزة تنافسية )

 المراحل

 حجم الميزة التنافسية
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كانددت هنددداك جهددود معتبددرة تبددذل مددن طدددرف إذا  ايددق ذلددك مدددن الناحيددة العمليددة خصوًصددولكددن يصددعب تحق
التنافسددية تمتددداز المنظمددات المنافسددة للتغلددب علددى تلدددك الميددزة أو تحييددد أثرهددا، إضددافة إلدددى أن تلددك المزايددا 

 ا يشهده مجال األعمال في عصرنا هذا من ابتكارات مذهلة في إحدات التغييرات.م  ل   ابقصر عمرها نظرً 
 

 أنواع الميزة التنافسية:  6.2.2
فسدة المنا منظمداتشدياء مختلفدة ال تسدتطيع البعمل أ المنظمةزة التنافسية تجسد إمكانية كون المي إن  

أن الميدزات  عملها أو عمدل أشدياء مماثلدة للمنافسدين بطدرق مختلفدة متفدردة أفضدل وأحسدن مدنهم، فهدذا يعندي
 ةمنظمداألخرى بدأن خيدارات الاألطراف تتحقق من خالل إقناع العمالء والمنافسين و  منظماتالتنافسية في ال

دريسمجاراتها في هذا التفرد )ال االخرون تركن إلى ميزات تنفرد فيها وال يستطيعُ   (.311: 2009، غالبي وا 
، فديمكن اإلشدارة إلدى بعدض هدذه ويمكن استعراض أهم أنواع المزايدا التنافسدية فدي منظمدات األعمدال

 (.3.2يعرضها جدول رقم ) األنواع، وكما
 

 (: يوضح أنواع المزايا التنافسية وفق ما ورد لدى الباحثين3.2رقم )جدول 

 الباحثون
 أنواع الميزة التنافسية

سرعة  اإلبداع جودة كلفة
 تسليم مرونة تميز االستجابة

  *  * * * * 2017الحوراني، 
   * *  * * 2014األيوبي، 
 * *   * * * 2010العطار، 
 *   * * * * 2010رؤوف، 
   * *    2010الفيومي، 

   * *   * 2009الصراف والخوالدة، 
Davies, et al, 2003 * *    * * 
Macmillan & Tampo, 
2000 

*    * *  

 الباحت باالعتماد على الدراسات السابقة. جرد بواسطةالجدول  
 

هدي و على متغيرات الدراسة التابعة سيقوم الباحت بشرح موجز لدبعض أندواع المزايدا التنافسدية،  ءوبنا  
 كالتالي:

وتعنددي تخفدديض تكلفددة إنتدداج أو تصددنيع السددلع والخدددمات، لددذا يمكددن تقددديم السددلع والخدددمات  الكلفــة: .1
تلك القددرة ( إلى مجموعة من العوامل التي تم20: 2008بسعر منخفض للعمالء. ويشير )الالمي، 
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، ومددنح قددةعلدى خفددض الكلفددة، وهدي: االسددتثمار األقددل مدن المددوارد، والنسددب المرتفعدة السددتغالل الطا
 أجور منخفضة مقارنة بالمنافسين، والبيع المباشر للمستهلك، وتخفيض عدد منافذ التوزيع، وغيرها. 

نجاحهددا التددي تسدعى إلددى الحصدول علددى حصددة سدوقية أكبددر كأسداس لتحقيددق  لمنظمداتا إن  
يمكدددن لهدددا تخفددديض  منظمدددةال إن  وتفوقهدددا هدددي التدددي تقددددم خددددماتها بكلفدددة أدندددى مدددن المنافسدددين لهدددا. 

عدددن التحسدددين الُمسدددتمر لجدددودة  الكدددفء للمدددوارد الُمتاحدددة لهدددا فضددداًل التكددداليف مدددن خدددالل االسدددتخدام 
 عدن مسداعدة فضداًل  ،لخفدض التكداليفساسًا مهمًا ذلك أالخدمات واإلبداع في تقديم الخدمة، إذ ُيعد 

سناد استر  المديرين   لتكون قائدة في مجال الكلفة. منظمةاتيجية الفي دعم وا 
يقصددد بددالجودة أداء األشددياء بصددورة صددحيحة، والجددودة كونهددا غايددة تعنددي جددودة السددلعة أو  الجــودة: .2

وتسددعى إدارة المنظمددات إلددى تقددديم سددلع وخدددمات تتميددز  ،الخدمددة كمددا هددي مدركددة مددن قبددل العمددالء
هدف الجودة حاجات العميل  كوني لجودة المطابقة للمواصفات بما يحقق رضا العمالء، ويجب أن  با

(. ولكدددن المفهدددوم التقليددددي للمطابقدددة للمواصدددفات ال 137: 2014الحاضدددرة والمسدددتقبلية )األيدددوبي، 
 لدى حاجدات العمدالء ورغبداتهم،يتفق مع المفداهيم المعاصدرة التدي تتطلدب التعدرف بصدورة تفصديلية ع

 (.110: 2001عن األطراف المستفيدة األخرى )محجوب،  فضاًل 
حة الجددودة ُتعددد مددن المزايددا التنافسددية المهمددة والتددي تشددير إلددى أداء األشددياء بصددورة صددحي إن  
ن  ، و عمددالءات تددتالءم مددع احتياجددات اللتقددديم خدددم  يرغبددون بالخدددمات بددالجودة التددي تلبددي عمددالءال ا 

اإلعدددالن، وهدددي الخصدددائص التدددي يتوقعونهدددا أو يشددداهدونها فدددي الخصدددائص المطلوبدددة مدددن قدددبلهم، 
ء التي ال تقدم خدمات بجودة تلبي حاجات ورغبات العمالء وتوقعاتهم ال تتمكن من البقا منظماتفال

 والنجاح في سلوك المنافسة.
علددددى االسددددتجابة لمتطلبددددات واحتياجددددات المسددددتفيدين مددددن  منظمددددةتعنددددي قدددددرة ال ســــرعة االســــتجابة: .3

دريدس،   منظمداتقامدت بعدض ال (. حيدت319: 2009الخدمات بالسرعة والوقت المحدد )الغدالبي وا 
يحددددد  مهدددم عامدددل المندددتج عدددد زمدددن تقدددديم بتطددوير عملياتهدددا بسدددرعة لالسدددتجابة لطلبدددات العمدددالء، ويُ 

 المنتجحساب تكلفة عملية تقديم  منظمةف، إذ يمكن للط بها من تكالي، وما يرتبالمنتج مستوى جودة
علددى األخطدداء المرتبطددة بهددا عددن طريددق قيدداس مقدددار زمددن حصددول العميددل علددى الخدمددة المطلوبددة 

 (.37: 2010)الفيومي، 
تكون  لتحقيق سرعة االستجابة بشكل متفوق أن   منظماته يتعين على اليرى الباحت أن  

شباع احتياجات عمالئهاقادرة على أداء المهام بشكل أف  وعندها ،ضل من المنافسين في تحديد وا 
 فسية.ولي العمالء قيمة أكبر لخدماتها، مما يؤدي إلى خلق التميز القائم على المزايا التنايُ س  
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 للميزة التنافسية: منظماتمعوقات اكتساب ال 7.2.2
، تحد ة عد عقبات منظمةباألمر السهل، فقد تواجه الن اكتساب الكلية للميزة التنافسية في بيئتها لن يكو  إن   

 :ومن بين هذه المعوقات نجد، من إمكانية اكتسابها لميزة تنافسية، وموقع تنافسي استراتيجي في السوق 
 المعوقات الداخلية: .1

ي فدي بيئتهدا داخدل الدولدة الواحددة، والتد  المنظمدةتعبر عن مختلف العقبات الداخليدة التدي تواجده 
 (:158-157: 2014نوجزها في ما يلي )األيوبي، 

ب قيدادة إداريدة ناجحدة، ممدا يعيدق التنميدة اإلداريدة، وقدد يظهدر العجدز هندا، وفدي غيداب اغي .أ
 القادة األكفاء القادرين على تنمية مهارات العاملين.

 نحرافات داخل المنظمة.عدم وجود رقابة إيجابية تسمح بالقضاء على اال .ب
 غياب الشفافية عند إزالة السلوكيات السلبية من أفراد داخل المنظمة. .ج
 القدرارات اتخداذتوفير المعلومات الضرورية والسريعة المساعدة في عملية عدم قدرة المنظمة  .د

 .وترشيدها
 .لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعدم مسايرة التطورات الحديثة نظمةعدم استخدام الم .ه

 المعوقات الخارجية: .2
التدي نجدد منهدا  ، و منظمدةتي تنتج عدن خدارج نطداق بيئدة التتعلق بمختلف العقبات الخارجية، ال

 ما يلي:
  .منافستها نظمةا، يصعب على أي مالميً وجود مؤسسات متحالفة ع .أ
  .والخدمات إلى التنافس المعرفيتحول التنافس من السلع  .ب
  .تحول المعايير الخاصة بالمواصفات من محلية إلى دولية .ج
  .عدم االلتزام بالمواصفات الدولية للجودة .د
  .ضعف أجهزة التعليم والتثقيف .ه
  .عدم االهتمام بالبحوت والتطوير .و

وطبيعتهدا  منظمداتالبيدرة علدى مسدتوى فلسدفة هدذه تواجه تحدديات ك المنظمات ، أن  مما سبق نستنتج
دارتها، والسبيل األهم لمواجهة تلك التحديات هو رف ة عدد اطمدن خاللدة نقد منظماتع القدرة التنافسية لهذه الوا 

 ، منها:
 منظماتخارجية وتأثيرها على الالوعي بالمتغيرات البيئة الداخلية وال. 
 اإلنتاجية المختلفة. العمل على بناء استراتيجي محكم قوامه الشراكة المميزة مع القطاعات 
 منظماتسوق وتأثيرها على الاإليمان بأهمية التعامل مع مفاهيم وآليات ال. 
 تدعم مستقبل الكليات ومكانتها العلمية والبحثية. منظماتناء ميزة تنافسية للاالهتمام بب 
 باحتياجات سوق العمل. المنظماتخالل ربط مخرجات  تحقيق الشراكة المجتمعية من 
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 تنافسي:كسحح  لذكاء االستراتيجيا ردو  8.2.2

برز هذا الدور في إطار توظيف هذا النمط من الذكاء في صياغة الخطط والسياسات المختلفة، 
ابه ت، وتجوفي عمليات التغيير والتطوير، واالرتقاء بمستوى األعمال في بيئة ديناميكية تعمل فيها المنظما

 (، ويساعد هذا الذكاء المنظمة في معرفة التغيرات74: 2010صالح وآخرون، التحديات المحيطة بها )
ات المنظمو وهذا يساعد في تشكيل الخيارات االستراتيجية،  ، التي قد تحدت في السوق، والتكنولوجيا الجديدة

ع ا لتوقتي تستطيع إدارة المعلومات واستخدامهالة هي المنظمات الالتي تمتلك عمليات ذكاء استراتيجي فع  
 (.15: 2015)محمد علي،  ات السوق المستقبلية والفرص بنجاح واالستجابة لهااتجاه

ذي المدير التنفي (Alden R. Tayor)وفي مناقشة أهمية الذكاء االستراتيجي كسالح تناسي أشار 
لتي المنظمات ا لشركة "الرؤية االستراتيجية"، وهي شركة متخصصة باستشارات الذكاء االستراتيجي، إن  

لك طر، لذتعتمد بشدة على الذكاء التنافسي التقليدي لحماية موقع قياداتها قد تعرض باليين الدوالرات للخ
ؤية ر ة إلى القادة قادة األعمال اليوم بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد فهم للحقائق وأحدات، فهم بحاج فإن  

 منظماتنوا من التحسب للتأثيرات التي ترمي إليها تلك الى يتمكفي دوافع المنافسة التخاذ القرارات حت  
تنافسي، حدت الالمنافسة لفهم التهديدات المحتملة على طبيعة أعمالهم. وليتخذوا القرارات االستراتيجية قبل ال

ي، )العبدل وُيعد الحصول على هذا النوع من الرؤية هو ما يوفره الذكاء االستراتيجي لقادة المنظمات
2011 :55-56) . 

ويركز الذكاء االستراتيجي بشكل أساسي على تحليل المنافسين وفهم أهدافهم المستقبلية 
ادل واستراتيجياتهم الحالية وفهم قدراتهم، ورسم تحركات المنافسين والزبائن االفتراضية من خالل تب

الخفاجي، طائي و لكترونية )الإللكترونية واالستفادة من الشراكات االستراتيجية بقواعد البيانات اإلالمعلومات ا
2009 :231.) 

 ملخصال
 

 ن  أن حيدت بدي  ، ميزة التنافسديةي هذه الدراسة وهو الالمبحت الثاني المتغير التابع ف في الباحتتناول   
الضددامن  هدديالميددزة التنافسددية  أمددر تحقيددق المنظمددة لميددزة تنافسددية أصددبح قضددية فددي غايددة األهميددة؛ ذلددك أن  

سددتدامة تحقيددق المنظمددة لهددذه الميدزة التددي تتمتددع بصددفة اال لتحقيدق البقدداء والربحيددة بالنسددبة للمنظمدة، غيددر أن  
عرض وقدد اسدت. ن لنا مددى أهميدة الدذكاء االسدتراتيجي فدي تحقيدق الميدزة التنافسديةليس باألمر الهين، وقد تبي  

 ومصدادر . كما تم بيان أهمية وخصائصميزة التنافسيةالتي توضح مفهوم ال تمجموعة من التعريفا الباحت
دور للميدددزة التنافسدددية، و  منظمددداتأندددواع الميدددزة التنافسدددية، ومعوقدددات اكتسددداب المحدددددات و الميدددزة التنافسدددية، و 

ي فدشداء اهلل  إن   ةالفلسدطينيات األدوية اول موضوع شركوعليه، سيتم تن .الذكاء االستراتيجي كسالح تنافسي
 ي.المبحت التال
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 المبحث الثالث 
 شركات األدوية الفلسطينية 3.2

 تمهيد:
عد صناعة األدوية في فلسطين من الصناعات التحويلية الواعدة؛ رغم الدور االقتصادي الهامشي تُ  

 لتوظيفواالذي تلعبه حالًيا، إذا ما قورنت بغيرها من الصناعات التحويلية في فلسطين، من حيت اإلنتاج، 
  ر.والتصدي

 وتلعب هذه الصناعة دوًرا أساسًيا في تأمين االحتياجات األساسية من األدوية للسوق المحلي
طاع بية وقالنسبة العظمى من اإلنتاج المحلي، يتم استهالكه محلًيا في سوق الضفة الغر  الفلسطيني؛ إذ إن  

الدوائية الفلسطينية، واقع الصناعات  الصناعاتنشأة وتطور في هذا المبحت  البحت ستعرضاو  .غزة
 حيت اشتمل على بيان التوزيع الجغرافي لشركات صناعة األدوية الفلسطينية، ، في فلسطين الدوائية

، عدد األصناف التي ينتجها المبيعات السنوي لشركات الصناعات الدوائية مبيانات رأس المال وحجو 
لمنافسة العوامل الرئيسة المحددة لنجاح اكما تم توضيح ، يةشركات صناعة األدوية الفلسطينية، سوق األدو 

 .في الصناعات المختلفة، والمشكالت التي تواجه الصناعات الدوائية في فلسطين
 

 :الصناعات الدوائية الفلسطينيةوتطور نشأة  1.3.2
كنتيجة لفصل االحتالل اإلسرائيلي الضفة  م(1967)بدأت صناعة األدوية في فلسطين بعد حرب 

ركات الغربية عن العالم العربي؛ حيت أغلقت الحدود، ومنع استيراد المنتجات الطبية )األدوية( من الش
ية أو األجنبية عن طريق المستوردين في األردن؛ وأصبحت المنتجات الوحيدة المتوفرة هي منتجات إسرائيل

 . (Kuttab & Sansur, 1983) منتجات استوردتها إسرائيل
ت ، وبكميات قليلة وبقدرات إنتاجية متواضعة، من حيم(1969)عام بدأ التصنيع الفعلي لندوية 

وفي منتصف السبعينات، ازداد عدد الشركات إلى تسعة؛ بسبب تزايد   التكنولوجيا والمهارات اإلنتاجية.
وقد شجع هذا التوسع سهولة الدخول لهذه   الطلب على األدوية، وارتفاع المردود المالي لالستثمار.

جراءات تسجيل األدوية.الصناعة، من حيت الحصول  ونتيجة لذلك، ارتفع عدد   على التراخيص الالزمة، وا 
ومنذ عام م(. 1995) عام اً صنف (800)؛ ووصل إلى م(1983)صنًفا عام  (691)األدوية المسجلة إلى 

ل ن خالبدأت السلطات الصحية التابعة ل دارة المدنية بإجراء الفحوصات المخبرية الفلسطينية م م(1982)
تبر صنًفا في هذه الفحوصات المخبرية؛ كما بدأ مخ (115)هد المواصفات اإلسرائيلي؛ حيت فشل حوالي مع

ت لم من العينا %(40) ن أن  ؛ وتبي  م(1982)جامعة بيرزيت بإجراء فحوصات مخبرية لندوية المحلية عام 
   .(5: 1999)مكحول،  تجت ز هذه الفحوصات
بدأت السلطات الصحية بإعداد متطلبات أساليب التصنيع الجيد، وعرضها  م(1986)وفي عام 

 .(Sansur, 1998) على شركات األدوية المحلية؛ وقد تجاوبت هذه الشركات مع هذا التوجه
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قد تم فوبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، بدأت وزارة الصحة بإعادة تسجيل األدوية المحلية؛ 
 (.6: 1999م( )مكحول، 1999) شركات المحلية حتى نيسانصنًفا لل (657)تسجيل 

يها ، التي تجر م(2010)حتى نهاية عام ي الفحوصات والتحاليل المخبرية "نسب نجاح األدوية ف إن  
من األصناف المفحوصة؛ وهي نسبة عالية جًدا تنافس  %(98الد )وزارة الصحة، تجاوزت ما نسبته 

 (.40: 2018كة، )بر  المنتجات الدوائية المستوردة
 

 في فلسطين: واقع الصناعات الدوائية 2.3.2
وعلى رأسها  ،  عدة ينفرد قطاع األدوية في فلسطين عن غيره من القطاعات االقتصادية بخصائص

ت الخصائص التي تتعلق بمجاالت االختراع والتطوير، وتستهدف هذه الصناعة غالًبا السوق المحلي، حي
%( من حجم 35.70( صنف من المنتجات الدوائية المسجلة والمصنعة محلًيا والتي تشكل )1161يوجد )

لمجال عة شركات رئيسية في هذا اسوق األدوية الفلسطيني وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ويوجد سب
 %( من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين، وتصل2.43حيت تبلد نسبة مساهمة تلك الشركات )

%( 2( موظف، أي بنسبة )1100( مليون دوالر، وتشغل ما مجموعة )100مبيعاتها السنوية إلى قرابة )
 من مجموع الوظائف.

الناس من  حلي بتشكيلة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجاتكما يزود هذا القطاع السوق الم
هذه المنتجات تكون غالًبا شاملة وُمعدة ألغراض عامة، مما أدى إلى وجود خطوط إنتاج  األدوية، علًما أن  

متماثلة والذي بدوره خلق حالة من التنافس البيئي في هذه الصناعة بالذات، مغلًقا الباب بوجه محاوالت 
ستثمارات المحتملة في هذا الحقل، وحصر أفاق البحت والتطوير، باإلضافة إلى عرقلة استخدام ما اال

 ,Paltrade)يسمى بوفورات الحجم والتي تحدت عند اللجوء للحد من التكاليف من خالل اإلنتاج الضخم 
2016).  
 التوزيع الجغرافي لشركات صناعة األدوية الفلسطينية. .1

عين بعضها تأسس قبل أرب الفلسطينية صناعة ناشئة حديثة العهد. ورغم أن   صناعة األدوية إن  
ليدة، ناعة و صها خطت خطواتها الرئيسية في اإلنتاج في أوائل الثمانينات؛ ولكنها تبقى عاًما، إال أن  

 .لميورنت بالشركات العالمية واإلقليمية، من حيت: الحجم، والمستوى التكنولوجي والعإذا ما قُ 
( شركات 7؛ أصبحت )عدة  ( مختبرات؛ وبعد عمليات دمج واستحواذ9بدأت هذه الصناعة بد )

( شركات في 5دوائية رئيسية، جميعها أعضاء في عضوية اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطيني)
ذية وتطمح هذه الشركات إلى نيل قبولها في "إدارة األغ الضفة الغربية، وشركتان في قطاع غزة.

ميع ج قير" األمريكية، وبرنامج "الرصد العالمي" األمريكي في المستقبل القادم؛ حيت إن  والعقا
( التوزيع 4.2ويوضح جدول رقم ) ISO 14000 .و ISO 9001 الشركات معتمدة من قبل

 الجغرافي لمصانع األدوية وتاريخ تأسيسها.
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 تأسيسها(: التوزيع الجغرافي لمصانع األدوية وتاريخ 4.2جدول رقم )

 سنة التأسيس الموقع الشركة م
 م1955 بيت جاال بيت جاال لصناعة األدوية .1
 م1969 رام اهلل القدس للمستحضرات الطبية .2
 م1974 رام اهلل بيرزيت لندوية .3
 م1986 رام اهلل دار الشفاء لصناعة األدوية .4
 م1994 غزة معامل الشرق األوسط لصناعة األدوية ومستحضرات التجميل .5
 م2012 غزة العربية األلمانية لصناعة األدوية ومستحضرات التجميل .6
 2017 نابلس سما للصناعات الدوائية .7

 .م8/1/2018المصدر: موقع وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، بتاريخ 
 

 المبيعات السنوي لشركات الصناعات الدوائية. مبيانات رأس المال وحج .2
ائية الصناعات الدوائية نمًوا ملحوًظا في رأس المال، وتشير بيانات اتحاد الصناعات الدو شهدت 

إلنتاج ( مليون دوالر، أما حجم ا88حجم االستثمار في هذا القطاع يقدر بحوالي ) الفلسطينية أن  
( مليون دوالر تقريًبا، بينما حجم 100م( فقد بلد )2016الدوائي الفلسطيني السنوي لسنة )

( يوضح التكوين الرأسمالي 5.2( مليون دوالر، وجدول رقم )15الصادرات فيقدر بحوالي )
 واإلنتاجي للشركات المبحوثة.

 التكوين الرأسمالي واإلنتاجي للشركات صناعة األدوية: (5.2جدول رقم )

رأس المال  الشركة م
 بالدوالر

إجمالي حجم 
المبيعات لسنة 

 م2016

حجم الصادرات 
 م2016لسنة 

 مليون 2.5 مليون 14.28 مليون 14.20 بيت جاال لصناعة األدوية .1
 مليون 4.20 مليون 26.47 مليون 18 القدس للمستحضرات الطبية .2
 مليون 3.62 مليون 34 مليون 18.50 بيرزيت لندوية .3
 مليون 4.25 مليون 21.10 مليون 10 دار الشفاء لصناعة األدوية .4

األوسط لصناعة األدوية معامل الشرق  .5
 ومستحضرات التجميل

 - مليون 1.7 مليون 4

6. 
العربية األلمانية لصناعة األدوية 

 ومستحضرات التجميل
 - مليون 0.8 مليون 1.10

 - 2017بدأ اإلنتاج  مليون 22.50 سما للصناعات الدوائية .7
 14.57 98.35 88.3 المجموع )بالمليون دوالر(

 (.41: 2018المصدر: )بركة، 
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 عدد األصناف التي ينتجها شركات صناعة األدوية الفلسطينية. .3

اف األصن ، ويمكننا القول أن  ا( صنف  1161تنتج شركات صناعة األدوية الفلسطينية ما مجموعه )
الجديدة يتم طرحها بشكل نصف سنوي، وجميعها مدرجة في قوائم التسعير، كما يمتاز إنتاج 

ج ئية الفلسطينية بالتشابه الكبير وغياب التخصص سواء في خطوط اإلنتاشركات الصناعات الدوا
( يوضح حصص الشركات المبحوثة 6.2، وجدول رقم )(41: 2018)بركة،  أو األشكال الدوائية
 من اإلنتاج الكلي.

 ( يوضح حصص الشركات المبحوثة من اإلنتاج الكلي6.2جدول رقم )
 % النسبة المئوية عدد األصناف الشركة م
 14.38 167 بيت جاال لصناعة األدوية .1
 17.23 200 القدس للمستحضرات الطبية .2
 26.36 306 بيرزيت لندوية .3
 28.77 334 دار الشفاء لصناعة األدوية .4

5. 
معامل الشرق األوسط لصناعة األدوية ومستحضرات 

 التجميل
100 8.61 

 2.41 28 ومستحضرات التجميلالعربية األلمانية لصناعة األدوية  .6
 2.24 26 سما للصناعات الدوائية .7

 100 1161 اإلجمالي
 (.41: 2018المصدر: )بركة، 

 
 سوق األدوية. .4

قع تنقسم أسواق األدوية التي تستهدفها شركات صناعة األدوية الفلسطينية إلى قسمين، هما )مو 
 م(:8/1/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، بتاريخ 

وهي  ،ويمكننا تقسم السوق المحلي الفلسطيني إلى أربع مجموعاتالسوق المحلي:  .أ
 كالتالي:
  :وهي ما يتم بيعه من الصيدليات الخاصة للمواطنين.القطاع الخاص 
  :إستهالك المستشفيات والعيادات الحكومية.القطاع الحكومي 
  :لوكالة الغوت.ستهالك العيادات والمراكز الصحية ااألونروا 
  :هلية إستهالك المراكز الصحية التابعة للمؤسسات األالمؤسسات الخيرية واألهلية

 وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
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الر، ( مليون دو 15حيت بلد إجمالي الصادرات لهذا القطاع حسب وزارة الصحة )األسواق الخارجية:  .ب
ت فقد شهدت هذه الصناعة قفزا ، رغم من ذلكويعد دور التصدير محدود في نشاط هذا القطاع، وبال

 نوعية تمثلت فيما يلي:
 ( دولة عربية وأجنبية بما فيها 17قامت شركة دار الشفاء لصناعة األدوية بالتصدير إلى )لمانيا أ

 االتحادية، باإلضافة إلى إنشاء مصنع في مالطا بالتعاون مع شركة أوروبية.
 مصنع أدوية في الجزائر، وتعتبر الشريك األكبر في  تمتلك شركة القدس للمستحضرات الطبية

 شركة نهر األردن للصناعات الدوائية في األردن.
 ( من أسهم مصنع لندوية في الجزائر.50تمتلك شركة بيرزيت لندوية )% 
 وك شركة بيت جاال لندوية لديها شركات شقيقة في كل من المملكة العربية السعودية )مصنع تب

 األردن من خالل )شركة المتحدة للصناعات الطبية(. لندوية(، وفي
 العوامل الرئيسة المحددة لنجاح المنافسة في الصناعات المختلفة: 3.3.2

ن أتختلف عوامل النجاح الرئيسة من صناعة ألخرى ومن وقت آلخر داخل نفس الصناعة، إال 
ة تمتلك صناع لمنافسة، ويندر أن  رئيسة ُتساعد في نجاح مديري المنظمات الصناعية في ا هناك عوامل  

 (:144-143: 2004أكثر من ثالت أو أربع عوامل في وقت واحد، ومن تلك العوامل ما يلي )الخفاجي، 
 اإلنتاج بأدنى تكلفة ممكنة. .1
 جودة التصنيع. .2
 أعلى استخدام للموجودات الثابتة )أهمية كثافة رأس المال(. .3
 أدنى كلفة لموقع المصنع. .4
 أعلى إنتاج عمل. .5
 أدنى كلفة لتصميم المنتج وهندسته. .6
 مرونة التصنيع ومدى النماذج واألحجام التي تأخذ باالعتبار عند االستجابة للطلبيات. .7

ح ا سبق يعتبر شراء مواد خام ومهمات تشغيل ذات جودة عالية من أهم عوامل نجام  باإلضافة ل  
 الصناعات الدوائية.

عايير جودة رئيسة يجب توافرها في المواد الخام ( م231: 2009وقد أورد )العتيبي وآخرون، 
 وهي:، ومهمات التشغيل المشتراة 

ة، مرتفع تكاليف تصنيعها انخفاض تكلفة التصنيع والمعالجة، فقد يكون سعر المادة مناسًبا إال أن   .1
 مما قد يؤدي إلى استبدالها بمادة أخرى.

 ودتها.جالفائدة والتركيز في األدوية يزيد من ارتفاع نسبة العناصر المفيدة، فوجود خامات شديدة  .2

تمتع توافر بعض الخصائص الطبيعية والكيميائية في تلك المواد الخام يعكس مستوى الجودة التي ت .3
 بها دون غيرها.
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ل من درجة التشابه والتجانس في الشكل والترتيب، مما يساعد على تشابه المنتجات النهائية ويقل .4
 يل في اآلالت أثناء العملية اإلنتاجية.تكاليف اإلشراف والتعد

 
 :المشكحت التي تواجه الصناعات الدوائية في فلسطين 4.3.2

نباء )موقع وكالة األ يواجه قطاع الصناعات الدوائية في فلسطين مجموعة مشكالت تتمثل بالنقاط التالي
 :م(8/1/2018والمعلومات الفلسطينية، بتاريخ 

 األدوية:مشكحت تتعلق بإنتاج شركات  .1
 ا تركز الشركات المحلية في إنتاجها على األدوية، التي ال تتطلب تكنولوجيا معقدة؛ م

يسهل إنتاجها في جميع الشركات؛ وبالتالي، إنتاج أصناف متشابهة؛ ما يؤدي إلى 
ازدواجية األصناف؛ حيت تنتج الشركات العديد من األصناف المتشابهة، في حين هناك 

 .ا السوق المحلية من إسرائيل أو الخارجأصناف حيوية تستورده

 غياب التنسيق بين الشركات المحلية حول اإلنتاج والتوزيع. 

 مشكحت تتعلق بالسياسة العامة تجاه صناعة األدوية: .2
 اختالف متطلبات تسجيل األدوية وأساليبه، بين الضفة الغربية وقطاع غزة.  

  يد تنظيم عملية استيراد األدوية وتحدعدم وجود سياسة دوائية واضحة المعالم تعمل على
 .األصناف والكميات، وأماكن االستيراد وتنمية وتطوير قدرات المنتجين المحليين

 مشاكل التمويل والمواد الخام: .3
 ة، تواجه شركات األدوية الفلسطينية مديونية عالية مستحقة على السلطة الوطنية الفلسطيني

 .مليون دوالر (15)يتجاوز حجمها حاليا 

 ئ عدم توفر مصادر التمويل الكافية لتمويل عمليات التحديت والتوسع الالزمة لتطبيق مباد
 .التصنيع الجيد

 ة رائيليمشاكل استيراد المواد الخام من حيت اإلجراءات المعقدة على المعابر، واإلغالقات اإلس
 .المتكررة

 العوائق اإلسرائيلية: .4
  يعة الدوائية الفلسطينية بإدخال مواد كيماوية، بذر عدم سماح إسرائيل لشركات الصناعات

 .حول إنتاج أصناف جديدة، خصوًصا عقاقير األمراض المزمنةخطورتها؛ ما ي  

  ،عدم تمكن مفتشي وزارات الصحة في الدول األخرى من زيارة مصانع في فلسطين
 .كخطوة ضرورية لتسجيل أدويتها في هذه األسواق

  سياسة اإلغالق المتكرر. 
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 وبة الحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة الستيراد األدوية والمواد الخام صع
 .والمماطلة في إعطائها

 احتجاز سلطات االحتالل مواد كيميائية تدخل في صناعة األدوية لدواعي أمنية واهية. 

  تسويف سلطات االحتالل ومماطلتها في تنفيذ إجراءات تخليص كل شحنة من الشحنات
والمطارات اإلسرائيلية؛ ما يؤدي إلى تأخير وصول األدوية والمستلزمات  في الموانئ

 .والمواد الداخلة في عملية التصنيع؛ فمدة صالحية بعضها تكون قصيرة

 لخام منع سلطات االحتالل اإلسرائيلي شركات الدواء الفلسطينية من استيراد بعض المواد ا
 .ية الصناعات الدوائية اإلسرائيليةالتي تستعملها الشركات اإلسرائيلية؛ بهدف حما

  احتجاز الكثير من شحنات األدوية على المعابر في ظروف تخزين غير مناسبة ولفترات
 .طويلة

 لك منع الصناعات الدوائية الفلسطينية من تسويق منتجاتها في القدس الشرقية، بما في ذ
 .األدوية التي تأتي على شكل تبرعات للمستشفيات ومراكز الرعاية

كبيددرة لصددناعة األدويددة الفلسددطينية، وتتوقددف إمكانيددة  اً ك فرصددهنددا بددالرغم مددن هددذه المشدداكل إال أن    
ة االستفادة من هذه الفرصة علدى قددره الشدركات الفلسدطينية علدى اإلنتداج حسدب المواصدفات العالميدة المتمثلد

بأسددداليب التصدددنيع الجيدددد، باإلضدددافة إلدددى ضدددرورة وجدددود أنظمدددة رقابدددة دوائيدددة فعالدددة تضدددمن صدددحة وسدددالمة 
مستقبل صناعة األدويدة يعتمدد علدى مددى قددرة أصدحابها فدي التعداون مدع مؤسسدات مستخدم الدواء. لذا فإن 

السلطة الوطنية، بشكل هادف ومنظم للعمل على حل المشكالت سالفة الذكر، التي تعترض هذه الصدناعة، 
 وذلددك مددن خددالل اتخدداذ عدددد مددن اإلجددراءات والسياسددات العمليددة القابلددة للتنفيددذ، للنهددوض بهددذا القطدداع، وفددق

 .ؤية وتطلع المستثمرين في هذه الصناعةر 

 
 ملخصال

 
ات الصناعبصناعة األدوية ما زالت تلعب دوًرا اقتصادًيا هامشًيا في الوقت الراهن، مقارنة  رغم إن  

لسوق ها ُتسهم بدور أساسي في تغطية االتحويلية األخرى من حيت اإلنتاج، والتشغيل والتصدير، إال أن  
 في الصحة، فهي ُتسهم في تحقيق األمن الدوائي، و مهماً لها دوًرا اجتماعًيا  أن  المحلي من الدواء، كما 

واقع  نشأة وتطور الصناعات الدوائية الفلسطينية،واستهدف هذا المبحت التعرف إلى   العامة للمواطنين.
حيت اشتمل على بيان التوزيع الجغرافي لشركات صناعة األدوية  في فلسطين الصناعات الدوائية

لتي االمبيعات السنوي لشركات الصناعات الدوائية، عدد األصناف  مالفلسطينية، وبيانات رأس المال وحج
نجاح لينتجها شركات صناعة األدوية الفلسطينية، سوق األدوية، كما تم توضيح العوامل الرئيسة المحددة 

ل سيتم تناو . ية في فلسطينالمنافسة في الصناعات المختلفة، والمشكالت التي تواجه الصناعات الدوائ
 شاء اهلل في الفصل التالي. موضوع الدراسات السابقة إن  



 
 

45 
 

 الفصل الثالث
 

 الدراســات الســابقة
 
 

 تمهيد

 الدراسات الفلسطينية 1.3

 الدراسات العربية 2.3

 الدراسات األجنبية 3.3

 ت السابقةالتعقيب على الدراسا 4.3

 الفجوة البحثية 5.3

 ملخصال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

46 
 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 تمهيد:
مدددددددن روافدددددددد المعرفدددددددة النظريدددددددة والعمليدددددددة، وكدددددددذلك خبدددددددرات  تمثدددددددل الدراسدددددددات السدددددددابقة رافدددددددًدا أساسدددددددًيا 

وتجدددددارب البددددداحثين السدددددابقين، واالطدددددالع علدددددى أهدددددم إنجدددددازاتهم والنتدددددائج والتوصددددديات التدددددي خلصدددددت لهدددددا 
 ، ممدددددا تسددددداعده فددددديوالتدددددي لهدددددا األثدددددر الكبيدددددر فدددددي إثدددددراء معرفدددددة ومعلومدددددات الباحدددددت ،دراسددددداتهم وبحدددددوثهم

وتجنددددددب  بشددددددكل أفضددددددل وأكثددددددر عمقًددددددا وشددددددمواًل، تكددددددوين خلفيددددددة عددددددن موضددددددوع دراسددددددته، وكددددددذلك إنجازهددددددا
 األخطاء التي وقع بها الباحثون السابقون.

تيجي الذكاء االسترا يةوقد استعرض الباحت أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوعي استراتيج
يت ، وموضوعات ذات عالقة بموضوع الدراسة سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، حوالميزة التنافسية

( 10) ، ودراسات عربية( دراسات10) هي: دراسات فلسطينية ،قام الباحت بتقسيمها إلى ثالت أقسام
 األحدت إلى األقدم حسب تاريخ نشرها.، وتم ترتيبها من ( دراسة10) ، ودراسات أجنبيةدراسة

 
 :الفلسطينية الدراسات 1.3

 :متعلقة بالذكاء االستراتيجيالدراسات الفلسطينية ال 1.1.3
( بعنــوان: ودور الــذكاء االســتراتيجي فــي تطــوير األداء المؤسســي فــي 2018دراســة )البــوجي،  .1

 المنظمات الصحية غير الحكوميةو.
الدددذكاء االسدددتراتيجي فدددي تطدددوير األداء المؤسسدددي فدددي المنظمدددات هددددفت الدراسدددة التعدددرف إلدددى دور 
وقدد اسدتخدمت الباحثدة المدنهج الوصدفي التحليلدي، وتدم اختيدار . الصحية غير الحكومية بقطداع غدزة

( 52حيت بلد عددها ) ، مجتمع الدراسة من موظفي المنظمات الصحية غير الحكومية بقطاع غزة
( موظفدًا، وتدم 246اختيدار عيندة عشدوائية طبقيدة قوامهدا ) وتم  ، ا( موظفً 936منظمة بعدد موظفين )

( اسددددتبانة بنسددددبة 234توزيددددع اسددددتبانات علددددى عدددددد المبحددددوثين وفقًددددا لعينددددة الدراسددددة، وتددددم اسددددترداد )
 %(، واستخدمت الباحثة أداة االستبانة لجمع البيانات.95.1)

 أهمها:، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
 أظهرت النتائ ( 0.05ج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α بين )

عناصر الذكاء االستراتيجي )االستشراف، تفكير النظم، الرؤية المستقبلية، الشراكة، 
 الدافعية( وتطوير األداء المؤسسي في المنظمات الصحية غير الحكومية بقطاع غزة.
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    داللة إحصائية يذ أوضحت النتائج وجود أثر  ( 0.05عند مستوى داللة ≥α بين )
ي في عناصر الذكاء االستراتيجي )تفكير النظم، الشراكة، الدافعية( وتطوير األداء المؤسس

 .باقي المتغيرات تأثيرها ضعيف وتبين أن  ، المنظمات الصحية غير الحكومية بقطاع غزة
 

ســمعة المنظمــة: دراســة ( بعنــوان: ودور الــذكاء االســتراتيجي فــي تعزيــز 2018دراســة )مطــر،  .2
 تطبيقية على وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزةو.

دور الذكاء االستراتيجي في تعزيدز سدمعة المنظمدة: دراسدة تطبيقيدة علدى هدفت الدراسة التعرف إلى 
وتمثدددل وقدددد اسدددتخدم الباحدددت المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي،  .وزارة التربيدددة والتعلددديم العدددالي بقطددداع غدددزة

مجتمدددع الدراسدددة فدددي العددداملين بوظيفدددة مددددير مدرسدددة فدددي وزارة التربيدددة والتعلددديم العدددالي بقطددداع غدددزة 
نة ( استبا187، وتم استرداد )ديًرا( م230وتم اختيار عينة عشوائية قوامها )( مديًرا، 397وعددهم )
 %(، واستخدم الباحت أداة االستبانة لجمع البيانات.85.6بنسبة )

 أهمها:،  اسة إلى مجموعة من النتائج وتوصلت الدر 
  ( 0.05أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α بين )

 .زةغسمعة المنظمة في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع و  عناصر الذكاء االستراتيجي
   ( 0.05أوضحت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α بين )

ارة سمعة المنظمة في وز و ( تفكير النظمالرؤية المستقبلية، و ) عناصر الذكاء االستراتيجي
 وتبين أن باقي المتغيرات تأثيرها ضعيف.، التربية والتعليم العالي بقطاع غزة

 
ونظــــم المعلومــــات اإلداريــــة وانعكاســــها علــــى تطــــور الــــذكاء ( بعنــــوان: 2017، دراســــة )الــــزنط .3

 االستراتيجي في المنظمات األهلية الكبرى في قطاع غزةو.
ي واقع نظم المعلومات اإلداريدة وانعكاسدها علدى تطدور الدذكاء االسدتراتيجهدفت الدراسة التعرف إلى 

ارة )مددير، مسدؤول بدرامج، في المنظمات األهلية الكبرى الفاعلة فدي قطداع غدزة مدن وجهدة نظدر اإلد
منسق مشاريع، عضو مجلس إدارة(، من أجل الخروج بمجموعة توصيات التي يمكن أن تساهم في 

، منهج الوصفي التحليلديوقد استخدمت الباحثة ال. تطوير الذكاء االستراتيجي في المنظمات األهلية
طداع غدزة، حيدت تدم اسدتخدام ظمة أهلية كبرى محلية عاملة فدي قمن( 100)الدراسة  وقد بلد مجتمع

، واسددتخدمت الباحثددة أداة أسددلوب الحصددر الشددامل بحيددت تددم توزيددع اسددتبانة واحدددة علددى كددل منظمددة
 االستبانة لجمع البيانات.

 أهمها:،  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
  فع المنظمات األهلية الكبرى العاملة في قطاع غزة تمتع بمستوى مرت أن  أوضحت النتائج

 %(.77.9حيت كان المتوسط الحسابي ) ،من الذكاء االستراتيجي
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  ( 0.05أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α بين ) نظم
في  هلية الكبرى العاملةفي المنظمات األالذكاء االستراتيجي المعلومات اإلدارية وتطور 

 (.0.728قطاع غزة، حيت كان معامل االرتباط )
  يأوضحت النتائج وجود أثر ذ  ( 0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥α بين )

ي في عناصر الذكاء االستراتيجي )تفكير النظم، الشراكة، الدافعية( وتطوير األداء المؤسس
 .باقي المتغيرات تأثيرها ضعيف وتبين أن  ، زةالمنظمات الصحية غير الحكومية بقطاع غ

 
دات ( بعنـوان: وأثـر الـذكاء االسـتراتيجي علـى القيـادة مـن وجهـة نظـر القيـا2015دراسة )مسلم،  .4

 اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزةو. 
 القيددادات اإلداريددةهدددفت الدراسددة التعددرف إلددى أثددر الددذكاء االسددتراتيجي علددى القيددادة مددن وجهددة نظددر 

)جامعددة األزهددر، الجامعددة اإلسددالمية، جامعددة : وهددي  ، العليددا فددي الجامعددات الفلسددطينية بقطدداع غددزة
يدق األقصى(، من خالل دراسة العالقة بين الذكاء االسدتراتيجي والقيدادة ومدن ثدم دراسدة األثدر. ولتحق

 ( عضدًوا64عيندة الدراسدة مدن )تكوندت أهداف الدراسة استخدم الباحت المنهج الوصدفي التحليلدي، و 
 من أعضاء مجلس الجامعات المبحوثة، واستخدم الباحت االستبانة كأداة لجمع البيانات. 

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 وعالقدددددة موجبدددددة قويدددددة ذات داللدددددة إحصدددددائية بدددددين أبعددددداد الدددددذكاء االسدددددتراتيجي  يوجدددددد أثدددددر

ن مدوالتحفيدز، والشدراكة، والحددس، واإلبدداع( والقيدادة )االستشراف، والرؤيدة، وتفكيدر الدنظم، 
  وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة. 

 
ــة اتخــاذ القــراراتو درا2011دراســة )قاســم،  .5 ســة ( بعنــوان: وأثــر الــذكاء االســتراتيجي علــى عملي

 نرواو. تطبيقية على المدراء في مكتب غزة اإلقليمي التابع لألو 
فدي  العداملين للمديرينهدفت الدراسة التعرف إلى أثر الذكاء االستراتيجي على عملية اتخاذ القرارات 

الجانددب. مكتددب غددزة اإلقليمددي التددابع لنونددروا، والخددروج بتوصدديات تعمددل علددى زيددادة االهتمددام بهددذا 
ولتحقيدق أهددداف الدراسددة اسددتخدمت الباحثددة المددنهج الوصددفي التحليلددي، واسددتخدمت أسددلوب الحصددر 

 . ( مديًرا94)الشامل كأداة لجمع البيانات حيت بلد عددهم 
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 راف، )االستشدددعالقدددة قويدددة ذات داللدددة إحصدددائية بدددين عناصدددر الدددذكاء االسدددتراتيجي وجدددد ت
ات وتفكيدددر الدددنظم، والتحفيدددز، الرؤيدددة المسدددتقبلية، الدافعيدددة، والشدددراكة( وعمليدددة اتخددداذ القدددرار 

 العاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع لنونروا.  للمديرين
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  االستشدددراف، الدافعيدددة( أثدددر ذو داللدددة إحصدددائية بدددين عناصدددر الدددذكاء االسدددتراتيجي يوجدددد(
 لعاملين في مكتب غزة اإلقليمي التابع لنونروا. ا للمديرينوعملية اتخاذ القرارات 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول أثدر الدذكاء االسدتراتيجي
عددزى للصددفات الشخصددية والوظيفيددة )الجددنس، العمددر، الخبددرة، علددى عمليددة اتخدداذ القددرارات تُ 

 المؤهل العلمي، الدرجة الوظيفية(.
 

 الفلسطينية المتعلقة بالميزة التنافسية:الدراسات  2.1.3
الميزة بـوواقع إدارة المواهبـة فـي الجامعـات الفلسـطينية وعحقتـه ( بعنوان: 2018 ،جديدراسة )ال .1

 التنافسيةو.
 سدية؛التنافواقدع إدارة المواهبدة فدي الجامعدات الفلسدطينية وعالقتده بدالميزة تعدرف إلدى الهدفت الدراسة 

ن مجتمدددع الدراسدددة مدددن ، وتكدددو  اسدددتخدم الباحدددت المدددنهج الوصدددفي التحليلددديولتحقيدددق أهدددداف الدراسدددة 
راسدة اختيدار عيندة الد جميع الجامعات الفلسطينية العاملة بنظام التعليم النظامي في قطاع غزة، وتدم  

( اسدتبانة بنسددبة 166اسدترجاع ) ( اسدتبانة، وتددم  206توزيددع عددد ) بطريقدة المسدح الشددامل، حيدت تدم  
 دم الباحت االستبانة كأداة لجمع البيانات.واستخ %(،80.5)

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
  أظهددرت نتددائج الدراسدددة وجددود عالقددة بدددين أبعدداد إدارة الموهبددة وتحقيدددق الميددزة التنافسددية فدددي

 الجامعات الفلسطينية.
 االحتفدداظ(بيندت النتددائج أنده ال يوجددد تددأثير لمجداالت إدارة الموهبددة )التخطديط، االسددتقطاب ، 

 في الجامعات الفلسطينية على الميزة التنافسية لتلك الجامعات.
 

المحــــيط األزرق لــــدى شــــركات  اســــتراتيجيةمــــدى تبنــــي و( بعنــــوان: 2017 دراســــة )الحــــوراني، .2
 و.الصناعات الغذائية في قطاع غزة ودورها في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة

المحديط األزرق لددى شدركات الصدناعات الغذائيدة  اسدتراتيجيةتعرف إلدى مددى تبندي الهدفت الدراسة 
ولتحقيدددق أهدددداف الدراسدددة اسدددتخدم  ؛فدددي قطددداع غدددزة ودورهدددا فدددي تعزيدددز الميدددزة التنافسدددية المسدددتدامة

تعمل  شركة (40)من  ( موظًفا120ون مجتمع الدراسة من )، وتكليالباحت المنهج الوصفي التحلي
 واستخدم الباحت االستبانة كأداة لجمع البيانات. ،في الصناعات الغذائية في قطاع غزة

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
  ملحوظ وموافقة كبيرة من قبل شركات المنتجات الغذائية على تطبيدق مؤشدرات  اهتماميوجد

 استراتيجية المحيط األزرق بشكل عام.
 تنافسية المستدامة.مجاالت الدراسة المتعلقة بالميزة ال في يوجد اهتمام كبير 
  الميزة التنافسيةتحقيق استراتيجية المحيط األزرق و أبعاد توجد عالقة قوية بين. 
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حقيـق وأثر إدارة المخاطر لدى أصـحاب المشـاريع الرياديـة فـي ت( بعنوان: 2017 ،نجاردراسة )ال .3
ــا فــي  عــة الجامالميــزة التنافســية لمشــاريعهم: دراســة حالــة مشــاريع حاضــنة األعمــال والتكنولوجي

 اإلسحميةو.
أثددر إدارة المخدداطر لدددى أصددحاب المشدداريع الرياديددة فددي تحقيددق الميددزة تعددرف إلددى الهدددفت الدراسددة 

ولتحقيددق التنافسددية لمشدداريعهم فددي مشدداريع حاضددنة األعمددال والتكنولوجيددا فددي الجامعددة اإلسددالمية. 
( فددرًدا 46ع الدراسددة مددن )ن مجتمدد، وتكددو  أهددداف الدراسددة اسددتخدم الباحددت المددنهج الوصددفي التحليلددي

 من أصحاب المشاريع الريادية المحتضنة من قبل حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية
، واسدددتخدم الباحدددت االسدددتبانة أداة لجمدددع %(91( اسدددتبانة بنسدددبة اسدددترداد )42بغدددزة، وتدددم اسدددترداد )

 البيانات.
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

  صحاب المشاريع الريادية المحتضنة من قبل حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة أيتمتع
اإلسالمية بغزة بامتالك مهارة إدارة المخاطر بشكل ملحوظ والتي ساهمت في تحقيدق الميدزة 

 التنافسية لمشاريعهم.
  أصدحاب يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتغيرات مهارة إدارة المخاطر مجتمعدة ومنفدردة لددى

لوثيقة المشاريع الريادية على تحقيق الميزة التنافسية لمشاريعهم، وذلك يعود لطبيعة العالقة ا
 بين كل منها.

 
سة تطبيقية وإدارة الجودة الشاملة وعحقتها بالميزة التنافسية: درا( بعنوان: 2016 ،كحيلدراسة ) .4

 على جامعة فلسطينو.
جددودة الشدداملة فددي جامعددة فلسددطين كأحددد مؤسسددات التعلدديم واقددع إدارة التعددرف إلددى الهدددفت الدراسددة 

ت ولتحقيددق أهددداف الدراسددة اسددتخدم الباحددالعددالي الفلسددطينية وعالقددة ذلددك بمسددتوى الميددزة التنافسددية. 
العدددداملين األكددداديميين واإلداريددددين  جميدددع ن مجتمدددع الدراسددددة مدددن ، وتكدددو  المدددنهج الوصدددفي التحليلددددي
( مدن العداملين فدي 144ظفًدا، وتدم اختيدار عيندة عشدوائية بواقدع )( مو 230بالجامعة والبالد عدددهم )

، %(91.67( اسددتبانة صددالحة للتحليددل بنسددبة )132اسددترداد ) الجامعددة لتمثيددل هددذا المجتمددع، وتددم  
 واستخدم الباحت االستبانة أداة لجمع البيانات.

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
   (.75.14الميزة التنافسية للجامعة بلد نسبة مئوية ) ىمستو  أظهرت النتائج أن% 
  توجدددد عالقدددة وتدددأثير ذات داللدددة إحصدددائية ألبعددداد إدارة الجدددودة الشددداملة علدددى تحقيدددق الميدددزة

 التنافسية للجامعة.
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ـــوبيدراســـة ) .5 ـــوان: 2014 ،األي ـــزةو( بعن ـــق المي ـــرات المنشـــودة لتحقي ـــة العمـــل والتغي  تصـــميم بيئ
 و.تطبيقية على مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيالتنافسية: دراسة 

هدددفت الدراسددة إلددى تصددميم بيئددة العمددل والتغيددرات المنشددودة لتحقيددق الميددزة التنافسددية فددي مؤسسددات 
م اسدددتخد. و التعلدديم العدددالي الفلسدددطينية، وبيدددان أثدددر متغيدددرات بيئدددة العمدددل فدددي تحقيدددق الميدددزة التنافسدددية

الباحدددت مددددخلين مدددن مدددداخل المدددنهج الوصدددفي همدددا: مددددخل المسدددح االجتمددداعي بالعيندددة، ومددددخل 
الدراسدددات الوثائقيدددة. واسدددتخدم أداتدددين لجمدددع المعلومدددات هدددي: االسدددتبانة التدددي تكوندددت فدددي صدددورتها 

علدى عيندة  Delphi Technique( عبدارة، وتطبيدق جدولتين مدن أسدلوب دلفداي 100النهائيدة مدن )
ا. وبلدددد مجتمدددع ( خبيدددرً 50مدددن الخبدددراء العددداملين فدددي مؤسسدددات التعلددديم العدددالي بلدددد عدددددها )عمديدددة 
( مؤسسددات تعلدديم 10ا مددن العدداملين فددي الوظددائف اإلشددرافية موزعددون علددى )( موظفًدد550الدراسددة )

ا %( تقريبً 53( موظفًا، بنسبة )296عالي فلسطينية، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية منهم قوامها )
 مجتمع الدراسة.من 

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
   افسية مستوى الميزة التن %( من مجتمع الدراسة يرون أن  74.79) أظهرت نتائج الدراسة أن

 .في مؤسسات التعليم العالي مرتفع  
 أثدددر ذو داللدددة إحصدددائية لمتغيدددرات بيئدددة العمدددل وتحقيدددق الميدددزة التنافسدددية فدددي و  عالقدددة وجددددت

 مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية. 
 

 الدراسات العربية: 2.3
 الدراسات العربية المتعلقة بالذكاء االستراتيجي: 1.2.3
 دراســـةي منظمـــة األداء العــالي الـــذكاء االســتراتيجي فــ وتــأثير ( بعنـــوان:2017 ،)جعفــردارســة  .1

 و.غدادب -استطحعية لمديري مركز أمراض وزرع الكلي بمدينة الطب
 تدأثير الدذكاء االسدتراتيجي فدي األداء العدالي لمركدز أمدراض وزرع الكلديالتعدرف إلدى هددفت الدارسدة 

ولتحقيدددق أهدددداف الدراسدددة اسدددتخدم الباحدددت المدددنهج الوصدددفي  .بمديندددة الطدددب التابعدددة لجامعدددة بغدددداد
مجتمددع الدراسددة مددن العدداملين فددي مركددز أمددراض وزراعددة الكلددى فددي مدينددة الطددب ن ، وتكددو  التحليلددي

، مركدز( فرًدا من المدديرين العداملين فدي ال40اختيار عينة قصدية بواقع ) التابعة لجامعة بغداد، وتم  
 واستخدم الباحت االستبانة أداة لجمع البيانات.

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
  النتائج وجود عالقة طردية معنوية للذكاء االستراتيجي في منظمة األداء العالي بما أظهرت

توافر عناصر الذكاء االستراتيجي لددى قدادة المركدز وتوظيفهدا مدن قدبلهم لصدياغة  يؤشر أن  
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القددرارات االسددتراتيجية للمركددز وصددناعة القددرارات تقددود بددال شددك إلددى خلددق مركددز تتددوفر فيدده 
 اء العالي.عوامل منظمة األد

 قبددول جرئددي لفرضددية األثددر عنددد تطبيددق االنحدددار المتعدددد، حيددت وجددد مؤشددر لتحقيددق  وجددود
تددأثير معندددوي للرؤيددة المسدددتقبلية فددي منظمدددة األداء العددالي دون بدددروز تددأثير لبقيدددة عناصدددر 

ذي هناك ضعًفا لددى قدادة المركدز فدي إدراك التدأثير الدذكاء االستراتيجي مما يدل على أن  ال
 ه بقية عناصر الذكاء االستراتيجي في وصول المركز إلى منظمة األداء العالي.تحقق

  
فسـي ودور الـذكاء االسـتراتيجي فـي تحقيـق التميـز التنا ( بعنـوان:2016 وخـذيري، )زايديدارسة  .2

 المستديمو.
 منظمدةالتعرف إلى دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق التميز التنافسي المستديم في هدفت الدارسة 

واعتمدددددت  ،االتصددداالت القطريددددة أوريدددددو فددددرع الجزائددددر للوصددددول إلددددى النتددددائج المتوخدددداة مددددن البحددددت
 الباحثتددان فددي دراسددتهما علددى األسددلوب التحليلددي االسددتقرائي مددن خددالل الدراسددة المكتبيددة التددي تقددوم

 بية.على تجميع البيانات الخاصة بالبحت اعتمادًا على مجموعة من المراجع العربية واألجن
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

  سددداهمت قددددرة منظمدددة أوريددددو األم علدددى رصدددد وتتبدددع التغيدددرات فدددي سدددوق االتصددداالت فدددي
الحصدول علددى معدارف، وكددذا سدعيها لتطبيددق المقارندة المرجعيددة لتدوطين أفضددل الممارسددات 

فية عاليدة كدل ذلدك ستشدراافي جميع فروعها بفضل ما تتمتع به من قيدادة رشديدة لهدا قددرات 
سدداهم فددي تحقيددق نتددائج أداء عاليددة علددى مسددتوى جميددع فروعهددا محاولددة بددذلك التفددوق علددى 

 منافسيها في هذا السياق وتحقيق قيمة مدركة لدى زبائنها. 
  
طبيقيـة وأثر الذكاء االستراتيجي على اإلبـداع التنظيمـي دراسـة ت ( بعنوان:2015 )عمران،دارسة  .3

 االتو.شركة آسيا سيل لحتص
الوقددوف علدى مدددى األهميددة التددي توليهددا شدركة آسدديا سدديل لالتصدداالت لموضددوع هددفت الدارسددة إلددى 

فعيدة، الذكاء االستراتيجي من حيت )االستشراف، التفكير المنظم، الرؤيدة االسدتراتيجية، الشدراكة، الدا
ددل   ؛ والحدددس( وعالقددة ذلددك بالقدددرة اإلبداعيددة فددي هددذه الشددركة فسددة انيددة تحقيددق المنامكإا لدده أثددر فددي م 

وقددد اسددتخدم  ،التحليلدديواسددتخدمت الدارسددة المددنهج الوصددفي  ،للشددركة للحصددول علددى مكانددة متميددزة
 مددن العدداملين فددي شددركة ( مددديًرا39، وبلغددت عينددة الدراسددة )البياندداتالباحددت االسددتبانة كددأداة لجمددع 

 آسيا سيل.
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

   وثة.في تحقيق القدرة اإلبداعية للشركة المبح اً للذكاء االستراتيجي بجميع مكوناته أثر  أن 
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   الشددركة حققددت االسددتفادة مددن خبددرة ومهددارة تفكيددر مددديريها فددي التددأثير إلنضدداج التفكيددر  أن
 اإلبداعي، بينما كان هناك قصور لدى الشركة المبحوثة في استثمار مبدأ الشراكة.

 
ي شركات وأثر الذكاء االستراتيجي في فاعلية صنع القرارات ف ( بعنوان:2015 الغنم،)أبو دارسة  .4

 التأمين السعودية العاملة بمدينة جدة: دراسة ميدانيةو.
تحليددل أثددر الددذكاء االسددتراتيجي فددي فاعليددة صددنع القددرارات فددي شددركات التددأمين هدددفت الدارسددة إلددى 
( 240وبلغدت عيندة الدراسدة ) التحليلدي،مدنهج الوصدفي واستخدمت الدارسدة ال ،السعودية بمدينة جدة

 البيانات.وقد استخدم الباحت االستبانة أداة لجمع  موظًفا،
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

  مسددددتوى تصددددورات العدددداملين فددددي شددددركات التددددأمين السددددعودية العاملددددة بمدينددددة جدددددة للددددذكاء
 ءت بمستوى مرتفع.االستراتيجي ولفاعلية صنع القرارات قد جا

 داللددة إحصددائية للددذكاء االسددتراتيجي بأبعدداده: )االستشددراف، التفكيددر المددنظم،  ويوجددد أثددر ذ
الرؤيدددة االسدددتراتيجية، الشدددراكة، الدافعيدددة، والحددددس( علدددى فاعليدددة صدددنع القدددرارات بأبعادهدددا: 
يدة )فاعلية تحديد المشدكلة، وفاعليدة تطدوير البددائل، وفاعليدة اختيدار البدديل المناسدب، وفاعل

 في شركات التأمين السعودية العاملة بمدينة جدة. التنفيذ والمتابعة(
  
سـية ودور الـذكاء االسـتراتيجي فـي تحقيـق وتعزيـز الميـزة التناف ( بعنـوان:2015 )كنـو،،دارسة  .5

 المستدامة للمؤسسةو.
ة التعددرف إلددى دور الددذكاء االسددتراتيجي فددي تحقيددق وتعزيددز الميددزة التنافسددية المسددتدامهدددفت الدارسددة 

ة واعتمد الباحت في دراسته على األسلوب التحليلي االستقرائي من خدالل الدراسدة المكتبيدللمؤسسة، 
التدددي تقددددوم علددددى تجميددددع البيانددددات الخاصددددة بالبحددددت اعتمددددادًا علددددى مجموعددددة مددددن المراجددددع العربيددددة 

 واألجنبية.
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

   مة أصددبح قضددية غايددة فددي األهميددة، ذلددك أن  أمددر تحقيددق المؤسسددة لميددزة تنافسددية مسددتدا إن 
 ن  الميدزة التنافسددية المسددتدامة هدو الضددامن لتحقيددق البقدداء والربحيدة بالنسددبة للمؤسسددة، غيددر أ

 تحقيق المؤسسة لهذه الميزة التي تتمتع بصفة االستدامة ليس باألمر الهين.
 مسددتدامة، باعتبددار أن  تبددين مدددى أهميددة الددذكاء االسددتراتيجي فددي تحقيددق الميددزة التنافسددية ال 

الدددذكاء االقتصدددادي يهدددتم بدددإدارة والبحدددت ومراقبدددة المعلومدددات والتغيدددرات علدددى مسدددتوى البيئدددة 
 الخارجية في حين تهتم إدارة المعرفة بالبيئة الداخلية. 
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 الدراسات العربية المتعلقة بالميزة التنافسية: 2.2.3
تدامة: الزبـون فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية المسـوتأثير تجربة  :بعنوان( 2018 النعيمي،) دراسة .1

 قو.دراسة تحليلية آلراء عينة من األفراد العاملين في شركة كورك للهاتف النقال في العرا
تددأثير تجربددة الزبددون فددي تحقيددق الميددزة التنافسددية المسددتدامة فددي شددركة  إلددىتعددرف الهدددفت الدراسددة 

ولتحقيدددق أهدددداف الدراسدددة  ،العددداملين فدددي الشدددركةمدددن وجهدددة نظدددر  كدددورك للهددداتف النقدددال فدددي العدددراق
وظفًدا يعملدون فدي أقسدام ( م50تكونت عينة البحت من )، المنهج الوصفي التحليلي استخدم الباحت

 .االستبانة واستخدم الباحت أداة لجمع البيانات وشعب الشركة المبحوثة،
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

  ة بعدددداد تجربددددة الزبددددون والميددددز أأظهددددرت نتددددائج الدراسددددة وجددددود عالقددددات ارتبدددداط معنويددددة بددددين
 التنافسية المستدامة في الشركة عينة البحت.

  أوضدددددددحت نتدددددددائج الدراسدددددددة وجدددددددود أثدددددددر معندددددددوي لتجربدددددددة الزبدددددددون فدددددددي الميدددددددزة التنافسدددددددية
 المستدامة على المستوى الكلي والجزئي.

 

فســية: ودور رأس المــال الفكــري فــي دعــم المزايــا التنا :بعنــوان( 2018 عبــد او واليــاس،) دراســة .2
 دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين في المصارف التجارية في إقليم كوردستانو.

دور رأس المددال فددي دعددم المزايددا التنافسددية فددي المصددارف التجاريددة فددي  إلددىتعددرف الهدددفت الدراسددة 
 ، وقدد تدم إجدراءالمدنهج الوصدفي التحليلدي اسدتخدم الباحدت ولتحقيدق أهدداف الدراسدة إقليم كوردستان،

البحت على مجموعة من المصارف التجارية الحكوميدة واألهليدة العاملدة فدي إقلديم كوردسدتان العدراق 
 المددديرين ومعداوني  بالمدديرين( مبحوثًدا ممثلدون 147كمجتمدع دراسدة، وتدم اختيدار عيندة مكونددة مدن )

 واسدددتخدم الباحدددت أداة لجمدددع البياندددات( مصدددرًفا، 39ف وبواقدددع )ورؤسددداء األقسدددام فدددي تلدددك المصدددار 
 .االستبانة

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
  جدددددددود عالقدددددددات ارتبددددددداط معنويدددددددة بدددددددين أبعددددددداد رأس المدددددددال الفكدددددددري ودعدددددددم الميدددددددزة و عددددددددم

 التنافسية على مستوى المصارف التجارية المبحوثة.
  المدددددال الفكدددددري ودعدددددم الميدددددزة التنافسدددددية علدددددى بدددددين أبعددددداد رأس وجدددددود أثدددددر معندددددوي عددددددم

 مستوى المصارف التجارية المبحوثة.
 

اتيجيات المواءمة بين استراتيجية المحيط األزرق واستر و :بعنوان( 2016 ،سعيدو  البياتي) دراسة .3
 و.الدخول والخروج من السوق وتأثيرهما في تحقيق الميزة التنافسية

تحقيق حالة الدتالؤم بدين اسدتراتيجية المحديط  ىلجدو  يرينمدى إدراك المد إلىتعرف الهدفت الدراسة 
اسدددتراتيجية المحددديط األزرق  التحقدددق مدددن أن  و  ،األزرق واسدددتراتيجيات الددددخول والخدددروج مدددن السدددوق
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ولتحقيددق أهددداف الدراسددة  ،تددتالءم بشددكل أفضددل مددع اسددتراتيجية الدددخول والخددروج المبكددر مددن السددوق
فدددي مصدددرف  ا( مدددديرً 33ندددت عيندددة البحدددت مدددن )تكو  ، هج الوصدددفي التحليلددديالمدددن اسدددتخدم الباحدددت

 .االستبانة أداة لجمع البياناتواستخدم الباحت  ،الرافدين
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 سدددددددعي المصدددددددرف  ؛تبدددددددين وجدددددددود متوسدددددددط لممارسدددددددات اسدددددددتراتيجية المحددددددديط األزرق منهدددددددا
 .المبحوت إليجاد أفكار جديدة لخدمات جديدة

  وجدددددددددود مواءمدددددددددة بدددددددددين اسدددددددددتراتيجية المحددددددددديط األزرق واسدددددددددتراتيجيات الددددددددددخول والخدددددددددروج
 المبكر من السوق.

 
دارة المعرفـة فـي تحقيـق  ( بعنوان:2011 )أبو محفوظ،دارسة  .4 لميـزة اوأثـر الـذكاء االسـتراتيجي وا 

 التنافسية في شركات االتصاالت في األردنو.
فدي  قيداس أثدر الدذكاء االسدتراتيجي للمدديرين بأبعداده )البصديرة، الرؤيدة، التحفيدز(هدفت الدارسدة إلدى 

فحدص أثدر إدارة المعرفدة تحقيق الميزة التنافسية فدي شدركات االتصداالت فدي األردن، باإلضدافة إلدى 
بأبعددداده )اكتسدددداب المعرفدددة، تقاسددددم ونقدددل المعرفددددة، اسدددتخدام المعرفددددة( فدددي تحقيددددق الميدددزة التنافسددددية 

ت وقدددد اسدددتخدم ،التحليلددديواسدددتخدمت الدارسدددة المدددنهج الوصدددفي  ،لشدددركات االتصددداالت فدددي األردن
دًا مددن مددوظفي المسددتويات ( فددر 74البيانددات، وبلغددت عينددة الدراسددة )االسددتبانة كددأداة لجمددع  ةالباحثدد

 العليا والوسطى في الشركة.
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 داللددة معنويددة للددذكاء االسددتراتيجي )البصدديرة، الرؤيددة، التحفيددز( علددى تحقيددق  ويوجددد أثددر ذ
 الميزة التنافسية )جودة الخدمة( في شركة االتصاالت في األردن.

 ام دارة المعرفدة )اكتسداب المعرفدة، تقاسدم ونقدل المعرفدة، اسدتخدداللة معنوية إل ويوجد أثر ذ
 المعرفة( على تحقيق الميزة التنافسية )جودة الخدمة( في شركة االتصاالت في األردن.

 
ــدانيدارســة  .5 ــد ( بعنــوان:2010 وضــيوفي، )العي ــدعم وتعزيــز الق ــة ل ــذكاء االســتراتيجي ك لي رة وال

 التنافسية لمنظمات األعمال المعاصرةو.
التعددددرف إلددددى الددددذكاء االسددددتراتيجي كآليدددة لدددددعم وتعزيددددز القدددددرة التنافسددددية لمنظمددددات هددددفت الدارسددددة 

األعمددال المعاصددرة، واعتمددد الباحثددان فددي دراسددتهما علددى األسددلوب التحليلددي االسددتقرائي مددن خددالل 
جع لدراسة المكتبية التي تقوم على تجميع البيانات الخاصة بالبحت اعتمادًا على مجموعة من المراا

 العربية واألجنبية.
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 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
   المنظمة التي تبحت عن التميز والتفوق في بيئتهدا وعلدى منافسديها يجدب عليهدا أن تفهدم أن 

مدددن بيئتهدددا الخارجيدددة كدددل مدددا تحتويددده مدددن فدددرص وتهديددددات ومحاولدددة مواجهتهدددا أو التكيدددف 
ة معها، وكذلك المعرفة الجيدة لبيئتها ومحيطهدا الدداخلي بكدل اختالفاتهدا، فدال يمكدن للمنظمد

 .فهمها لبيئتها وتحديدها الدقيق الستراتيجياتها وأهدافها المستقبليةالعمل والتطور دون 
   هدددف البقدداء والنمددو واالسددتمرار يتطلددب مدددن المنظمددة العمددل الجدداد والمسددتمر مددن أجدددل  إن

اكتسدداب العمددالء وزيددادة حصددتها السددوقية ومكانتهددا فددي بيئددة المنافسددة، األمددر الددذي يفددرض 
 واكتشاف التهديدات فدي بيئتهدا الخارجيدة، وهدو مدا يمثدل تمكنها من توليد الفرص ةإيجاد آلي

 نظام الذكاء االستراتيجي.
 

 الدراسات األجنبية: 3.3
 الدراسات األجنبية المتعلقة بالذكاء االستراتيجي: .331.

 بعنوان:  (Sheen, et al, 2017)دراسة  .1
“Strategic Intelligence: The Cognitive Capability to Anticipate 

Competitor Behavior”. 

 الذكاء االستراتيجي: القدرة اإلدراكية على توقع سلوك المنافسينو.و
خل هدفت الدراسة التعرف إلى تأثير القدرات المعرفية على األداء التنافسي باالعتماد على مد

لتجارب اوالذي يهتم بالقدرة على توقع سلوك المنافسين واستباقها باستخدام ، الذكاء االستراتيجي 
لعلوم فس، واالمحفزة، وباالستفادة من األدلة التجريبية الحديثة في علم االقتصاد التجريبي، وعلم الن

، من ا( سوقً 16ن مجتمع الدراسة من )تكو  المعرفية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، و 
 عى، س  (IVU)( متداولين تم تعيينهم من العاملين وطالب إحدى الجامعات األمريكية الكبرى 6)

الباحثون إلى البحت عن وكالء، في محاولة الستخالص المهارات من خالل المهارات من خالل 
 معلومات السيرة الذاتية، ووثائق الشركات، واالستطالعات. 

 أهمها: ، من النتائجوقد خلصت الدراسة إلى مجموعة  
   المددديرين األكبددر سددنًا لددديهم سياسددات أكثددر تحفظددًا فددي ممارسددات االسددتثمار والممارسددات أن 

م هدأولئك الذين يحملون درجة الماجستير في إدارة األعمال  المالية والتنظيمية، في حين أن  
 أكثر جرأة.

  ،وبصدددرف النظدددر عدددن المهدددارة ال توجدددد عالقدددة بدددين المهدددارة التحليليدددة والدددذكاء االسدددتراتيجي
التحليلية، فأولئك الذين يتمتعون بذكاء اسدتراتيجي علدى يدؤدون عملهدم بشدكل أفضدل، كدذلك 

 .المهارات التحليلية األفضل يؤدون عملهم بشكل أفضل يذو  ينالمنافس فإن  
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   يجي، ممااتأيًا من مقاييس المهارة التحليلية ال ترتبط كثيرًا بالذكاء االستر  أظهرت النتائج أن 
ة الددذين لددديهم مهددارات تحليليددة عاليددة ال يتمتعددون بالضددرور  كددذلك فددإن   ،يددوفر دعمددًا إضددافياً 

 بذكاء استراتيجي أعلى.
 

 بعنوان:  (Baei, et al, 2017)دراسة  .2
“The Relationship between Manager’s Strategic Intelligence and 

Organization Development in Governmental Agencies in Iran (Case 

Study: Office of Cooperatives Labor and Social Welfare)”. 

اسة حالة : در نت في الوكاالت الحكومية في إيراالعحقة بين الذكاء االستراتيجي وتطوير المنظماو
 و.مكتب العمل والرعاية االجتماعية

الحكوميدة  ر التنظيمدي فدي المنظمداتتطدويالعالقدة الدذكاء االسدتراتيجي و هدفت الدراسة التعدرف إلدى 
. اسددتخدمت الدراسددة المددنهج فددي إيددران، حيددت طبقددت الدراسددة فددي مكتددب العمددل والرعايددة االجتماعيددة

وتددم أخددذ عينددة عشددوائية مكونددة مددن ، ( موظفًددا920ن مجتمددع الدراسددة مددن )الوصددفي التحليلددي، وتكددو  
 اسددددتخدم الباحدددددت أداة لجمددددع البيانددددداتو ( موظفًددددا فددددي مكاتدددددب العمددددل والرعايدددددة االجتماعيددددة، 493)

 .االستبانة
 أهمها: ، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

 ولكدن ال أظهرت النتائج وجود عالقدة إيجابيدة بدين الدذكاء االسدتراتيجي والتطدوير التنظيمدي ،
 وجد عالقة ذات داللة بين الذكاء العاطفي واإلبداع واالبتكار مع التطوير التنظيمي.ت

 
 بعنوان: (Esmaeili, 2014)دراسة  .3

"A study on the effect of the strategic intelligence on the strategic 

decision making and strategic planning". 

 اتيجيو.الستر اودراسة عن تأثير الذكاء االستراتيجي على اتخاذ القرارات االستراتيجية والتخطيط 
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر الذكاء االستراتيجي في صنع القرار االستراتيجي والتخطيط 

دمت باد، واستخأاالستراتيجي في المنظمات التي تستخدم نظم الذكاء االستراتيجي في مدينة كورم 
ظم ن مجتمع الدراسة من جميع المنظمات التي تستخدم نالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكو  
 ت.أداة لجمع البيانا( منظمة، وُاستخدمت االستبانة 150الذكاء االستراتيجي حيت بلد عددها )

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 
  يوجدددد أثدددر ذو داللدددة إحصدددائية لدددنظم الدددذكاء االسدددتراتيجي فدددي صدددنع القدددرارات االسدددتراتيجية

 والتخطيط االستراتيجي في المنظمات التي تستخدمه.
 فعاليدددة الدددذكاء االسدددتراتيجي فدددي المدددوارد البشدددرية، وعمليدددات المنظمدددة والمدددوارد التكنولوجيدددة 

 والمالية، والذكاء الزبائني.
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 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية: 
 .ضرورة تفعيل الذكاء االستراتيجي بما يخدم صناع القرار االستراتيجيين في المنظمة 
  اتيجي في جانب الموارد البشرية، والمالية، وعمليات المنظمة.ينبغي تفعيل الذكاء االستر 

 
 بعنوان: (Seitovirta, 2011)دراسة  .4

"The Role of Strategic Intelligence Services in Corporate Decision 

Making". 

 ودور الذكاء االستراتيجي في عملية صنع القرار المؤسسيو.
يان بهدفت الدراسة التعرف إلى دور الذكاء االستراتيجي في عملية صنع القرارات، وذلك من خالل 

رة رسم صو كيف أن اإلدارة العليا في الشركات محل الدراسة تتخذ القرارات المتعلقة بعملها وصواًل ل
المنهج واضحة عن دور نشاطات الذكاء التنافسي في عملية صنع القرارات، واستخدمت الدراسة 

لتي الفنلندية العالمية ا XYZالوصفي التحليلي من خالل إجراء مقابلة مع عينة من مديري شركة 
 .( مديًرا14ولوجيا حيت بلد عددهم )تزود الصناعات الثقيلة بالخدمات والتكن

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 
   ة حدددول بيئدددة العمدددل ومقارندددة هدددذه الددذكاء االسدددتراتيجي يسددداعد المدددديرين علدددى رسدددم صددور  أن

 الصورة بعمليات الشركات المنافسة.
   للمعلومددات حددول أنشددطة الشددركات العاملددة فددي القطدداع  الددذكاء االسددتراتيجي يعددد مصدددًرا أن

 نفسه.
   متخددذي القددرارات فددي الشددركات يحتدداجون معلومددات داخليددة وخارجيددة، وهددذه المعلومددات  أن

 تساعدهم في اتخاذ قرارات ذات جودة عالية.
 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية: 

  في شركة  تالقرارادعم الذكاء االستراتيجي بشكل أكبر في اتخاذXYZ. 
  المستويات في الشركة. جميع توعية متخذي القرار حول أهمية الذكاء االستراتيجي ليشمل 

 
 بعنوان: (Pellissier & Kruger, 2011)دراسة  .5

"A study of strategic intelligence as a strategic management tool in the 

long- term insurance industry in South Africa". 

 جنوب يف الطويل المدى على التأمين صناعة في استراتيجية إدارة كأداة االستراتيجي والذكاء
 أفريقياو.

هدفت الدراسة إلى توضيح المدى الذي يستخدم فيه الذكاء االستراتيجي في شركات التأمين في 
 جنوب أفريقيا، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وُاستخدمت االستبانة كأداة لجمع
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( شركة تأمين مسجلة في مجلس الخدمات المالي في 82نت عينة الدراسة من )البيانات. وقد تكو  
 جنوب أفريقيا.

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 
  يوجددد اخددتالف فددي مكونددات الددذكاء االسددتراتيجي فددي الشددركات عينددة الدراسددة، كمددا أندده يوجددد

 الشركات الكبيرة والصغيرة.اختالف في آليات االستخدام بين 
   استخدام أنشطة الذكاء االستراتيجي تعزز عملية صنع القرارات في الشركات. أن 

 
 :المتعلقة بالميزة التنافسية الدراسات األجنبية 2.3.3
 بعنوان:  (Razali, et al, 2017)دراسة  .1

“The Influences of Effectiveness, Competitive Advantages and Market 

Accessibility on SME Performance in Malaysia”. 

مكانية الوصول إلى األسواق على أداء الو  ع الصغيرةمشاريتأثيرات الفعالية والمزايا التنافسية وا 
 و.والمتوسطة في ماليزيا

مكانية الوصول إلى األسواهدفت الدراسة التعرف إلى  داء أ ق علىتأثير الفعالية والميزة التنافسية وا 
وزيع ت. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا

ة عبر ( استبانة على الشركات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا التي تعمل في األعمال التجاري200)
مالبس نترنت، واشتملت طبيعة عمل الشركات المبحوثة قطاع األغذية والمشروبات، الاإل

 والمنسوجات، والصحية ومستحضرات التجميل.
 أهمها:، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

  أن تشددير النتددائج إلددى أن الوصددول إلددى السددوف هددو المتغيددر الوحيددد الددذي يددؤثر علددى رواد
 األعمال في األعمال التجارية عبر االنترنت ضمن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 السياسددات تعزيددز البددرامج والمبددادرات فددي الخطددة الرئيسددية للمشدداريع الصددغيرة  يمكددن لصدداع
 (2020-2012 )والمتوسطة لعام

  تسددداعد هددددذه الدراسدددة الشددددركات الصدددغيرة والمتوسددددطة علدددى االسددددتفادة مدددن فددددرص األعمددددال
 نترنت في تعزيز أدائها.إلا رالتجارية عب

 
 بعنوان:  (Kasasbeh, et al, 2017)دراسة  .2

“Factors Influencing Competitive Advantage in Banking Sector:                   

A Systematic Literature Review”. 

 .المؤثرة في الميزة التنافسية في القطاع المصرفي: مراجعة منهجية لألدبو لالعوامو
هدفت الدراسة إلى تقديم دراسة نظرية لبعض األنشطة الرئيسية التي ُتساهم في تحقيق ميزة تنافسية 

بدراسة  الباحت قام حيتفي القطاع المصرفي في ماليزيا، واستخدم الباحت المنهج الوصفي 
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 دراسات من أجري الدراسة وما موضوع حول كتب ما على االطالع خالل من وتحليلها الظاهرة
 .صلة ذات

 أهمها:،  وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
   العوامدل الخاصددة  فدي ماليزيدا تتمتدع بعالمدة تجاريدة، كدذلك فدإن  بعدض القطداع المصدرفي  أن

ة ، حيدت يمكدن االعتمداد علدى أبعداد ماليدمن كل اً بتحليل الميزة التنافسية ال تزال تشكل جزء
 ميزة تنافسية. أو غير مالية قابلة للقياس للحصول على

   مصدددارف، والمسدددؤولية االجتماعيدددة للالمصدددرفية، واإلدارة جدددودة الخدمدددة وجددددت الدراسدددة أن ،
ر تؤثالتي عوامل الالتسويق اإللكتروني، من واإلبداع في  وصياغة االستراتيجيات، واالبتكار

 .على الميزة التنافسية في القطاع المصرفي
 

 بعنوان:  (Opondo, et al, 2017)دراسة  .3

“The Effect of Strategic Talent Identification and Acquisition on 

Competitive advantage in Commercial Banks”. 

 و.تجاريةبنوك الالتنافسية في الميزة أثر االستحواذ والتعريف االستراتيجي للموهبة على الو
ية في ة واالستحواذ على الميزة التنافسهدفت الدراسة إلى تحديد أثر تعريف الموهبة االستراتيجي

سة من نت عينة الدراالتحليلي، وتكو   واستخدم الباحت المنهج الوصفي البنوك التجارية في كينيا.
ة قصدية أخذ عين وتم   ،( بنًكا في مدينة نوكورو في كينيا44جميع البنوك التجارية والبالد عددها )

 شخصية.االستبانة أداة لجمع البيانات باإلضافة إلى المقابلة ال( موظًفا، وُاستخدمت 62قوامها )
 أهمها: ،وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

   واذ، مستوى التعرف إلى المواهب واكتسابها كان كبيًرا إضاًفة إلى االستح أظهرت النتائج أن
 ال على مستوى تحقيق الميزة التنافسية للبنوك.وأثر بشكل فع  

 
 بعنوان: (Bisaria, 2013)دراسة  .4

"Achieving Competitive Advantage By Private Management “Colleges 

or Private University”." 

 .وتحقيق الميزة التنافسية من خحل الجامعات أو الكليات الخاصةو
تنافسية بينها هدفت الدراسة إلى معرفة األسباب التي تدعو مؤسسات التعليم إلى تحقيق ميزة 

تتحقق في مجاالت التعليم وقدمت  نواع المختلفة للميزة التنافسية التي من الممكن أن  وتعريف األ
ظهار مدى أهمية تحقيق ميزة تنافسية في ا  و ، في مجال التعليم  يكون هناك تنافس   الدراسة أهمية أن  

 ، والطلبة وأولياء األمور والمجتمع ككلالكليات والجامعات وتأثيرها على مستوى الجامعة أو الكلية 
وكيفية  ، حيت قدمت الدراسة دراسة وصفية للميزة التنافسية وكيفية تحقيقها في الجامعات والكليات

المحاور  جميعاالستفادة من اإلدارات الموجودة بها في دعم خصائصها التنافسية والمتمثلة في 
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 مديريا موزعين على ( فردً 50وطبقت علة عينة بلغت )، ة الطلبة والهيئة التدريسية والبيئة التعليمي
 الجامعات وعمداء الكليات في محافظة بريديش في الهند.

 
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 

   يم فيمؤسسات التعلتلتزم به  تحقيق الميزة التنافسية هو أمر قانوني وأخالقي يجب أن   أن 
 دارية.كاديمية واإلألمنهج حياتها ا

 
 بعنوان: (Hsun-I Huang, 2012)دراسة  .5

“An Empirical Analysis of The Strategic Management of Competitive 

Advantage: A case Study of Higher Technical and Vocational 

Education in Taiwan”. 

الي لمهني العني واللتعليم التقليل تجريبي لإلدارة االستراتيجية للمزايا التنافسية: دراسة حالة تحو
 .وفي تايوان

ة هدفت الدراسة إلى استكشاف عناصر ومؤشرات اإلدارة االستراتيجية التي تسهم في تحقيق الميز 
د ن، وقالتنافسية في ظل التحديات التنافسية بين مؤسسات التعليم التقني والمهني العالي في تايوا

سية ي التحليلي، واستخدمت المقابلة الشخصية كأداة رئياستخدم الباحت في الدراسة المنهج الوصف
 مديريمن  ا( فردً 29، حيت تم مقابلة )ا( فردً 32لجمع المعلومات، وقد شملت عينة الدراسة )

 ( من كبار خبراء التعليم في تايوان. 3المؤسسات التقنية و)
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 

  ُالمقتدددرح للميدددزة التنافسدددية متخدددذي القدددرارات فدددي مؤسسدددات التعلددديم سددداعد النمدددوذج المتكامدددل ي
التقنددي والمهنددي والحكومددة علددى تحديددد التحددديات والفددرص، وتحديددد االتجاهددات والسياسددات 

 العامة في استجابتها لمتطلبات واحتياجات سوق العمل. 

  المؤسسدات يوجد تعاون بين مؤسسات التعليم التقندي والمهندي وسدوق العمدل مدن خدالل قيدام
وتسددداهم فدددي تلبيدددة متطلبدددات  بدددإجراء البحدددوت التطبيقيدددة التدددي تلبدددي احتياجدددات سدددوق العمدددل

 الصناعة.

 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 4.3
دور الددذكاء السددابقة نالحددظ ندددرة الدراسددات السددابقة التددي درسددت  الدراسددات اسددتعراض خددالل مددن

 ن  أ، وعلدى الدرغم مدن ذلدك نالحدظ األدويدة الفلسدطينية اتاالستراتيجي في تعزيز الميزة التنافسية فدي شدرك
لميدزة دت على أهمية توظيفه لتحقيق اوأخرى أك   الذكاء االستراتيجيدت على أهمية معظم الدراسات قد أك  

دعمدًة التنافسية، وفيمدا يلدي اسدتعراض أوجده التشدابه واالخدتالف بدين الدراسدة الحاليدة والدراسدات السدابقة م
 البحثية التي تسعى إلى تغطيتها.بالفجوة 
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 :من حيث الموضوع 

 الذكاء االستراتيجيمنها ما تناول موضوع  من خالل استعراض الدراسات السابقة وجد الباحت أن  
، ودراسة (2017)جعفر، ، ودراسة (2018)مطر، ، ودراسة (2018البوجي، دراسة )مثل 

(Esmaeili, 2014) ، (،2018)الجدي،  دراسةمثل  التنافسيةميزة الومنها تناول موضوع 
 ,Hsun-I Huang)، ودراسة (Bisaria, 2013) دراسة، و (2014)األيوبي،  دراسةو 

2012.) 
 :من حيث الزمان 

 .م(2018)إلى  م(2010)إجراؤها في الفترة ما بين  ، فقد تم  يع الدراسات السابقة حديثة نسبًياجم
 :من حيث المكان 

 دراسةو  ،(2017، الزنط)تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة، فمنها الفلسطينية كدراسة 
، ودراسة (2017، جعفر)، العراق( كدراسة ها العربية )الجزائر، السعودية، ومن(2015، مسلم)
 ,Opondo, et al) سةجنبية كدرا، ومنها األ(2015، أبو الغنم) ، ودراسة(2015عمران، )

 .(Bisaria, 2013) ، ودراسة(Baei, et al, 2017) ودراسة، (2017
 :من حيث المنهج 

اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات في استخدامها المنهج الوصفي التحليلي، وذلك 
 لمالءمتها لموضوع الدراسة.

 :من حيث أداة الدراسة 
ا م، ومنها أداة للدراسةستبانة االاتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدامها 

 .استخدم أداة المقابلة إلى جانب االستبانة
 :من حيث المجتمع وعينة الدراسة 

مثل:  ،ن مجتمع الدراسات السابقة من العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكوميةتكو  
ن بيعة العامليت ط)الوزارات الحكومية، الشركات، البنوك، الجامعات، والمدارس(، ولكن تنوع

ئب والمعلمات، وأعضاء مجلس إدارة، مدير منظمة، نا فمنهم: )المديرون والمسؤولون، المعلمون
عظم متوسط العينات في م مع العلم أن  مدير، مدير دائرة، مهندس، قائد فريق، مشرف، إداري(. 

 . ا( مبحوثً 493-39الدراسات كانت تتراوح بين )
 :من حيث النتائج 

 الدراسات السابقة على النتائج التالية:اتفقت معظم 
 .الذكاء االستراتيجيأهمية  -
 تؤدي إلى تحسين األداء. الذكاء االستراتيجي -
 الذكاء االستراتيجي يحسن سمعة المنظمة. -
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اتخاذ ): وبعض المتغيرات األخرى مثل  استراتيجية الذكاء االستراتيجيوجود عالقة بين  -
 (.القرارات، األداء المؤسسيالقرارات، اإلبداع التنظيمي، صنع 

 
 أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

دور الذكاء االستراتيجي في تحقيق الميزة التعرف إلى أحدت الدراسات التي تناولت موضوع  .1
 .التنافسية

 .للكم الكبير من المعلومات التي احتوتها ؛ نظًراإثراء الدراسة الحالية في الجانب النظري .2
 .التحليلي الوصفي المنهج وهو الدراسة، منهج اختيار .3
 مع منها يتناسب ما انتقاء وبالتالي السابقة، الدراسات في المستخدمة األدوات على االطالع .4

 .االستبانة في والمتمثلة أدواتها، لبناء تمهيًدا الحالية الدراسة موضوع
 .للدراسة المناسبة المتغيرات تحديد .5
 .للدراسة المناسبة اإلحصائية المعالجات نوع إلى التعرف .6
 بناء النتائج والتوصيات الختامية للدراسة. استفاد في التعرف إلى .7

 
 أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 ها:ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أن  
دور الذكاء  على الضوء لقتأ التي-الباحتعلى حد علم –القالئل  الدراسات من الدراسة هذه عد  تُ  .1

 .األدوية الفلسطينية االستراتيجي في تعزيز الميزة التنافسية في شركات
 على المستوى المحلي لنهمية الكبيرة التي يحملها. موضوع الدراسة ضروري أن يطبق .2
ه ا يقدملم ؛في فلسطين ، وهو قطاع حساس ومهماألدوية الفلسطينية شركات تم تطبيق الدراسة في .3

 . من خدمات للمجتمع المحلي
ي إن  مجال الدراسة يختلف عن الدراسات السابقة في أنه مجال صناعي صحي بالدرجة األولى، ف .4

ا من الدراسات السابقة كانت تتحدت أغلبها عن منظمات أعمال ربحية وخدمية، وقليل منه حين أن  
 تحدت عن المجال الصناعي الصحي. 
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 الفجوة البحثية: 5.3

 يوضح الفجوة البحثية: (1.3جدول رقم )
 الدراسة الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

ركزت الدراسات السابقة على 
على  الذكاء االستراتيجيدور 

في  أداء بعض المنظمات، ودوره
بداع التنظيمي، ودوره إلتحقيق ا

في صنع القرارات، ودوره في 
 .تحسين سمعة المؤسسة

تختلف الدراسة الحالية عن 
الدراسات السابقة من حيت مجال 

وجد دراسة تالتطبيق، حيت ال 
دور الذكاء ركزت على 

االستراتيجي في تحقيق الميزة 
شركات األدوية في  التنافسية

 .ةالفلسطيني

اهتمت الدراسة الحالية بالتعرف 
دور الذكاء االستراتيجي في إلى 

تحقيق الميزة التنافسية في 
 .ةالفلسطينيشركات األدوية 

بقة ركزت معظم الدراسات السا
على منظمات األعمال 

المختلفة خارج  والجامعات
 فلسطين.

الدراسات التي ركزت على  ةقل
المختلفة  الصناعيةمنظمات ال

 داخل فلسطين.

ركزت الدراسة الحالية على 
 منظومة عمل داخل فلسطين.

 الباحت باالعتماد على الدراسات السابقة. المصدر: جرد بواسطة
 

 ملخصال
 

 ، والتددددي تمثددددل رافددددًدامددددن الدراسددددات السددددابقة المتعلقددددة بموضددددوع الدراسددددة اهددددذا الفصددددل عددددددً  تندددداول  
الع مدددددن روافدددددد المعرفدددددة النظريدددددة والعمليدددددة، وكدددددذلك خبدددددرات وتجدددددارب البددددداحثين السدددددابقين، واالطددددد أساسدددددًيا

علددددددى أهددددددم إنجددددددازاتهم والنتددددددائج والتوصدددددديات التددددددي خلصددددددت لهددددددا دراسدددددداتهم وبحددددددوثهم، والتددددددي لهددددددا األثددددددر 
لك الكبيدددددر فدددددي إثدددددراء معرفدددددة ومعلومدددددات الباحدددددت، مدددددن خدددددالل تكدددددوين خلفيدددددة عدددددن موضدددددوع دراسدددددته، وكدددددذ

 وتجنب األخطاء التي وقع بها الباحثون السابقون. ا بشكل أفضل وأكثر عمًقا وشمواًل إنجازه
ة وقد اسدتعرض الباحدت أهدم الدراسدات السدابقة التدي تناولدت موضدوعي اسدتراتيجية الدذكاء االسدتراتيجي والميدز 

ت قددام التنافسددية، وموضددوعات ذات عالقددة بموضددوع الدراسددة سددواء كانددت بشددكل مباشددر أو غيددر مباشددر، حيدد
( دراسددة، 10( دراسددات، ودراسددات عربيددة )10الباحددت بتقسدديمها إلددى ثددالت أقسددام، هددي: دراسددات فلسددطينية )

، ثددم عق ددب الباحددت ( دراسددة، وتددم ترتيبهددا مددن األحدددت إلددى األقدددم حسددب تدداريخ نشددرها10ودراسددات أجنبيددة )
تندددداول موضددددوع منهجيددددة الدراسددددة وعليدددده، سدددديتم بيددددان الفجددددوة البحثيددددة.  تددددم   ، وأخيددددًراعلددددى الدراسددددات السددددابقة

جراءاتها إن شاء اهلل في الفصل التالي.  وا 
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 الفصل الرابع
جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

 
 تمهيد:

جراءاتها محورً   اسدة،الدر نجداز الجاندب التطبيقدي مدن إا يتم مدن خاللده ا رئيسيً تعتبر منهجية الدراسة وا 
م وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبدة إلجدراء التحليدل اإلحصدائي للتوصدل إلدى النتدائج التدي يدت

وبالتدددالي تحقدددق األهدددداف التدددي تسدددعى إلدددى  الدراسدددة،تفسددديرها فدددي ضدددوء أدبيدددات الدراسدددة المتعلقدددة بموضدددوع 
 تحقيقها.

سدة وكدذلك أداة الدرا الدراسدة،وعيندة ومجتمع  متبعنهج الللما تناول هذا الفصل وصفً  وبناء على ذلك
ا ل جدراءات ومددى صددقها وثباتهدا. كمدا يتضدمن وصدفً  ،وتطويرهداوكيفية بنائهدا إعدادها المستخدمة وطريقة 

 ،الدراسددةواألدوات التددي اسددتخدمتها لجمددع بيانددات  وتقنينهددا،أداة الدراسددة  تصددميمفددي  الباحددت ابهدد مالتددي قددا
يلددي  اوفيمد النتدائج،واسدتخالص لبياندات ئية التدي اسدتخدمت فددي تحليدل اوينتهدي الفصدل بالمعالجدات اإلحصدا

 وصف لهذه اإلجراءات.
 

 : دراسةمنهجية وأسلوب ال 1.4
 لدهخال مدن الدذي يحداول التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الباحت قام الدراسة أهداف تحقيق أجل من        

 ليداتوالعم حولهدا تطدرح التدي مكوناتهدا واآلراء بدين والعالقدةبياناتهدا،  وتحليدل الدراسدة، موضدوع الظاهرة وصف

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي
أو  "المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر :هبأن   التحليلي الوصفي المنهج (100: 2006، الحمداني (ويعرف

يقدم األحدات المعاصرة، أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة، و 
بيانات عن خصائص معينة في الواقع، وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة والظواهر التي ندرسها 

 واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات". 
 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

حيددت اتجدده الباحددت فددي معالجددة اإلطددار النظددري للدراسددة إلددى مصددادر البيانددات  المصــادر الثانويــة: .1
ت الثانويدددة والتددددي تتمثدددل فددددي الكتدددب والمراجددددع العربيدددة واألجنبيددددة ذات العالقدددة، والدددددوريات والمقدددداال

قدع التدي تناولدت موضدوع الدارسدة، والبحدت والمطالعدة فدي مواوالتقارير، واألبحات والدراسات السابقة 
 اإلنترنت المختلفة.

اندددات جمدددع البي ىلجدددأ الباحدددت إلددد دراسدددةة الجواندددب التحليليدددة لموضدددوع اللمعالجددد المصـــادر األوليـــة: .2
 هذا الغرض.ا لاألولية من خالل االستبانة أداة رئيسة للبحت، صممت خصيصً 
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 الدراسة:مجتمع  2.4

 لدراسةاعلى مشكلة  ظاهرة التي يدرسها الباحت، وبناءً جميع مفردات ال :هالدراسة يعرف بأن  مجتمع 
ام، دير عالوظائف اإلشرافية )م المجتمع المستهدف يتكون من جميع العاملين المثبتين في فإن   ، وأهدافها

تي شركات األدوية ال قد بلد عددو  مدير فرع، رئيس قسم، وظيفة أخرى( في شركات األدوية الفلسطينية،
 شركة بيرزيت لصناعة األدويةتعاون ، وذلك لعدم ( شركات7( شركات من أصل )5شاركت في الدراسة )

خدام ، وقد قام الباحت باستفهي حديثة النشأة شركة سما للصناعات الدوائيةوأما بالنسبة ل، مع الباحت
 ،الدراسة، نظًرا لصغر حجم مجتمع الدراسةطريقة الحصر الشامل لمجتمع الدراسة لجميع أفراد مجتمع 

 وبعد فحصها تبين أن   %(،90.7( استبانة بنسبة )98، وقد تم استرداد )( موظًفا108البالد عددهم )و 
 ة)إحصائيات شركات األدوي يوضح ذلك( 1.4صالحة للتحليل اإلحصائي، والجدول رقم )جميع االستبانات 

  .م(3/9/2018، الفلسطينية
 مجتمع الدراسةيوضح (: 1.4جدول رقم )

 عدد العاملين الشركة م
عدد 

االستبانات 
 المستردة

نسبة االسترداد 
% 

1. 
معامل الشرق األوسط لصناعة األدوية ومستحضرات 

 التجميل
15 15 100% 

 %100 8 8 العربية األلمانية لصناعة األدوية ومستحضرات التجميل .2
 %90 27 30 القدس للمستحضرات الطبية .3
 %88 22 25 بيت جاال لصناعة األدوية .4
 %86.7 26 30 دار الشفاء لصناعة األدوية .5

 %90.7 98 108 المجموع
 .م3/9/2018المصدر: إحصائيات شركات األدوية الفلسطينية، 

 
 :أداة الدراسة 3.4

ي فطبيقية تالتنافسية: دراسة الذكاء االستراتيجي كمدخل لتعزيز الميزة حول " استبانةتم إعداد 
 هي: ، "، حيت تتكون من ثالت أقسام رئيسةشركات األدوية الفلسطينية

 يفي،، المؤهل العلمي، المسمى الوظالجنس)للمستجيبين  البيانات الشخصيةوهو عبارة عن القسم األول: 
 (.، مكان العملسنوات الخدمة
 هي:، ت مجاال (5) موزع على ،فقرة (30) ، ويتكون منعن الذكاء االستراتيجيوهو عبارة  القسم الثاني:

 .( فقرات6ويتكون من ) ،االستشرافالمجال األول: 
 ( فقرات.6ويتكون من ) ،التفكير النظمي المجال الثاني:
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 ( فقرات.6ويتكون من ) ،الرؤية المستقبلية المجال الثالث:
 ( فقرات.6ويتكون من ) ،الشراكة المجال الرابع:

 ( فقرات.6، ويتكون من )دافعيةال :الخامسالمجال 
 ي:ه( مجاالت 3، موزع على )( فقرة18ويتكون من ) ،الميزة التنافسيةوهو عبارة عن  القسم الثالث:

 .( فقرات6ويتكون من )، كلفةالالمجال األول: 
 ( فقرات.6، ويتكون من )جودةال المجال الثاني:
 ( فقرات.6) ، ويتكون منسرعة االستجابة المجال الثالث:

 
دل على ( 10) بحيت كلما اقتربت الدرجة من ةانت االستبلفقرا 10-1م المقياس من استخدا وقد تم  

 :يوضح ذلك (2.4) رقمجدول الموافقة العالية على ما ورد في العبارة والعكس صحيح، وال
 

 المقياس المستخدم في االستبانةدرجات : (2.4جدول )

 االستجابة
موافق 
بدرجة 
 اقليلة جد  

 
موافق 
بدرجة 
 اكبيرة جد  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة
 

 أداة الدراسة:خطوات بناء  4.4
نافسـية: الـذكاء االسـتراتيجي كمـدخل لتعزيـز الميـزة الت" للتعرف إلدىقام الباحت بإعداد أداة الدراسة 

 التالية لبناء االستبانة:خطوات "، واتبع الباحت الدراسة تطبيقية في شركات األدوية الفلسطينية
 واالسدتفادة منهدا فدي ،لسدابقة ذات الصدلة بموضدوع الدراسدةالدراسات او  اإلدارياألدب على  االطالع .1

 وصياغة فقراتها. االستبانةبناء 
 .وفقراتها االستبانة مجاالتمن أساتذة الجامعات والمشرفين في تحديد  ااستشار الباحت عددً  .2
 .االستبانةتحديد المجاالت الرئيسة التي شملتها  .3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. .4
 في صورتها األولية.  االستبانةتم تصميم  .5
 تم مراجعة وتنقيح االستبانة من قبل المشرف. .6
( مدددن المحكمدددين مدددن أعضددداء هيئدددة التددددريس فدددي أكاديميدددة اإلدارة 10علدددى ) االسدددتبانةتدددم عدددرض  .7

نية ، والعديد من الجامعات والكليدات الفلسدطياسات العليا باالشتراك مع جامعة األقصىوالسياسة للدر 
  بقطاع غزة.
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 فة والتعدديل،مدن حيدت الحدذف أو اإلضدا االسدتبانةراء المحكمين تدم تعدديل بعدض فقدرات في ضوء آ .8
 (.2) قملح االستبانة في صورتها النهائية، رلتستق

 
 صدق االستبانة: 5.4

(، كما 105: 2010يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي، "أن   :يعنيصدق االستبانة 
يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح 
فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيت تكون مفهومة لكل من يستخدمها" )عبيدات وآخرون، 

 بطريقتين: االستبانةأكد من صدق (. وقد تم الت179:2001
 صدق آراء المحكمين والصدق الظاهريو: .1

مجال  في المتخصصين المحكمين من عدًدا الباحت يختار أن   "هو :المحكمين آراء يقصد بصدق
على  االستبانةحيت تم عرض  ،(107: 2010الدراسة" )الجرجاوي، موضوع المشكلة الظاهرة أو

متخصصين في المجاالت األكاديمية واإلدارية والمهنية  (10)مجموعة من المحكمين تألفت من 
ل في بإجراء ما يلزم من حذف وتعدي الباحت وقام(، 1واإلحصائية وأسماء المحكمين بالملحق رقم )

 (.2نظر الملحق رقم )ا -ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 
 صدق المقياس: .2

 :Internal Validityاالتساق الداخلي  : وال  أ

ذه ه الذي تنتمي إليه مع المجال االستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
اط بين وذلك من خالل حساب معامالت االرتب،  لالستبانةالفقرة، وقد قام الباحت بحساب االتساق الداخلي 

طالعية والدرجة الكلية للمجال نفسه، وقد تم ذلك على العينة االست االستبانةكل فقرة من فقرات مجاالت 
 .اموظفً ( 30) المكونة من

:وخلي لـ والذكاء االستراتيجينتائج االتساق الدا -  
 لمجالمجال واالستشرافو والدرجة الكلية لمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات (: 3.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

حرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 714. تستقرئ إدارة الشركة المستقبل عند تطوير استراتيجياتها في األمد البعيد.  .1

2.  
دات األحتستفيد إدارة الشركة من الخبرات الشخصية واإلمكانات الذاتية في التعامل مع 

 المستقبلية.
.723 *0.000 

 0.000* 751. تمتلك إدارة الشركة القدرة على رؤية األشياء غير المتوقعة والتعامل معها.  .3
 0.000* 686. كة. تحرص إدارة الشركة على التنبؤ بالقضايا االستراتيجية ذات األثر في مستقبل الشر   .4
 0.000* 753. اتجاه أعمالها.تمتلك إدارة الشركة رؤية تحدد من خاللها   .5
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6.  
ألجل تؤمن إدارة الشركة بأهمية استقراء المستقبل في تحقيق تميز األداء المؤسسي في ا

 الطويل.
.743 *0.000 

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة  *
الكلية  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "االستشراف" والدرجة3.4جدول )يوضح 

بر المجال وبذلك يعت،   α≤ 0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  والذي يبين أن   للمجال،
 ا وضع لقياسه.م  صادقًا ل  

 جاللية للمو والدرجة الكالتفكير النظمي(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال و4.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

حرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 680. تستثمر إدارة الشركة طاقات العاملين للبحت عن المعلومات المهمة لمستقبلها.  .1
 0.000* 751. تحرص إدارة الشركة على تخصيص الوقت المناسب لجمع المعلومات من مصادرها.  .2

3.  
جوانب عملياتها توظف إدارة الشركة مهنيين متخصصين لتوفير معلومات شاملة عن 

 المتعددة.
.687 *0.000 

 0.000* 763. تعمد إدارة الشركة إلى التعامل مع جهات مختلفة لتوفير المعلومات بدقة.  .4
 0.000* 826. تعتمد إدارة الشركة منهجية لتصنيف المعلومات ليسهل استيعابها وتطبيقها.  .5
 0.000* 733. ا.تقديمها والقيمة التي تحققهتوازن إدارة الشركة في تحديثها للمعلومات بين سرعة   .6
 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة  *

كلية " والدرجة الالتفكير النظمي( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.4جدول )يوضح 
المجال  وبذلك يعتبر،   α≤ 0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  ،للمجال

 صادقًا لما وضع لقياسه.
 

 لمجالللكلية و والدرجة االرؤية المستقبلية(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال و5.4جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

حرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 604. ضوء رؤيتها.تسعى إدارة الشركة نحو تحقيق الهدف األساسي لوجودها في   .1
 0.000* 802. تعتبر إدارة الشركة النمو المستمر والثبات من أولوياتها على المدى البعيد.  .2
 0.000* 720. تنسجم قرارات إدارة الشركة مع رؤيتها االستراتيجية.  .3
 0.000* 825. تعمل إدارة الشركة لتحويل الرؤية إلى واقع ممكن التطبيق.  .4
 0.000* 728. الشركة جميع العاملين في تطوير رؤيتها االستراتيجية. ُتشرك إدارة  .5
 0.000* 799. .مهمة تنظر إدارة الشركة للتغيير االستراتيجي كعملية   .6
 .α≤  0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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جة " والدر  المستقبليةالرؤية  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "5.4جدول )يوضح 

عتبر وبذلك ي α ≤ 0.05الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
 ضع لقياسه.وُ ا م  ل  المجال صادقًا 
 جال(: معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال والشراكةو والدرجة الكلية للم6.5جدول )

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط

حرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

1.  
 ديهاتسعى إدارة الشركة إلقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة الستثمار ما ل

 من موارد.
.820 *0.000 

2.  
فادة الستتعتقد إدارة الشركة إقامة الشراكات االستراتيجية مع الشركات األخرى يتيح لها ا

 0.000* 877. من تجاربها وخبراتها.

3.  
 يمياً تعمل إدارة الشركة الستدامة الشراكة االستراتيجية مع الشركات المناظرة لها إقل

 وعالميًا.
.868 *0.000 

 0.000* 848. الشراكة االستراتيجية تفيد في تحقيق رسالتها.  تعتقد إدارة الشركة أن    .4
 0.000* 751. الشراكة مع الشركات المشابهة يعزز الخروج من األزمات. تؤمن إدارة الشركة أن    .5

6.  
رات الشراكة مع الشركات المناظرة يساهم في تطوير قدرات وخب تؤمن إدارة الشركة أن  

 العاملين.
.831 *0.000 

 .α≤  0.05االرتباط دال إحصائًيا عند مستوى داللة    *
 

 الشراكة " والدرجة الكلية كل فقرة من فقرات مجال " ( معامل االرتباط بين6.5جدول )يوضح 
المجال  وبذلك يعتبر،  α≤  0.05يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  للمجال، والذي

 ضع لقياسه.وُ ا م  ل  صادقًا 
 

 لمجالل معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال و الدافعية و والدرجة الكلية(: 7.5جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

حرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 746. تمتلك إدارة الشركة القدرة على دفع العاملين لتنفيذ رؤيتها االستراتيجية.  .1
 0.000* 909. تثير إدارة الشركة روح التنافس بين العاملين لتقديم المزيد من اإلنجازات.  .2
 0.000* 912. العاملين باستخدام حوافز متنوعة إلنجازهم أعمالهم بكفاءة.تكافئ إدارة الشركة   .3
 0.000* 829. تشجع إدارة الشركة العاملين على العمل ضمن فرق عمل فاعلة.  .4
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 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

حرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 681. تحت إدارة الشركة العاملين على المشاركة في تحمل المسؤولية.  .5
 0.000* 797. تخفف إدارة الشركة من الحالة النفسية للعاملين الناجمة عن ضعف األداء.  .6
 .α≤  0.05عند مستوى داللة  االرتباط دال إحصائًيا   *
 

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الدافعية" والدرجة الكلية 7.5جدول )يوضح 
ر المجال وبذلك يعتب ،  α≤ 0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  للمجال، والذي يبين أن  

 ضع لقياسه.وُ ا م  ل  صادقًا 
 

التنافسيةو: نتائج االتساق الداخلي لـ والميزة -  
 

 المعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال والكلفةو والدرجة الكلية للمج(: 8.5جدول )

مل  الفقرة م
معا

ون
رس
بي

 
باط

حرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 674. تستخدم الشركة الموارد المتاحة بصورة اقتصادية رشيدة.  .1

2.  
قليل تتتسم منتجات الشركة بالكلفة المنخفضة قياسًا بالمنافسين تماشيًا مع سياستها في 

 التكاليف الكلية.
.691 *0.000 

 0.000* 655. المنتجات بكلفة منخفضة. لدى الشركة القدرة على إنتاج وتوفير  .3
 0.000* 744. تنتهج الشركة استراتيجية قيادة أقل التكاليف ألجل زيادة المبيعات.   .4
 0.000* 685. وجد دراسات خاصة بالتكاليف الكلية والعمل على تقليل التكاليف غير الضرورية.ت  .5
 0.000* 713. .لتوزيعالتكاليف المتعلقة بالترويج واتستخدم الشركة سياسة المزيج التسويقي ألجل تقليل   .6
 .α  ≤ 0.05عند مستوى داللة  االرتباط دال إحصائًيا   *
 

مجال، ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الكلفة" والدرجة الكلية لل8.5جدول )يوضح 
صادقًا  وبذلك يعتبر المجال ، α≤  0.05يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  والذي

 ضع لقياسه.وُ ا م  ل  
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 الو والدرجة الكلية للمجالجودةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال و(: 9.5جدول )

 الفقرة م
ون

رس
 بي
مل
معا

 
باط

حرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

1.  
يوجد إيمان من قبل إدارة الشركة بضرورة التركيز على الجودة واعتبارها مطلبًا 

 استراتيجيًا.
.820 *0.000 

 0.000* 782. تحقق الجودة العالية لمنتجات الشركة تفوقًا على المنافسين.  .2
 0.000* 888. تحافظ الشركة على المواصفات والخصائص المهمة التي يريدها المستهلك في المنتج.  .3
 0.000* 839. تركز الشركة في جودة منتجاتها على الخصائص الضمنية والظاهرية.  .4
 0.000* 820. يتحقق رضا الزبون بجودة المنتجات المقدمة من الشركة.  .5

6.  
تسعى الشركة إلى تحقيق مستويات عالية من الجودة وتحقيق ذلك من خالل حصولها 

 على شهادة اآليزو.
.862 *0.000 

 .α  ≤ 0.05عند مستوى داللة  االرتباط دال إحصائًيا   *
 

" والدرجة الكلية  الجودة ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "9.5جدول )يوضح 
لمجال اوبذلك يعتبر  α≤  0.05يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية  للمجال، والذي

 صادقًا لما وضع لقياسه.
 جالكلية للمو والدرجة السرعة االستجابةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال و(: 10.5جدول )

 الفقرة م

ون
رس
 بي
مل
معا

 
باط

حرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 0.000* 852. تحرص الشركة على جذب الزبائن والمحافظة على والئهم.  .1
 0.000* 744. العاملين فيها.ُتعد الشركة األكثر استجابة لمطالب وحاجات   .2

3.  
تسعى الشركة لالستجابة السريعة لحاجات وتطلعات الزبائن عبر تقديم منتجات ذات 

 جودة عالية.
.778 *0.000 

 0.000* 821. .قعينتقدم الشركة المنتجات للسوق المحلي بما يلبي احتياجات الزبائن الحاليين والمتو   .4
 0.000* 705. الزبائن بسرعة مناسبة.تعالج الشركة شكاوى واستفسارات   .5

6.  
 اسبةتتوفر لدى الشركة الطواقم المؤهلة والقدرات الفنية النوعية لتقديم الخدمة المن

 للزبون.
.703 *0.000 

 .α  ≤ 0.05عند مستوى داللة  االرتباط دال إحصائًيا   *
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 " والدرجة االستجابة سرعة( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 10.5جدول )يوضح 
ك يعتبر وبذل،   α ≤ 0.05الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 ضع لقياسه.ا وُ م  المجال صادقًا ل  
 

 Structure Validity البنائيالصدق  -ثاني ا
اة يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األد

 قد تم  و ، االستبانةالوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 
 مفردة. (30)ذلك على العينة االستطالعية المكونة من 

 
 ستبانةلحوالدرجة الكلية  االستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت (: 11.4جدول )

 معامل بيرسون المجال
 لحرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

 0.000* 819. االستشراف
 0.000* 848. التفكير النظمي
 0.000* 830. الرؤية المستقبلية

 0.000* 777. الشراكة
 0.000* 876. الدافعية

 0.000* 948. الذكاء االستراتيجي
 0.000* 719. الكلفة
 0.000* 859. الجودة

 0.000* 837. سرعة االستجابة
 0.000* 778. الميزة التنافسية

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  االرتباط دال إحصائًيا * 
 
وى عند مست اائيً دالة إحص االستبانةجميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  ( أن  11.4يبين جدول ) 

 ضعت لقياسه.ا وُ م  ل   ةصادق االستبانةوبذلك تعتبر جميع مجاالت  ،  α ≤ 0.05معنوية 
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 :Reliability االستبانةثبات  6.4
كثر من أ االستبانةنفس النتيجة لو تم إعادة توزيع  االستبانةتعطي هذه  أن   االستبانةيقصد بثبات 

 ستبانةااليعني االستقرار في نتائج  االستبانةثبات  والشروط، أو بعبارة أخرى أن  نفس الظروف مرة تحت 
 نةخالل فترات زمنية معي عدة مراتتوزيعها على األفراد  وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة

 .(97: 2010)الجرجاوي،
 Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ  الدراسة من خالل  استبانةمن ثبات  وقد تحقق الباحت

Coefficient،  (.12.4)وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول رقم 
 

 االستبانة(: معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 12.4جدول )

معامل ألفا  عدد الفقرات المجال
 كرونباخ

 0.827 6 االستشراف
 0.832 6 التفكير النظمي
 0.836 6 الرؤية المستقبلية

 0.910 6 الشراكة
 0.898 6 الدافعية

 0.951 30 الذكاء االستراتيجي
 0.769 6 الكلفة
 0.912 6 الجودة

 0.855 6 سرعة االستجابة
 0.900 18 الميزة التنافسية

 0.953 48 اجميع المجاالت مع  
 

 قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال ( أن  12.4واضح من النتائج الموضحة في جدول )
بات الث ن  وهذا يعنى أ ،(0.953) االستبانة(، بينما بلغت لجميع فقرات 0.769،0.951)حيت تتراوح بين 

  ا.مرتفع ودال إحصائيً 
لباحت ( قابلة للتوزيع. ويكون ا2في صورتها النهائية كما هي في الملحق ) االستبانةوبذلك تكون 

ليل وصالحيتها لتح االستبانةالدراسة مما يجعلها على ثقة تامة بصحة  استبانةقد تأكد من صدق وثبات 
 النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
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 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 7.4
 Statistical Package for theمن خدالل برندامج التحليدل اإلحصدائي االستبانةتفريد وتحليل  تم  

Social Sciences (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي   -

ا الختبار ما إذ  K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف-اختبار كولمجوروف استخدام تم  
 (.9.4في جدول رقم )، وكانت النتائج كما هي مبينة من عدمهكانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 

 
 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: (13.4جدول )

 قيمة االختبار المجال
القيمة 

االحتمالية 
(Sig.) 

 0.203 1.070 االستشراف
 0.692 0.712 التفكير النظمي
 0.722 0.693 الرؤية المستقبلية

 0.062 1.318 الشراكة
 0.175 1.103 الدافعية

 0.757 0.672 الذكاء االستراتيجي
 0.340 0.940 الكلفة
 0.709 0.701 الجودة

 0.800 0.645 سرعة االستجابة
 0.530 0.808 الميزة التنافسية

 0.952 0.517 جميع مجاالت االستبانة
 

مستوى أكبر من  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( أن  13.4واضح من النتائج الموضحة في جدول )
خدام است حيت تم   ، توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي وبذلك فإن  ،  0.05الداللة 

 االختبارات المعلمية لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة. 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -
 Statistical Package for theتفريدد وتحليدل االسدتبانة مدن خدالل برندامج التحليدل اإلحصدائي  تدم  

Social Sciences  (SPSS)، :وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية 
 لوصف عينة الدراسة. (:Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1
 واالنحراف المعياري. المتوسط الحسابي والوزن النسبي  .2
 .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات  (Cronbach's Alpha)اختبار ألفا كرونباخ   .3
الختبار ما إذا كانت  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  .4

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
ذا لقياس درجة االرتباط: يقوم ه (Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون   .5

دق . وقد استخدمه الباحت لحساب االتساق الداخلي والصاالختبار على دراسة العالقة بين متغيرين
 وكذلك لدراسة العالقة بين المجاالت. ،البنائي لالستبانة

تجابة قد وصلت لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االس (T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  .6
ة أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد استخدمه الباحت للتأكد من دالل 5.5إلى الدرجة المتوسطة وهي 

 المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.
 (.Linear Regression- Model Multiple)نموذج تحليل االنحدار الخطي المتعدد  .7
ت لمعرفدة مدا إذا كدان هنداك فروقدا( Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  .8

 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. 
لمعرفة ما ( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاألحادي اختبار تحليل التباين  .9

  إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالت مجموعات أو أكثر من البيانات.
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 ملخصال
 

جراءاتهدا، وأشدار إلدى اعتمدادهفي هدذا الفصدل منهجيد استعرض الباحت لمدنهج الوصدفي ا ة الدراسدة وا 
يدة عيها الثانو ها في الدراسة بنو البيانات والمعلومات التي استخدممصادر جمع  التحليلي، كما أوضح الباحت

م، جميع العاملين المثبتين في الوظدائف اإلشدرافية )مددير عدا مجتمع الدراسة المكون من واألولية، واستعرض
مدددير فددرع، رئدديس قسددم، وظيفددة أخددرى( فددي شددركات األدويددة الفلسددطينية، وقددد بلددد عدددد شددركات األدويددة التددي 

 شدركة بيرزيدت لصدناعة األدويدةتعداون وذلدك لعددم ( شدركات، 7( شركات من أصدل )5شاركت في الدراسة )
وقددد قددام الباحددت باسددتخدام فهددي حديثددة النشددأة،  شددركة سددما للصددناعات الدوائيددةسددبة لوأمددا بالن، مددع الباحددت

طريقددة الحصددر الشددامل لمجتمددع الدراسددة لجميددع أفددراد مجتمددع الدراسددة، نظددًرا لصددغر حجددم مجتمددع الدراسددة، 
أداة واسدددتخدم الباحدددت  %(،90.7( اسدددتبانة بنسدددبة )98( موظفًدددا، وقدددد تدددم اسدددترداد )108والبدددالد عدددددهم )

ثدم  انة بشدكلها النهدائي، ومدنا إلعدداد االسدتبوات التدي اتبعهدالخطد ، وأوضدح الباحدتاالستبانة لجمع البياندات
تدم عدرض األدوات اإلحصدائية  من صدق وثبات االسدتبانة، وأخيدًرا استخدامها للتحقق الطرق التي تم   أوضح

 واختبدار فرضديات الدراسدة إن شداء وعليه، سديتم تنداول موضدوع تحليدل البياندات المستخدمة في هذه الدراسة.
 اهلل في الفصل التالي.
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 الفصل اخلامس
 

 فرضيات الدراسةحتليل البيانات واختبار 
 

 تمهيد

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية 1.5

 تحليل فقرات االستبانة 2.5

 اختبار الفرضيات 3.5

 الملخص
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 الخامسالفصل 
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 
 تمهيد:

ن ع، وذلك من خالل اإلجابة تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةل ايتضمن هذا الفصل عرضً 
 الوقوفو  فقراتها،والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل  ،أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج االستبانة

 الخدمة،سنوات  ،المسمى الوظيفي ،المؤهل العلمي ،جنس)ال :على متغيرات الدراسة التي اشتملت على
ستخدام اإذ تم  الدراسة، استبانةلذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من  ،(مكان العمل

ها ى نتائج الدراسة التي سيتم عرضللحصول عل (SPSS)برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 
 وتحليلها في هذا الفصل. 

 
 :نة الدراسة وفق البيانات الشخصيةالوصف اإلحصائي لعي 1.5

 وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
 .توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس1.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 81.6 80 ذكر
 18.4 18 أنثى

 100.0 98 المجموع
 

إندات.  %(18.4) بينمدا ،من عينة الدراسة ذكدور %(81.6) ما نسبته ( أن  1.5يتضح من جدول )
إلندات هذه األعدداد متوافقدة نسدبًيا مدع الفدرق فدي نسدبة أعدداد المدوظفين الدذكور وا ويرجع الباحت ذلك إلى أن  

ن الجهاز نظًرا لتوافقها مع التقارير الصادرة ع ؛ هذه النسبة منطقية في شركات األدوية المبحوثة، كذلك فإن  
 ح التقرير أن  ( حول مسح القوى العاملة في فلسطين، حيت أوض2017المركزي ل حصاء الفلسطيني لعام )
لكتروندددي للجهددداز %( )الموقدددع اإل81.6نسدددبة الدددذكور ) %(، بينمدددا19.4نسدددبة المدددرأة العاملدددة فدددي فلسدددطين )
 المركزي ل حصاء الفلسطيني(. 
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 .توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي2.5جدول )

المئوية %النسبة  العدد المؤهل العلمي  
 23.5 23 دراسات عليا
 62.2 61 بكالوريوس
 14.3 14 دبلوم

 100.0 98 المجموع
 

عليدا، مدن عيندة الدراسدة مدؤهلهم العلمدي دراسدات  %(23.5) مدا نسدبته ( أن  2.5يتضح من جددول )        
مددؤهلهم العلمددي دبلددوم. وهددذا يعكددس مدددى اهتمددام  %(14.3) بينمددا بكددالوريوس،مددؤهلهم العلمددي  %(62.2)

عات العمل فدي مجدال الصدنا ألن  ة ؛ فية ذات المؤهالت العلمية العاليشركات األدوية بتوظيف الكوادر الوظي
مكانيددة متاب عددة الدوائيدة يتطلددب مدؤهالت علميددة ال تقدل عددن البكددالوريوس لتمكنهدا مددن إنجداز العمددل بكفداءة، وا 

 هني في مجال التخصص.التطور العلمي والم
 
 .توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي  -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي3.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 4.1 4 مدير عام
 7.1 7 مدير فرع
 39.8 39 رئيس قسم
 49.0 48 وظيفة أخرى
 100.0 98 المجموع

 
عددام، مددن عينددة الدراسددة مسددماهم الددوظيفي مدددير %( 4.1) مددا نسددبته ( أن  3.5يتضددح مددن جدددول )

 رئدديس شددعبة،مسددماهم الددوظيفي غيددر ذلددك ) %(49.0) بينمددا قسددم،رئدديس %( 39.8فددرع، )مدددير  %(7.1)
(. ويرجع الباحت سبب ارتفاع نسبة المبحوثين الذين يعملدون بوظيفدة رئديس قسدم، لخ.. إ ؤول خط إنتاج،مس

كددرئيس شددعبة أو مسددؤول خددط إنتدداج إلددى تعدددد طبيعددة العمددل داخددل بيئددة عمددل الشددركة كددون  ووظيفددة أخددرى
طبيعة العمل تنقسم بين العمل داخل المصدنع والعمدل فدي تسدويق المنتجدات الدوائيدة، حيدت يحتداج إلدى عددد 

ر وهدذا يبدر من الموظفين اإلداريين المكلفين بوظائف إشرافية ألداء النشداطات فدي مجداالت العمدل المتنوعدة، 
 زيادة نسبة هذه الوظائف في شركات األدوية المبحوثة.
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 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة -
 (: توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة4.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة
 29.6 29 سنوات 5أقل من 

 31.6 31 سنوات 10إلى أقل من  5من 
 26.5 26 سنة 15إلى أقل من  10من 

 12.2 12 سنة فأكثر 15
 100.0 98 المجموع

 
 (5)من عينة الدراسة سنوات خدمتهم أقل من %( 29.6) ما نسبته ( أن  4.5يتضح من جدول )

تتراوح سنوات %( 26.5سنوات، ) (10)إلى أقل من  (5)تتراوح سنوات خدمتهم من %( 30.6) سنوات،
وهذا يعني  سنة فأكثر. (15)سنوات خدمتهم %( 12.2) بينما سنة، (15)إلى أقل من  (10)خدمتهم من 

 م.معظم المبحوثين لديهم سنوات خدمة مناسبة في مجال عمله تنوع خبرات موظفي شركات األدوية، وأن  
 
 توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل -

 (: توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل5.5جدول )
المئوية %النسبة  العدد مكان العمل  

 15.3 15 معامل الشرق األوسط
 8.2 8 الشركة العربية األلمانية

 27.6 27 شركة القدس
 22.4 22 شركة بيت جاال
 26.5 26 شركة دار الشفاء

 100.0 98 المجموع
 

من عينة الدراسة يعملون في معامل الشرق %( 15.3) ما نسبته ( أن  5.5يتضح من جدول )
%( 22.4القدس، )يعملون في شركة %( 27.6األلمانية، )يعملون في الشركة العربية %( 8.2) األوسط،

 ويعزو الباحت ذلك إلى أن   يعملون في شركة دار الشفاء.%( 26.5) بينما جاال،يعملون في شركة بيت 
كل  أعداد العاملين الذين يشغلون المناصب اإلشرافية في شركات األدوية المبحوثة يختلف باختالف حجم

شركة في السوق ومعدل حصتها اإلنتاجية، وقدرتها على تسويق منتجاتها الدوائية، وحاجتها من تلك 
 المناصب اإلشرافية إلدارة العمل.
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 :(Ozen et al., 2012)المحك المعتمد في الدراسة  -

 المتوسطات الباحت على ترتيب اعتمد االستجابة، مستوى على والحكم الدراسة نتائج لتفسير
 فقةالموا درجة حدد الباحت وقد مجال، كل في الفقرات ومستوى لالستبيان المجاالت مستوى على الحسابية
 :التالي الجدول في موضح هو للدراسة، كما المعتمد المحك حسب

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة: (6.5جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 امنخفضة جدً  28% -10من % 2.8 -1من 
 منخفضة 46% - 28أكبر من % 4.6 - 2.8أكبر من 
 متوسطة  64%- 46أكبر من %  6.4 - 4.6أكبر من 
 كبيرة 82%- 64أكبر من % 8.2 – 6.4أكبر من 
 اكبيرة جدً  100 %-82أكبر من % 10 – 8.2أكبر من 

    Source: (Ozen, G., Yaman, M. and Acar, G. 2012). 

 
  :فقرات االستبانةتحليل  2.5
  :والذكاء االستراتيجيو المتغير المستقل تحليل فقرات :أوال  

 تحليل فقرات مجال واالستشرافو -
 لمعرفددة tتدم اسدتخدام المتوسددط الحسدابي واالنحددراف المعيداري والدوزن النسددبي والترتيدب وقيمددة اختبدار 

 (.7.5النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة
 
رة لكل فق tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (7.5جدول )

 من فقرات مجال واالستشرافو

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
تستقرئ إدارة الشركة المستقبل 

تطوير استراتيجياتها في عند 
 األمد البعيد.

 0.000 18.01 كبيرة 2 75.63 1.12 7.56

2.  

تستفيد إدارة الشركة من 
الخبرات الشخصية واإلمكانات 
الذاتية في التعامل مع 

 األحدات المستقبلية.

 0.000 12.21 كبيرة 5 72.29 1.39 7.23

القيمة قيمة درجة  الترتيبالوزن االنحراف المتوسط  الفقرة م
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 االحتمالية االختبار الموافقة النسبي المعياري الحسابي

3.  
تمتلك إدارة الشركة القدرة على 
رؤية األشياء غير المتوقعة 

 والتعامل معها.
 0.000 13.41 كبيرة 4 72.32 1.26 7.23

4.  

تحرص إدارة الشركة على 
التنبؤ بالقضايا االستراتيجية 
ذات األثر في مستقبل 

 الشركة. 

 0.000 10.96 كبيرة 6 71.25 1.45 7.13

5.  
تمتلك إدارة الشركة رؤية تحدد 

 من خاللها اتجاه أعمالها.
 0.000 14.62 كبيرة 1 76.04 1.41 7.60

6.  

تؤمن إدارة الشركة بأهمية 
استقراء المستقبل في تحقيق 
تميز األداء المؤسسي في 

 األجل الطويل.

 0.000 15.57 كبيرة 3 74.69 1.24 7.47

 0.000 19.21 كبيرة  73.71 0.95 7.37 فقرات المجال مع اجميع 
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:7.5من جدول )
 " يساويتمتلك إدارة الشركة رؤية تحدد من خاللها اتجاه أعمالها": للفقرة الخامسة المتوسط الحسابي  -

بدرجة  هناك موافقة ، وهذا يعني أن  %(76.04) الوزن النسبي ( أي أن  10)الدرجة الكلية من  (7.60)
ملة ويعزو الباحت النتيجة لوجود خطة استراتيجية شاكبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

جود و لشركات األدوية المبحوثة، كون هذه الشركات تعمل في بيئة تنافسية محلية ودولية، مما يتطلب 
 ستقبل.رؤية استراتيجية واضحة تراعي الظروف الحالية وتستشرف الم

ر في ات األثتحرص إدارة الشركة على التنبؤ بالقضايا االستراتيجية ذ" : للفقرة الرابعةالمتوسط الحسابي  -
رجة هناك موافقة بد ، وهذا يعني أن  %(71.25) أي أن الوزن النسبي( 7.13) " يساويمستقبل الشركة

ألدوية االتغير في بيئة عمل شركات كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. ويرجع ذلك إلى سرعة 
ورغم  رت بشكل ملحوظ على تعدد خطوط إنتاج األدوية،وخاصة التغيرات االقتصادية والسياسة والتي أث  

ذلك استطاعت الشركات تطوير مستوى التنبؤ لديها بالقضايا االستراتيجية ذات األثر بمستقبل 
 الشركات.

 الوزن النسبي أي أن   (7.37) " يساوياالستشرافلمجال "المتوسط الحسابي  بشكل عام يمكن القول بأن   -
هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال.  وهذا يعني أن  %(، 73.71)

ويعزو الباحت النتيجة إلى قدرة إدارة شركات األدوية على استقراء مستقبل الشركات بما يخدم عملية 
ذ القرارات التي ُتسهم في تطوير العمل داخل الشركة، كما يساهم في مواجهة إدارة الشركة اتخا
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اتفقت نتائج  للتحديات والمعوقات والحد من خطورتها، والعمل على تحديد الفرص المتاحة الستثمارها.
(، %73.40) جاء ُبعد االستشراف بدرجة موافقة كبيرة وبوزن( حيت 2018الدراسة مع دراسة )مطر، 

%(، ودراسة 76.91( حيت جاء ُبعد االستشراف بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2017ودراسة )الزنط، 
%(، ودراسة )مسلم، 74( حيت جاء ُبعد االستشراف بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2017)جعفر، 
 (2015%(، ودراسة )كنوش، 77.8( حيت جاء ُبعد االستشراف بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2015

( حيت جاء 2015%(، ودراسة )أبو الغنم، 74حيت جاء ُبعد االستشراف بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )
%(. واختلفت نتائج الدراسة مع نتيجة دراسة )البوجي، 80ُبعد االستشراف بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )

مران، %(، ودراسة )ع67.02وبوزن )ستشراف بدرجة موافقة متوسطة ( حيت جاء ُبعد اال2018
%(، حيت يعود عدم اتفاق 95( حيت جاء ُبعد االستشراف بدرجة موافقة كبيرة جًدا وبوزن )2015

ت إلى ظروف البيئة الفلسطينية التي تعاني من مشكالف مع الدراسات السابقة نتيجة محور االستشرا
 .اقتصادية وسياسية انعكست سلًبا على شركات األدوية الفلسطينية

 
 والتفكير النظميمجال وتحليل فقرات  -

لمعرفة  tاستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار  تم  
 (.8.5النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة

قرة لكل ف tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (8.5جدول )
 والتفكير النظميمن فقرات مجال و

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
تستثمر إدارة الشركة طاقات 
العاملين للبحت عن 
 المعلومات المهمة لمستقبلها.

 0.000 7.91 كبيرة 4 68.06 1.64 6.81

2.  

تحرص إدارة الشركة على 
تخصيص الوقت المناسب 
لجمع المعلومات من 

 مصادرها.

 0.000 9.13 كبيرة 3 68.88 1.51 6.89

3.  

توظف إدارة الشركة مهنيين 
متخصصين لتوفير معلومات 
شاملة عن جوانب عملياتها 

 المتعددة.

 0.000 11.02 كبيرة 1 72.96 1.61 7.30

4.  
التعامل تعمد إدارة الشركة إلى 

مع جهات مختلفة لتوفير 
 المعلومات بدقة.

 0.000 9.74 كبيرة 2 69.18 1.43 6.92
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

5.  
تعتمد إدارة الشركة منهجية 
لتصنيف المعلومات ليسهل 

 وتطبيقها.استيعابها 
 0.000 5.91 كبيرة 6 64.90 1.66 6.49

6.  
توازن إدارة الشركة في تحديثها 
للمعلومات بين سرعة تقديمها 

 والقيمة التي تحققها.
 0.000 6.39 كبيرة 5 65.88 1.68 6.59

 0.000 11.23 كبيرة  68.32 1.17 6.83 اجميع فقرات المجال مع  
 

 ص ما يلي:( يمكن استخال8.5من جدول )
لة عن الشركة مهنيين متخصصين لتوفير معلومات شام توظف إدارةُ ": للفقرة الثالثة المتوسط الحسابي  -

، %(72.96) ( أي أن الوزن النسبي10)الدرجة الكلية من  (7.30) جوانب عملياتها المتعددة" يساوي
ات الشرك ت تؤكد إدارةحيوهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

 على أهمية توظيف مهنيين متخصصين للمساهمة في تطوير مستوى جودة منتجاتها بما ينعكس إيجاًبا
 على قدرتها التنافسية في سوق األدوية.

يعابها تعتمد إدارة الشركة منهجية لتصنيف المعلومات ليسهل است" : للفقرة الخامسةالمتوسط الحسابي  -
بيرة هناك موافقة بدرجة ك ، وهذا يعني أن  %(64.90) أي أن الوزن النسبي (6.49) وتطبيقها" يساوي

ات ويرجع ذلك إلى اعتماد شركات األدوية على أنظمة معلوم من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
في استخدام البرامج إدارية حديثة تلبي احتياجاتها، إضافة إلى وجود كادر وظيفي مؤهل ومدرب 

 ة المحوسبة.التطبيقي
الوزن  أي أن  ( 6.83) " يساويلمجال "التفكير النظميالمتوسط الحسابي  بشكل عام يمكن القول بأن   -

اد العينة على فقرات هذا هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفر  ، وهذا يعني أن  %(68.32) النسبي
ذلك إلى اعتماد شركات األدوية الفلسطينية اعتماد على تكنولوجيا معلومات ويعزو الباحت  المجال.

والتي ُتسهم في توحيد الجهود وتنسيق العمل والحفاظ على وحدة  ، تنفيذ الكثير من مهامها متقدمة في
العناصر في  جميع إدارة الشركات على مستوى جيد من القدرة على دمج  ، كما أن  إصدار القرارات

اتفقت نتائج الدراسة و  بغرض فهمها وتحليلها لمساعدتها في عملية اتخاذ القرارات.ك ز بغرض عمل مر 
%(، 71.20حيت جاء ُبعد التفكير النظمي بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )( 2018مع دراسة )مطر، 
%(، 68.31( حيت جاء ُبعد التفكير النظمي بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2018ودراسة )البوجي، 
%(، 78.42حيت جاء ُبعد التفكير النظمي بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )( 2017ودراسة )الزنط، 
ودراسة %(، 71حيت جاء ُبعد التفكير النظمي بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )( 2017ودراسة )جعفر، 
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ودراسة )كنوش،  %(،72.6( حيت جاء ُبعد االستشراف بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2015)مسلم، 
%(. واختلفت نتائج الدراسة مع 70حيت جاء ُبعد التفكير النظمي بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )( 2015

%( 84.1( حيت جاء ُبعد التفكير النظمي بدرجة موافقة كبيرة جًدا وبوزن )2011نتيجة دراسة )قاسم، 
 .لدى المدراء في مكتب غزة اإلقليمي التابع لنونروا

 

 والمستقبلية الرؤيةتحليل فقرات مجال و -
معرفة ل tاستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار  تم  

 (.9.5النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة
رة لكل فق tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (9.5جدول )

 والرؤية المستقبليةمن فقرات مجال و

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
تسعى إدارة الشركة نحو 
تحقيق الهدف األساسي 

 لوجودها في ضوء رؤيتها.
 0.000 17.31 كبيرة 1 79.59 1.41 7.96

2.  
تعتبر إدارة الشركة النمو 
المستمر والثبات من أولوياتها 

 على المدى البعيد.
 0.000 16.88 كبيرة 2 77.96 1.35 7.80

3.  
تنسجم قرارات إدارة الشركة مع 

 رؤيتها االستراتيجية.
 0.000 16.41 كبيرة 3 76.22 1.28 7.62

4.  
تعمل إدارة الشركة لتحويل 
الرؤية إلى واقع ممكن 

 التطبيق.
 0.000 14.13 كبيرة 4 73.98 1.33 7.40

5.  
ُتشرك إدارة الشركة جميع 
العاملين في تطوير رؤيتها 

 االستراتيجية.
 0.000 8.13 كبيرة 6 68.98 1.70 6.90

6.  
تنظر إدارة الشركة للتغيير 

 .مهمةاالستراتيجي كعملية 
 0.000 8.71 كبيرة 5 70.00 1.71 7.00

 0.000 17.64 كبيرة  74.46 1.09 7.45 اجميع فقرات المجال مع  
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:9.5من جدول )
تسعى إدارة الشركة نحو تحقيق الهدف األساسي لوجودها في ضوء للفقرة األولى "المتوسط الحسابي  -

وهذا يعني أن  %(،79.59) ( أي أن الوزن النسبي10)الدرجة الكلية من  (7.96) " يساويرؤيتها
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ويفسر الباحت النتيجة أنه من الطبيعي هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
نموها  تسعى إدارة شركات األدوية إلى تحقيق الهدف األساسي لوجودها، حيت تعتبر اإلدارة أن   أن  

 المستمر من أولوياتها على المدى البعيد.
" راتيجيةُتشرك إدارة الشركة جميع العاملين في تطوير رؤيتها االستللفقرة الخامسة "المتوسط الحسابي  -

بل قهناك موافقة بدرجة كبيرة من  وهذا يعني أن  %(، 68.98) الوزن النسبي أي أن   (6.90)يساوي 
من  ية يتمو صياغة الرؤية االستراتيجية للشركات األد ويرجع ذلك إلى أن  أفراد العينة على هذه الفقرة. 

 ارجي.خحياًنا تشرك بعض إدارة الشركات استشاري وبمشاركة العاملين في الشركة، وأ قبل إدارة الشركة
ن الوز  أي أن   (7.45)" يساوي الرؤية المستقبليةلمجال "بشكل عام يمكن القول المتوسط الحسابي  -

ذا هاد العينة على فقرات هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفر  وهذا يعني أن  %(، 74.46) النسبي
ة ويعزو البحت النتيجة لوجود دور فاعل للعاملين في الشركات وقدرتهم على تحديد الرؤي المجال.

 عها.رؤية الشركات واضحة للعاملين بسبب مشاركتهم في وض المستقبلية لعملهم، إضافة إلى ذلك فإن  
يرة جة موافقة كببدر  ( حيت جاء ُبعد الرؤية المستقبلية2018طر، ة مع دراسة )ماتفقت نتائج الدراس

حيت جاء ُبعد الرؤية المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة ( 2017ودراسة )جعفر، %(، 73.40وبوزن )
زن حيت جاء ُبعد الرؤية المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة وبو ( 2015ودراسة )مسلم، %(، 71وبوزن )

حيت جاء ُبعد الرؤية المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن ( 2015ودراسة )كنوش،  %(،77.4)
وزن حيت جاء ُبعد الرؤية المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة وب( 2015ودراسة )أبو الغنم، %(، 73.2)
حيت جاء ُبعد الرؤية المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن ( 2015ودراسة )عمران، %(، 73.4)
( حيت جاء ُبعد الرؤية المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن 2011%(، ودراسة )قاسم، 73.40)
 ( حيت جاء ُبعد الرؤية المستقبلية2018%(. واختلفت نتيجة الدراسة مع دراسة )البوجي، 80.61)

%( من وجهة نظر العاملين في المنظمات الصحية غير 67.96بدرجة موافقة متوسطة وبوزن )
 .ة بقطاع غزةالحكومي

 

 تحليل فقرات مجال و الشراكة و -
معرفة ل tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار 

 (.10.5النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة
رة لكل فق tاختباروقيمة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (10.5جدول )

 ولشراكةامن فقرات مجال و

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
تسعى إدارة الشركة إلقامة 
شراكات استراتيجية مع 

 0.000 8.48 كبيرة 3 71.03 1.86 7.10
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الشركات الرائدة الستثمار ما 
 لديها من موارد.

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

2.  

تعتقد إدارة الشركة إقامة 
الشراكات االستراتيجية مع 
الشركات األخرى يتيح لها 
االستفادة من تجاربها 

 وخبراتها.

 0.000 9.70 كبيرة 1 71.67 1.60 7.17

3.  

تعمل إدارة الشركة الستدامة 
الشراكة االستراتيجية مع 
الشركات المناظرة لها إقليميًا 

 وعالميًا.

 0.000 7.10 كبيرة 4 68.44 1.85 6.84

4.  
تعتقد إدارة الشركة أن الشراكة 
االستراتيجية تفيد في تحقيق 

 رسالتها. 
 0.000 9.73 كبيرة 2 71.67 1.68 7.17

5.  
تؤمن إدارة الشركة أن الشراكة 
مع الشركات المشابهة يعزز 

 الخروج من األزمات.
 0.000 8.16 كبيرة 5 68.33 1.60 6.83

6.  

تؤمن إدارة الشركة أن الشراكة 
مع الشركات المناظرة يساهم 
في تطوير قدرات وخبرات 

 العاملين.

 0.000 7.48 كبيرة 6 68.13 1.72 6.81

 0.000 10.20 كبيرة  69.99 1.45 7.00 اجميع فقرات المجال مع  
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:10.5من جدول )
ألخرى شركات اتعتقد إدارة الشركة إقامة الشراكات االستراتيجية مع ال" : للفقرة الثانيةالمتوسط الحسابي  -

 ن النسبيالوز  ( أي أن  10)الدرجة الكلية من  (7.17)يتيح لها االستفادة من تجاربها وخبراتها" يساوي 
زو ويعهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  وهذا يعني أن   %(،71.67)

لمية الباحت ذلك إلى قيام إدارة بعض شركات األدوية بعمل شراكات استراتيجية مع بعض الشركات العا
 مشاريع مشتركة.والتي ُتسهم في تطوير وتنمية أدائها، كما يتم التنسيق إلنجاز 

ساهم في الشراكة مع الشركات المناظرة يُ  تؤمن إدارة الشركة أن  للفقرة السادسة "المتوسط الحسابي  -
 وهذا يعني أن  %(، 68.13) الوزن النسبي أي أن   (6.81)تطوير قدرات وخبرات العاملين" يساوي 
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يرجع ذلك إلى أن الشركات المبحوثة و هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
تُقيم شراكات مع بعض الشركات اإلقليمية، ويتم استثمار هذه الشركات من خالل تبادل الخبرات 

 واالرتقاء بمستوى أداء العاملين في الشركة بما ينعكس إيجاًبا على تحقيق مزايا تنافسية.
 سبيأي أن الوزن الن (7.00)" يساوي راكةالشلمجال "المتوسط الحسابي  بشكل عام يمكن القول بأن   -

 جال.اد العينة على فقرات هذا المهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفر  وهذا يعني أن   %(،69.99)
الدؤوب لعقد شراكات مع شركات ويعزو الباحت ذلك إلى سعي بعض شركات األدوية الفلسطينية 

لدراسة ااتفقت نتائج  المشترك في تطوير بعض أصناف األدوية.إقليمية ودولية لتبادل الخبرات والتعاون 
ودراسة  %(،74.0بدرجة موافقة كبيرة وبوزن ) ( حيت جاء ُبعد الشراكة2018طر، مع دراسة )م
ودراسة )الزنط،  %(،68.47( حيت جاء ُبعد الشراكة بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2018)البوجي، 

حيت ( 2017ودراسة )جعفر، %(، 78.63ة موافقة كبيرة وبوزن )حيت جاء ُبعد الشراكة بدرج( 2017
اكة حيت جاء ُبعد الشر ( 2015ودراسة )مسلم، %(، 76جاء ُبعد الشراكة بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )

ة حيت جاء ُبعد الشراكة بدرجة موافق( 2015ودراسة )كنوش، %(، 79.4بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )
بوزن و حيت جاء ُبعد الشراكة بدرجة موافقة كبيرة ( 2015ودراسة )أبو الغنم، %(، 70.6كبيرة وبوزن )

. %(76.5( حيت جاء ُبعد الشراكة بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2011، ودراسة )قاسم، %(73.40)
( حيت جاء ُبعد الشراكة بدرجة موافقة متوسطة 2015واختلفت نتائج الدراسة مع دراسة )عمران، 

كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي في شركة آسيا سيل ( 2011دراسة )قاسم، %(، و 56وبوزن )
 .لالتصاالت

 
 تحليل فقرات مجال و الدافعية و -

معرفة ل tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار 
 (.11.5النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة

قرة لكل ف tوقيمة اختبار المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (11.5جدول )
 ومن فقرات مجال والدافعية

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
تمتلك إدارة الشركة القدرة على 
دفع العاملين لتنفيذ رؤيتها 

 االستراتيجية.
 0.000 10.73 كبيرة 1 72.04 1.57 7.20

2.  
تثير إدارة الشركة روح التنافس 
بين العاملين لتقديم المزيد من 

 اإلنجازات.
 0.000 8.03 كبيرة 3 69.29 1.76 6.93
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3.  
تكافئ إدارة الشركة العاملين 

حوافز متنوعة باستخدام 
 إلنجازهم أعمالهم بكفاءة.

 0.000 5.89 كبيرة 6 66.94 2.01 6.69

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

4.  
تشجع إدارة الشركة العاملين 
على العمل ضمن فرق عمل 

 فاعلة.
 0.000 6.75 كبيرة 4 68.57 1.99 6.86

5.  
تحت إدارة الشركة العاملين 
على المشاركة في تحمل 

 المسؤولية.
 0.000 10.54 كبيرة 2 71.96 1.59 7.20

6.  
تخفف إدارة الشركة من الحالة 
النفسية للعاملين الناجمة عن 

 ضعف األداء.
 0.000 6.91 كبيرة 5 67.11 1.73 6.71

 0.000 9.80 كبيرة  69.35 1.45 6.94 اجميع فقرات المجال مع  
 

 ص ما يلي:( يمكن استخال11.5من جدول )
تها تمتلك إدارة الشركة القدرة على دفع العاملين لتنفيذ رؤي" : للفقرة األولىالمتوسط الحسابي  -

ني وهذا يع %(،72.04) الوزن النسبي ( أي أن  10)الدرجة الكلية من  (7.20)االستراتيجية" يساوي 
ت رة شركاويرجع ذلك على حرص إداهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  أن  

التي  األدوية على توجيه العاملين نحو تحقيق رؤيتها وغاياتها االستراتيجية، رغم التحديات الصعبة
اع لمفروض على قطتواجه شركات األدوية في الوقت الراهن خاصة اإلغالقات اإلسرائيلية، والحصار ا

 غزة لتصدير منتجات األدوية.
نجازهم تكافئ إدارة الشركة العاملين باستخدام حوافز متنوعة إل" : للفقرة الثالثةالمتوسط الحسابي  -

بدرجة  هناك موافقة وهذا يعني أن  %(، 66.94) الوزن النسبي أي أن   (6.69) أعمالهم بكفاءة" يساوي
صادية ه رغم األوضاع االقتويرجع الباحت ذلك إلى أن  لى هذه الفقرة. كبيرة من قبل أفراد العينة ع

يها ها تقدم حوافز لموظفالصعبة التي تمر فيها شركات األدوية بسبب الظروف التي تعيشها إال أن  
 بأشكلها المختلفة حتى ولو لم تكن بالشكل المطلوب من العاملين.

 الوزن النسبي أي أن   (6.94)" يساوي الدافعيةلمجال "بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي  -
 .اد العينة على فقرات هذا المجالهناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفر  وهذا يعني أن  %(، 69.35)

ويعزو الباحت النتيجة إلى حرص إدارة شركات األدوية على تحفيز العاملين لتفادي أي نتائج تضر 
، ولتنفيذ رؤية وغايات الشركات، والمساهمة في رفع كفاءة أداء العاملين العمل والعاملين في الشركات
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( 2018اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )مطر،  للشركة. بما ينعكس إيجاًبا على مستوى وجودة اإلنتاجية
( حيت جاء ُبعد 2017%(، ودراسة )الزنط، 69.6حيت جاء ُبعد الدافعية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )

( حيت جاء ُبعد الدافعية 2017%(، ودراسة )جعفر، 77.43عية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )الداف
( حيت جاء ُبعد الدافعية بدرجة موافقة كبيرة 2015%(، ودراسة )مسلم، 71بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )

%(، 73( حيت جاء ُبعد الدافعية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2015ودراسة )كنوش، %(، 68وبوزن )
ودراسة %(، 73.40( حيت جاء ُبعد الدافعية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2015ودراسة )أبو الغنم، 

اختلفت نتائج الدراسة و %(. 81( حيت جاء ُبعد الدافعية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2015)عمران، 
%(، 63.56( حيت جاء ُبعد الدافعية بدرجة موافقة متوسطة وبوزن )2018دراسة )البوجي، مع 

%( كأحد أبعاد 83.4( حيت جاء ُبعد الدافعية بدرجة موافقة كبيرة جًدا وبوزن )2011ودراسة )قاسم، 
 الذكاء االستراتيجي لدى المدراء في مكتب غزة اإلقليمي التابع لنونروا.

 
 الذكاء االستراتيجي تحليل جميع فقرات -

معرفة ل tاستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار  تم  
 (.12.5النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة

ع لجمي tروقيمة اختبا المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (12.5جدول )
 والذكاء االستراتيجيوفقرات 

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 19.21 كبيرة 2 73.71 0.95 7.37 االستشراف
 0.000 11.23 كبيرة 5 68.32 1.17 6.83 التفكير النظمي
 0.000 17.64 كبيرة 1 74.46 1.09 7.45 الرؤية المستقبلية

 0.000 10.20 كبيرة 3 69.99 1.45 7.00 الشراكة
 0.000 9.80 كبيرة 4 69.35 1.45 6.94 الدافعية

 جميع فقرات
 0.000 15.79 كبيرة  71.16 1.01 7.12 والذكاء االستراتيجيو

          
 7.12المتوسدددط الحسدددابي لجميدددع فقدددرات الدددذكاء االسدددتراتيجي يسددداوي  ( تبدددين أن  12.5مدددن جددددول )
هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  وهذا يعني أن   ،(%71.16 )الوزن النسبي ( أي أن  10)الدرجة الكلية من 

وُيستدل مدن النتدائج السدابقة علدى تدوافر أبعداد الدذكاء  .بشكل عامأفراد العينة على فقرات الذكاء االستراتيجي 
االسددددتراتيجي )االستشددددراف، التفكيددددر النظمددددي، الرؤيددددة المسددددتقبلية، الشددددراكة، الدافعيددددة( فددددي شددددركات األدويددددة 

الدددذي يقدددوم بددده الدددذكاء  المهدددم الفلسدددطينية مدددن وجهدددة نظدددر المبحدددوثين، ويعدددزو الباحدددت النتيجدددة إلدددى الددددور 
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األدوية الفلسطينية، ولكي يتمكن مديري الشركات  شركاتل دارة العليا ل مهمة اة إدارية داالستراتيجي كونه أ
فددي  ماألخددرى المنافسددة لهدد شددركاتجمددع معلومددات حددول اللهددم مددن  ال ُبددد  مددن اسددتثمار ذكددائهم االسددتراتيجي 

التددي تسدداعد علددى معرفددة العوامددل ، و هددا أقددل، وأي  شددركتكأقددوى مددن  شددركاتمعرفددة أي هددذه ال، و عملهددم ميدددان
التدددي تهددددد بقاءهدددا واسدددتمرارها،  الشدددركة والعوامدددلتحديدددد نقددداط الضدددعف فدددي ، والعمدددل علدددى منافسدددة األقويددداء

مددى ، و ا وكيدف السدبيل لتخليصدها منهداحالًيد شدركةمعرفدة الصدعوبات التدي تواجههدا ال، و وتحول دون تطورها
( 2018تفقددت نتددائج الدراسددة مددع دراسددة )مطددر، ا .احالًيدد شددركةوضددوح وواقعيددة االسددتراتيجية التددي تعتمدددها ال

، ودراسدددة بدرجدددة موافقدددة كبيدددرة %(71.63حيدددت بلدددد الدددوزن النسدددبي لمجمدددوع محددداور الدددذكاء االسدددتراتيجي )
%( بدرجددة موافقددة 77.89حيددت بلددد الددوزن النسددبي لمجمددوع محدداور الددذكاء االسددتراتيجي )( 2017)الددزنط، 
%( بدرجدة 72زن النسبي لمجموع محاور الدذكاء االسدتراتيجي )حيت بلد الو ( 2017ودراسة )جعفر، كبيرة، 

حيددددت بلددددد الددددوزن النسددددبي لمجمددددوع محدددداور الددددذكاء االسددددتراتيجي ( 2015ودراسددددة )مسددددلم، موافقددددة كبيددددرة، 
حيدت بلدد الدوزن النسدبي لمجمدوع محداور الدذكاء ( 2015ودراسدة )كندوش،  %( بدرجة موافقة كبيدرة، 75.8)

( حيدددت بلدددد الدددوزن النسدددبي لمجمدددوع 2011موافقدددة كبيدددرة، ودراسدددة )قاسدددم،  %( بدرجدددة72.4االسدددتراتيجي )
%( بدرجدددة موافقددة كبيدددرة. واختلفدددت نتدددائج الدراسددة مدددع دراسدددة )البدددوجي، 81.8محدداور الدددذكاء االسدددتراتيجي )

%( بدرجدة موافقدة متوسدطة، 67.07( حيت بلد الدوزن النسدبي لمجمدوع محداور الدذكاء االسدتراتيجي )2018
%( بدرجددة 83حيددت بلددد الددوزن النسددبي لمجمددوع محدداور الددذكاء االسددتراتيجي )( 2015الغددنم،  ودراسددة )أبددو

 في شركات التأمين السعودية العاملة بمدينة جدة. موافقة كبيرة جًدا
 

 و: المتغير التابع والميزة التنافسية تحليل فقرات :ثاني ا
 تحليل فقرات والكلفةو -

معرفة ل tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار 
 (.13.5النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة

لكل  tروقيمة اختبا المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (13.5جدول )
 وفقرة من فقرات مجال والكلفة

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
تستخدم الشركة الموارد 
المتاحة بصورة اقتصادية 

 رشيدة.
 0.000 19.03 كبيرة 1 78.98 1.25 7.90

2.  

تتسم منتجات الشركة بالكلفة 
المنخفضة قياسًا بالمنافسين 
تماشيًا مع سياستها في تقليل 

 التكاليف الكلية.

 0.000 16.30 كبيرة 2 77.63 1.37 7.76
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3.  
لدى الشركة القدرة على إنتاج 
وتوفير المنتجات بكلفة 

 منخفضة.
 0.000 16.18 كبيرة 3 76.63 1.32 7.66

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

4.  
تنتهج الشركة استراتيجية قيادة 
أقل التكاليف ألجل زيادة 

 المبيعات. 
 0.000 13.32 كبيرة 5 75.10 1.49 7.51

5.  

وجد دراسات خاصة ت
بالتكاليف الكلية والعمل على 
تقليل التكاليف غير 

 الضرورية.

 0.000 13.86 كبيرة 4 75.51 1.47 7.55

6.  
الشركة سياسة المزيج تستخدم 

التسويقي ألجل تقليل التكاليف 
 المتعلقة بالترويج والتوزيع.

 0.000 15.14 كبيرة 6 74.80 1.29 7.48

 0.000 22.19 كبيرة  76.39 0.95 7.64 اجميع فقرات المجال مع  
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:13.5من جدول )
ساوي تستخدم الشركة الموارد المتاحة بصورة اقتصادية رشيدة" ي" : للفقرة األولىالمتوسط الحسابي  -

بدرجة  هناك موافقة وهذا يعني أن  %(، 78.98) الوزن النسبي ( أي أن  10)الدرجة الكلية من  (7.90)
 ةطينيالفلسشركات األدوية  ويعزو الباحت ذلك إلى أن  كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

ية لديها من وسائل متاحة كي تتكيف مع البيئة الديناميكية، فنتيجة لنوضاع المال تستخدم كل ما
قبة ولية مراالماليين مسؤ  والمديرين ه تقع على عاتق إداراتها الصعبة التي تمر بها شركات األدوية فإن  

 المخصصات المالية وترشيد اإلنفاق وتسخير الموازنة الجارية ألعمال التحصيل المالي، ومراقبة
يداع اإليرادات، و     وجدت. الدفع بأي انحرافات إن  تحصيل وتوريد وا 

ف لتكاليتستخدم الشركة سياسة المزيج التسويقي ألجل تقليل ا" :للفقرة السادسةالمتوسط الحسابي  -
ناك ه وهذا يعني أن   %(،74.80) الوزن النسبي أي أن   (7.48)المتعلقة بالترويج والتوزيع" يساوي 

ل كلفة محعملية خفض ال وهذا يشير إلى أن  موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 
لك الشركات وذلك لتحقيق اهتمام العديد من شركات األدوية، واصبحت بمثابة هدف تسعى إليه ت

 وفورات حقيقية ومستمرة في كلفة المنتج المقدم للعمالء دون التأثير على جودة المنتج. 
 أي أن الوزن النسبي (7.64) الكلفة" يساويلمجال "المتوسط الحسابي  بشكل عام يمكن القول بأن   -

مما  هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. وهذا يعني أن  %(، 76.39)
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شركات األدوية الفلسطينية تستخدم الموارد المتاحة بصورة اقتصادية رشيدة، وتسعى  أن  يدل على 
الشركات إلى اختصار الخدمات التكميلية لتوفير النفقات غير األساسية، وتقوم بالرقابة على النفقات 

اتفقت نتائج  تمرار، كما تتناسب تكلفة المنتج بالشركة مع التكلفة السائدة في الشركات المنافسة.باس
( حيت جاء ُبعد الكلفة المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن 2017الدراسة مع دراسة )الحوراني، 

موافقة كبيرة  ( حيت جاء ُبعد الرؤية المستقبلية بدرجة2016%(، ودراسة )البياتي وسعيد، 72.36)
( حيت جاء ُبعد الرؤية المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة 2014%(، ودراسة )األيوبي، 77.4وبوزن )
 %( كأحد أبعاد الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.75.66وبوزن )

 
 والجودةتحليل فقرات و -

معرفة ل tتم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار 
 (.14.5النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة

لكل  tروقيمة اختبا المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (14.5جدول )
 والجودةفقرة من فقرات مجال و

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  

يوجد إيمان من قبل إدارة 
الشركة بضرورة التركيز على 
ا الجودة واعتبارها مطلبً 

 ا.استراتيجيً 

 0.000 21.44 كبيرة جدا 1 83.06 1.30 8.31

2.  
العالية لمنتجات تحقق الجودة 

 الشركة تفوقًا على المنافسين.
 0.000 19.91 كبيرة 3 80.71 1.28 8.07

3.  

تحافظ الشركة على 
المواصفات والخصائص 
المهمة التي يريدها المستهلك 

 في المنتج.

 0.000 18.44 كبيرة 2 81.53 1.42 8.15

4.  
تركز الشركة في جودة 
منتجاتها على الخصائص 

 الضمنية والظاهرية.
 0.000 16.91 كبيرة 5 79.39 1.43 7.94

5.  
يتحقق رضا الزبون بجودة 
 المنتجات المقدمة من الشركة.

 0.000 15.23 كبيرة 6 76.91 1.42 7.69

6.  
تسعى الشركة إلى تحقيق 
مستويات عالية من الجودة 
وتحقيق ذلك من خالل 

 0.000 15.94 كبيرة 4 80.10 1.55 8.01
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 حصولها على شهادة اآليزو.

 0.000 21.41 كبيرة  80.32 1.17 8.03 اجميع فقرات المجال مع  
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:14.5من جدول )
ة يوجد إيمان من قبل إدارة الشركة بضرورة التركيز على الجودللفقرة األولى "المتوسط الحسابي  -

 %(،83.06) الوزن النسبي ( أي أن  10)الدرجة الكلية من  (8.31)ا" يساوي واعتبارها مطلبًا استراتيجيً 
لك ذلباحت ويعزو اا من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. هناك موافقة بدرجة كبيرة جدً  وهذا يعني أن  

 ًيا أوإلى المنافسة الشديدة التي تشهدها شركات األدوية الفلسطينية على صعيد األدوية المصنعة محل
لشركات تلك ا ي إنتاج العديد من أصناف األدوية المختلفة بيناألدوية اإلسرائيلية واألجنبية، والمنافسة ف

ة في تقديم المنتج الجيد، في ظل تسارع حركة التغيير بصورة غير مسبوقة مما يجعل الشركات بصور 
عداد منتج دائمة ومستمرة في تحسين مستوى أدائها لمنافسة مثيالتها.  لنجاح قادر على المنافسة واوا 

تهم، ، والجهات األخرى ذات العالقة وكسب ثقمعايير التي يتطلبها سوق األدويةفات وللمواصلمطابق ل
 .  لمستوى المحلي واإلقليميعلى ا ة تنافسية للشركةوتوفير ميز 

ساوي يتحقق رضا الزبون بجودة المنتجات المقدمة من الشركة" ي": للفقرة الخامسة المتوسط الحسابي  -
راد هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أف وهذا يعني أن   %(،76.91) الوزن النسبي أي أن   (7.69)

يير لتزام شركات صناعة الفلسطينية بأسس وضوابط ومعاويفسر الباحت ذلك االعينة على هذه الفقرة. 
تقييم لمواصفات الجودة العالمية في صناعة األدوية، حيت تعتبر المعايير والمواصفات حافًزا للشركة 

 لشركاتين وتطوير منتجاتها، لتقديم منتج ذو جودة عالية مقارًنة بالمنافسين، وتضع بعض اذاتها وتحس
وائية أسس ومعايير خاصة بها في ضوء السياسة العامة لوزارة الصحة الفلسطينية واتحاد الصناعات الد

 الفلسطيني لتحسين جودة منتجاتها لكسب رضى الزبون.
 أي أن الوزن النسبي (8.03)" يساوي الجودةلمجال "الحسابي  المتوسط بشكل عام يمكن القول بأن   -

مما  اد العينة على فقرات هذا المجال.هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفر  وهذا يعني أن   %(،80.32)
إدارة الجودة الشاملة تحسن من قابلية الشركة في منافسة مثيالتها، علًما أن شركات  أن  يدل على 
 طاقملفلسطين، وتوفر الشركات  الفلسطينية ُتعد خطط استراتيجية تتوافق وخطة التنمية الشاملةاألدوية 

داري ذو  فني واإلدارية،  الفنية مبدأ التطوير المستمر لعملياتها وي إمكانات عالية، وتنهج الشركاتا 
ية المعروفة تطبيق المعايير العالم في ضوء متطلبات ضع مواصفات لمنتجاتهاعلى و  وتعمل الشركات

اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة  ة الداخلية والخارجية.من خالل عدد من األساليب الرقابي (ISO)باسم 
%(، ودراسة 70.3( حيت جاء ُبعد الجودة المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2018)النعيمي، 
%(، ودراسة 81.86يرة وبوزن )( حيت جاء ُبعد الجودة المستقبلية بدرجة موافقة كب2017)الحوراني، 

%(، 68.8( حيت جاء ُبعد الجودة المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2016)البياتي وسعيد، 
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%( 77.06( حيت جاء ُبعد الجودة المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن )2014ودراسة )األيوبي، 
 لفلسطينية.كأحد أبعاد الميزة التنافسية في مؤسسات التعليم العالي ا

 
 وسرعة االستجابةتحليل فقرات و -

معرفة ل tاستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار  تم  
 (.15.5النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة

رة لكل فق tاختباروقيمة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (15.5جدول )
 وسرعة االستجابةمن فقرات مجال و

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
تحرص الشركة على جذب 
الزبائن والمحافظة على 

 والئهم.
 0.000 17.81 كبيرة 3 78.06 1.28 7.81

2.  
الشركة األكثر استجابة ُتعد 

لمطالب وحاجات العاملين 
 فيها.

 0.000 12.82 كبيرة 6 72.68 1.36 7.27

3.  

تسعى الشركة لالستجابة 
السريعة لحاجات وتطلعات 
الزبائن عبر تقديم منتجات 

 ذات جودة عالية.

 0.000 18.10 كبيرة 2 78.76 1.29 7.88

4.  
تقدم الشركة المنتجات للسوق 

احتياجات المحلي بما يلبي 
 الزبائن الحاليين والمتوقعين.

 0.000 18.68 كبيرة 1 79.18 1.28 7.92

5.  
تعالج الشركة شكاوى 
واستفسارات الزبائن بسرعة 

 مناسبة.
 0.000 15.73 كبيرة 5 76.63 1.36 7.66

6.  
تتوفر لدى الشركة الطواقم 
المؤهلة والقدرات الفنية النوعية 
 لتقديم الخدمة المناسبة للزبون.

 0.000 15.48 كبيرة 4 76.94 1.40 7.69

 0.000 21.36 كبيرة  77.00 1.02 7.70 اجميع فقرات المجال مع  
 

 ( يمكن استخالص ما يلي:15.5من جدول )
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زبائن جات التقدم الشركة المنتجات للسوق المحلي بما يلبي احتيا":للفقرة الرابعة المتوسط الحسابي  -
ذا وه %(،79.18) ( أي أن الوزن النسبي10)الدرجة الكلية من  (7.92)" يساوي الحاليين والمتوقعين

يع تمام جمويعزى ذلك إلى اههناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  يعني أن  
ئن، الزبا شركات األدوية الفلسطينية في تقديم مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية التي تلبي احتياجات

ر هي تعمل بشكل مستمر على زيادة أصناف األدوية المنتجة محلًيا لسد احتياجات الزبائن وبأسعاف
 تنافسية. 

 " يساوياابة لمطالب وحاجات العاملين فيهُتعد الشركة األكثر استج":للفقرة الثانية المتوسط الحسابي  -
راد بدرجة كبيرة من قبل أف هناك موافقة وهذا يعني أن   %(،72.68) الوزن النسبي أي أن   (7.27)

يد فيها ج استجابة شركات األدوية لمطالب وحاجات العاملين ويرجع ذلك إلى أن  العينة على هذه الفقرة. 
لمادية امنها: تقديم الحوافز  ، عدة إلى حد  ما، وتأخذ استجابة شركات األدوية للعاملين فيها أشكال

خذ وغيرها. وتأ في عملية السداد واألقساط،والمعنوية، ومنح القروض للعاملين مع إعطاء تسهيالت 
في تطوير  منها: الضعف،  عدة فيها أشكال  ة شركات األدوية للعاملينأشكال الضعف في استجاب

 ا.تساعد في إحدات التطوير، وغيره لتيالمادية امكانات إلواإلداري، وضعف ا قدرات الكادر الفني
لوزن ا أي أن   (7.70)" يساوي سرعة االستجابةلمجال "المتوسط الحسابي  بشكل عام يمكن القول بأن   -

ذا هاد العينة على فقرات هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفر  وهذا يعني أن   %(،77.00) النسبي
يعة سياسة شركات األدوية اتسمت خالل الفترة الماضية باالستجابة السر  أن  مما يدل على  المجال.

ن ألباحت الحاجات الزبائن الحاليين والمتوقعين في إنتاج المنتجات الدوائية بأنواعها المختلفة. ويرى 
دارية متكاملة، حيت تسعى  اتالشرك شركات األدوية تعمل جاهدة على توفر بيئة عمل فنية وا 

على  تحرص، و سريعة لحاجات وتطلعات الزبائن عبر تقديم منتجات ذات جودة عاليةلالستجابة ال
دالطواقم المؤهلة ، لذلك تعمل الشركات على توفير جذب الزبائن والمحافظة على والئهم تقديم ل ارًيافنًيا وا 

عد بُ اء حيت ج( 2018اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )النعيمي،  للزبون. ذو جودة عالية ومنافس منتج
يت ( ح2017دراسة )الحوراني، و %(، 66.66المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن ) سرعة االستجابة

 %(، ودراسة )األيوبي،77.50المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن ) سرعة االستجابةجاء ُبعد 
 %(.71.78المستقبلية بدرجة موافقة كبيرة وبوزن ) سرعة االستجابة( حيت جاء ُبعد 2014
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  تحليل جميع فقرات الميزة التنافسية -
معرفة ل tاستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار  تم  

 (.16.5النتائج موضحة في جدول ) .درجة الموافقة
 لجميع tروقيمة اختبا والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي : (16.5جدول )

 والميزة التنافسيةوفقرات 

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 22.19 كبيرة 3 76.39 0.95 7.64 الكلفة.
 0.000 21.41 كبيرة 1 80.32 1.17 8.03 .الجودة

 0.000 21.36 كبيرة 2 77.00 1.02 7.70 .سرعة االستجابة
 0.000 26.68 كبيرة  77.91 0.85 7.79 والميزة التنافسيةجميع فقرات و
          

 (7.79)المتوسددددط الحسدددابي لجميددددع فقدددرات الميددددزة التنافسدددية يسدددداوي  ( تبدددين أن  16.5مدددن جدددددول )
هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل  وهذا يعني أن   ،%(77.91) ( أي أن الوزن النسبي10)الدرجة الكلية من 

وجدود ميدزة تنافسدية بدين شدركات األدويدة ممدا يددل علدى  .بشدكل عدامأفراد العينة علدى فقدرات الميدزة التنافسدية 
 ميدددزةبنددداء ال الفلسدددطينية بصدددورة ملحوظدددة مدددن حيدددت الجدددودة، وسدددرعة االسدددتجابة، والكلفدددة. ويدددرى الباحدددت أن

القتصدددادية التدددي ا ا لمواجهدددة التحددددياتا أساسددديً منطلقًددد ُيعدددد وتنميتهدددا، شدددركات األدويدددة الفلسدددطينيةل التنافسدددية
 ير قطداع الصدناعات الدوائيدةخطوات متقدمدة فدي مجدال تطدو  ت فلسطينقد خط، و تفرضها عليه شح الموارد

بقيدددت دون مسدددتوى  صدددناعات الدوائيدددةالجهدددود فدددي مجدددال التنافسدددية فدددي ال خدددالل السدددنوات الماضدددية، إال أن  
في تطوير مسدتواها والوصدول بده إلدى مسدتوى تنافسدية  النجاح شركات األدوية الفلسطينيةتستطيع . و الطموح
مددن التنافسددية  تباعهددا مجموعددة مددن السياسددات التددي تسدداعدها علددى تحقيددق مسددتوى مددرض  امددن خددالل  عددال  

ودعدم الالمركزيدة واالسدتقاللية اإلداريدة لالرتقداء  ،تنميدة القددرات التنافسدية وذلك مدن خدالل؛ المحلية والدولية 
( حيددت بلددد الددوزن 2018اتفقددت نتددائج الدراسددة مددع دراسددة )الجدددي، شددركات. بنوعيددة وكفدداءة وفاعليددة تلددك ال

( 2018%( بدرجة موافقة كبيدرة، ودراسدة )النعيمدي، 82.09النسبي لمجموع محاور الذكاء الميزة التنافسية )
%( بدرجدددددة موافقدددددة كبيدددددرة، ودراسدددددة 68.40لمجمدددددوع محددددداور الميدددددزة التنافسدددددية ) حيدددددت بلدددددد الدددددوزن النسدددددبي

%( بدرجددة موافقدددة 76.83( حيددت بلدددد الددوزن النسددبي لمجمدددوع محدداور الميددزة التنافسدددية )2017)الحددوراني، 
%( بدرجة 81.61( حيت بلد الوزن النسبي لمجموع محاور الميزة التنافسية )2017كبيرة، ودراسة )النجار، 

 لمجمدددددوع محددددداور الميدددددزة التنافسدددددية ( حيدددددت بلدددددد الدددددوزن النسدددددبي2016، ودراسدددددة )كحيدددددلقدددددة كبيدددددرة،  مواف
لمجمدوع محداور الميدزة  ( حيت بلد الدوزن النسدبي2014، األيوبي%( بدرجة موافقة كبيرة، ودراسة )75.04)

 .في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية %( بدرجة موافقة كبيرة74.79) التنافسية
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 :رضياتاختبار الف 3.5
 (:اختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيسية األولى

  .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة :الفرضية الصفرية
 دراسة.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات ال :الفرضية البديلة

 يمكن رفض الفرضية فإنه ال α≥0.05أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
انت كالصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة، أما إذا 

Sig.(P-value)  أقل من مستوى الداللةα≥0.05 الفرضية البديلة رية وقبول فيتم رفض الفرضية الصف
 القائلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة.

 
 :فرضيات الدراسة

 :ىاألول الرئيسية الفرضية
ــة إحصــائية ــة ذات دالل ــد مســتو  توجــد عحق ــة ىعن ــذكاء االســتراتيجي  α) ≥ 0.05) دالل ــين عناصــر ال ب

فــة، فسـية )الكل)االستشـراف، التفكيـر النظمـي، الرؤيـة المسـتقبلية، الشـراكة، الدافعيـة( وتعزيـز الميـزة التنا
 الجودة، سرعة االستجابة( في شركات صناعة األدوية الفلسطينية.

 
 دول التالي يوضح ذلك.الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "معامل بيرسون لالرتباط"، والج

 
 بين الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية معامل االرتباط  (:17.5جدول )

 في شركات صناعة األدوية الفلسطينية

 معامل بيرسون الفرضية
 لحرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بين االستشراف  α) ≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
كأحد عناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات صناعة 

 األدوية الفلسطينية.
.514 *0.000 

بين تفكير  α) ≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
النظم كأحد عناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات 

 عة األدوية الفلسطينية.صنا
.410 *0.000 

بين الرؤية  α) ≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
ات المستقبلية كأحد عناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شرك

 صناعة األدوية الفلسطينية.
.672 *0.000 

بين الشراكة  α) ≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
كأحد عناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات صناعة 

 األدوية الفلسطينية.
.368 *0.000 
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 معامل بيرسون الفرضية
 لحرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بين الدافعية  α) ≥ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
كأحد عناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات صناعة 

 األدوية الفلسطينية.
.341 *0.000 

بين الذكاء  α) ≥ 0.05) داللة ىعند مستو  توجد عحقة ذات داللة إحصائية
 .ينيةاالستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسط

.538 *0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  ااالرتباط دال إحصائيً    *
 

 وي.( تساSigالقيمة االحتمالية )وأن  (،0.538) معامل االرتباط يساوي ( أن  17.5جدول )يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ( 0.05) مستوى الداللةوهي أقل من ( 0.000)

بعاد سة األهذا وعند درا. الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسطينية
 المكونة لمستوى الذكاء االستراتيجي تبين التالي: 

االستشراف كأحد عناصر  ب   α) ≥ 0.05عنوية )عند مستوى متوجد عالقة ذات داللة إحصائية  .1
ل حيت بلد معاماألدوية الفلسطينية، الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات 

 (.0.05( وهي أقل من )0.000( والداللة اإلحصائية )0.514االرتباط )
 تفكير النظم كأحد عناصر ب   α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .2

ل حيت بلد معاماألدوية الفلسطينية،  الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات
 (.0.05( وهي أقل من )0.000( والداللة اإلحصائية )0.410االرتباط )

 الرؤية المستقبلية كأحد ب   α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .3
د حيت بلاألدوية الفلسطينية،  عناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات

 (.0.05( وهي أقل من )0.000( والداللة اإلحصائية )0.672معامل االرتباط )
الشراكة كأحد عناصر  ب   α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .4

ل حيت بلد معاماألدوية الفلسطينية،  عزيز الميزة التنافسية في شركاتالذكاء االستراتيجي وت
 (.0.05( وهي أقل من )0.000( والداللة اإلحصائية )0.368االرتباط )

الدافعية كأحد عناصر  ب   α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .5
ل حيت بلد معاماألدوية الفلسطينية،  ركاتالذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في ش

 (.0.05( وهي أقل من )0.000( والداللة اإلحصائية )0.341االرتباط )
أبعاده ومكوناته ُيساهم في تعزيز الميزة  بجميع الذكاء االستراتيجي  ويعزو الباحت النتيجة بأن  

التنافسية لشركات األدوية الفلسطينية، حيت أسهم االستشراف والرؤية االستراتيجية والخبرة الشخصية 
ا لها من أهمية في تعزيز قدرة الشركات م  ل   ؛ في شركات األدوية على تعزيز الميزة التنافسية للمديرين 

وى المنتجات المقدمة للزبائن. فضاًل عن تولد الذكاء االستراتيجي في جوانب المبحوثة على االرتقاء بمست
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نجاز المتميز بما ينعكس إيجاًبا على مستوى تنافسية اإلتتعلق بإثارة التنافس بين العاملين لحفزهم على 
ت وجود ( التي أثبت2018اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )مطر، و  الشركة على المستوى المحلي واإلقليمي.

عالقة طردية بين أبعاد الذكاء االستراتيجي وتعزيز سمعة المنظمة في وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع 
( التي أثبتت وجود عالقة طردية بين أبعاد نظم المعلومات اإلدارية وتطور 2017ودراسة )الزنط،  غزة،

( التي أثبتت وجود 2017، ودراسة )جعفر، ةالذكاء االستراتيجي في المنظمات األهلية الكبرى في قطاع غز 
 Baei, et)دراسة  ،القدرة اإلدراكية على توقع سلوك المنافسينعالقة طردية بين أبعاد الذكاء االستراتيجي و 

al, 2017) ت في الوكاالت التي أثبتت وجود عالقة طردية بين أبعاد الذكاء االستراتيجي وتطوير المنظما
( التي أثبتت وجود عالقة طردية 2015ودراسة )مسلم، مكتب العمل والرعاية االجتماعية، الحكومية في 

بين أبعاد الذكاء االستراتيجي والقيادة اإلدارية من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات 
عاد الذكاء التي أثبتت وجود عالقة طردية بين أب (Esmaeili, 2014)، ودراسة الفلسطينية بقطاع غزة

 ,Sheen)دراسة االستراتيجي على اتخاذ القرارات االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي. واختلفت مع نتيجة 

et al, 2017)  نظمة األداء العالي التي أثبتت عدم وجود عالقة طردية بين أبعاد الذكاء االستراتيجي في م
( التي 2015، ودراسة )كنوش، بغداد -بمديري مركز أمراض وزرع الكلي بمدينة الطمن وجهة نظر 

 أثبتت عدم وجود عالقة طردية بين أبعاد الذكاء االستراتيجي في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة للمؤسسة.
 

 الثانية:  الرئيسية الفرضية
الستشراف، لعناصر الذكاء االستراتيجي )ا α) ≥ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

ات صناعة ي شركالتفكير النظمي، الرؤية المستقبلية، الشراكة، الدافعية( في تعزيز الميزة التنافسية ف
 األدوية الفلسطينية.

 الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار "معامل بيرسون لالرتباط"، والجدول التالي يوضح ذلك.
 (: تحليل االنحدار المتعدد 18.5جدول )

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامحت االنحدار المتغيرات المستقلة
 0.000 5.943 3.114 المقدار الثابت
 0.131 1.526 0.164 االستشراف

 0.283 1.079 0.090 التفكير النظمي
 0.000 6.668 0.631 الرؤية المستقبلية

 0.040 1.777 0.101 الشراكة
 0.006 2.825 0.193 الدافعية

 0.504معامل التحديد الُمعد ل=  0.728 معامل االرتباط =
 0.000القيمة االحتمالية =  F  =20.113قيمة االختبار 
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 ( يمكن استنتاج ما يلي:18.5من النتائج الموضحة في جدول )
 من التغير %(50.4) وهذا يعني أن، 0.504، ومعامل التحديد الُمعد ل= 0.728معامل االرتباط =  -

سبة ة والنتفسيره من خالل العالقة الخطي في الميزة التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسطينية تم  
 ينية. المتبقية قد ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر في الميزة التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسط

فض ر مما يعني ( 0.000) القيمة االحتمالية تساوي كما أن   ,20.113المحسوبة بلغت  Fقيمة االختبار -
ميزة الذكاء االستراتيجي وتعزيز ال بينالفرضية الصفرية والقبول بوجود عالقة ذات داللة إحصائية 

  .التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسطينية
ركات شسية في تعزيز الميزة التناف" تؤثر في الدافعية ،الشراكة الرؤية المستقبلية،المتغيرات " تبين أن   -

 ".ميالتفكير النظ، االستشراف، بينما تبين ضعف تأثير باقي المتغيرات "صناعة األدوية الفلسطينية
 معادلة االنحدار: -

 (التفكير النظمي) 0.090)االستشراف( +  0.164+  3.114=  الميزة التنافسية
 )الدافعية(  0.193)الشراكة( +  0.101( + الرؤية المستقبلية) 0.631+ 

رات يتميزون بخب مديرينشركات األدوية الفلسطينية لديها  ويعزو الباحت النتيجة إلى أن  
قامة الشراكات والالدافعيةو  ،الشراكةو  الرؤية المستقبلية،ومهارات ُتساهم في تطوير  تحالفات ، وا 

داء ساهم في تطوير األالستراتيجي بما يارات والتخطيط ااالستراتيجية، وُتمكنهم من اتخاذ القر 
ة طبيعة العمل في شركات األدوي المؤسسي ويحقق ميزة تنافسية للشركات. إضافة إلى ذلك فإن  

قبل استقراء مست الفلسطينية تتطلب من المدراء درجة عالية من االهتمام باالستشراف، بحيت يتم
هتمام إضافة إلى اال، م في تطوير العمل داخلهاُتسهالشركات بما يخدم عملية اتخاذ القرارات التي 

علومات معتماد على تكنولوجيا اال ببعد التفكير النظمي كأحد أبعاد الذكاء االستراتيجي، بحيت يتم
لحفاظ والتي ُتسهم في توحيد الجهود وتنسيق العمل وا تنفيذ الكثير من مهام الشركات، متقدمة في

ود ( التي أثبتت وج2018واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )البوجي،  .على وحدة إصدار القرارات
ية، أثر ألبعاد الذكاء االستراتيجي في تحسين األداء المؤسسي في المؤسسات الصحية غير الحكوم

في  ( التي أثبتت وجود أثر ألبعاد الذكاء االستراتيجي وتعزيز سمعة المنظمة2018دراسة )مطر، 
عاد الذكاء ألب ر( التي أثبتت وجود أث2015يم العالي بقطاع غزة، ودراسة )مسلم، وزارة التربية والتعل

 سطينيةاالستراتيجي والقيادة اإلدارية من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفل
لية ( التي أثبتت وجود أثر ألبعاد الذكاء االستراتيجي على عم2011بقطاع غزة، ودراسة )قاسم، 

دراسة  في مكتب غزة اإلقليمي التابع لنونروا. واختلفت مع نتائج المديرين ذ القرارات لدى اتخا
 لى توقعالقدرة اإلدراكية ع( التي أثبتت وجود أثر جزئي ألبعاد الذكاء االستراتيجي و 2017)جعفر، 

 .سلوك المنافسين
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 الفرضية الثالثة:
ــة ت ــد مســتوى معنوي ــة إحصــائية عن ــي اســتجابات المبحــوثين حــول  α) ≥ 0.05)وجــد فــروق ذات دالل ف

ــاختحف خصائصــهم الشخصــية  ــة الفلســطينية ب ــي شــركات صــناعة األدوي ــذكاء االســتراتيجي ف عناصــر ال
 )الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل(.

 
 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

ول في استجابات المبحوثين ح α) ≥ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ت -
 عناصر الذكاء االستراتيجي في شركات صناعة األدوية الفلسطينية إلى الجنس.

 

 قلتين " والجدول التالي يوضح ذلك.لعينتين مست -  T" استخدام اختبار الختبار هذه الفرضية تم  
 الجنس –نتين مستقلتين و لعي -  T(: نتائج اختبار و 19.5جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

 أنثى ذكر .(

 0.439 0.777 7.21 7.41 االستشراف
 0.560 0.585 6.69 6.87 التفكير النظمي
 0.301 1.041 7.20 7.50 الرؤية المستقبلية

 0.514 0.656 6.80 7.04 الشراكة
 0.512 0.658 6.73 6.98 الدافعية

 0.380 0.881 6.93 7.16 جميع مجاالت الذكاء االستراتيجي
 .α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة * الفرق بين المتوسطات دال إحصائيً      

 
 - T" رالمقابلة الختبا (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبين أن  19.5من النتائج الموضحة في جدول )

اللة وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات د ، (0.05) " أكبر من مستوى الداللةلعينتين مستقلتين
اضح ويعزو الباحت ذلك إلى التقارب الو  .الجنسعزى إلى إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 

الجنسين يخضعون لنفس ظروف بيئة العمل،  في قيم نسب متوسطات االستجابة للذكور واإلنات إلى أن  
اء وتطبق عليهم خطط وسياسات متقاربة، ويمارسون نفس المهام واألنشطة الوظيفية، ويتحملون نفس األعب

اسة (، ودر 2018(، ودراسة )مطر، 2018واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )البوجي،  دون النظر إلى نوعهم.
( التي بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة 2011اسة )قاسم، (، ودر 2015( )مسلم، 2017)الزنط، 

 عزى لمتغير الجنس.إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تُ 
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ول في استجابات المبحوثين ح α) ≥ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ت -
 المؤهل العلمي.عناصر الذكاء االستراتيجي في شركات صناعة األدوية الفلسطينية إلى 

 

 " التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك. الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
 لمؤهل العلميا –(: نتائج اختبارو التباين األحادي و 20.5جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

دراسات 
 دبلوم بكالوريوس عليا

 0.018* 4.197 6.83 7.36 7.74 االستشراف
 0.003* 6.063 5.96 6.86 7.28 التفكير النظمي
 0.101 2.353 7.06 7.39 7.82 الرؤية المستقبلية

 0.003* 6.210 5.83 7.12 7.39 الشراكة
 0.015* 4.384 6.02 6.96 7.43 الدافعية

 0.002* 6.783 6.34 7.14 7.53 جميع مجاالت الذكاء االستراتيجي
 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  االفرق بين المتوسطات دال إحصائيً *      

 
 المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ( 20.5في جدول )من النتائج الموضحة 

ال  هاج أن  وبذلك يمكن استنت ،"الرؤية المستقبليةلمجال " (0.05)" أكبر من مستوى الداللة "التباين األحادي
ل المؤهعزى إلى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تُ 

 .العلمي
ا فقد تبين أن القيمة االحتمالية أما بالنسبة لباقي المجاالت وجميع مجاالت الذكاء االستراتيجي معً 

(Sig.)  وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  (0.05)أقل من مستوى الداللة
 ين مؤهلهم العلمي دراسات عليا.عزى إلى المؤهل العلمي وذلك لصالح الذمتوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 

العاملين في الوظائف اإلشرافية في شركات األدوية الفلسطينية من حملة الدراسات العليا  ويرجع ذلك إلى أن  
هم أكثر أقدمية في العمل، وتقلدوا مناصب وظيفية من ذوي الخيرة والكفاءة العلمية األعلى، إضافة إلى أن   هم

عليا تتيح لهم بشكل أفضل من زمالئهم من حملة البكالوريوس، وبالتالي لديهم القدرة أكثر من غيرهم على 
( التي 2018الدراسة مع دراسة )مطر، واتفقت نتائج  تبني أبعاد الذكاء االستراتيجي في شركات األدوية.

العلمي ه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل بينت أن  
( التي بينت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 2017، ومع دراسة )الزنط، لصالح حملة مؤهل الدكتوراة

لمتغير المؤهل العلمي لصالح حملة مؤهل دراسات عليا. واختلفت عزى بين متوسطات إجابات المبحوثين تُ 
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( التي بينت أنه ال 2011(، ودراسة )قاسم، 2015(، ودراسة )عمران، 2018مع نتائج دراسة )البوجي، 
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 
ول في استجابات المبحوثين ح α) ≥ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ت -

 عناصر الذكاء االستراتيجي في شركات صناعة األدوية الفلسطينية إلى المسمى الوظيفي.
 

 " التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
 المسمى الوظيفي –و  نتائج اختبارو التباين األحادي(: 21.5جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

مدير عام 
 وفرع

رئيس 
 قسم

وظيفة 
 أخرى

 0.246 1.422 7.32 7.31 7.85 االستشراف
 0.302 1.212 6.75 6.78 7.35 التفكير النظمي
 0.396 0.935 7.37 7.42 7.86 الرؤية المستقبلية

 0.303 1.208 6.85 7.00 7.61 الشراكة
 0.215 1.561 6.74 7.00 7.58 الدافعية

 0.173 1.789 7.01 7.10 7.64 جميع مجاالت الذكاء االستراتيجي
 .α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة * الفرق بين المتوسطات دال إحصائيً      

 
 المقابلة الختبار (.Sig)القيمة االحتمالية  أن  ( تبين 21.5من النتائج الموضحة في جدول )

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة  (0.05)" أكبر من مستوى الداللة ي"التباين األحاد
 ويعزو الباحت ذلك إلى أن   .المسمى الوظيفيعزى إلى إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 

الوظائف اإلشرافية في شركات األدوية الفلسطينية تطبق عليهم نظام إداري وسياسة جميع العاملين في 
مرتبط بحجم معرفتهم واطالعهم ضمن مجال الذكاء االستراتيجي في شركات األدوية لواقع ، وتفسيرهم موحدة

ة، والمالية، عملهم، والذي يعتمد على معرفة دقيقة بالسياسات، واإلجراءات، والقوانين، واإلمكانات المادي
( التي بينت أنه ال توجد 2015. واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )مسلم، لبشرية التي تؤثر على بيئة العملوا

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل المسمى الوظيفي. 
جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ( التي بينت أنه تو 2018مع دراسة )البوجي،  واختلفت النتائج

( 2017عزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح مسمى مدير عام، ومع دراسة )الزنط، إجابات المبحوثين تُ 
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ه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى لمتغير المسمى التي بينت أن  
 الوظيفي لصالح حملة مسمى رئيس قسم. 

ول في استجابات المبحوثين ح α) ≥ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ت -
 عناصر الذكاء االستراتيجي في شركات صناعة األدوية الفلسطينية إلى سنوات الخدمة.

 

 " التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
 سنوات الخدمة –و  نتائج اختبارو التباين األحادي(: 22.5جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

أقل من 
5 

 سنوات

قل أ -5
 10من 

 سنوات

قل أ -10
 15من 

 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

 0.235 1.444 7.46 7.22 7.21 7.67 االستشراف
 0.015* 3.660 6.79 6.54 6.55 7.40 التفكير النظمي
 0.421 0.947 7.33 7.29 7.35 7.73 الرؤية المستقبلية

 0.356 1.092 7.04 6.57 7.23 7.13 الشراكة
 0.734 0.427 6.96 6.99 6.70 7.12 الدافعية

 0.308 1.215 7.12 6.92 7.01 7.40 جميع مجاالت الذكاء االستراتيجي
 .α ≤ 0.05* الفرق بين المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

 
 المقابلة الختبار (.Sig)القيمة االحتمالية  تبين أن  ( 22.5من النتائج الموضحة في جدول )

" وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد التفكير النظميلمجال " (0.05)" أقل من مستوى الداللة "التباين األحادي
 سنوات الخدمةعزى إلى داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تُ فروق ذات 

أما بالنسبة لباقي المجاالت وجميع مجاالت الذكاء  سنوات. 5ين سنوات خدمتهم أقل من وذلك لصالح الذ
وبذلك يمكن  (0.05)أكبر من مستوى الداللة  (.Sig)القيمة االحتمالية  االستراتيجي معا فقد تبين أن  

عزى إلى سنوات استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 
ويرجع ذلك إلى تحدي الثورة التكنولوجية وثورة المعلومات واالتصاالت والذي يفرض على شركات الخدمة. 

في العمل واستيعاب االنفجار المعرفي وحسن  األدوية الفلسطينية ضرورة مواكبة التغيرات التكنولوجية
استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطويعها في العملية اإلنتاجية والذي ساهم في تقليص الفجوة بين ما يمتلكه 

واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )مطر،  الموظفين القدامى والموظفين الجدد من معارف ومهارات وخبرات.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات  ال التي بينت أنه (2011، ودراسة )قاسم، (2018
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( التي بينت أنه توجد فروق 2018اختلفت مع دراسة )البوجي، ، و بحوثين تعزى لمتغير سنوات الخدمةالم
ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح الموظفين الذين 

ه توجد فروق ذات داللة إحصائية ( التي بينت أن  2017سنة، ودراسة )الزنط،  15-10وات خدمتهم من سن
عزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح الموظفين الذين سنوات خدمتهم من بين متوسطات إجابات المبحوثين تُ 

 سنوات فأكثر. 10
 
ول في استجابات المبحوثين ح α) ≥ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ت -

 عناصر الذكاء االستراتيجي في شركات صناعة األدوية الفلسطينية إلى مكان العمل.
 

 " التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
 مكان العمل –و  (: نتائج اختبارو التباين األحادي23.5جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

معامل 
الشرق 
 األوسط

الشركة 
العربية 
 األلمانية

شركة 
 القدس

شركة 
 بيت جاال

شركة 
دار 
 الشفاء

 0.000* 8.305 7.69 6.72 7.57 8.50 6.96 االستشراف
 0.000* 13.608 7.28 6.08 7.11 8.27 5.90 التفكير النظمي

 0.000* 6.640 7.65 6.69 7.72 8.48 7.14 المستقبليةالرؤية 
 0.000* 11.520 7.72 6.63 7.09 8.27 5.42 الشراكة
 0.000* 12.683 7.36 6.29 7.52 8.23 5.40 الدافعية

 0.000* 16.243 7.54 6.48 7.40 8.32 6.16 جميع مجاالت الذكاء االستراتيجي
 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  المتوسطات دال إحصائيً * الفرق بين ا

 
 المقابلة الختبار (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 23.5من النتائج الموضحة في جدول )

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  ،(0.05)" أقل من مستوى الداللة "التباين األحادي
ون في الشركة العربية وذلك لصالح الذين يعمل العمل مكانبين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 

عتبر شركة الشركة العربية األلمانية تويرجع ذلك إلى أن  .ثم شركة دار الشفاء ويليها شركة القدس األلمانية
( وخبرتها محدودة مقارًنة بمنافسيها، وعدد عامليها قليل نسبًيا، ولعل 2012ت عام )حديثة النشأة، حيت أنشئ

العاملين في الوظائف اإلشرافية أعطوا تقديرات عالية النتمائهم للشركة وحب االرتقاء والنمو. وتعتبر شركة 
األقدمية في سوق  دار الشفاء لندوية وشركة القدس لندوية من أكبر شركات األدوية الفلسطينية من حيت
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اإلنتاجي فهو أكبر بأضعاف عن منافسيها،  المالالعمل، وهذا انعكس إيجاًبا على أدائهما، إضافة إلى رأس 
واتفقت نتائج  في السوق المحلي واإلقليمي. ةكذلك فإن تلك الشركتين تملكان أكبر حصة إنتاجية وتسويقي

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات ( التي بينت أنه ت2018الدراسة مع دراسة )البوجي، 
المبحوثين تعزى لمتغير مكان العمل لصالح الموظفين الذين يعملون في جمعية رعاية المريض. واختلفت مع 

( التي بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات 2015نتائج دراسة )مسلم، 
 العمل. المبحوثين تعزى لمتغير مكان

 
 الفرضية الرابعة: 

بعاد أفي استجابات المبحوثين حول  α) ≥ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ت
ؤهل ، المالميزة التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسطينية باختحف خصائصهم الشخصية )الجنس

 (.مكان العملالعلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، 
 

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
ول في استجابات المبحوثين ح α) ≥ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) -

 أبعاد الميزة التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسطينية إلى الجنس.
 

 قلتين " والجدول التالي يوضح ذلك.لعينتين مست -  T" الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
 الجنس –تين مستقلتين و لعين -  T(: نتائج اختبارو 24.5جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

 أنثى ذكر .(

 0.715 0.366 7.56 7.66 الكلفة
 0.386 0.871 7.81 8.08 الجودة

 0.536 0.621 7.56 7.73 سرعة االستجابة
 0.431 0.790 7.65 7.82 جميع مجاالت الميزة التنافسية

 .α ≤ 0.05ا عند مستوى داللة الفرق بين المتوسطات دال إحصائيً  *     
 

 - T" المقابلة الختبار (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبين أن  24.5من النتائج الموضحة في جدول )
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة ( 0.05)" أكبر من مستوى الداللة لعينتين مستقلتين

الجنسين  ويعزو الباحت النتيجة إلى أن   .الجنسعزى إلى إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تُ 
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يخضعون لنفس ظروف بيئة العمل، وتطبق عليهم خطط وسياسات متقاربة، ويمارسون نفس المهام 
(، 2018واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )الجدي،  لوظيفية، ويتحملون نفس األعباء دون النظر إلى نوعهم.ا

( التي 2014(، ودراسة )األيوبي، 2016( )كحيل، 2017(، ودراسة )النجار، 2017ودراسة )الحوراني، 
 زى لمتغير الجنس.بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تع

 
ول في استجابات المبحوثين ح α) ≥ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ت -

 أبعاد الميزة التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسطينية إلى المؤهل العلمي.
 

 ذلك."التباين األحادي " والجدول التالي يوضح  الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
 لمؤهل العلميا –(: نتائج اختبارو التباين األحادي و 25.5جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

دراسات 
 دبلوم بكالوريوس عليا

 0.552 0.597 7.39 7.70 7.62 الكلفة
 0.747 0.293 8.23 7.97 8.07 الجودة

 0.204 1.618 7.54 7.61 8.03 سرعة االستجابة
 0.745 0.296 7.72 7.76 7.91 جميع مجاالت الميزة التنافسية

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  المتوسطات دال إحصائيً الفرق بين ا *
 

 المقابلة الختبار (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 25.5من النتائج الموضحة في جدول )
لة وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات دال( 0.05)"التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة 

عزو الباحت ذلك إلى أن يو  .المؤهل العلميإحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 
 ويةكات األدشر ، وتفسيرهم لبيئة عمل في شركات األدوية الفلسطينيةيمثلون اإلدارة العليا  العاملين  المديرين

مرتبط بحجم معرفتهم واطالعهم ضمن مجال عملهم، والذي يعتمد على معرفة دقيقة بالسياسات، 
 يئة العمل.واإلجراءات، والقوانين، واإلمكانات المادية، والمالية، والبشرية التي تؤثر على ب

، (، ودراسة )النجار2017(، ودراسة )الحوراني، 2018واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )الجدي، 
عزى لمتغير ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تُ ( التي بينت أن  2017

ه توجد فروق ذات داللة إحصائية ( التي بينت أن  2016المؤهل العلمي. واختلفت النتائج مع دراسة )كحيل، 
لة مؤهل ثانوية عامة فأقل، بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى لمتغير المؤهل العلمي لصالح حم
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( التي بينت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين 2014ودراسة )األيوبي، 
 .ل العلمي لصالح حملة مؤهل دكتوراةتعزى لمتغير المؤه

 
ول في استجابات المبحوثين ح α) ≥ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ت -

 أبعاد الميزة التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسطينية إلى المسمى الوظيفي.
 

 " التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
 المسمى الوظيفي –و  (: نتائج اختبارو التباين األحادي26.5جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

مدير عام 
 وفرع

رئيس 
 قسم

وظيفة 
 أخرى

 0.416 0.886 7.53 7.70 7.92 الكلفة
 0.472 0.756 8.15 7.85 8.15 الجودة

 0.292 1.249 7.67 7.61 8.15 سرعة االستجابة
 0.475 0.750 7.78 7.72 8.08 جميع مجاالت الميزة التنافسية

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  المتوسطات دال إحصائيً الفرق بين ا *  
 

 المقابلة الختبار (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 26.5من النتائج الموضحة في جدول )
لة وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات دال( 0.05)" أكبر من مستوى الداللة "التباين األحادي

حالة  ويعزو الباحت النتيجة إلى. المسمى الوظيفيإحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 
لى الخبرة والم  ؤهالتالتدرج المنهجي للعاملين في الوظائف اإلشرافية في شركات األدوية الفلسطينية، وا 

هلت فيين سيتمتع بها العاملون، باإلضافة إلى أن جميع المناصب التي يشغلها المدراء اإلشراوالمهارات التي 
تائج قت نواتف من فهمهم ألهمية ممارسة الذكاء االستراتيجي للمساهمة في تعزيز المزايا التنافسية للشركات.

لة ال توجد فروق ذات داله ( التي بينت أن  2017(، ودراسة )الحوراني، 2018الدراسة مع دراسة )الجدي، 
ع عزى لمتغير المؤهل المسمى الوظيفي. واختلفت النتائج مإحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تُ 

( التي بينت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين 2016دراسة )كحيل، 
وجد ت( التي بينت أنه 2014مع دراسة )األيوبي، تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح مسمى إدارة عليا، و 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لصالح حملة 
 مسمى وظيفي عميد كلية.
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ول في استجابات المبحوثين ح α) ≥ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ت -

 أبعاد الميزة التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسطينية إلى سنوات الخدمة.
 

 " التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
 سنوات الخدمة –و  (: نتائج اختبارو التباين األحادي27.5جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

أقل من 
5 

 سنوات

قل أ-5
 10من 

 سنوات

أقل  -10
 15من 

 سنة

15 
سنة 
 فأكثر

 0.304 1.229 7.78 7.40 7.57 7.87 الكلفة
 0.062 2.525 8.19 7.78 7.77 8.48 الجودة

 0.297 1.247 7.91 7.42 7.65 7.91 سرعة االستجابة
 0.064 2.505 7.96 7.53 7.66 8.09 مجاالت الميزة التنافسيةجميع 

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  المتوسطات دال إحصائيً الفرق بين ا *  
 

 المقابلة الختبار (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 27.5من النتائج الموضحة في جدول )
داللة  ه ال توجد فروق ذاتوبذلك يمكن استنتاج أن   4، (0.05)" أكبر من مستوى الداللة "التباين األحادي

ويرجع ذلك إلى تحدي الثورة . سنوات الخدمةإحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى 
ة التكنولوجية وثورة المعلومات واالتصاالت والذي يفرض على شركات األدوية الفلسطينية ضرورة مواكب

ها تطويعو مل واستيعاب االنفجار المعرفي، وحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات التغيرات التكنولوجية في الع
ن ملجدد افي العملية اإلنتاجية، والذي ساهم في تقليص الفجوة بين ما يمتلكه الموظفين القدامى والموظفين 

 (،2017(، ودراسة )الحوراني، 2018واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )الجدي،  معارف ومهارات وخبرات.
ه ال توجد ( التي بينت أن  2014(، ودراسة )األيوبي، 2016(، ودراسة )كحيل، 2017ودراسة )النجار، 

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى لمتغير سنوات الخدمة.
 
ول في استجابات المبحوثين ح α) ≥ 0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )ت -

 أبعاد الميزة التنافسية في شركات صناعة األدوية الفلسطينية إلى مكان العمل.
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 " التباين األحادي " والجدول التالي يوضح ذلك الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار
 

 مكان العمل –و  (: نتائج اختبارو التباين األحادي28.5جدول )

 المجال

 المتوسطات
بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

معامل 
الشرق 
 األوسط

الشركة 
العربية 
 األلمانية

شركة 
 القدس

شركة 
بيت 
 جاال

شركة 
دار 
 الشفاء

 0.001* 4.939 7.71 7.45 7.28 8.79 7.82 الكلفة
 0.052 2.439 8.10 7.72 7.72 8.67 8.58 الجودة

 0.004* 4.150 7.96 7.20 7.72 8.65 7.44 سرعة االستجابة
 0.003* 4.438 7.93 7.46 7.58 8.70 7.95 جميع مجاالت الميزة التنافسية

 .α ≤ 0.05عند مستوى داللة  ادال إحصائيً * الفرق بين المتوسطات  
 

 ارالمقابلة الختب (.Sig)القيمة االحتمالية  تبين أن  ( 28.5من النتائج الموضحة في جدول )
وجد فروق ته ال لمجال "الجودة" وبذلك يمكن استنتاج أن   ،(0.05)"التباين األحادي" أكبر من مستوى الداللة 

 .مكان العملعزى إلى ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول هذا المجال تُ 
 تبين أن   التنافسية معا فقد" وجميع مجاالت الميزة سرعة االستجابة لكلفة،أما بالنسبة للمجالين " 

ت داللة ه توجد فروق ذاوبذلك يمكن استنتاج أن   (0.05)أقل من مستوى الداللة  (.Sig)القيمة االحتمالية 
 .ةلمانيإحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة تعزى إلى مكان العمل وذلك لصالح الشركة العربية األ

ديثة حكة العربية األلمانية وشركة معامل الشرق األوسط تعتبر شركات ويفسر الباحت النتيجة إلى أن الشر 
 (، أنشأت الشركة معامل الشرق األوسط عام2012النشأة، حيت أنشأت الشركة العربية األلمانية عام )

ليل يها ق(، حيت تعتبر الخبرة العملية في سوق األدوية محدودة نسبًيا مقارًنة بمنافسيها، وعدد عامل1994)
ائهم بًيا وحصتها السوقية منخفضة، ولعل العاملين في الوظائف اإلشرافية أعطوا تقديرات عالية النتمنس

دوية وحبهم لتطور الشركتين. وتعتبر شركة دار الشفاء لندوية وشركة القدس لندوية من أكبر شركات األ
ال هما، إضافة إلى رأس المالفلسطينية من حيت األقدمية في سوق العمل، وهذا انعكس إيجاًبا على أدائ

 ةياإلنتاجي فهو أكبر بأضعاف عن منافسيها، كذلك فإن تلك الشركتين تملكان أكبر حصة إنتاجية وتسويق
 في السوق المحلي واإلقليمي.

( التي بينت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 2018، )الجديواتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 
يعملون في الجامعة بين متوسطات إجابات المبحوثين تعزى لمتغير مكان العمل لصالح الموظفين الذين 

( التي بينت أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات 2014اإلسالمية، دراسة )األيوبي، 
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واختلفت مع مكان العمل لصالح الموظفين الذين يعملون في الجامعة اإلسالمية.  المبحوثين تعزى لمتغير
( التي بينت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات 2017، راسة )الحورانينتائج د

 المبحوثين تعزى لمتغير مكان العمل.
 ملخصال

منت اسدددددددة، والتدددددددي تضدددددددفدددددددي هدددددددذا الفصدددددددل تحليدددددددل خصدددددددائص مجتمدددددددع الدر  اسدددددددتعرض الباحدددددددت
، المؤهدددددل العلمدددددي، )الجدددددنس :لسدددددماتهم الشخصدددددية والتدددددي تمثلدددددت فدددددي الوصددددف اإلحصدددددائي للمجتمدددددع وفقًدددددا

ل إلددددى تحليددددل فقددددرات المتغيددددرين؛ المسددددتق تطددددرق م  ثُدددد (.، مكددددان العمددددللددددوظيفي، سددددنوات الخدمددددةالمسددددمى ا
 احددددددت، ثددددددم أوضددددددح البالتنافسدددددديةلتددددددابع المتمثدددددل فددددددي الميددددددزة وا، الددددددذكاء االسددددددتراتيجيتمثدددددل فددددددي أبعدددددداد والم

تفسدددددير نتدددددائج اختبدددددار الفرضددددديات ومناقشدددددتها، ومدددددن ثدددددم ذكدددددر أوجددددده االتفددددداق واالخدددددتالف مدددددع الدراسدددددات 
 وعليه، سيتم تناول موضوع النتائج والتوصيات إن شاء اهلل في الفصل التالي.السابقة. 
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 الفصل السادس تمهيد:
 النتائج والتوصيات

 
 دور الذكاء االستراتيجي في تعزيز الميزة التنافسية في شركاتبناًء على الدراسة التي أجريت حول   

لدراسة، إليه من المفاهيم والجوانب في اإلطار النظري وأدبيات ا تطرقومن خالل ما ، األدوية الفلسطينية
مناسب من خالل االستبانة، وبعد نتائج التحليل اإلحصائي ال ة إلى ما تم جمعه من بيانات أوليةباإلضاف

 لنتائجلمجاالت الدراسة من بيانات االستبانة الممثلة للمتغير المستقل وللمتغير التابع، وتفسير هذه ا
 والتوصيات كما يظهر في هذا الفصل. 

 
 :الدراسة نتائج 1.6
لمستقل )الذكاء تغير اخلصت الدراسة لمجموعة من النتائج مصنفة كاآلتي: النتائج المتعلقة بالم  

ج ات، ونتائالفرضي (، ونتائج متعلقة باختباربالمتغير التابع )الميزة التنافسية (، والنتائج المتعلقةاالستراتيجي
 األهداف. تحقيق
 (:ير المستقل )الذكاء االستراتيجيتغالنتائج المتعلقة بالم 1.1.6
ي زن نسبواقع الذكاء االستراتيجي في شركات األدوية الفلسطينية جاء بو  أظهرت نتائج الدراسة أن   .1

 . بدرجة موافقة كبيرة%( و 71.16)
نسبية ميتها الأله كانت وفًقا الفلسطينيةواقع الذكاء االستراتيجي في شركات األدوية  بينت النتائج أن   .2

 كما يلي: 
  يرة.وهو بدرجة موافقة كب، %(74.46) رؤية المستقبليةال حورالوزن النسبي إلجمالي مبلد 
  (، وهو بدرجة موافقة كبيرة.73.71) االستشرافإلجمالي محور الوزن النسبي بلد% 
  بدرجة موافقة كبيرة وهو%(، 69.99) الشراكةإلجمالي محور الوزن النسبي بلد 
  وهو بدرجة موافقة كبيرة%(، 69.35) دافعيةالمحور إلجمالي الوزن النسبي بلد.  
  رة. %(، وهو بدرجة موافقة كبي68.32) تفكير التنظيميالمحور إلجمالي الوزن النسبي بلد 

 
 (:بالمتغير التابع )الميزة التنافسية النتائج المتعلقة 2.1.6
ن نسبي مستوى الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية جاء بوز  أن  أظهرت نتائج الدراسة  .1

 %( وبدرجة موافقة كبيرة. 77.91)
لنسبية اميتها مستوى الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية كانت وفًقا أله بينت النتائج أن   .2

 كما يلي: 
  وهو بدرجة موافقة كبيرة.، %(80.32) جودةال حورالوزن النسبي إلجمالي مبلد 
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  ة.%(، وهو بدرجة موافقة كبير 77.91) سرعة االستجابةإلجمالي محور الوزن النسبي بلد 
  (، وهو بدرجة موافقة كبيرة76.39) الكلفةإلجمالي محور الوزن النسبي بلد% 

 
 النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات: 3.1.6

 α) ≥ 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )وجود  الفرضية األولى نتائجأظهرت  .1
 تعزيزو  فعية()االستشراف، التفكير النظمي، الرؤية المستقبلية، الشراكة، الدا بين الذكاء االستراتيجي

 (.0.538حيت بلد معامل االرتباط ) ،األدوية الفلسطينية الميزة التنافسية في شركات
 فرعية للفرضية األولى كانت على النحو التالي:أما بالنسبة لنتائج الفرضيات ال

  0.05عند مستوى معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية ≤ (α   االستشراف كأحد  ب
يت حعناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية، 

 (.0.05وهي أقل من )( 0.000( والداللة اإلحصائية )0.514بلد معامل االرتباط )
  0.05عند مستوى معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية ≤ (α   النظمي  التفكير ب

نية، كأحد عناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطي
 (.0.05( وهي أقل من )0.000( والداللة اإلحصائية )0.410حيت بلد معامل االرتباط )

 0.05عند مستوى معنوية )وجد عالقة ذات داللة إحصائية ت ≤ (α   ة الرؤية المستقبلي ب
نية، كأحد عناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطي

 (.0.05( وهي أقل من )0.000( والداللة اإلحصائية )0.672حيت بلد معامل االرتباط )
 0.05عند مستوى معنوية )لة إحصائية توجد عالقة ذات دال ≤ (α   الشراكة كأحد  ب

يت حعناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية، 
 (.0.05( وهي أقل من )0.000( والداللة اإلحصائية )0.368بلد معامل االرتباط )

  0.05عند مستوى معنوية )توجد عالقة ذات داللة إحصائية ≤ (α   الدافعية كأحد  ب
يت حعناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية، 

 (.0.05( وهي أقل من )0.000( والداللة اإلحصائية )0.341بلد معامل االرتباط )
الدددذكاء أبعددداد  بدددين α) ≥ 0.05)داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى داللدددة  يالنتدددائج وجدددود أثدددر ذبيندددت  .2

زة الميدددوتعزيدددز  )االستشدددراف، التفكيدددر النظمدددي، الرؤيدددة المسدددتقبلية، الشدددراكة، الدافعيدددة( االسدددتراتيجي
 .ضعيف الستشراف والتفكير النظميين أن تأثير ُبعد اوتب ،األدوية الفلسطينية التنافسية في شركات

 فدي اسدتجابات α) ≥ 0.05) داللدة ىمسدتو  فدروق ذات داللدة إحصدائية عنددوجدود أوضحت النتائج  .3
بددداختالف خصائصدددهم  أبعددداد الدددذكاء االسدددتراتيجي فدددي شدددركات األدويدددة الفلسدددطينيةحدددول المبحدددوثين 
 (.عزى لمتغير )المؤهل العلمي، مكان العملتُ الشخصية 
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فددددي  α) ≥ 0.05) داللددددة ىفددددروق ذات داللددددة إحصددددائية عنددددد مسددددتو أظهددددرت النتددددائج عدددددم وجددددود  .4
حدددول أبعددداد الدددذكاء االسدددتراتيجي فدددي شدددركات األدويدددة الفلسدددطينية بددداختالف المبحدددوثين  اسدددتجابات

 عزى لمتغير )الجنس، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة(.خصائصهم الشخصية تُ 
 فدددي اسدددتجابات α) ≥ 0.05) داللدددة ىفدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتو بيندددت النتدددائج وجدددود  .5

ي شددركات األدويددة الفلسددطينية بدداختالف خصائصددهم الشخصددية حددول الميددزة التنافسددية فددالمبحددوثين 
 عزى لمتغير )مكان العمل(.تُ 

فددددي  α) ≥ 0.05) داللددددة ىفددددروق ذات داللددددة إحصددددائية عنددددد مسددددتو أظهددددرت النتددددائج عدددددم وجددددود  .6
حددول الميددزة التنافسددية فددي شددركات األدويددة الفلسددطينية بدداختالف خصائصددهم المبحددوثين  اسددتجابات
 ير )الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة(.عزى لمتغالشخصية تُ 

 
 :نتائج اختبار الفرضيات 4.1.6
 تبين من تحليل الدراسة الميدانية المتعلقة باختبار الفرضيات ما يلي:  

 (: تلخيص نتائج اختبار الفرضيات1.6جدول رقم )

الدراسات التي اتفقت أو  النتيجة الفرضية
 اختلفت مع الدراسة

عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية  :ىاألول الرئيسية الفرضية
 عناصر الذكاء االستراتيجي )االستشراف، التفكيرب    α) ≥ 0.05معنوية )

سية النظمي، الرؤية المستقبلية، الشراكة، الدافعية( وتعزيز الميزة التناف
 الفلسطينية.)الكلفة، الجودة، سرعة االستجابة( في شركات األدوية 

ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 2018، )البوجي
 (.2017، )الزنط

عندددد مسدددتوى توجدددد عالقدددة ذات داللدددة إحصدددائية  الفرضـــية الفرعيـــة األولـــى:
االستشدددراف كأحدددد عناصدددر الدددذكاء االسدددتراتيجي بييي    α) ≥ 0.05معنويدددة )

 وتعزيز الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية.

ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 2018، )مطر
 (.2015، )كنوش

عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية  الفرضية الفرعية الثانية:
 التفكير النظمي كأحد عناصر الذكاء االستراتيجيب    α) ≥ 0.05معنوية )

 وتعزيز الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية.

ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 2015، )مسلم
 (.2011، )قاسم

عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية  الفرضية الفرعية الثالثة:
الرؤية المستقبلية كأحد عناصر الذكاء ب    α) ≥ 0.05معنوية )

 االستراتيجي وتعزيز الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية.

ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 2018)مطر، 
 (.2017)الزنط، 

عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية  الرابعة:الفرضية الفرعية 
 الشراكة كأحد عناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيزب    α) ≥ 0.05معنوية )

 الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية.

ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 2018)البوجي، 
 (.2015)كنوش، 

عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية  :الفرضية الفرعية الخامسة
الدافعية كأحد عناصر الذكاء االستراتيجي وتعزيز ب    α) ≥ 0.05معنوية )

 (، 2017، )جعفرثبت صحة 
 (.2015، )أبو الغنم
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 الفرضية الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية.

ة عندد مسدتوى معنويديوجد أثر ذو داللة إحصدائية  الثانية:الرئيسية الفرضية 
(0.05 ≤ (α  ،لعناصددر الددذكاء االسددتراتيجي )االستشددراف، التفكيددر النظمددي

ات الرؤية المستقبلية، الشدراكة، الدافعيدة( فدي تعزيدز الميدزة التنافسدية فدي شدرك
 األدوية الفلسطينية.

ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 2018)البوجي، 
 (.2015)مسلم، 

عندددد مسدددتوي معنويدددة يوجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية  الفرضـــية الثالثـــة:
(0.05 ≤ (α  فددي تراتيجي الددذكاء االسدد حددول أبعدداداسددتجابات المبحددوثين فددي

شدددددركات األدويدددددة الفلسدددددطينية بددددداختالف خصائصدددددهم الشخصدددددية )الجدددددنس، 
 المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل(.

  
 

 الفرعية التالية:ويتفرع منها الفرضيات 
( لمتوسطات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1

الذكاء االستراتيجي في شركات األدوية حول أبعاد تقديرات المبحوثين 
 (.جنسُتعزى لمتغير )ال الفلسطينية

 عدم ثبت
صحة 
 الفرضية

 (، 2015)مسلم، 
 (.2011)قاسم، 

( لمتوسطات α≤0.05مستوى )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  .2
حول أبعاد الذكاء االستراتيجي في شركات األدوية تقديرات المبحوثين 

 (.مؤهل العلميُتعزى لمتغير )الالفلسطينية 

ثبت صحة 
 الفرضية

 (، 2018)مطر، 
 (.2017)الزنط، 

( لمتوسطات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3
حول أبعاد الذكاء االستراتيجي في شركات األدوية تقديرات المبحوثين 

 (.مسمى الوظيفيُتعزى لمتغير )الالفلسطينية 

صحة  ثبت
 الفرضية

 (، 2018)البوجي، 
 (.2017)الزنط، 

( لمتوسطات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4
حول أبعاد الذكاء االستراتيجي في شركات األدوية تقديرات المبحوثين 

 (.سنوات الخدمةُتعزى لمتغير )الفلسطينية 

صحة  ثبت
 الفرضية

 (، 2015)مسلم، 
 (.2011)قاسم، 

( لمتوسطات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .5
حول أبعاد الذكاء االستراتيجي في شركات األدوية تقديرات المبحوثين 

 (.مكان العملُتعزى لمتغير )الفلسطينية 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (، 2018)البوجي، 
 (.2015)مسلم، 

عند مستوي معنوية يوجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرضية الرابعة:
(0.05 ≤ (α  شركات حول الميزة التنافسية في استجابات المبحوثين في

األدوية الفلسطينية باختالف خصائصهم الشخصية )الجنس، المؤهل 
 العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان العمل(.

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية: 

  

( لمتوسطات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .1
عزى تُ الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية تقديرات المبحوثين 

 (.جنسلمتغير )ال

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 ،(2018، )الجدي
 .(2017)الحوراني، 

( لمتوسطات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .2
حول الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية تقديرات المبحوثين 

ثبت عدم 
صحة 

 (، 78، )النجار
 (.2014، )األيوبي
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 الفرضية (.مؤهل العلمي)ال ُتعزى لمتغير
( لمتوسطات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3

ية حول الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينتقديرات المبحوثين 
 (.مسمى الوظيفيُتعزى لمتغير )ال

 عدم ثبت
صحة 
 الفرضية

 (،2016، )كحيل
 (.2014، )األيوبي

( لمتوسطات α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .4
ية حول الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينتقديرات المبحوثين 

 (.سنوات الخدمةُتعزى لمتغير )

ثبت عدم 
صحة 
 الفرضية

 (،2018)الجدي، 
 (.2017)الحوراني، 

( لمتوسطات α≤0.05عند مستوى )توجد فروق ذات داللة إحصائية  .5
ية حول الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينتقديرات المبحوثين 

 (.مكان العملُتعزى لمتغير )

صحة  ثبت
 الفرضية

 (،2018)الجدي، 
 (.2014)األيوبي، 

 الجدول من اعداد الباحت
 النتائج المتعلقة بتحقيق األهداف: 5.1.6
 لما يلي: ا( وفقً 2.6على النحو الموضح في الجدول رقم ) أهداف الدراسةأظهرت النتائج تحقق   

 

 (: النتائج المتعلقة بتحقيق األهداف2.6جدول رقم )
 مجال تحققه مدى تحققه الهدف الرقم

1. 

التعددددددددرف إلددددددددى واقددددددددع تطبيددددددددق عناصددددددددر الددددددددذكاء 
 الفلسطينية. في شركات األدويةاالستراتيجي 

 تحقق

الذكاء ر خالل تحليل محاو من 
 ، كما هو موضح مناالستراتيجي

وحتى جدول  (7.5جدول رقم )
(12.5). 

2. 
 فددي شددركات األدويددةبيددان مسددتوى الميددزة التنافسددية 

 تحقق الفلسطينية. 
من خالل تحليل محاور الميزة 
التنافسية، كما هو موضح من جدول 

 (.16.5( وحتى جدول )13.5رقم )

3. 
الكشددف عددن طبيعدددة العالقددة بدددين عناصددر الدددذكاء 

 فددي شدركات األدويددةاالسدتراتيجي والميددزة التنافسدية 
 الفلسطينية.

 تحقق
من خالل اختبار الفرضية األولى، كما 

 (.17.5هو موضح من جدول رقم )

4. 
تحديد أثر عناصر الذكاء االستراتيجي على الميزة 

 الفلسطينية. في شركات األدويةالتنافسية 
من خالل اختبار الفرضية الثانية، كما  تحقق

 (.18.5هو موضح في جدول رقم )

5. 

حول استجابات المبحوثين في  فروقال معرفة
 في شركات األدويةعناصر الذكاء االستراتيجي 

، الفلسطينية باختالف خصائصهم الشخصية 
)الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، 

 سنوات الخدمة، مكان العمل(.

 تحقق

من خالل اختبار الفرضية الثالثة، كما 
( 19.5هو موضح من جدول رقم )

 (.23.5وحتى جدول رقم )

 مجال تحققه مدى تحققه الهدف الرقم
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6. 

حول استجابات المبحوثين في  قفرو ال معرفة
الفلسطينية  في شركات األدويةالميزة التنافسية 

باختالف خصائصهم الشخصية )الجنس، المؤهل 
العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، مكان 

 العمل(.

 تحقق

، كما من خالل اختبار الفرضية الرابعة
( 24.5هو موضح من جدول رقم )

 (.28.5وحتى جدول رقم )

7. 
تقديم توصيات لشركات األدوية الفلسطينية قيد 

معرفة العالقة واألثر بين عناصر الدراسة لتعزيز 
 الذكاء االستراتيجي والميزة التنافسية.

 تحقق
التوصيات التي وضعها الباحت في 

 ضوء نتائج الدراسة.

 الجدول من اعداد الباحت
 

 توصيات الدراسة: 2.6
 لية:تقدم الباحت بالتوصيات التايفي ضوء اإلطار النظري للدراسة، والنتائج التي أسفرت عنها، 

 (:تغير المستقل )الذكاء االستراتيجيتوصيات متعلقة بالم 1.2.6
خالل  من عناصر الذكاء االستراتيجي بتعزيز جميع اهتمام اإلدارة العليا في شركات األدويةزيادة  .1

 الميزة التنافسية.  حقيقالتي ُتساهم في تو  , تطوير ثقافة الذكاء االستراتيجي لديها
 لكيفيةبحيت تعبر عن ا ، شركات األدويةتوجه استراتيجي لرسم المسار المستقبلي ل العمل على بناء .2

 .التي سيتم بواسطتها إنجاز األهداف االستراتيجية
شركات تفعيل عنصر الشراكة في إيجاد شراكات استراتيجية مع فتح قنوات العمل المشترك و  .3

قليمية  .لتطوير نموذج األعمال لديهاعالمية، و  فلسطينية وا 
عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات بشكل مستمر ضمن خطط العمل الخاصة بشركات األدوية  .4

 للعمل على تعزيز مفاهيم الذكاء االستراتيجي في العملية اإلدارية.
فيزهم التطوير المستمر لتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في شركات األدوية وتدريب العاملين وتح .5

 على استخدامها.
 تيجياتثير قوي على استراوالتي لها تأ لمسح البيئي لشركات األدويةاستخدام عمليات االستشراف وا .6

 واألداء المستقبلي. والعمل التنافسي، ،الشركات
مكانية  .7 ضرورة امتالك شركات األدوية الفلسطينية رؤية مستقبلية شاملة تتصف بالواقعية، وا 

 االعتماد عليها في عملها.
امل تكمإداري وبناء نظام  ،من خالل عمليات التعلم في شركات األدوية التفكير المنظماعتماد مبدأ  .8

 على جعل عملية اتخاذ القرارات بعقالنية ورشد. قدرتهاسهل تُ  يرين للمد
ن م للشركات تحديد الرؤية المستقبلية عمليةفي في شركات األدوية ين مشاركة العاملالعمل على  .9

 .تراتيجيخالل إشراكهم في عملية التخطيط االس
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ضرورة توفير مقاييس متكاملة تعمل على ربط العمليات قصيرة األجل باألهداف طويلة األجل  .10
 تعزز مقومات تطبيق الذكاء االستراتيجي.لبالقدر الكافي 

 (:)الميزة التنافسية لتابعتوصيات متعلقة بالمتغير ا 2.2.6
كفاءة  يؤدي إلىزيادة االهتمام بالمزايا التنافسية س حيت إن   ،  المزايا التنافسيةاالهتمام بتحقيق  .1

مدة لأداء شركات األدوية ألنشطتها المختلفة مقارنة بالمنافسين، وتقديم قيمة متفوقة للسوق 
 ية علىطويلة من الزمن تساهم في زيادة عدد الزبائن، وتحقيق األرباح واكتساب قوة تنافسية عال

 مستوى المحلي واإلقليمي. ال
األعمال في شركات األدوية وبشكل خاص  لجميعالتأكيد على التحسين والتطوير المستمر  .2

 المتعلقة بتحقيق جودة المنتج المنافس.
ة العمل على اعتماد معايير جودة عالمية ومعاصرة في ظل تكنولوجيا المعلومات من أجل زياد .3

 عولمة وانفتاح األسواق.القدرة التنافسية للشركة في عصر ال
من  ، وذلكإدارة الجودة الشاملة في شركات األدوية تعزيز الدعم الالزم من اإلدارة العليا لتطبيق .4

 هدفة.خالل الدعم المادي والمعنوي، واالستمرار في تبني هذا النهج للوصول إلى النتائج المست
الجودة المطلوبة من خالل  العاملين في شركات األدوية تحقيق جميعالتأكيد على مشاركة  .5

 همئآرامنحهم المشاركة الفعلية بالمناقشات الجارية حول الجودة والتطبيق الميداني ألفكارهم و 
 العلمية والعملية المبدعة. 

د العمل على رفع كفاءة استغالل موارد شركات األدوية، وتعظيم العائد لها، من خالل اعتما .6
 نظام للمساءلة والرقابة الجادة، وبخاصة فيما يتصل بالمال. 

يلية ضرورة استخدام المؤسسة الموارد المتاحة بصورة اقتصادية رشيدة، واختصار الخدمات التكم .7
 لتوفير النفقات غير األساسية.

لى شركات األدوية تسخير البحت العلمي والتخطيط والتطوير لتحديت عملياتها اإلنتاجية ع .8
 للوصول إلى غاياتها بأقل تكلفة.

 قيام شركات األدوية باألخذ باالقتراحات المقدمة من قبل الزبائن على محمل الجد والسعي .9
 استفساراتهم. لتطبيقها بأسرع وقت ممكن، والعمل على مساعدة المستفيدين والرد على

بشكل مباشر من خالل منحهم  من االهتمام بالزبائن تمكين العاملين في شركات األدوية .10
 عاتهمومقابلة توق مل على تلبية احتياجاتهمبصفة فورية، والع ات الالزمة لحل مشكالتهمالصالحي

 المقدمة. خالل قياس مستوى الرضا عن المنتجاتمن 
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 زمنية لتنفيذ توصيات الدراسة(: خطة عمل 3.6جدول رقم )

الجهة المسؤولة عن  التوصيات
 التنفيذ

 اإلطار 
 )الفترة الزمنية(

 محور الذكاء االستراتيجي في شركات األدوية الفلسطينية
 اتيجياهتمام اإلدارة العليا في شركات األدوية بتعزيز جميع عناصر الذكاء االستر 

يزة لديها والتي ُتساهم في تحقيق الم من خالل تطوير ثقافة الذكاء االستراتيجي
 التنافسية.

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

يت العمل على بناء توجه استراتيجي لرسم المسار المستقبلي للشركات األدوية بح
 تعبر عن الكيفية التي سيتم بواسطتها إنجاز األهداف االستراتيجية.

 .مجلس اإلدارة 
 التنفيذي المدير. 

 مستمر

 فتح قنوات العمل المشترك وتفعيل عنصر الشراكة في إيجاد شراكات استراتيجية
قليمية وعالمية، لتطوير نموذج األعمال لديها.  مع شركات فلسطينية وا 

 .مجلس اإلدارة 
 المدير التنفيذي. 

 مستمر

عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات بشكل مستمر ضمن خطط العمل 
بشركات األدوية للعمل على تعزيز مفاهيم الذكاء االستراتيجي في  الخاصة

 العملية اإلدارية.

 .المدير التنفيذي 
 .مستمر رؤساء األقسام 

 التطوير المستمر لتكنولوجيا المعلومات المستخدمة في شركات األدوية وتدريب
 العاملين وتحفيزهم على استخدامها.

 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

وي قاستخدام عمليات االستشراف والمسح البيئي لشركات األدوية والتي لها تأثير 
 على استراتيجيات الشركات، والعمل التنافسي، واألداء المستقبلي.

 .مجلس اإلدارة 
 المدير التنفيذي. 

 مستمر

ية، ضرورة امتالك شركات األدوية الفلسطينية رؤية مستقبلية شاملة تتصف بالواقع
 مكانية االعتماد عليها في عملها.وا  

 .مجلس اإلدارة 
 المدير التنفيذي. 

 مستمر

اء اعتماد مبدأ التفكير المنظم في شركات األدوية من خالل عمليات التعلم، وبن
ة قالنينظام إداري متكامل للمدراء ُتسهل قدرتها على جعل عملية اتخاذ القرارات بع

 ورشد.

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

ية العمل على مشاركة العاملين في شركات األدوية عملية تحديد الرؤية المستقبل
 للشركات من خالل إشراكهم في عملية التخطيط االستراتيجي.

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

قصيرة األجل باألهداف ضرورة توفير مقاييس متكاملة تعمل على ربط العمليات 
 طويلة األجل بالقدر الكافي لتعزز مقومات تطبيق الذكاء االستراتيجي.

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

 محور الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية
يؤدي سفسية االهتمام بتحقيق المزايا التنافسية حيت إن زيادة االهتمام بالمزايا التنا

مة يم قيإلى كفاءة أداء شركات األدوية ألنشطتها المختلفة مقارنة بالمنافسين، وتقد
متفوقة للسوق لمدة طويلة من الزمن تساهم في زيادة عدد الزبائن، وتحقيق 

 الية على المستوى المحلي واإلقليمي. األرباح واكتساب قوة تنافسية ع

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر
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 شركة،تعزيز الدعم الالزم من اإلدارة العليا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في ال
ل وذلك من خالل الدعم المادي والمعنوي، واالستمرار في تبني هذا النهج للوصو 

 المستهدفة.إلى النتائج 

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

ة التأكيد على مشاركة كافة العاملين في شركات األدوية تحقيق الجودة المطلوب
من خالل منحهم المشاركة الفعلية بالمناقشات الجارية حول الجودة والتطبيق 

 هم العلمية والعملية المبدعة. ئالميداني ألفكارهم وآرا

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

األعمال في شركات األدوية  جميعالتأكيد على التحسين والتطوير المستمر ل
 وبشكل خاص المتعلقة بتحقيق جودة المنتج المنافس.

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

على اعتماد معايير جودة عالمية ومعاصرة في ظل تكنولوجيا المعلومات  العمل
 من أجل زيادة القدرة التنافسية للشركة في عصر العولمة وانفتاح األسواق.

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 

 مستمر

 العمل على رفع كفاءة استغالل موارد شركات األدوية، وتعظيم العائد لها، من
 ظام للمساءلة والرقابة الجادة، وبخاصة فيما يتصل بالمال. خالل اعتماد ن

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

ضرورة استخدام المؤسسة الموارد المتاحة بصورة اقتصادية رشيدة، واختصار 
 الخدمات التكميلية لتوفير النفقات غير األساسية.

 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

 على شركات األدوية تسخير البحت العلمي والتخطيط والتطوير لتحديت عملياتها
 اإلنتاجية للوصول إلى غاياتها بأقل تكلفة.

 

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

لجد اقيام شركات األدوية باألخذ باالقتراحات المقدمة من قبل الزبائن على محمل 
 لتطبيقها بأسرع وقت ممكن، والعمل على مساعدة المستفيدين والرد علىوالسعي 

 استفساراتهم.
 

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

ل تمكين العاملين في شركات األدوية من االهتمام بالزبائن بشكل مباشر من خال
والعمل على تلبية منحهم الصالحيات الالزمة لحل مشكالتهم بصفة فورية، 

احتياجاتهم ومقابلة توقعاتهم من خالل قياس مستوى الرضا عن المنتجات 
 المقدمة.

 .مجلس اإلدارة 
 .المدير التنفيذي 
 .رؤساء األقسام 

 مستمر

 :مقترحةمستقبلية دراسات  3.6
ء وذلك من خالل إجرا ، بضرورة إجراء دراسات ذات عالقة بموضوع الدراسة الحالية يرى الباحت

 الدراسات المقترحة التالية:
 .دور القيادة االستراتيجية في تحقيق الميزة التنافسية في شركات األدوية الفلسطينية 
 الفلسطينية نافسي في شركات األدويةاستراتيجية المحيط األزرق ودورها في تحقيق التفوق الت. 
  رة بمفاهيم أخرى مثل: التخطيط االستراتيجي، إدادراسة مفاهيم الذكاء االستراتيجي وعالقتها

 األزمات، إدارة التغير التنظيمي، اإلبداع اإلداري.
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 املراجعاملصادر و
 
 
. 

 المصادر والمراجع العربية. :أوال  

 المراجع األجنبية. :ثاني ا
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 المراجع العربيةالمصادر و  :أوال  
 القرآن الكريم.

 
 العربية:الكتب 

ـــــــــاء االســـــــــتبيان(: 2010الجرجددددددددداوي، زيددددددددداد ) ـــــــــة لبن بعدددددددددة ، الطبعدددددددددة الثانيدددددددددة، مطالقواعـــــــــد المنهجي
 أبناء الجراح، فلسطين.

ـــــــــــث العلمـــــــــــي، (: 2006) الحمدددددددددددداني، موفدددددددددددق مؤسسدددددددددددة الدددددددددددوارق للنشدددددددددددر، عمدددددددددددان، منـــــــــــاهج البح
 األردن.

عمددددددددان، ، نظــــــــم المعلومــــــــات االســــــــتراتيجية: مــــــــدخل اســــــــتراتيجي(: 2005الزعبددددددددي، حسددددددددن علددددددددي )
 .دار وائل للنشر والتوزيع

دريددددددددددددددس، وائددددددددددددددل محمددددددددددددددد صددددددددددددددبحي ) االســــــــــــــتراتيجية (: 2007بنددددددددددددددي حمدددددددددددددددان، خالددددددددددددددد محمددددددددددددددد، وا 
ددددددددددوالتخطــــــــــيط االســــــــــتراتيجي: مــــــــــدخل معاصــــــــــر ان، دار اليددددددددددازوري العلميددددددددددة للنشددددددددددر ، عم 

 والتوزيع.
 مددددددددان، إثددددددددراء، ع  تقنيــــــــات ونظــــــــم معاصــــــــرة فــــــــي إدارة العمليــــــــات(: 2008غسددددددددان قاسددددددددم )الالمددددددددي، 

 .ر والتوزيعللنش
نظم المعلومـات االسـتراتيجية مـن منظـور الميـزة (: 2009الطائي، محمد حسين، والخفاجي، نعمة عباس )

 ان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.، عم  التنافسية
ــى (: 2007) وشدديرمان، وهيربيددرت، دانييددل جيمدديس ،راولددي ــق الخطــة عل ــى التغييــر: تطبي مــن التخطــيط إل

 ترجمه ياسين كالس، الرياض، مكتبة العبيكات. ،مستوى التعليم العالي
 ب.، اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للكتالميزة التنافسية في مجال األعمال(: 1998نبيل مرسي )خليل، 

 ، عمدددان، مكتبدددةاإلدارة االســـتراتيجية: المـــدخل والمفـــاهيم والعمليـــات(: 2004الخفددداجي، عبددداس خضدددير )
 الثقافة للنشر والتوزيع.
 ، منشددددددددوراتإدارة المــــــــوارد البشــــــــرية فــــــــي الخدمــــــــة المدنيــــــــة(: 2005الكبيسددددددددي، عددددددددامر خضددددددددير )

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة.
ن، ، عمداالمشـروعات الصـناعية: إدارة المـوارد(: 2009العتيبي، ضرار وأبو سعدة، إبراهيم وزهدران، علدي )

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
اسدات ، رام اهلل، معهدد أبحدات السيالصناعة الدوائية في فلسـطين: الواقـع واآلفـاق(: 1999باسدم ) مكحول،

 االقتصادية الفلسطيني.
ـــه وأدوا-البحـــث العلمـــي(: 2001عبيددددات، ذوقدددان وعددددس، عبدددد الدددرحمن، وعبدددد الحدددق، كايدددد ) ـــه مفهوم ت

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.وأساليبه
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ـــــــــــــذكاءات: مـــــــــــــنهج (: 2010صدددددددددددددالح، أحمدددددددددددددد؛ العدددددددددددددزاوي، بشدددددددددددددرى؛ خليدددددددددددددل، إبدددددددددددددراهيم ) اإلدارة بال
ـــــــــات ـــــــــاعي للمنظم ـــــــــز االســـــــــتراتيجي واالجتم ن، ، دار وائدددددددددل للنشدددددددددر والتوزيدددددددددع، عمددددددددداالتمي

 األردن. 
دريدددددددددددس، وائدددددددددددل صدددددددددددبحي ) اإلدارة االســـــــــــتراتيجية: منظـــــــــــور (: 2009الغدددددددددددالبي، طددددددددددداهر محسدددددددددددن، وا 

 للنشر والتوزيع، األردن.، عمان: دار وائل منهجي متكامل
، دار المنهدددددددددل الـــــــــذكاء والقيـــــــــاس النفســـــــــي فـــــــــي الطريقـــــــــة العياديـــــــــة(: 2002عبددددددددداس، فيصدددددددددل )

 اللبناني، بيروت، لبنان.
ـــــــــوارد البشـــــــــرية االســـــــــتراتيجية(: 2001علدددددددددي السدددددددددلمي ) طباعدددددددددة ، القددددددددداهرة، دار غريدددددددددب للإدارة الم

 والنشر والتوزيع، مصر.
رات المـــــــدير القائـــــــد والمفكـــــــر االســـــــتراتيجي: فـــــــن ومهـــــــا(: 2008النعيمدددددددي، صدددددددالح عبدددددددد القدددددددادر )

 ، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، األردن.التفاعل مع اآلخرين
 

 الرسائل العلمية:
دارة المعرفدة فدي تحقيدق الميدزة التنافسدية فدي شدركا2011أبو محفوظ، شذى ) ت (: أثر الذكاء االسدتراتيجي وا 

، كليددة األعمددال، جامعددة الشددرق األوسددط، رســالة ماجســتير غيــر منشــورةتصدداالت فددي األردن، اال
 األردن.
قيدة (: تصميم بيئة العمل والتغيدرات المنشدودة لتحقيدق الميدزة التنافسدية: دراسدة تطبي2014األيوبي، منصور )

إدارة األعمددال، ، كليددة غيــر منشــورة دكتــوراهأطروحــة علددى مؤسسددات التعلدديم العددالي الفلسددطيني، 
 جامعة الجنان، لبنان.

(: دور المنظمدددة الذكيدددة فدددي تبندددي اسدددتراتيجية المحددديط األزرق: دراسدددة تطبيقيدددة علدددى 2018بركدددة، إسدددالم )
، كليدة االقتصداد والعلدوم رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورةشركات الصدناعات الدوائيدة فدي فلسدطين، 

 اإلدارية، جامعة األزهر، فلسطين.
، : واقدع إدارة المواهبدة فددي الجامعدات الفلسدطينية وعالقتده بدالميزة التنافسددية(2018طفى )جددي، فدراس مصدال

 ، أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين.رسالة ماجستير غير منشورة
(: مدددى تبنددي اسددتراتيجية المحددديط األزرق لدددى شددركات الصددناعات الغذائيددة فدددي 2017الحددوراني، يوسددف )

رســـالة ماجســـتير غيـــر غدددزة ودورهدددا فدددي تعزيدددز الميدددزة التنافسدددية المسدددتدامة، كليدددة التجدددارة،  قطددداع
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.منشورة
 صددياغة االسددتراتيجية التسددويقية الموجهددة بددالميزة التنافسددية فددي قطدداع السددياحة(: 2004) الخمدداس، وبدددراوي
 اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة. ، كليةغير منشورة أطروحة دكتوراة، العراقي
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(: دور الذكاء االستراتيجي في تطوير األداء المؤسسدي فدي المنظمدات الصدحية غيدر 2018ريهام، البوجي )
، أكاديميدددة اإلدارة والسياسدددة للدراسدددات العليدددا، غدددزة، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورةالحكوميدددة، 
 فلسطين.

 ور الددذكاء االسددتراتيجي فددي تحقيددق التميددز التنافسددي المسددتديم:(: د2016زايدددي، سددانية، وخددذيري، سددبرينه )
، كليدة رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، Oredoدراسة حالة شدركة المسداهمة القطريدة لالتصداالت 
 العلوم االقتصادية، جامعة العربي التبسي، الجزائر.

 (: نظدم المعلومددات اإلداريددة وانعكاسددها علدى تطددور الددذكاء االسددتراتيجي فددي2017الدزنط، هندداء عبددد الكددريم )
 ، كليدة التجدارة، الجامعدةرسـالة ماجسـتير غيـر منشـورةالمنظمات األهلية الكبدرى فدي قطداع غدزة، 

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.
لخصائص الشخصية للمديرين في الدذكاء (: صياغة مخطط منهجي لتأثير ا2011العبدلي، ضرغام حسن )

معدة ، كليدة اإلدارة واالقتصداد، جارسالة ماجستير غيـر منشـورةاالستراتيجي واالرتجال التنظيمي، 
 الكوفة، العراق.

اع (: رسالة المنظمة وأثرها في تحقيدق الميدزة التنافسدية: دراسدة ميدانيدة علدى قطد2009العتوم، محمد فوزي )
، كليددة األعمددال، جامعددة الشددرق األوسددط رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، صدناعة األدويددة األردنددي

 للدراسات العليا، عمان، األردن.
 أثر األصول غير الملموسة في تحقيق الميزة التنافسية في ظل تبني معايير(: 2010الفيومي، أحمد محمد )

رســالة ، مية والخاصددةإدارة الجدودة الشدداملة: دراسددة مقارنددة علدى عينددة مددن الجامعددات األردنيددة الرسد
 ، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا.ماجستير غير منشورة

ي فد(: أثر الذكاء االستراتيجي على عمليدة اتخداذ القدرارات: دراسدة تطبيقيدة علدى المددراء 2011قاسم، سعاد )
ـــر منشـــورةمكتدددب غدددزة اإلقليمدددي التدددابع لنوندددروا،  ارة، الجامعدددة ، كليدددة التجدددرســـالة ماجســـتير غي

 اإلسالمية، فلسطين.
 ورة،، رسالة ماجستير غير منش(: إدارة الجودة الشاملة وعالقاتها بالميزة التنافسدية2016كحيل، إسماعيل )

 أكاديمية اإلدارة السياسة، غزة، فلسطين.
سة نية لمؤس(: أهمية الذكاء االستراتيجي في عملية اتخاذ القرارات: دراسة ميدا2015محمد علي، لعاليمية )

، ، كليددة العلددوم االقتصددادية وعلددوم التسددييررســالة ماجســتير غيــر منشــورةعنابددة،  Fertialفرتيددال 
 بسكرة، الجزائر. -جامعة محمد خيضر

(: أثددر الددذكاء االسدددتراتيجي علددى القيددادة مددن وجهددة نظدددر القيددادات اإلداريددة العليددا فدددي 2015مسددلم، تددامر )
 ، كليدة التجدارة، جامعدة األزهددر،سـالة ماجســتير غيـر منشـورة، ر الجامعدات الفلسدطينية بقطداع غدزة

 فلسطين.



 
 

129 
 

(: دور الذكاء االستراتيجي في تعزيز سمعة المنظمة: دراسة تطبيقية على 2018مطر، محمد عبد الهادي )
امعددة ، كليددة التجددارة، الجرســالة ماجســتير غيــر منشــورةوزارة التربيددة والتعلدديم العددالي بقطدداع غددزة، 

 ة، فلسطين.اإلسالمية، غز 
أثدددر إدارة المخددداطر لددددى أصدددحاب المشددداريع الرياديدددة فدددي تحقيدددق الميدددزة : (2017النجدددار، غسدددان محمدددد )

 التنافسددية لمشدداريعهم: دراسددة حالددة مشدداريع حاضددنة األعمددال والتكنولوجيددا فددي الجامعددة اإلسددالمية،
 فلسطين.، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، رسالة ماجستير غير منشورة

 
 المجحت والدوريات:

(: أثددر الددذكاء االسددتراتيجي فددي فاعليددة صددنع القددرارات فددي شددركات التددأمين 2016أبددو الغددنم، خالددد محمددد )
سـات مجلة جامعة القـدس المفتوحـة لألبحـاث والدراالسعودية العاملة بمدينة جدة: دراسة ميدانيدة، 

 .5، العدد: 2، المجلد: اإلدارية واالقتصادية
(: دور الددذكاء االسددتراتيجي فددي عمليددات التصددنيع األخضددر دراسددة اسددتطالعية 2014أمددين، هندداء إبددراهيم )

 مجلـة العلـوم االقتصـاديةآلراء المديرين في عينة من مصانع المياه المعدنية في محافظدة دهدوك، 
 .77، عدد: 20، مجلد: واإلدارية

المواءمدة بدين اسدتراتيجية المحدديط  (:2016)سدين البيداتي، فدائز غدازي عبدد اللطيدف، سدعيد، عبدداس محمدد ح
ة كليمجلة  ،األزرق واستراتيجيات الدخول والخروج من السوق وتأثيرهما في تحقيق الميزة التنافسية

 .العراق ،27، العدد: المأمون الجامعة
(: تأثير الدذكاء االسدتراتيجي فدي منظمدة األداء العدالي دراسدة اسدتطالعية لمدديري 2017جعفر، قبس زهير )

، جامعدددة مجلـــة العلـــوم االقتصـــادية واإلداريـــةاد، بغدددد -مركدددز أمدددراض وزرع الكلدددي بمديندددة الطدددب
 .96، العدد: 23بغداد، المجلد: 

س المدددال المعرفدددي بددداألداء التنافسدددي للمؤسسدددات، (: دراسدددة ارتبددداط اسدددتراتيجيات رأ2010الحدددواجرة، كمدددال )
 .2، العدد: 7، المجلد: مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 (: دور إدارة المعرفة في ميزة تحقيق تنافسية: دراسة تطبيقيدة فدي المصدارف الحكوميدة2012داسي، وهيبة )
 .11، العدد: مجلة الباحثالسورية، 
: دور أبعددداد اسدددتراتيجية المحددديط األزرق فدددي األداء التسدددويقي بدددالتطبيق علدددى (2010) رؤوف، رعدددد عددددنان

ل، ، جامعدة الموصدتنميـة الرافـدينالشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نيندوى، 
 .98، العدد: 3المجلد 

دراسددة  ا علددى الميددزة التنافسددية:(: واقددع نظددم معلومددات إدارة المددوارد البشددرية وأثرهدد2012الزهرانددي، عبددد اهلل )
، طالمجلــة العلميــة لكليــة التجــارة جامعــة أســيو ميدانيددة فددي الشددركات المسدداهمة العامددة السددعودية، 

 .52العدد: 
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(: الددذكاء االسددتراتيجي وأثددره فددي تعزيددز سددمعة المؤسسددات التعليميددة: دراسددة 2016الظددالمي، محمددد جبددار )
مجددالس المعاهددد التقنيددة فددي )كددربالء، بابددل، النجددف،  اسددتطالعية آلراء عينددة مددن رؤسدداء وأعضدداء

 .1، العدد: 18، المجلد: مجلة القادسية للعلوم اإلدارية والقتصاديةالكوفة(، 
(: تشدددددخيص مؤشدددددرات الدددددذكاء االسدددددتراتيجي لضدددددمان السددددديادة 2014العابددددددي، علدددددي، والموسدددددوي، هاشدددددم )

تحليليدددة فدددي شدددركة كدددورك لالتصددداالت االسددتراتيجية مدددن خدددالل خفدددة الحركدددة االسدددتراتيجية: دراسدددة 
 .31، العدد: 8، المجلد: مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلداريةالمتنقلة في العراق، 

ية: (: دور رأس المدال الفكدري فدي دعدم المزايدا التنافسد2018عبد اهلل، كسرا عنتدر واليداس، انتصدار إبدراهيم )
مجلـة جامعـة رف التجاريدة فدي إقلديم كوردسدتان، دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين فدي المصدا

 .42، العدد: 2، العراق، المجلد: تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية
راء دور فلسفة المحيط األزرق في تحقيق التفوق التنافسي: دراسة استطحعية آل(: 2010العطار، فؤاد )

، 8ة كدربالء العلميدة، المجلدد: ، مجلدة جامعدعينة من العاملين في شـركة زيـن لحتصـاالت ببغـداد
 ، العراق.3العدد: 

(: أثددر الددذكاء االسددتراتيجي علددى اإلبددداع التنظيمددي دراسددة تطبيقيددة فددي 2015عمددران، نضددال عبددد الهددادي )
 .3، العدد: 23، العلوم الصرفة والتطبيقية، المجلد: مجلة جامعة بابلساسيل لالتصاالت، أشركة 
(: دور الددذكاء االسددتراتيجي فددي تحقيددق وتعزيددز الميددزة التنافسددية المسددتدامة للمؤسسددة، 2015كنددوش، محمددد )

 ، الجزائر.13، العدد: مجلة اقتصاديات شمال افريقيا
يدة (: تأثير تجربة الزبدون فدي تحقيدق الميدزة التنافسدية المسدتدامة: دراسدة تحليل2018النعيمي، حارت حسين )

مجلــة جامعـة تكريــت فدراد العدداملين فدي شدركة كدورك للهدداتف النقدال فدي العدراق، آلراء عيندة مدن األ
 .41، العدد: 1، العراق، المجلد: للعلوم اإلدارية واالقتصادية

 
 :المؤتمرات والتقارير

ورقـــة بحثيـــة مقدمـــة للمـــؤتمر (: الصدددناعات الدوائيدددة فدددي فلسدددطين، 2013اآلغدددا، صدددالح والندددديم، وسدددام )
 م.17/10/2012-2316، المنعقد بتاريخ في جامعة القدس المفتوحة االقتصادي المنعقد

لعوامل (: آلية اليقظة والذكاء االستراتيجية: أداة لمواجهة التحديات المستقبلية وأحد ا2010بومدين، يوسف )
ســـية ورقـــة بحثيـــة مقدمـــة للمـــؤتمر الـــدولي الرابـــع )المنافســـة واالســـتراتيجيات التنافالتنافسدددية، 

-29، المنعقددددد بتدددداريخ ناعية خــــارج قطــــاع المحروقــــات فــــي الــــدول العربيــــة(للمؤسســــة الصــــ
م، كليدة العلدوم االقتصدادية وعلدوم التسديير، جامعدة حسديبه بدو علدي بالشدلف ومخبدر 30/4/2012

 العولمة القتصاديات شمال إفريقيا، الجزائر.
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مجلـة منظور معرفدي، : للمدراء ةاالستراتيجيمالمح الشخصية  (:2001)والبغدادي، عادل  ؛الخفاجي، نعمة
ــة ــوم االقتصــادية واالداري  ول للعلددومخدداص، بوقددائع المددؤتمر القطددري األ، جامعددة بغددداد، عدددد العل

 .اإلدارية، بغداد، العراق
(: اليقظدددة التكنولوجيدددة كدددأداة لبنددداء الميدددزة التنافسدددية 2007داودي، الطيدددب ورحدددال، سدددوالن وشدددين، فيدددروز )

راسددة مقدمددة للملتقددى العلمددي الدددولي )المعرفددة فددي ظددل االقتصدداد الرقمددي للمؤسسددة االقتصددادية، د
-27ومسدددددداهمتها فدددددددي تكدددددددوين الميدددددددزة التنافسدددددددية للبلددددددددان العربيدددددددة(، الجزائدددددددر: جامعدددددددة الشدددددددلف 

 م. 28/11/2007
 ،(: سياسدات وخطددوط تطدوير القددرة التنافسددية لالقتصداد األردنددي1999محمدد )والهزايمددة، إسدماعيل زغلدول، 

 .م7/10/1999-5من  سلسلة بحوث ومناقشات حلقات عملسياسات االقتصادية، معهد ال
فسية في "تأثير تطبيق إدارة الجودة الشاملة على الميزة التنا(: 2009الصراف، زكي، والخوالده فالح عبداهلل )

ني المـؤتمر اإلحصـائي العربـي الثـا" بحدت مقددم فدي الجامعات األردنية الحكومية: الدراسدات العليدا
لمعهدد العربدي للتددريب والبحدوت اإلحصدائية والهيئدة ، ا4/11/2009-2، وال تنمية بدون إحصاءو

 العامة للمعلومات.
رة دارة الدذكاء، بحدت مقددم للمدؤتمر العلمدي السدنوي الثداني لكليدة االداإ (:2002) عبد اللطيدف، عبدد اللطيدف

ندددة المعلومدددات ودورهدددا فدددي التنميدددة االقتصدددادية، جامعدددة الزيتو  اتكنولوجيدددوالعلدددوم االداريدددة بعندددوان، 
 . ردنالخاصة، عمان، األ

في  (: أثر التوجه اإلبداعي في تحقيق الميزة التنافسية: دراسة ميدانية2015عجعج، محمد والعبادي، هيثم )
ات منظمددددد –األردن"، المدددددؤتمر العلمدددددي الددددددولي األول  –مجموعدددددة االتصددددداالت األردنيدددددة "أوراندددددج 

 الفرص والتحديات والتطلعات, جامعة البلقاء التطبيقية, األردن.  –األعمال 
(: الددددذكاء االسددددتراتيجي كآليددددة لدددددعم وتعزيددددز القدددددرة التنافسددددية 2010العيددددداني، إليدددداس، وضدددديوفي، حمددددزة )

ـــــع )المنافســـــة لمنظمدددددات األعمدددددال المعاصدددددرة،  ـــــدولي الراب ـــــة مقدمـــــة للمـــــؤتمر ال ـــــة بحثي ورق
ــة(واالســتراتيجيات  ــدول العربي ، التنافســية للمؤسســة الصــناعية خــارج قطــاع المحروقــات فــي ال
ليددة العلددوم االقتصددادية وعلددوم التسدديير، جامعددة حسدديبه بددو كم، 30/4/2012-29المنعقددد بتدداريخ 

 علي بالشلف ومخبر العولمة القتصاديات شمال إفريقيا، الجزائر.
ء (: إسددهام المعرفددة االسددتراتيجية فددي تعزيددز الددذكا2012الكددواز، سددعد؛ عبددد السددالم، عددالء؛ إبددراهيم، طددارق )

ورقـــة بحثيـــة مقدمـــة االسدددتراتيجي: دراسدددة حالدددة فدددي شدددركة آسددديا سددديل لالتصددداالت فدددي العدددراق، 
-23، المنعقددد بتدداريخ للمــؤتمر العلمــي الســنوي الحــادي عشــر ذكــاء األعمــال واقتصــاد المعرفــة

 ة الزيتونة األردنية.م، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامع26/4/2012
(: إدارة التغييدددر ومتطلبدددات اسدددتراتيجية التفدددوق الندددوعي: دراسدددة تحليليدددة 2001محجدددوب، بسدددمان، فيصدددل )

، جامعدة الددول العربيدة، المنظمدة المؤتمر العربي الثاني فـي اإلدارةنظرية، ورقة بحثية مقدمة إلدى 
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الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية م، جامعة 8/11/2001-6العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة 
 اإلدارية.

(: دور تكنولوجيددددددا المعلومددددددات 2012محمدددددد، سددددددعيد عبددددددد اهلل؛ الطيدددددب، عبددددددد العزيددددددز؛ العبددددددلي، سددددددمير )
واالتصددداالت فددددي تعزيددددز الددددذكاء االسددددتراتيجي دراسددددة اسددددتطالعية آلراء عينددددة مددددن مدددددراء األقسددددام 

المـؤتمر العلمـي السـنوي الحـادي عشـر يندة الموصدل، والوحدات اإلدارية في مستشدفى السدالم بمد
 م، جامعة الزيتونة، عمان.26/04/2012-23، المنعقد بتاريخ ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة

 
 مقابحت:

ت معامل الشيق  اووطيط لايةااأل اودو يأل ومطا  يقامقابلة مع أمجد الدواهيدي، المدير التنفيذي لشركة 

 م.24/04/2018ميجافارم، تاريخ المقابلة،  الاجم ل
 م.25/03/2018مقابلة مع عوض أبو عليا، مدير اتحاد الصناعات الدوائية، تاريخ المقابلة، 

 
 لكترونية:المواقع اإل 

(: القطاعات االقتصادية الرئيسية، تمت الزيارة بتاريخ 2016) Paltradeمركز التجارة الفلسطيني 
 م.6/10/2018

https://www.paltrade.org/ar_SA/page/priority-economic-sectors 
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 ( االستبانة يف صورتها النهائية2ملحق رقم ) -ا  ثاني 
 

 تعبئة االستبيان
 

     
  ورعاكمحفظكم اواألخ/ ت الفاضل/ ة ......................................................         

 
 وبركاته،السحم عليكم ورحمة او 

 ة تطبيقية فيدراس: الذكاء االستراتيجي كمدخل لتعزيز الميزة التنافسيةبدراسة حول " قوم الباحتي        
ة القياد وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج"، شركات األدوية الفلسطينية

 ويتطلب البحت استقصاء آراء العاملين في شركات األدوية الفلسطينية.، واإلدارة
ذا اسة، لإن اهتمامكم بتعبئة هذه االستبانة سيكون له مردوده اإليجابي والفعال في انجاح هذه الدر 

ت من فقرا في الخلية التي تختارونها أمام كل فقرة( √)أرجو من سيادتكم التكرم بإبداء آرائكم بوضع اشارة 
 من األسئلة الباقية. فقة على كل عبارةر عن درجة الموالتعب 10-1وضع درجة من ، الستبانةا

ط ببددددالد الشددددكر ووافددددر االحتددددرام لحسددددن تعدددداونكم فددددي إنجدددداح هددددذه الدراسددددة، وأحددددي تقدددددم الباحددددتيو 
 سيادتكم بأن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة وألغراض البحت العلمي.

 
       واالحترام،وتقبلوا خالص التقدير 

      
 

     
 الباحث      

 محمد منصور بركات   
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 ة: البيانــات الشخصي -أوال  
  أنثى  ذكر  :جنسال -1

 دبلوم  بكالوريوس  دراسات عليا  :المؤهل العلمي -2

  مدير فرع  مدير عام  المسمى الوظيفي: -3
  رئيس قسم            حدد الوظيفة  وظيفة أخرى.......... 

  سنوات 10أقل من  - 5 سنوات   5أقل من   الخدمددة:وات دددسن -4
  10- ةسن 15 من  أقل  15 سنة فأكثر  

  معامل الشرق األوسط  مكان العمل: -5
  الشركة العربية األلمانية  
  شركة القدس  
  شركة بيت جاال  
  شركة بيرزيت  
  شركة دار الشفاء  

   

 : الذكاء االسرتاتيجي -ثانيا  
هي أعلى درجة للموافقة  10رجة الموافقة على كل عبارة، علمًا بأن الدرجة دلتعبر عن  10-1الرجاء وضع درجة من 

 هي أدنى درجة. 1ودرجة 

 الفقرة م
 درجة الموافقة

1-10 
 االستشراف -المحور األول

  استراتيجياتها في األمد البعيد.تستقرئ إدارة الشركة المستقبل عند تطوير  .1
تسدددددتفيد إدارة الشدددددركة مدددددن الخبدددددرات الشخصدددددية واإلمكاندددددات الذاتيدددددة فدددددي التعامدددددل مدددددع األحددددددات  .2

 المستقبلية.
 

  تمتلك إدارة الشركة القدرة على رؤية األشياء غير المتوقعة والتعامل معها. .3
  تحرص إدارة الشركة على التنبؤ بالقضايا االستراتيجية ذات األثر في مستقبل الشركة.  .4
  تمتلك إدارة الشركة رؤية تحدد من خاللها اتجاه أعمالها. .5
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 الفقرة م
 درجة الموافقة

1-10 
  .تؤمن إدارة الشركة بأهمية استقراء المستقبل في تحقيق تميز األداء المؤسسي في األجل الطويل .6

 النظمي المحور الثاني: التفكير
  تستثمر إدارة الشركة طاقات العاملين للبحت عن المعلومات المهمة لمستقبلها. .1
  تحرص إدارة الشركة على تخصيص الوقت المناسب لجمع المعلومات من مصادرها. .2
  توظف إدارة الشركة مهنيين متخصصين لتوفير معلومات شاملة عن جوانب عملياتها المتعددة. .3
  إدارة الشركة إلى التعامل مع جهات مختلفة لتوفير المعلومات بدقة.تعمد  .4
  تعتمد إدارة الشركة منهجية لتصنيف المعلومات ليسهل استيعابها وتطبيقها. .5
  توازن إدارة الشركة في تحديثها للمعلومات بين سرعة تقديمها والقيمة التي تحققها. .6

 المحور الثالث: الرؤية المستقبلية
  تسعى إدارة الشركة نحو تحقيق الهدف األساسي لوجودها في ضوء رؤيتها. .1
  تعتبر إدارة الشركة النمو المستمر والثبات من أولوياتها على المدى البعيد. .2
  تنسجم قرارات إدارة الشركة مع رؤيتها االستراتيجية. .3
  التطبيق.تعمل إدارة الشركة لتحويل الرؤية إلى واقع ممكن  .4
  ُتشرك إدارة الشركة جميع العاملين في تطوير رؤيتها االستراتيجية. .5
  تنظر إدارة الشركة للتغيير االستراتيجي كعملية هامة. .6

 المحور الرابع: الشراكة
  رد.تسعى إدارة الشركة إلقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة الستثمار ما لديها من موا .1
 تعتقدددد إدارة الشدددركة إقامدددة الشدددراكات االسدددتراتيجية مدددع الشدددركات األخدددرى يتددديح لهدددا االسدددتفادة مدددن .2

 تجاربها وخبراتها.
 

  يًا.تعمل إدارة الشركة الستدامة الشراكة االستراتيجية مع الشركات المناظرة لها إقليميًا وعالم .3
  تعتقد إدارة الشركة أن الشراكة االستراتيجية تفيد في تحقيق رسالتها.  .4
  تؤمن إدارة الشركة أن الشراكة مع الشركات المشابهة يعزز الخروج من األزمات. .5
  تؤمن إدارة الشركة أن الشراكة مع الشركات المناظرة يساهم في تطوير قدرات وخبرات العاملين. .6

 دافعيةالالمحور الخامس: 
  تمتلك إدارة الشركة القدرة على دفع العاملين لتنفيذ رؤيتها االستراتيجية. .1
  تثير إدارة الشركة روح التنافس بين العاملين لتقديم المزيد من اإلنجازات. .2
  تكافئ إدارة الشركة العاملين باستخدام حوافز متنوعة إلنجازهم أعمالهم بكفاءة. .3
  الشركة العاملين على العمل ضمن فرق عمل فاعلة.تشجع إدارة  .4
  تحت إدارة الشركة العاملين على المشاركة في تحمل المسؤولية. .5
  تخفف إدارة الشركة من الحالة النفسية للعاملين الناجمة عن ضعف األداء. .6
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 : امليزة التنافسية -ثالثا  

 الفقرة م
 درجة الموافقة

1-10 
 الكلفة المحور األول:

  الموارد المتاحة بصورة اقتصادية رشيدة. شركةتستخدم ال .1
اليف تتسم منتجات الشركة بالكلفة المنخفضدة قياسدًا بالمنافسدين تماشديًا مدع سياسدتها فدي تقليدل التكد .2

 الكلية.
 

  لدى الشركة القدرة على إنتاج وتوفير المنتجات بكلفة منخفضة. .3
  تنتهج الشركة استراتيجية قيادة أقل التكاليف ألجل زيادة المبيعات.  .4
  يوجد دراسات خاصة بالتكاليف الكلية والعمل على تقليل التكاليف غير الضرورية. .5
  تستخدم الشركة سياسة المزيج التسويقي ألجل تقليل التكاليف المتعلقة بالترويج والتوزيع. .6

 المحور الثاني: الجودة
  يًا.يوجد إيمان من قبل إدارة الشركة بضرورة التركيز على الجودة واعتبارها مطلبًا استراتيج .1
  تحقق الجودة العالية لمنتجات الشركة تفوقًا على المنافسين. .2
  تحافظ الشركة على المواصفات والخصائص المهمة التي يريدها المستهلك في المنتج. .3
  جودة منتجاتها على الخصائص الضمنية والظاهرية.تركز الشركة في  .4
  يتحقق رضا الزبون بجودة المنتجات المقدمة من الشركة. .5
تسعى الشركة إلى تحقيق مستويات عالية من الجودة وتحقيق ذلك من خالل حصولها على  .6

 شهادة اآليزو.
 

 المحور الثالث: سرعة االستجابة
  الزبائن والمحافظة على والئهم.تحرص الشركة على جذب  .1
  األكثر استجابة لمطالب وحاجات العاملين فيها. شركةُتعد ال .2
  .يةتسعى الشركة لالستجابة السريعة لحاجات وتطلعات الزبائن عبر تقديم منتجات ذات جودة عال .3
  والمتوقعين.تقدم الشركة المنتجات للسوق المحلي بما يلبي احتياجات الزبائن الحاليين  .4
  تعالج الشركة شكاوى واستفسارات الزبائن بسرعة مناسبة. .5
  .تتوفر لدى الشركة الطواقم المؤهلة والقدرات الفنية النوعية لتقديم الخدمة المناسبة للزبون .6

 
 


