
 

112 
 

                             Al-Hussein Bin Talal Journal of research                          للبحوث بن طالل مجلة جامعة الحسين

 AHUJ, Volume 2, DECEMBER 2016                                                           2102, كانون اول ,  2المجلد  رقم  



 

 

The impact of E-business systems Applications on organizational Agility: 

An Empirical Investigation in Jordanian Pharmaceutical Companies. 

  
ABSTRACT  

 

 This study aims to know the impact of E-Business systems 

technology on organisation agility. To achieve the study objectives, a specific 

questionnaire was developed based on the extant studies in research subject to collect 

relevant data from the research sample. The population of this study consists of all 

managers and head of departments working at Jordanian Pharmaceutical companies in 

Amman City which represent 22 companies. The research sample consists of all the 

Jordanian pharmutical companies working at Amman City that equal 13 companies. 

Because the small size of the research sample a decsion was taken to survey all the 

sample companies, 130 questionnaires were distributed, 10 questionnaires each 

company. The final research sample was 102 questionnaires were valid for statistical 

analysis.The questionnaire was circulated to the managers and head of departments, 

because it is believed that they are more capable to answer the questionnaire items. 

The study results showed that the level of e-business systems application was high (e-

business systems Physical equipments, e-business systems softwares, e-business 

system networks, e-business databases, and E-business department competency). 

Also, Jordanian Pharmaceutical Companies have a high degree of agility. In addition, 

there is a positive statistical impact of e-business systems technology on both 

dimensions of organisational agility (sensing and responding). Based on the research 

results, a set of scientific and practical recommendations were supplied, the most is 

the necsisty to increase the competencies of employees who are working with e-

business systems applications to ensure the Jordanian pharmaticul companies hold the 

capability to sense changes in business environment and respond on time. 

 

Key words: E-Business systems technology, Organisational Agility, Sensing capability, 

Responding Capability, Jordanaian pharmaceutical Companies. 

 _____________________________________________________ 
 المقدمة .0

يشهد القرن الحادي والعشرون تحديات كبيرة تواجه المنظمات كمًا ونوعًا، ومن هذه التحديات         
االت، وانفتاح األسواق العالمية، التغيرات المتسارعة في نظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، وثورة االتص

وتحررها، وتعاظم دور االقتصاد المعرفي، وازدياد حدة المنافسة، وحركات االستحواذ واالندماج، والمشاريع 
المنظمات عمومًا  وفي ظل هذه التحديات تحتم على(. 0، ص0200ناصر الدين، )المشتركة بين المنظمات 

استشراف المستقبل، الكتشاف الفرص واغتنامها، ومعرفة التهديدات  االستجابة لها برؤية واضحة تمكنها من
والمخاطر وتجنبها، وهذا يتطلب من المنظمات االعتماد بشكل أكبر على تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية 
ة المتاحة من خالل تعزيز قدرتها التكنولوجية وتوفير كادر وظيفي مؤهل قادر على التعامل مع هذه النظم بكفاي

و تمثل نظم األعمال اإللكترونية كافة تطبيقات األعمال اإللكترونية التي تسهم بشكل مباشر أو غير . وفاعلية
 .(0200 المحاميد،)مباشر في تنفيذ أنشطة المنظمة بكفاية وفاعلية عالية 
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فاظ على وتتسابق منظمات األعمال للحصول على أهم وسائل التكنولوجيا الحديثة في محاولة للح      
 من حق أي منظمة أن (Lee, 2012)ويؤكد . الوضع التنافسي لها داخل السوق ومحاولة تحقيق ميزة تنافسية

قدرة المنظمة في  هي التي ستحدد الموارد هذه إدارة المعلومات، ولكن كيفية تكنولوجيا موارد نفس إلى الوصول
هذا  المعلومات، وربما تكنولوجيا أنشطة إدارة في تميزولذلك، يمكن للمنظمة أن ت .التنافسية الحصول على الميزة

أن تكنولوجيا المعلومات داخل المنظمة   (Lee, 2012) ويضيف. المستدامة التنافسية القدرة هو سر مصدر
نما تمكين المنظمة من تحقيق قيمة مضافة في خضم التغيرات  ليس أتمتة العمليات الموجودة فيها فقط، وا 

وعليه، فإنه يجب على المنظمة التعامل مع موارد تطبيقات نظم األعمال التي لديها . األعمال المتنامية في بيئة
 لها التنافسية الميزة على الحفاظ بهدف بطريقة تستطيع من خاللها تحقيق أقصى مستويات العمل بكفاية وفاعلية،

ولذلك، فإن المنظمة يجب أن  .التنافسي بين المنافسين وضعها من تعزز ُمضافة قيمه وتحقيق السوق داخل
تكون قادرة على التعامل مع التغيرات البيئية التي غالبًا ما تجري حولها بسرعة وبشكل غير متوقع من خالل 
االستجابة السريعة والمبتكرة، واستغالل هذه التغيرات والتعامل معها على أنها فرص يمكن للمنظمة أن تحقق من 

 & Lu) (Organization Agility)ر، وهذا ما يعرف بالذكاء التنظيمي خاللها النمو والنجاح واالزدها
Ramamurthy, 2011)  . ويرى(Lu & Ramamurthy, 2011)  أن الذكاء(Agility)  يشمل "كمفهوم

عمليات المنظمة ونظم تكنولوجيا المعلومات لمواجهة ( أو تصميم)المتعلقه بهندسة  (Flexibility)المرونة 
باستجابات محددة مسبقًا، ويجب أن ( التغيرات المتوقعة)ة التي يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير التغيرات البيئي

ونتيجة الفتقار المكتبة . يشمل الذكاء ايضًا القدرة على االستجابة للتغيرات البيئية غير المتوقعة وغير المتنبأ بها
الذكاء التنظيمي، كان حافزًا قويًا لقيام الباحثين  العربية لدراسات بينت أثر تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية في

شركات  في الذكاء التنظيمي في اإللكترونية األعمال تطبيق تطبيقات نظم أثر على التعرف بهذه الدراسة بهدف
 .الهاشمية األردنية المملكة في األدوية

 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها .2

نظم األعمال اإللكترونية وتطبيقاتهما والنتائج التي إن حداثة مفهوم الذكاء التنظيمي وعالقته ب     
توصلت إليها الدراسات السابقة، شكل حافزًا مهمًا لدراسة هذا الموضوع في أحد القطاعات الصناعية األردنية 

وبالرغم من أهمية تطبيقات نظم . المهمة التي تشكل رافدًا مهمًا من روافد االقتصاد األردني( الصناعات الدوائية)
األعمال اإللكترونية للمنظمات على اختالف أنواعها، إال أنها لم ُتستخدم بكافة وظائفها وقدراتها من قبل العاملين 

فالكثير من شركات األدوية األردنية تستثمر (. 0200؛ والمحاميد وآخرون، 0200المحاميد، )في المنظمات 
رونية إال أن العائد على االستثمار ال يزال محدودًا مئات اآلالف من الدنانير في تطبيقات نظم األعمال اإللكت

ليس لعيب في التكنولوجيا المستخدمة، ولكن كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة متميزة ومبتكرة تمكنها من 
ولذلك، جاءت هذه الدراسة في محاولة إلجابة عن تساؤلها الرئيس الذي . النجاح في ظل ظروف البيئة المتغيرة

 ما هو أثر تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمي؟: لىينص ع

 : وينبثق من هذا السؤال االسئلة الفرعية التالية
 ما هو أثر استخدام المستلزمات المادية لنظم األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمي؟ :السؤال الفرعي األول
 برمجيات نظم األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمي؟ ما هو أثر استخدام :السؤال الفرعي الثاني
 شبكات نظم األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمي؟ ما هو أثر استخدام :السؤال الفرعي الثالث
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 الذكاء التنظيمي؟ في اإللكترونية األعمال نظم قواعد بيانات استخدام أثر هو ما :السؤال الفرعي الرابع
 دائرة األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمي؟ ما هو أثر كفاية :امسالسؤال الفرعي الخ

 
 أهداف الدراسة  .3

 .الذكاء التنظيميبأبعادها على األعمال اإللكترونية  تطبيقات نظمبيان أثر  تتبلور أهداف هذه الدراسة حول
 

 أهمية الدراسة  .4
ألعمال اإللكترونية في الذكاء تتجسد أهمية هذه الدراسة في محاولة إظهار أثر تطبيقات نظم ا

التنظيمي من الناحية النظرية، ومن الناحية العملية تحاول هذه الدراسة تقديم نتائج إلى إدارات شركات األدوية 
لالستفادة منها في معالجة نقاط الضعف الموجودة في تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية الحالية وتعزيز نقاط 

لنظم وتفعيلها في تحسين قدرة شركات األدوية في استشعار التغيرات الحاصلة في بيئة القوة المتوفرة في تلك ا
 :العمل واالستجابة لها في الوقت المناسب، وبتحديد أكثر فإن أهمية الدراسة الحالية تتلخص باآلتي

قلـــة الدراســـات العربيـــة التـــي تناولـــت أثـــر تطبيقـــات نظـــم األعمـــال اإللكترونيـــة فـــي ذكـــاء  .0
حيــــث أن معظــــم هــــذه الدراســــات تناولــــت بالبحــــث إمــــا نظــــم األعمــــال اإللكترونيــــة أو الــــذكاء  االمنظمــــة،

كالواليــات المتحــدة االمريكيــة والــدول ) التنظيمــي بشــكل منفصــل أو حتــى اجريــت فــي دول العــالم المتقــدم
 وتجربـة هـذه الشـركات ليسـت بالضـرورة أن تعكـس تجربـة الشـركات فـي دول( االوروبية والصـين وتـايوان

 .العالم الثالث كاألردن
إذا ما توصلت هذه الدراسة إلى وجود أثر لتطبيقات نظم األعمال اإللكترونية في الذكاء  .0

ــــوب بــــين الحــــين واآلخــــر فــــي تطبيقــــات نظــــم األعمــــال  التنظيمــــي، فإنهــــا تبــــرر حجــــم االســــتثمار المطل
ات الحاصـلة فـي بيئـة العمـل اإللكترونية مما يساعد في تعزيز قدرة شركات األدوية على استشعار التغيـر 

 .واالستجابة لها في الوقت المناسب ويمكنها من خلق قيمة مناسبة على رأس المال الُمستثمر
يشكل بحث أثر تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمـي موضـوعًا حـديثًا  .3

دراســة الحاليــة مــع بعضــها نســبيًا، وعلــى حــد علــم البــاحثين لــم تجــر أيــة دراســات ســابقة تــربط متغيــرات ال
 .البعض في األدبيات العربية بشكل عام وقطاع الصناعات الدوائية بشكل خاص

 
 الدراسات السابقة وأنموذج الدراسة  .5

في ظل ظروف بيئة العمل المتغيرة والمتقلبة وغير المتنبأ بها يبدو أن الشركات أمام خيارين ال ثالث 
للتمدد واالنكماش حسب ما تقتضيه ظروف بيئة العمل واللجوء إلى استخدام إما وضع استراتجية قابلة : لهما، هما

واستغالل تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية في تنفيذها، أو أنها ستجد أن حصتها السوقية وفقدانها لزبائنها هي 
تغيرات الحاصلة في وفي كلتا الحالتين يتطلب من الشركات أن يكون لديها القدرة على استشعار ال. السمة السائدة

ويبدو أن استراتجية الذكاء . بيئة العمل بصورة استباقية واالستجابة لها في أقصر فترة زمنية وبأقل موارد ممكنة
الناجمة عن التفاعل بين المنظمة وبيئتها هي ما يقرر بقاء  Organisation Agilityالتنظيمي أو ما يدعى بــ 

التكيف السريع واالستباقي لموارد المنظمة وفقًا " يشير الذكاء التنظيمي إلى و . المنظمة على قيد الحياة من عدمه
القدرة على " وفي القطاع الصناعي يشير المفهوم  إلى . Kidd(1994)" للتغيرات غير المتوقعة وغير المتنبأ بها
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ابة السريعة والفعالة البقاء والنجاح في بيئة تنافسية تتصف بالتغيرالسريع وغير المتنبأ بها من خالل االستج
" للتغيرات الحاصلة في األسواق الموجهة بالمنتجات والخدمات المحددة من قبل العمالء

Gunasekaran,1999) .) وفي الواقع، يبدو أن المفهوم أكثر تعقيدًا من أن يتم تعريفه بهذه البساطة، حيث أن
كاالستجابة،  -بيئة العمل، والقدرات الذكية تحقيق الذكاء في الواقع العملي يتطلب فهم محفزات التغيير في

والكفاية، والسرعة، والمرونة التي تمتلكها المنظمة لكي تكون قادرة على التعامل مع التغيرات المفاجئة وغير 
المسبوقة من خالل استخدام مجموعة من الوسائل والطرق كالتنظيم، والتكنولوجيا المتاحة، والعاملين، واإلبداع 

فالتطورات الحاصلة في بيئة العمل تستلزم . (Sharifi et al. 2001)ا من الوصول إلى غاياتهاالذي يمكنه
 & Backhouse))تطوير إستراتجية شاملة تضمن تحقيق الذكاء حتى في سالسل القيمة التي تمتلكها الشركات 

Burns,1999 . فتنفيذ تلك اإلستراتجية يحتاج إلى منهجية واضحة المعالم(Zhang &  Sharifi, 2000 )
تحدد االحتياجات التي و ، تحدد بوضوح حاجة الشركة من مستوى الذكاء المطلوب مقارنة بمستوى الذكاء الحالي

الممارسات واألدوات التي يمكن أن تؤدي إلى أهم تمكن المنظمة من الحصول على القدرات الذكية، وتحديد 
لبداية بعملية التصنيع والشركات الصناعية على وجه وارتبطت استراتجية الذكاء في ا .قدراتتحقيق تلك ال

 تالئم البيئات إستراتيجية عملية هو :الحقيقي الذكي التصنيع أن إلى (Li et al. 2003)فأشار . الخصوص
وتلعب التكنولوجيا . المتاحة اإلدارة والتكنولوجيا المستمر وتحتاج إلى استخدام نظم بالتغير تتميز التي التنافسية

وذلك من    (Sambamurthy et al. 2003)حة والخيارات الرقمية دورًا بارزًا في تحقيق الذكاء التنظيميالمتا
الذكاء، والخيارات الرقمية، وتنظيم المشاريع، : ديناميكية هيتنظيمية التفاعل الكفؤ بين ثالث قدرات خالل 

درات، وعملية تنظيم المشاريع،  والتكيف بناء الق :مثل ،بالتزامن مع تعزيز العمليات اإلستراتيجية للمنظمة
ولكي تعمل المنظمات بذكاء وتستجيب بكفاية للضغوط التنافسية، عليها أن تتبع إستراتجية  .والتطور المشترك
 على تعمل وأن العالقة، ذات األعمال األخرى وظائف جميع مع متسقة المعلومات تكنولوجيا تكون فيها وظائف

أن ( White et al. 2005)إذ بين . (Morgan, 2004)الداخليين  للعمالء ماتالمعلو  نظم خدمات تسويق
تؤدي السيما خدمات الويب واستخدامها مع غيرها من التقنيات الالزمة  نظم المعلومات والتكنولوجيات الجديدة

الذي ُيعد  اتنظم المعلومدعم مركز المنظمة اإللكتروني، وتتيح الفرصة إلعادة تعريف العالقة بين تكامل إلى 
ومن خالل إجراء . متطلبًا سابقًا لتحقيق الذكاء في سلسلة التوريد والذي بدوره سيساعد في تحقيق الذكاء التنظيمي

إلى أن الخصائص العامة للذكاء  (Sherehiy et al.2007)مراجعة شاملة ألدبيات الذكاء التنظيمي، أشارت 
وثقافة التغيير، وتكامل وتعقيد أقل، وجودة عالية ومنتجات معدلة، المتمثلة في المرونة، واالستجابة، والسرعة، 

 (Vinodh et al. 2010)أما . وتوفر مقدرات جوهرية سهلة الحركة يمكن تطبيقها على جميع جوانب المنظمة
 .التنظيمي الذكاء لتحقيقواألساسية  من األدوات الرئيسيةتعتبر  الحاسوب استخدامالتصميم والتصنيع بيرى أن 

 عوامل متعلقة بالمحتوى، وعوامل متعلقة بالتنظيم: وعمومًا، يتحدد الذكاء التنظيمي بنوعين من العوامل، هما
(Yaghoubi and Dahmardeh, 2010)  . ويمكن أن نستنتج من ذلك أن الذكاء التنظيمي كظاهرة معقدة

قدرة المنظمة على  أن (Zelbst et al. 2010)بين : يمكن أن تتأثر وتؤثر بجوانب تنظيمية مختلفة، فمثالً 
دارة الجودة الشاملة يؤثران المناسب الوقت في التنفيذ التنظيمي، والذكاء  الذكاء مباشر على وبشكل إيجاباً  وا 

فالذكاء التنظيمي يمكن تحقيقه وقياسه على مستوى المنظمة ككل أو  .اللوجستي في األداء التنظيمي يؤثر إيجاباً 
نظيمية على حدة، إذ ُتعد تطبيقات نظم المعلومات  منصة اإلطالق للذكاء التنظيمي على مستوى كل عملية ت

والذي يؤثر بدوره على كفاية تلك العمليات ( Raschke, 2010)الممكن تحقيقه على مستوى العمليات التنظيمية
كل من فبين أن هناك عالقات ارتباط قوية بين  (Lu and Ramamurthy, 2011)أما . وجودة مخرجاتها
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قدرات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وقدرات تكنولوجيا المعلومات التوسعية، والموقف االستباقي لتكنولوجيا 
هو األداة المالئمة : أن المنطق الضبابي( Tseng and Lin, 2011)ويـرى . المعلومات، والذكاء التنظيمي

أن ( Ngai et al. 2011)وبيـن . في تحقيق الميزة التنافسية لقياس ظاهرة معقدة كالذكاء التنظيمي وبيان دورها
التكامل بين تكنولوجيا المعلومات والكفايات اإلدارية والتشغيلية يساهم في تحقيق ذكاء سلسلة التوريد التي بدورها 

يات قدرات الذكاء التنظيمي إلى ثالثة إستراتج( Zhang, 2011)وقسم . تؤثر إيجابًا على األداء التنظيمي
وأوضح أن اختيار أي من هذه اإلستراتيجيات يعتمد على . السرعة ، واالستجابة ، واالستباقية: أساسية هي

السوقية  توجهات، وال(هاجو نض ودرجة حياتها ةدور )، وخصائص المنتجات طبيعة األسواق والمنافسة السائدة
 .Huang et alتحقيق الذكاء التشغيلي وتلعب تكنولوجيا المعلومات دورًا هامًا في . السائدة في كل شركة

سريعة التغيير وضمان معالجتها معالجة المعلومات في بيئة أعمال على تعزيز قدرة الشركة  من خالل( (2012
 وهذا يؤدي إلى تحسين قدرة الشركة على استشعار التغيرات ومعالجة المعلومات الحاصلة في بيئة العمل. بفاعلية

فقدرة المنظمة على االستجابة بسرعة وكفاية عالية للتغيرات الحاصلة في بيئة العمل . عاليةها بكفاية واالستجابة ل
 ,Chandna and Ansari)لن يتحقق إال من خالل التكامل بين نظم تكنولوجيا المعلومات المتاحة والعاملين 

 (Roberts and Grove, 2012ويرى. تنظيميذكاء الالقاعدة لما يسمى ب ُتعد وعمليات األعمال التي( 2012
أن الموائمة بين القدرة على االستشعار والقدرة على االستجابة كقدرتين ديناميكيتين تمثالن الذكاء التنظيمي في ( 

( Gong and Janssen, 2012)وبيـن. استشعار حاجات ورغبات العمالء لها أثر واضح في األداء التنظيمي
  Gong andواستنتج . ع والتغيير والمرونة كالقدرة على االستجابةالفرق بين الذكاء كسرعة االستجابة للتنو 

Janssen, 2012)  ) البنية التحتية،أن تحسين الذكاء والمرونة يتطلب نوعًا من االبتكار في تكنولوجيا 
أن وجود بنية شبكية ( Yang and Liu, 2012)وفي نفس السياق، بين  .والتنظيم ،العمليات التجاريةو 

داخلية قوية تؤثر إيجابًا في قدرات الذكاء التنظيمي، إذ تعتبر مصدرًا هامًا لإلستراتيجية التنافسية تكنولوجية 
والقدرة التنافسية في األسواق العالمية تحتاج إلى خلق بنية تكنولوجية مناسبة لصنع القرار، وامتالك . للشركة

التي تعتبر ضرورة ُملحة إلستراتيجية التنافس  خدمات الويب، وبناء قاعدة للمعلومات: مزيج من التقنيات، مثل
وهذا يشير إلى (. De Oliveira et al. 2012)وسرعة اتخاذ القرار واالستفادة من الفرص السوقية المتاحة 

أن القدرة ( Liu et al. 2013)و بيـن. أهمية تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية في تحقيق الذكاء التنظيمي
 .الشركاتوأداء قدرات تكنولوجيا المعلومات  يلعبان دورًا وسيطًا في العالقة بينسلسلة التوريد االستيعابية وذكاء 
أثر تنفيذ األعمال اإللكترونية مقاسًا بالتكامل الداخلي   (Lucia-Palacios et al. 2014)وحديثًا، تناولت 

ذكاء التنظيمي وتطوير العالقة مع واالنتشار الخارجي على األداء التنظيمي من خالل بيان دور التمايز وال
وتوصلت إلى  أن االنتشار الخارجي يقود إلى التمايز والذكاء التنظيمي وتطوير العالقة . العميل و جذب الشريك

وجذب الشريك في الشركات اإلسبانية واألمريكية على حد سواء بينما التكامل الداخلي اليوجد له أي تأثير على 
وهذا يشير إلى . ن له أثر إيجابي ومباشر على األداء اإلقتصادي في الشركات اإلسبانيةالشركات األمريكية، لك

أن عوامل البيئة التنظيمية يمكن أن يكون لها دور مهم في تحقيق النتائج المرجوة من تطبيق نظم األعمال 
لومات وقدرة إدارة المعرفة في أن هناك أثرًا إيجابيًا لقدرة تكنولوجيا المع (Mao et al. 2014)وبين . اإللكترونية

كما أوضح الدور المعدل . الذكاء التنظيمي، ولكن قدرة إدارة المعرفة أكثر فاعلية من قدرة تكنولوجيا المعلومات
وبيان دور كثافة . لعدم التأكد البيئي في أثر قدرة تكنولوجيا المعلومات وقدرة إدارة المعرفة في الذكاء التنظيمي

ومن خالل السرد السابق للدراسات السابقة التي . قدرة إدارة المعرفة في الذكاء التنظيمي المعلومات في أثر
 تناولت موضوع الدراسة بشكل مباشر وغير مباشر يمكن أن تتميز الدراسات الحالية عن الدراسات السابقة
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األعمال اإللكترونية  وجيافي أثر تكنول بحثالتي ت -حسب علم الباحثين -أنها الدراسة األولى من نوعها :باآلتي
تطبيقات  أثرتناولت هذه الدراسة كما  .الذكاء التنظيمي في شركات األدوية االردنية العاملة في مدينة عمانفي 
الذكاء التنظيمي في قطاع تتسم بيئة عمله بالديناميكية، حيث أن التغيرات الحاصلة في األعمال اإللكترونية  نظم

 .ة ومستمرة، ويمثل القطاع األمثل لتطبيق مثل هذه الدراسةغير متنبأ بها وغير متوقع

 الدراسة  أنموذج 5.0
: ويتألف من نوعين من المتغيرات. تم بناء أنموذج الدراسات بناًء على الدراسات السابقة ذات العالقة

 والبرمجيات، ية،الماد المستلزمات: نظم تطبيقات األعمال اإللكترونية ويتألف من األبعاد اآلتية: المتغير المستقل
سماعيل، الحوري)البيانات، وكفاية دائرة األعمال اإللكترونية  وقواعد والشبكات،  وشكر، العرود) و( 0202 وا 
الذكاء التنظيمي ويتألف من قدرة المنظمة على االستشعار وقدرتها على االستجابة : والمتغير التابع. (0227

 .(Trinh et al. 2012)للتغيرات الحاصلة في بيئة العمل

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدراسة أنموذج(: 0) شكل رقم  
 

 : فرضيات الدراسة .2
تم صياغة الفرضيات التالية بناًء على االقتراحات والفجوات الموجودة في الدراسات السابقة التي تم 

 (:0)تحديدها، ومن أنموذج الدراسة الوارد في الشكل 

جد أثر ذو داللة إحصائية لتطبيقـات نظـم األعمـال اإللكترونيـة فـي الـذكاء التنظيمـي عنـد ال يو  :الفرضية الرئيسية
 :ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية(. 0.05)مستوى الداللة 

 الذكاء التنظيمي تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية

 

 المستلزمات المادية

 البرمجيات

 الشبكات

 قواعد البيانات

كفاية دائرة األعمال 

 اإللكترونية

 استشعارالقدرة على 

التغيرات الحاصلة في 

 ئة العملبي

 االستجابةالقدرة على 

للتغيرات الحاصلة في 

 بيئة العمل
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 السـتخدام المسـتلزمات الماديـة لـنظم األعمـالال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية : H01الفرضية الفرعيـة األولـى 
 (.0.05)كاء التنظيمي عند مستوى الداللة اإللكترونية في الذ

برمجيات نظم األعمـال اإللكترونيـة فـي  الستخدامال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  :H02الفرضية الفرعية الثانية 
 (.0.05)الذكاء التنظيمي عند مستوى الداللة 

نظـم األعمـال اإللكترونيـة فـي شـبكات  السـتخدام ال يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية :H03الفرضية الفرعية الثالثـة 
 (.0.05)الذكاء التنظيمي عند مستوى الداللة 

 اإللكترونيـة األعمـال نظـم قواعد بيانات الستخدام إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال :H04الفرضية الفرعية الرابعة 
 (.0.05) الداللة مستوى عند الذكاء التنظيمي في
لكفايـة دائـرة األعمـال اإللكترونيـة فـي الـذكاء أثـر ذو داللـة إحصـائية ال يوجـد  :H05الفرضية الفرعية الخامسـة  

 (.0.05)التنظيمي عند مستوى الداللة 
 منهجية الدراسة  .7

تعد هذه الدراسة وصفية تحليلية؛ كونها الدراسة األولى التي تحاول بيان أثر تطبيقات نظم األعمال     
ية األردنية العاملة في مدينة عمان، ولذلك يعتبر المنهج اإللكترونية في الذكاء التنظيمي في شركات األدو 

الوصفي التحليلي األسلوب األكثر مالءمة لمثل هذه الدراسة والذي يعتمد على مسح كامل األدب النظري لبناء 
 .اإلطار النظري للدراسة، والبحث الميداني للقيام بجمع البيانات والمعلومات المالئمة لتحقيق أهداف الدراسة

 مجتمع الدراسة وعينتها   7.0
األردنية  األدوية شركات في جميع المديرين ورؤساء األقسام العاملين يتكون مجتمع هذه الدراسة من    
شركة من  03شركة، أما عينة الدراسة فتتمثل في كافة المديرين ورؤساء األقسام العاملين في  00والبالغ عددها 

من حجم قطاع الصناعات % 92عمان والتي تشكل ما نسبته تقريبًا  ينةمد في العاملة األدوية األردنية شركات
استبانة على كافة المديرين ورؤساء األقسام العاملين في شركات األدوية األردنية ( 032)وتم توزيع . الدوائية

دم استبانات؛ لع( 8)استبانات، وبعد الفرز تم استبعاد ( 002)العاملة في مدينة عمان، حيث تم استرجاع 
صالحيتها ألغراض التحليل االحصائي، حيث تحتوي على كمية كبيرة من البيانات المفقودة، ولذلك تمثلت عينة 

نسبة استرجاع وهي نسبة مرتفعة ومقبولة لمثل هذا ( 98.2)استبانة وتشكل ما نسبته ( 020)الدراسة النهائية بـ 
 (.Hair et al.2006)النوع من الدراسات

 ئية لمتغيرات الدراسةالتعريفات اإلجرا  7.2
. وللتمكن من تحقيق أهداف الدراسة، البد من تعريف متغيرات الدراسة تعريفًا إجرائيًا يمكن قياسها بدقة

 :ولغايات هذه الدراسة يمكن تعريف متغيرات الدراسة إجرائيًا كما يأتي

تمثـل جميـع مسـتلزمات  :E-Business Systemsتطبيقـات نظـم األعمـال اإللكترونيـة  .أ 
عالية،  وفاعلية بكفاية المنظمة أنشطة لنظم األعمال اإللكترونية الالزمة لتنفيذلبنية التحتية التكنولوجية ا

  :أداة الدراسة كاآلتي فقرة في( 06)أبعاد بـــ( 2)وتم قياس 
ــة .0  التــي لنظــام األعمــال اإللكترونيــة الماديــة الفعليــة المكونــات وهــي :المســتلزمات المادي

 ولوحـة, الشاشـة مثـل, بهـا متصـل شـيء كل و النظام وحدة  ذلك ويشمل لمسها، و مشاهدتها يمكن
 .أسئلة في أداة الدراسة( 2)وتم قياسها بـ  .المفاتيح
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نظــم األعمــال  لتشــغيل الالزمــة هــي عبــارة عــن مجموعــة األوامــر والتعليمــات :البرمجيــات .0
 .لة في أداة الدراسةأسئ( 6)وتم قياسها بـ  .المختلفة وحداتها عمل وتنظيم اإللكترونية

 مـن تمثل النظم المتـوفرة لـربط نظـامين أو أكثـر مـن نظـم األعمـال اإللكترونيـة: الشبكات .0
 بــين المباشــر بالتواصــل تســمح والتــي المتاحــة فيمــا بينهــا، والبيانــات والمــوارد المعلومــات تبــادل أجــل

 .أسئلة في أداة الدراسة( 2)وتم قياسها بـــ  .المستخدمين

 بعضـــها مـــع المرتبطـــة المنطقيـــة البيانـــات عناصـــر مـــن مجموعـــة هـــي :نـــاتقواعـــد البيا .2
ومــدى تــوفر قواعــد بيانــات خاصــة بــنظم األعمــال اإللكترونيــة تســاهم فــي  رياضــية، بعالقــة الــبعض

ـــ  .تخــزين بيانــات عمليــات شــركة األدويــة واســترجاعها بشــكل كفــؤ أســئلة فــي أداة ( 2)وتــم قياســها بـ
 .الدراسة

 علـــى قـــادر مؤهـــل وظيفـــي كـــادر تـــوفر إلـــى وتشـــير :ال اإللكترونيـــةكفايـــة دائـــرة األعمـــ .2
المنظمــة، وهــذا يتمثــل بكفايــة مــوظفي دائــرة األعمــال  داخــل األعمــال اإللكترونيــة نظــم مــع التعامــل

 .أسئلة في أداة الدراسة( 2)وتم قياسها بـ . اإللكترونية داخل شركة األدوية
 : Organizational Agilityالذكاء التنظيمي . ب

يمثل قدرة المنظمة على استشعار التغييرات الحاصلة في بيئة العمل واالستجابة لها بأقل كمية من الموارد وبأسرع 
و يتــألف الــذكاء التنظيمــي مــن بعـــدين  .فقــرة فــي أداة الدراســة( 06)وتــم قيــاس الــذكاء التنظيمــي بــــ . وقــت ممكــن
 :رئيسيين هما
عــرف، والتقــاط، وتفســير التغيــرات الحاصــلة فــي قــدرة المنظمــة علــى الت: قــدرة االستشــعار .0

 .أسئلة في أداة الدراسة( 7)وتم قياسها بــ  .بيئة العمل
قـــدرة المنظمـــة علـــى اســـتغالل مواردهـــا؛ للتفاعـــل مـــع الفرصـــة التـــي تـــم : قـــدرة االســـتجابة .0

 .سؤااًل في أداة الدراسة( 09) وتم قياسها بـ. االستشعار بها
 

 صدق أداة الدراسة وثباتها  7.3
أسـاتذة مـن أعضـاء (  9)تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من : الصدق الظاهري- أ

الهيئــــة التدريســــية المتخصصــــين فــــي إدراة األعمــــال واألعمــــال اإللكترونيــــة، حيــــث أبــــدوا مجموعــــة مــــن 
لفقـرات االقتراحات تراوحت بين إلغاء بعض الفقرات واستبدالها بفقـرات جديـدة إلـى إعـادة صـياغة بعـض ا

واستجابة آلرائهم ومقترحاتهم تم إجراء ما يلزم من حـذف وتعـديل، . لكي تتالءم مع سياق الدراسة الحالية
 .ومن ثم تطوير االستبانة بصورتها النهائية

، حيث كانت (α)كرونباخ ألفا )ولحساب ثبات أداة الدراسة، تم استخدام اختبار معامل اإلتساق الداخلي- ب
، وهي نسبة تعد %(01)ميع متغيرات الدراسة ولالستبانة بشكل عام أعلى من قيم كرونباخ ألفا لج

 .((Hair et al. 2006 مقبولة لمثل هذا النوع من الدراسات اعتمادًا على

 
 تحليل النتائج واختبار الفرضيات .8

 تحليل النتائج 8.0
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ت الحسابية واالنحرافات تم االعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات والتي تشمل المتوسطا 
وتم التعامل مع قيم المتوسطات . المعيارية لجميع محاور متغيرات الدراسة المستقلة والفقرات المكونة لكل محور

، (متوسط: 3.66-2.34)، (مرتفع: فما فوق – 3.60: )الحسابية التي توصلت إليها الدراسة على النحو اآلتي
القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على  –القيمة العليا : معادلة التاليةوفقًا لل(. منخفض: فما دون  – 2.33)

وتم استخراج المتوسطات . وهذه القيمة تساوي طول الفئة 1.33=  4/3=  3(/1-1: )عدد المستويات، أي 
 مالتطبيق نظم األعالحسابية واالنحرافات المعيارية؛ للتعرف على استجابات أفراد عينة الدراسة عن مدى 

االعتماد على كما تم . شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمانوالذكاء التنظيمي في  اإللكترونية
التكرارات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة من حيث متغيراتها الديمغرافية كالعمر والجنس 

 :والمستوى التعليمي وعدد سنوات الخبرة في المركز الحالي كما يأتي
 ينة الدراسة حسب متغير العمرعتوزيع أفراد  (0:)جدول رقم 

 )%( ئويةمالنسبة ال التكرار العمر
 0.30 32 سنة 25-29

 0.35 32 سنة 31-34
 0.23 03 سنة 35-39
 0.14 02 سنة فأكثر 41

 %022 020 المجموع
 ،سنة 25 و 02 بين (30)%سبة أعمارهم بن أفراد عينة الدراسة تراوحتإن ( 0)رقم  أعاله الحظ من الجدولي
. سنة 22ألكثر من  (02)%سنة، وبنسبة  37-32من  (03)%سنة، وبنسبة  32-32من  (32)%نسبة بو 
شركات كبر في هي النسبة األ سنة 37-02التي تتراوح ما بين يالحظ أن نسبة الكوادر االدارية ذات االعمار و 

يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس والجدول رقم وفيما  .األدوية األردنية العاملة في مدينة عمان
 .يوضح ذلك( 0)

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس (2)جدول رقم 
 )%( ئويةمالنسبة ال التكرار الجنس
 27.8 60 ذكر
 22.0 20 أنثى

 %022 020 المجموع
 
 .لإلناث( 22.0)%و رللذكو  (27.8)%نسبة أفراد عينة الدراسة توزعوا بأن ( 0)الحظ من الجدول رقم ي
 هااعتمدت في تعيين كوادر شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمان قد  أن (0)رقم  ستنتج من الجدولوي
وفيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي،  .ناثاإلبنسبة أكبر من  على الذكور داريةاإل

 :وضح ذلكي( 3)الجدول رقم 
 تعليميتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المستوى ال (3)جدول رقم 

 )%( ئويةمالنسبة ال التكرار المستوى الدراسي
 0.81 80 بكالوريوس
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 0.15 02 دبلوم عال  
 0.6 6 ماجستير
 2 2 دكتوراه
 %022 020 المجموع

 
 (81)%بنسبة  حسب مستواهم التعليمي أفراد عينة الدراسة توزعواأن ( 3)الحظ من الجدول رقم ي
ر، ولم يكن أي فرد من أفراد عينة الدراسة للماجستي( 6)%للدبلوم العالي، ونسبة  (15)%ونسبة  ،للبكالوريوس

على  شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمان عتماداتشير هذه النتيجة الى و  .يحمل شهادة الدكتوراة
الدرجة الجامعية األولى أو البكالوريوس، وهؤالء يمثلون أغلبية أفراد عينة الدراسة، مما لة الكوادر االدارية من حم

وفيما يتعلق بتوزيع أفراد عينة الدراسة . يعني أن لديهم القدرة على فهم فقرات االستبانة واإلجابة عنها بموضوعية
 .يوضح ذلك( 2)حسب سنوات الخبرة، الجدول رقم 

 
 أفراد العينة حسب متغير عدد سنوات الخبرة في الموقع الوظيفي الحاليتوزيع  (4)جدول رقم

 )%( ئويةمالنسبة ال التكرار  عدد سنوات الخبرة 
 0.55 22 سنة 01-04
 0.42 20 سنة 05-09

 0.5 2 سنة 21أكثر من 
 %022 020 المجموع 

 
نسبة  :وات الخبرة كما يلين أفراد عينة الدراسة توزعوا حسب عدد سنأ( 2)الحظ من الجدول رقم ي 

للذين  (5)%ونسبة  ة،سن07-02للذين لديهم خبرة تتراوح ما بين  (42)%ونسبة  سنة، 02-02من ( 55)%
أن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة يمتلكون بين  (4)رقم ونالحظ من الجدول . سنة 02لديهم خبرة أكثر من 

ن يفسر على أن أفراد عينة الدراسة يملكون سنوات خبرة وهذا يمكن أ. سنة خبرة في مجال عملهم 02و  02
وفيما يلي عرض للتحليل الوصفي لمتغيرات  .كافية تؤهلهم لإلجابة عن فقرات استبانة الدراسة بموضوعية ودقة

 :الدراسة ومحاورها اعتمادًا على استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 عمال اإللكترونيةاأل مدى استخدام تطبيقات نظم .0

المستلزمات المادية لنظم األعمال استخدام كل من  تطبيقاتنظماألعمالاإللكترونيةتشمل     
اإللكترونية، وبرمجيات نظم األعمال اإللكترونية، وشبكات نظم األعمال اإللكترونية، و قواعد بيانات نظم 

 . كترونيةكفاية دائرة األعمال اإلل األعمال اإللكترونية، وأخيراً 
 المستلزمات المادية لنظم األعمال اإللكترونية 5.5

 (5)الجدول 
استخدام )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .مرتبة ترتيبا  تنازليا  ( المستلزمات المادية لنظم األعمال اإللكترونية

المستوى  الترتيباالنحراف المتوسط  الفقرة الرقم
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حسب  المعياري الحسابي
 المتوسط

2 
 كافٍ  في نظم األعمال اإللكترونيةعدد اجهزة الحاسوب المستخدمة أن 

 .تخاذ القرارتزمة إللتوفير المعلومات الال
 مرتفع 1 2.32 0.60

3 
بانها ذات  نظم األعمال اإللكترونيةجهزة الحاسوب المستخدمة في أتتسم 

 .رةسعات تخزينية كبي
 مرتفع 2 2.30 0.66

1 
ذات  قدرة  نظم األعمال اإللكترونيةب المستخدمة في واسينوعية الحأن 

 .كافية لتلبية احتياجات العمل
 مرتفع 3 2.20 0.62

1 
 نظم األعمال اإللكترونيةجهزة الحاسوب المستخدمة في أيتم تحديث عادة 

 .باستمرار
 مرتفع 4 6.23 6.32

0 
نها ذات أب نظم األعمال اإللكترونيةالمستخدمة في جهزة الحاسوب أتتسم 

 .سرعه عالية
 مرتفع 0 2.23 6.30

 مرتفع  2.26 0.26 العام المتوسط الحسابي 
   

، (استخدام المستلزمات المادية لنظم األعمال اإللكترونية)أن المتوسطات الحسابية لـ ( 1)يتضح من الجدول رقم  
، وهو من المستوى (4.26)حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ، ( 4.31و  3.24)تراوحت ما بين 

، (2.22)، وبانحراف معياري (4.31)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 2)المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم 
نظم األعمال  جهزة الحاسوب المستخدمة فيأعدد أن ):وهو من المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على ما يلي

وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم  (.تخاذ القرارتزمة اللتوفير المعلومات الال كاف   كترونيةاإلل
، وهو من المستوى المرتفع أيضًا، حيث نصت الفقرة (2.92)وبانحراف معياري ( 3.24)بمتوسط حسابي ( 4)

وهذا  (.نها ذات سرعه عاليةأب لكترونيةنظم األعمال اإلجهزة الحاسوب المستخدمة في أتتسم ):على ما يلي
يفسر على أن استخدام المستلزمات المادية لنظم األعمال اإللكترونية كان مرتفع المستوى من وجهة نظر أفراد 

وهذا يمكنها من الحصول على البيانات من . شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمانعينة الدراسة في 
 .تها وتوفيرها بوقت قصير لمتخذي القراراتمصادر مختلفة ومعالج

 
 برمجيات نظم األعمال اإللكترونية 0.2

 (6)الجدول 
 استخدام)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .مرتبة ترتيبا  تنازليا  ( برمجيات نظم األعمال اإللكترونية

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

 مرتفع 1 0.96 4.15 .احتياجات عملي لنظم األعمال اإللكترونيةتلبي البرمجيات المتاحة  6
 مرتفع 2 0.93 4.05 .برامج حماية كافية من الفيروساتب تمتع نظم األعمال اإللكترونيةت 10
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7 
بسهولة  األعمال اإللكترونية المستخدمة في نظم تتصف البرمجيات

 .التفاعل والتخاطب معها
 مرتفع 3 0.86 3.98

 مرتفع 4 1.00 3.77 .بسهولة نظم األعمال اإللكترونية يمكن تصحيح أو تطوير برمجيات 8

9 
من في وضع مجموعة  نظم األعمال اإللكترونية تساهم برمجيات

 .مشكلةإية بدائل لحل ال
 مرتفع 5 0.95 3.72

11 
ر يبتوف في نظم األعمال اإللكترونية ف البرمجيات المستخدمةتتص
 .خللأي حدوث  عندرشادات وتقديم المعلومات التوضيحية اإل

 مرتفع 6 0.90 3.72

 مرتفع  0.93 3.90 العام المتوسط الحسابي 
  

قد ( كترونيةبرمجيات نظم األعمال اإلل استخدام)أن المتوسطات الحسابية لـ ( 6)يتضح من الجدول رقم    
، وهو من المستوى (3.90)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( 4.15و  3.72)تراوحت ما بين 

، (2.96)، وبانحراف معياري (4.11)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 6)المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم 
 اإللكترونية لنظم األعمالبرمجيات المتاحة تلبي ال):وهو من  المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على ما يلي

( 3.02)بمتوسط حسابي ( 11)وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة  فقد جاءت الفقرة رقم  (.احتياجات عملي
تتصف البرمجيات ):، وهو من المستوى المرتفع أيضًا، حيث نصت الفقرة على ما يلي(2.92)وبانحراف معياري 

(. خللأي حدوث  عندرشادات وتقديم المعلومات التوضيحية ر اإليبتوف اإللكترونية في نظم األعمالالمستخدمة 
كان مرتفع المستوى من وجهة نظر أفراد عينة برمجيات نظم األعمال اإللكترونية  وهذا يفسر على أن استخدام

ام المستلزمات المادية بالرغم من أن كاًل من استخد. شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمانالدراسة في 
كان مرتفع المستوى إال أن مدى استخدام برمجيات نظم األعمال اإللكترونية  لنظم األعمال اإللكترونية واستخدام

هي أعلى من شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمان  المستلزمات المادية لنظم األعمال اإللكترونية في
وهذه نتيجة منطقية، حيث أن الشركات تسعى في البداية  .األعمال اإللكترونيةلبرمجيات نظم درجة استخدامهم 

لتوفير المستلزمات المادية لنظم األعمال اإللكترونية، ومن ثم توفير البرمجيات الألزمة لتشغيل المستلزمات 
 .المادية وتحديثها من وقت آلخر

 
 شبكات نظم األعمال اإللكترونية 0.3

 (0)الجدول 
 حسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور المتوسطات ال
 .مرتبة ترتيبا  تنازليا  ( شبكات نظم األعمال اإللكترونيةاستخدام )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

12 
ربط األقسام الداخلية  احة فيتساعد شبكات نظم األعمال اإللكترونية المت

 .التنسيق فيما بينها وزيادة فعاليتها زيادة للشركة في
 مرتفع 1 2.22 0.63

14 
بشبكة واحدة في سرعة اإلبالغ  نظم األعمال اإللكترونيةيسهم ربط جميع 

 .ي خطأأعن 
 مرتفع 2 2.23 0.60
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16 
بيانات خاصة  بشبكة واحدة قاعدة نظم األعمال اإللكترونيةيؤمن ربط جميع 

 .بالشركة
 مرتفع 3 2.22 0.22

11 
بشبكة واحدة في مراقبة العمليات  نظم األعمال اإللكترونيةيسهم ربط جميع 

 .اليومية وضبط سيرها
 مرتفع 4 2.26 0.26

 مرتفع 0 2.20 6.26 .بالسهولة والسرعة شبكات نظم األعمال اإللكترونيةتمتاز عملية استخدام  66
 مرتفع  2.22 0.23 العام بيالمتوسط الحسا 

 

، تراوحت ما (شبكات نظم األعمال اإللكترونيةاستخدام )أن المتوسطات الحسابية لـ ( 0)يتضح من الجدول رقم  
، وهو من المستوى المرتفع، وقد (4.22)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( 4.12و  3.96)بين 

، وهو من  (2.92)، وبانحراف معياري (4.12)ط حسابي حيث بلغ على أعلى متوس( 12)حازت الفقرة رقم 
ربط  تساعد شبكات نظم األعمال اإللكترونية المتاحة في):المستوى المرتفع أيضًا، وقد نصت الفقرة على ما يلي

يرة وفي المقابل، وفي المرتبة األخ (.التنسيق فيما بينها وزيادة فعاليتها زيادة األقسام الداخلية للشركة في
، وهو من المستوى المرتفع أيضًا، (2.92)وبانحراف معياري ( 3.96)بمتوسط حسابي ( 13)جاءت الفقرة رقم 

 (.بالسهولة والسرعة نظم األعمال اإللكترونية تمتاز عملية استخدام شبكات):حيث نصت الفقرة على ما يلي
هي مرتفعة المستوى من وجهة نظر أفراد شبكات نظم األعمال اإللكترونية وهذا يفسر على أن عملية استخدام 

ونستطيع أن نستدل من ذلك أن درجة . شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمانعينة الدراسة في 
هي أعلى من شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمان في شبكات نظم األعمال اإللكترونية استخدام 

برمجيات نظم ادية لنظم األعمال اإللكترونية وأيضًا من درجة استخدامهم درجة استخدامهم للمستلزمات الم
 .  األعمال اإللكترونية

 
 قواعد بيانات نظم األعمال اإللكترونية 0.4

 (1)الجدول 
قواعد استخدام )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .مرتبة ترتيبا  تنازليا  ( اإللكترونية بيانات نظم األعمال

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

12 
يسهم في حفظ الكم الهائل  نظم األعمال اإللكترونية اعد بياناتإن استخدام قو 
 .من البيانات

 مرتفع 1 0.84 4.22

19 
يسهم في تبادل المعلومات نظم األعمال اإللكترونية إن استخدام قواعد بيانات 

 .داخل الشركة بين الدوائر واألقسام المختلفة
 مرتفع 2 0.79 4.19

17 
يسهم في توفير المعلومات  ظم األعمال اإللكترونيةنإن استخدام قواعد بيانات 

 .علىأبتكلفة أقل وسرعة 
 مرتفع 3 0.75 4.15

20 
هناك نظم أمن وحماية خاصة بقواعد بيانات نظم األعمال اإللكترونية 

العاملين المخولين بالدخول حسب ما تتطلبه طبيعة  صالحياتل وتحديد
 مرتفع 4 0.95 4.13
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 .عملهم

 مرتفع 5 1.03 3.88 .بشكل دوري نظم األعمال اإللكترونية بيانات واعدحديث قيتم تعادة  21
 مرتفع  2.32 0.66 العام المتوسط الحسابي 

 

، (قواعد بيانات نظم األعمال اإللكترونيةاستخدام )أن المتوسطات الحسابية لـ ( 2)يتضح من الجدول رقم  
، وهو من المستوى (4.11)لى متوسط حسابي إجمالي ، حيث حاز المحور ع(4.22و  3.22)تراوحت ما بين 

، (2.24)، وبانحراف معياري (4.22)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 12)المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم 
 نظم األعمال اإللكترونية بيانات إن استخدام قواعد):وهو من  المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على ما يلي

بمتوسط ( 21)وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم  (.الهائل من البيانات يسهم في حفظ الكم
، وهو من المستوى المرتفع أيضًا، حيث نصت الفقرة على ما (1.23)وبانحراف معياري ( 3.22)حسابي 

يانات نظم قواعد بوهذا يفسر على أن درجة استخدام  (.البيانات بشكل دوري واعديتم تحديث قعادة ):يلي
كان مرتفع المستوى من وجهة نظر شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمان من قبل  األعمال اإللكترونية
شركات األدوية األردنية درجة استخدام كما ونشير هنا واعتمادًا على النتائج السابقة بأن . أفراد عينة الدراسة

نظم األعمال هي األعلى مقارنة بدرجة استخدام األعمال اإللكترونية العاملة في مدينة عمان لقواعد بيانات نظم 
 .اإللكترونية المذكورة سابقاً 

 
 كفاية دائرة األعمال اإللكترونية   0.5

 
 (9)الجدول 

كفاية دائرة )المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 
 .مرتبة ترتيبا  تنازليا   (األعمال اإللكترونية

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

21 
 بدائرة تكنولوجيا أتمتع بعالقات جيدة مع العاملينبشكل عام، أنا شخصيًا 

 . اإللكترونية األعمال
 مرتفع 1 0.96 4.16

26 
احتياجاتي األعمال اإللكترونية  ياين في دائرة  تكنولوجيتفهم العاملعادة ما 

 .النظم المختلفةمن 
 مرتفع 2 0.87 4.04

24 
 بصورة مباشرة اإللكترونية األعمال عادة ما يتم االتصال بدائرة تكنولوجيا

 .ودون إية عوائق
 مرتفع 3 0.81 4.02

23 
نظم التي تواجهني في ل المشاك اإللكترونية األعمالدائرة تكنولوجيا  لجتعا

 .اإللكترونية والشبكات المرتبطة بها األعمال
 مرتفع 4 0.93 3.90

 مرتفع 5 0.89 3.78 .بسرعة على استفساراتي اإللكترونية األعمال تجيب دائرة تكنولوجيا 22
 مرتفع  2.32 6.23 العام المتوسط الحسابي 
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، تراوحت ما بين (كفاية دائرة األعمال اإللكترونية)أن المتوسطات الحسابية لـ ( 9)يتضح من الجدول رقم  
، وهو من المستوى المرتفع، وقد (3.92)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي (4.16و  3.02)

، وهو من  (2.96)، وبانحراف معياري (4.16)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 21)م حازت الفقرة رق
بدائرة  أتمتع بعالقات جيدة مع العاملينبشكل عام، أنا شخصيا  ):المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على ما يلي

بمتوسط حسابي ( 22)قم وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة ر  (.اإللكترونية األعمالتكنولوجيا 
تجيب ):، وهو من المستوى المرتفع أيضًا، حيث نصت الفقرة على ما يلي(2.29)وبانحراف معياري ( 3.02)

األعمال دائرة  كفايةوهذا يفسر على أن درجة (. بسرعة على استفساراتي اإللكترونية األعمالدائرة تكنولوجيا 
كانت مرتفعة المستوى من وجهة نظر أفراد عينة  املة في مدينة عمانشركات األدوية األردنية العفي اإللكترونية 

شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمان لكافة يلخص درجة استخدام ( 12)والجدول رقم . الدراسة
 .مكونات نظم األعمال اإللكترونية

 (52)الجدول 
د عينة الدراسة عن درجة استخدام تطبيقات نظم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرا

 .األعمال اإللكترونية مرتبة ترتيبا  تنازليا  

 نظم األعمال اإللكترونيةتطبيق  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

 مرتفع 1 2.32 0.66 قواعد بيانات نظم األعمال اإللكترونية 5.4

 مرتفع 2 0.90 4.08 نظم األعمال اإللكترونيةشبكات  5.3

 مرتفع 3 2.26 0.26 المستلزمات المادية لنظم األعمال اإللكترونية 5.5

 مرتفع 4 0.89 3.98 كفاية دائرة األعمال اإللكترونية 5.1

 مرتفع 1 0.93 3.90 برمجيات نظم األعمال اإللكترونية 5.0

تفعمر  4314 8343 العام المتوسط الحسابي   

 

 لتطبيقات نظم شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمانفإن درجة استخدام ( 12)كما يبين الجدول رقم 
وكانت أعالها تطبيقًا قواعد بيانات نظم األعمال . هي بشكل عام مرتفعة المستوى األعمال اإللكترونية

تلزمات المادية وكفاية دائرة األعمال اإللكترونية اإللكترونية تالها شبكات نظم األعمال اإللكترونية، ثم المس
ويمكن تفسير هذه النتيجة على أن شركات األدوية األردنية . وأخيرًا، برمجيات نظم األعمال اإللكترونية. بالتتابع

العاملة في مدينة عمان تعتمد بشكل رئيسي و أساسي في تنفيذ أنشطتها على تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية، 
 .يمكن استغالل هذه النظم في التكيف مع التغييرات الحاصلة في بيئة العملو 
 :ذكاء منظمة األعمال .0

وفيما يلي عرض للتحليل الوصفي لمتغيري . يشمل متغير ذكاء منظمة األعمال عاملي االستشعار واالستجابة 
المعيارية، وفيما يأتي عرض لهذه ذكاء منظمة األعمال اعتمادًا على استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 :النتائج
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 االستشعار 2.0
 
 

 (55)الجدول 
( االستشعار)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .مرتبة ترتيبا  تنازليا  

الر
 قم

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 

 وسطالمت

31 
في األمد تقديم منتجات ذات جودة عالية  عالية علىقدرة بالشركة تتمتع 
 .الطويل

 مرتفع 1 2.30 0.06

34 
تغيرات في بيئة ألية  ستعداداالو القدرة على التأهب  تمتلك الشركة

 .األعمال
 مرتفع 2 2.26 6.30

32 
 فيار الشركة القدرة على تقديم معلومات األعمال إلى صناع القر تمتلك 

 .المنظمة داخلالوحدات الوظيفية المختلفة 
 مرتفع 3 2.30 6.30

31 
في  الواجبة  على تحديد أولويات أهم التغييراتعالية قدرة بالشركة تتمتع 

 .بيئة األعمال
 مرتفع 4 2.20 6.22

62 
سواء الشركة القدرة على تحليل معلومات األعمال بأشكالها المختلفة تمتلك 
 .يةفيديو ية، أو مقاطع صوتية و صوت ية، أونصأكانت 

 مرتفع 0 2.32 6.26

66 
تطوير رؤية واضحة للطلب في سلسلة التوريد التابعة لها الشركة تستطيع 

 .حقيقيفي الوقت ال
 مرتفع 6 0.82 6.20

03 

 الذي تعمل به على خلق معرفة عن السوقتتمتع الشركة بقدرة عالية 
التغيرات التنظيمية، والتحوالت و اعمال المنافسين، و اتجاه السوق، : مثل)

 (.الخ...الثقافية، والتطورات التكنولوجية
 مرتفع 2 0.76 6.20

02 
 مستوياتهافي مختلف  األعمال تمعلوما تفسير على القدرة الشركةتمتلك 
 .(اإلدارة العليا، واإلدارة الوسطى، واإلدارة التشغيلية) اإلدارية

 مرتفع 3 0.73 6.26

02 
: مثل)معلومات األعمال من مصادر مختلفةتستطيع الشركة جمع 

 (.الموردينو المنافسين، و العمالء، 
 متوسط 2 0.70 6.66

 مرتفع  2.30 6.36 العام المتوسط الحسابي 
 

، تراوحت (االستشعار)أن المتوسطات الحسابية لقدرة شركات األدوية األردنية على ( 11)يتضح من الجدول رقم 
، وهو من المستوى المرتفع، (3.21)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( 4.21و  3.66)ما بين 

، وهو من  (2.24)، وبانحراف معياري (4.00)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 31)وقد حازت الفقرة رقم 
تقديم منتجات ذات جودة  عالية علىقدرة بالشركة تتمتع ) :المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على ما يلي

( 3.66)بمتوسط حسابي ( 20)وفي المقابل، وفي المرتبة األخيرة جاءت الفقرة رقم  (.في األمد الطويلعالية 
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تستطيع الشركة جمع ):وهو من المستوى المتوسط، حيث نصت الفقرة على ما يلي، (2.02)وبانحراف معياري 

وهذا يفسر على أن مستوى  (.الموردينوالمنافسين، والء، العم: مثل معلومات األعمال من مصادر مختلفة
اد عينة كان مرتفعًا بشكل عام من وجهة نظر أفر شركات األدوية األردنية العاملة في مدينةعمان االستشعار عند 

إال أن قدرة هذه الشركات على جمع بيانات ومعلومات من مصادر مختلفة محدودة أو دون المستوى . الدراسة
 .المرغوب من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

 
 االستجابة 2.2

 (50)الجدول 
مرتبة ( جابةاالست)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات محور 

 .ترتيبا  تنازليا  

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

47 
القدرة على زيادة دقة المعلومات المستخدمة من قبل اإلدارة  تمتلك الشركة

 .العليا في إتخاذ القرارات اإلستراتيجية
 مرتفع 1 4.07 4.18

 مرتفع 2 0.83 3.82 .السوقالجذرية في تغيرات الرة على التكيف مع الشركة القدتمتلك  49
 مرتفع 3 0.86 3.81 .عند الضرورة ستراتيجيات عمل جديدةإالشركة القدرة على توليد تمتلك  52
 مرتفع 4 0.77 3.78 .سرعة تقديم  منتجات جديدة إلى السوقبالشركة تستطيع  36

48 
عمليات  بينتصال ق درجة عالية من االخل عالية فيقدرة بالشركة تتمتع 

 .األعمال في المنظمة
 مرتفع 0 0.74 3.78

 مرتفع 6 0.86 3.77 .في بيئة العمل التعامل مع التغيرات الجذريةفي نة و مر بال تتمتع الشركة 51
 مرتفع 7 0.84 3.75 .في عمليات األعمالمعينة تخاذ إجراءات امن  فيهاالعاملين الشركة تمكن  50
 مرتفع 8 0.87 3.74 .من المنافسين اآلخرينأسرع إدخال منتج جديد إلى السوق  تستطيع الشركة 38

37 
إلى ( قيمة) ياعلى إضافة المزيد من المزا والقدرة الشركة السرعةتمتلك 

 .المنتجات الحالية
 مرتفع 9 0.75 3.72

40 
 األعمالالشركة القدرة على خلق درجة عالية من الترابط مع شركاء تمتلك 

 .(كالموردين والموزعين)التجاريين
 مرتفع 10 0.81 3.69

 متوسط 11 0.84 3.58 .بسهولة( منتجاتها الحالية)الشركة القدرة على تعديل حجم اإلنتاج تمتلك  39
 متوسط 12 0.83 3.57 .التجاريين األعمالخططها بالتعاون مع شركاء الشركة تضع  42
 متوسط 13 0.80 3.55 .التجاريين األعمال على نفس البيانات مع شركاءبشكل متزامن الشركة تعمل  41

44 
الشركة القدرة على زيادة دقة البيانات المستخدمة من خالل الشركاء تمتلك 

 .التجاريين
 متوسط 14 0.77 3.50

46 
مع العديد من وبالتعاون  التجارية بشكل متزامن هاعمليات تصمم الشركة

 .وريدالشركاء في سلسلة الت
 متوسط 15 0.83 3.43
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
المستوى 
حسب 
 المتوسط

45 
مع  وبالتعاون اإللكترونية بشكل متزامن األعمالظم نبتطوير  الشركة تقوم

 .العديد من الشركاء في سلسلة التوريد
 متوسط 16 0.80 3.36

 متوسط 17 0.97 3.21 .للشركاء التجاريين بالعمل على البيانات الخاصة بهاالشركة تسمح  43
 متوسط  6.26 6.66 لعاما المتوسط الحسابي 

، تراوحت (االستجابة)أن المتوسطات الحسابية لـقدرة شركات األدوية األردنية على ( 12)يتضح من الجدول رقم 
، وهو من المستوى المتوسط (3.66)، حيث حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ( 4.12و  3.21)ما بين 

، وبانحراف معياري (4.12)على أعلى متوسط حسابي حيث بلغ ( 40)القريب إلى المرتفع، وقد حازت الفقرة رقم 
القدرة على زيادة دقة  تمتلك الشركة):، وهو من  المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على ما يلي(4.20)

وفي المقابل، وفي المرتبة  (.المعلومات المستخدمة من قبل اإلدارة العليا في إتخاذ القرارات اإلستراتيجية
، وهو من المستوى المتوسط، (2.90)وبانحراف معياري ( 3.21)بمتوسط حسابي ( 43)رة جاءت الفقرة رقم األخي

وهذا  (.للشركاء التجاريين بالعمل على البيانات الخاصة بهاالشركة تسمح ):حيث نصت الفقرة على ما يلي
هي بشكل عام متوسطة المستوى من لشركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمان  يفسر أن قدرة االستجابة

شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة كما يالحظ أن قدرة االستجابة عند . وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
هي أدنى من قدرة تلك الشركات على االستشعار، وهذا ربما يحد من قدرات شركات األدوية األردنية على عمان 

شركات األدوية األردنية العاملة  يلخص درجة امتالك( 13)والجدول رقم . سوقاستغالل الفرص المتاحه في ال
لجوانب ذكاء منظمة األعمال، ويبين أن شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمان تتمتع في مدينة عمان 

على استشعار  وهذا يمكن أن يفسر على أن شركات األدوية األردنية قادرة. بجوانب الذكاء بمستوى عام مرتفع
التغييرات الحاصلة في بيئة العمل المتوقع منها وغير المتوقع ولكن لديها قدرة معتدلة في االستجابة لها بالوقت 

 .المناسب؛ وهذا ربما يعود إلى محدودية الموارد المادية والبشرية التي تمتلكها هذه الشركات

 (53)الجدول 
شركات )ة الستجابات أفراد عينة الدراسة عن درجة الذكاء التنظيمي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

 .مرتبة ترتيبا  تنازليا  ( األدوية األردنية العاملة في مدينة عمان
المتوسط  ذكاء منظمة األعمال الرقم

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المستوى  الترتيب
حسب 
 المتوسط

 مرتفع 1 2.30 6.36 االستشعار 0.5
 متوسط 2 6.26 6.66 جابةاالست 0.0
 مرتفع  2.20 6.20 العام المتوسط الحسابي 

 
    اختبار الفرضيات 1.0
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، (Simple and Multiple Regression)لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها باستخدام اختبارات 
وجوب أن تكون البيانات : سةالبد من التحقق من توفر الشروط التالية في البيانات التي تم جمعها من عينة الدرا

 ، ووجوب استقاللية متغيرات الدراسة وعدم التداخل فيما بينها(Normal Distribution)موزعة توزيعًا طبيعيًا 

(Multicollinearity)  . والختبار أن البيانات موزعة توزيعًا طبيعيًا تم استخدام اختبار فحص االلتواء والتفلطح
(Skewness-Kurtosis)لك فحص، وكذKolmogorov-Smirnov . وتراوحت معظم قيمSkewness  وقيم

Kurtosis  وهذا يدل على أن معظم بيانات متغيرات الدراسة موزعة توزيعًا طبيعيًا  2 ±ما بين (Hair et al., 

وجود فروقات ذات داللة إحصائية لجميع  Kolmogorov-Smirnovوكذلك، أظهرت نتائج اختبار  .(2006
وبناًء على نتائج االختبارين . باستثناء متغير االستشعار (0.05≥)رات الدراسة عند مستوى داللة أبعاد متغي

السابقين يمكن االستنتاج أن بيانات الدراسة موزعة توزيعًا طبيعيًا إلى حد ما وتسمح بإجراء اختبارات إحصائية 
 Varianceو Toleranceالقيم اإلحصائية لـ الختبار استقاللية متغيرات الدراسة، تم استخدام و .معلمية متقدمة

Inflation Rate إذ يجب أن تكون قيم ،Tolerance  وقيم  2.22أكبر منVIF 12أقل من (Hair et al., 

 VIFوقيم  2.22وهي أكبر من  0.734و  0.456تراوحت بين  Toleranceوأظهرت النتائج أن قيم . (2006
وهذا يشير إلى استقاللية متغيرات الدراسة وعدم تداخلها مع . 12وهي أقل من  2.19و  1.092تراوحت بين 
وبناًء على نتائج االختبارات السابقة يمكن اختبار فرضيات الدراسة باستخدام االختبارات المعلمية . بعضها بعضاً 

 :وكاآلتي Parametric Testsأو ما يسمى بـــــ 

طبيقات نظم األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمي عنـد ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لت :الفرضية الرئيسية
 Simpleاختبار الفرضية الرئيسة تم أواًل استخدام اختبار االنحدار البسيطومن أجل  (.p≤0.05 )مستوى الداللة

Regression Analysis  للتعــرف علــى أثــر تطبيقــات نظــم األعمــال اإللكترونيــة فــي الــذكاء التنظيمــي والجــدول
 .ضح ذلكيو ( 19)

 اختبار االنحدار البسيط للفرضية الرئيسية( 59)الجدول 
R 

 االرتباط 

Beta 

اتجاه العالقة 
 وقوتها

R
2

 

معامل التحديد 
 (التأثير)

Adjusted 

R
2 
 

 الداللة اإلحصائية (F)قيمة 

(p) 

2.191 0.595* 2.314 2.346 40.004 2.222 
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

بمستوى داللة إحصائية أقـل مـن ( 42.222)بلغت (F)قيمة اإلحصائية إلختبار الأن ( 19)يتضح من الجدول    
. فـي الـذكاء التنظيمـي األعمال اإللكترونيـة ائية لتطبيقات نظممما يشير إلى أنه يوجد أثر ذو داللة إحص( 2.21)

تطبيقـات نظـم األعمـال اإللكترونيـة إلـى أن أثـر  Betaوتشـير قيمـة . وبذلك ترفض الفرضية العدميـة وتقبـل البديلـة
Adjusted Rو إعتمادًا على قيمـة . %59.5في الذكاء التنظيمي هو إيجابي وتبلغ قوة هذة العالقة 

درة فـإن القـ 2
وهــي قــدرة . %34.6فــي الــذكاء التنظيمــي بلغــت تطبيقــات نظــم األعمــال اإللكترونيــة ل( التبــاين)التفســيرية والتنبؤيــة 

تفسيرية متوسطة وبالتالي عند تغيـر تطبيقـات نظـم األعمـال اإللكترونيـة بمقـدار وحـدة واحـدة فـإن الـذكاء التنظيمـي 
ة اســتخدام تطبيقــات نظــم األعمــال اإللكترونيــة كلمــا تحســن فكلمــا زادت درجــ% 34.6ســوف يتغيــر إيجابيــًا بمقــدار 

، الماديدددة المسدددتلزمات)وللتعـــرف علـــى أثـــر كـــل متغيـــر مـــن متغيـــرات العامـــل المســـتقل . الـــذكاء التنظيمـــي إيجابيـــاً 

تـم ( الـذكاء التنظيمـي)فـي المتغيـر التـابع ( دائرة األعمال اإللكترونية البرمجيات، الشبكات، قواعد البيانات، وكفاية
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، والمعطيـات اإلحصـائية فـي الجـدول  Multiple Regression Analysis اسـتخدام اختبـار االنحـدار المتعـدد
 .توضح ذلك( 22)رقم 

(24)الجدول   

في الذكاء التنظيمي تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية أبعاد االنحدار المتعدد ألثرتحليل نتائج   

استخدام تطبيقات نظم األعمال 
 ةاإللكتروني

B  الخطأ
 المعياري

Beta  قيمةT 
 المحسوبة 

مستوى 
 Tداللة 

 0.555 0.593 2.220 2.636 2.202 المادية المستلزمات

 0.707 0.378 2.202 2.220 2.232 البرمجيات

 0.011 2.618 *0.350 2.620 2.202 الشبكات

 0.548 0.549 2.263 2.626 2.219 قواعد البيانات

 0.038 2.115 *0.227 2.236 2.100 لكترونيةكفاية دائرة األعمال اإل

 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
استخدام )أن المتغيرات الفرعية التالية والمتعلقة بـ ( t)، وبمتابعة قيم اختبار (22)ويتضح من الجدول رقم     

لها تأثير ذو داللة إحصائية في الذكاء ( شبكات نظم األعمال اإللكترونية، و كفاية دائرة األعمال اإللكترونية
على التوالي، وهي قيمة معنوية عند مستوى داللة ( 2.111، 2.612)المحسوبة ( t)التنظيمي، حيث بلغت قيمة 

(2.21≥ p) لنظم األعمال اإللكترونية، واستخدام برمجيات  المادية المستلزمات استخدام)، ولم يتبين أي أثر لـ
في الذكاء التنظيمي، فقد بلغت قيم ( رونية، واستخدام قواعد بيانات نظم األعمال اإللكترونيةنظم األعمال اإللكت

(t) (2.193 ،2.302 ،2.149 ) وأخيرًا تم إجراء تحليل (. 2.21)على التوالي وبداللة إحصائية أكبر من
ر مستقل على حده لتحديد أهمية  كل متغي Stepwise Multiple Regressionاالنحدار المتعدد التدريجي 

، المادية المستلزمات)في المساهمة في النموذج الرياضي الذي يمثل تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية بأبعادها 

كما يتضح من . في الذكاء التنظيمي( دائرة األعمال اإللكترونية البرمجيات، الشبكات، قواعد البيانات، وكفاية
ل المتغيرات المستقلة في معادلة االنحدار، فإن متغير استخدام شبكات الذي يبين ترتيب دخو ( 21)الجدول رقم 

الذكاء )من التباين في المتغير التابع ( %30.6)نظم األعمال اإللكترونية جاء في المرتبة األولى وفسر ما مقداره 
نظم األعمال حيث فسر مع استخدام شبكات  دائرة األعمال اإللكترونية، ومن ثم دخل متغير كفاية (التنظيمي

 المستلزمات وقد تم استبعاد(. الذكاء التنظيمي)من التباين في المتغير التابع ( %35.7)اإللكترونية ما نسبته 

 (. الذكاء التنظيمي)من معادلة التنبؤ وذلك لعدم تأثيرهم في المتغير التابع ، البرمجيات، وقواعد البيانات المادية
للتنبؤ بالذكاء  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي نتائج تحليل االنحدار  (21)الجدول

 .التنظيمي من خالل أبعاد تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية

ترتيب دخول العناصر المستقلة في 

 معادلة التنبؤ

قيمة 

Adjusted 

R
2

 

قيمة 

(F) 

 Tقيمة 

 المحسوبة
Beta 

مستوى 

 الداللة

 2.222 2.414 0.626 60.302 2.626 رونيةاستخدام شبكات نظم األعمال اإللكت

 2.229 2.263 0.662 00.330 2.602 كفاية دائرة األعمال اإللكترونية
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 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
 :واآلن نقوم بفحص الفرضيات الفرعية التالية التابعة للفرضية الرئيسية    

السـتخدام المسـتلزمات الماديـة لـنظم األعمـال ثـر ذو داللـة إحصـائية ال يوجـد أ: H01الفرضية الفرعيـة األولـى 
الختبار الفرضية الفرعيـة األولـى تـم اسـتخدام و  .(p≤0.05 )اإللكترونية في الذكاء التنظيمي عند مستوى الداللة 

لـنظم المستلزمات المادية  للتعرف على أثر استخدام Simple Regression Analysis اختبار االنحدار البسيط
 .يوضح ذلك( 22)والجدول  األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمي

 اختبار االنحدار البسيط للفرضية الفرعية األولى( 00)الجدول 
R 

 االرتباط 

Beta 

اتجاه العالقة 
 وقوتها

R
2

 

معامل التحديد 
 (التأثير)

Adjusted 

R
2 
 

 الداللة اإلحصائية (F)قيمة 

(p) 

0.457 0.457* 0.209 0.199 21.633 0.000 
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *
اللة إحصائية أقل من بمستوى د( 21.633)بلغت (F)قيمة اإلحصائية إلختبار الأن ( 22)ويتضح من الجدول   
المستلزمات المادية لنظم األعمال اإللكترونية  ستخداممما يشير إلى أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية ال( 2.21)

 استخدامإلى أن أثر  Betaوتشير قيمة . ولذلك، ترفض الفرضية العدمية وتقبل البديلة. في الذكاء التنظيمي
. %45.7هو إيجابي وتبلغ قوة هذة العالقة  لكترونية في الذكاء التنظيميالمستلزمات المادية لنظم األعمال اإل

Adjusted Rواعتمادًا على قيمة 
المستلزمات المادية لنظم  ستخدامال( التباين)فإن القدرة التفسيرية والتنبؤية  2

دية لنظم األعمال المستلزمات الما استخدامولفحص أثر . %19.9بلغت األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمي 
 .(Path Analysis)الذكاء التنظيمي تم استخدام فحص المسار في كل محور من محاور اإللكترونية 
 

 

 

 

 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

 تحليل المسار للفرضية الفرعية األولى(. 0)الشكل رقم 
المستلزمات  ستخدامنا نالحظ وجود أثر ذا داللة إحصائية الفإن (t)قيم وباألخص  (2)وبالرجوع للشكل رقم 

عند مستوى الداللة ( االستشعار، واالستجابة)في الذكاء التنظيمي بعنصريها المادية لنظم األعمال اإللكترونية 
(p≤0.05) . نظم المستلزمات المادية ل ستخدامال( التباين)كما ويظهر الشكل معامالت المسار والقدرة التفسيرية

واعتمادًا على النتائج فإننا نجد أن القدرة . في كل محور من محاور الذكاء التنظيمياألعمال اإللكترونية 
منها في ( %25.7)هي أعلى في االستشعار المستلزمات المادية لنظم األعمال اإللكترونية ستخدامالتفسيرية ال
 (.%16.8)االستجابة 

t=585.5 (0.000) 

(0.000 

t=58405 (0.000) 

18401* 

18510* 

 

المستلزمات 
 المادية

 االستجابة 

R2=0.861 

 

 االستشعار

R2=0.752 
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الستخدام برمجيات نظم األعمال اإللكترونية د أثر ذو داللة إحصائية ال يوج: H02الفرضية الفرعية الثانية 
والختبار الفرضية الفرعية الثانية تم استخدام اختبار  .(p≤0.05 )في الذكاء التنظيمي عند مستوى الداللة 

استخدام برمجيات نظم األعمال للتعرف على أثر  Simple Regression Analysis االنحدار البسيط
 .يوضح ذلك( 23)والجدول  ونية في الذكاء التنظيمياإللكتر 

 اختبار االنحدار البسيط للفرضية الفرعية الثانية( 03)الجدول 
R 

 االرتباط 

Beta 

اتجاه العالقة 
 وقوتها

R
2

 

معامل التحديد 
 (التأثير)

Adjusted 

R
2 
 

 الداللة اإلحصائية (F)قيمة 

(p) 

0.492 0.492* 0.242 0.233 25.851 0.000 

 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة *
بمســتوى داللــة إحصــائية أقــل مــن ( 25.851)بلغــت (F)قيمــة اإلحصــائية إلختبــار الأن ( 23)يتضــح مــن الجــدول 

ستخدام برمجيات نظم األعمال اإللكترونية في الذكاء وهذا يشير إلى أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية ال(. 2.21)
اسـتخدام برمجيـات نظـم  إلـى أن أثـر Betaوتشـير قيمـة . ولذلك تـرفض الفرضـية العدميـة وتقبـل البديلـة. التنظيمي

ـــة فـــي الـــذكاء التنظيمـــي ـــو  األعمـــال اإللكتروني ـــغ ق ـــى قيمـــة . %49.2ة هـــذة العالقـــة هـــو إيجـــابي وتبل واعتمـــادًا عل
Adjusted R

سـتخدام برمجيـات نظـم األعمـال اإللكترونيـة فـي الـذكاء ال( التبـاين)فـإن القـدرة التفسـيرية والتنبؤيـة  2
فــي كــل محــور مــن محــاور اســتخدام برمجيــات نظــم األعمــال اإللكترونيــة ولفحــص أثــر . %23.3بلغــت  التنظيمــي

  .SmartPLS 2.0 M3باستخدام   (Path Analysis)تخدام  فحص المسار الذكاء التنظيمي تم اس
 
 
 
 
 

 

 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

 لثانيةتحليل المسار للفرضية الفرعية ا(. 3)الشكل رقم 

خدام برمجيــات نظــم ســتفإننــا نالحــظ وجــود أثــر ذا داللــة إحصــائية ال (t)قــيم وبــاألخص  (3)وبــالرجوع للشــكل رقــم 
كمـا . (p≤0.05)عند مستوى داللـة ( االستشعار، واالستجابة)في الذكاء التنظيمي بعنصريها األعمال اإللكترونية 

فــي كــل ســتخدام برمجيــات نظــم األعمــال اإللكترونيــة ال( التبــاين)يظهــر الشــكل معــامالت المســار والقــدرة التفســيرية 
سـتخدام برمجيـات نظـم ادًا علـى النتـائج فإننـا نجـد أن القـدرة التفسـيرية الواعتمـ. محور من محاور الـذكاء التنظيمـي

 (.%21.8)منها في االستجابة ( %29.3)هي أعلى في االستشعار األعمال اإللكترونية
الستخدام شبكات نظـم األعمـال اإللكترونيـة فـي  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية: H03الفرضية الفرعية الثالثة 

ـــذكاء التنظي ـــة ال ـــد مســـتوى الدالل  Simple  تـــم اســـتخدام اختبـــار االنحـــدار البســـيط .(p≤0.05 )مـــي عن

 البرمجيات

 االستجابة

R2=0.218 

 

 االستشعار

R2=0.293 

 

1.542* 

t=5.506 (0.000) 

t=7.193 (0.000)  

1.467* 
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Regression Analysis  اســتخدام شــبكات نظــم األعمــال اإللكترونيــة فــي الــذكاء التنظيمــيللتعــرف علــى أثــر .
 .يوضح ذلك( 24)والجدول 

 اختبار االنحدار البسيط للفرضية الفرعية الثالثة(04)الجدول 
R 
 اط االرتب

Beta 

اتجاه العالقة 
 وقوتها

R
2

 

معامل التحديد 
 (التأثير)

Adjusted 

R
2 
 

 الداللة اإلحصائية (F)قيمة 

(p) 

0.561 0.561* 0.315 0.306 35.829 0.000 
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

ممــا ( 2.21)بمســتوى داللــة إحصــائية أقــل مــن ( 35.829)بلغــت (F)أن قيمــة اختبــار ( 24)ويتضــح مــن الجــدول 
ولـذلك  .سـتخدام شـبكات نظـم األعمـال اإللكترونيـة فـي الـذكاء التنظيمـييشير إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية ال

اسـتخدام شـبكات نظـم األعمـال اإللكترونيـة إلـى أن أثـر  Betaوتشير قيمة . مية وتقبل البديلةترفض الفرضية العد
Adjusted Rواعتمـادًا علـى قيمـة . %56.1هو إيجابي وتبلـغ قـوة هـذة العالقـة  في الذكاء التنظيمي

فـإن القـدرة  2
. %30.6بلغـــت  الـــذكاء التنظيمـــيســـتخدام شـــبكات نظـــم األعمـــال اإللكترونيـــة فـــي ال( التبـــاين)التفســيرية والتنبؤيـــة 

الــذكاء التنظيمــي تــم اســتخدام فــي كــل محــور مـن محــاور اســتخدام شــبكات نظــم األعمـال اإللكترونيــة ولفحـص أثــر 
 . SmartPLS 2.0 M3باستخدام   (Path Analysis)فحص المسار 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

 لثالثةتحليل المسار للفرضية الفرعية ا(. 4)الشكل رقم 

ســتخدام شــبكات نظــم فإننــا نالحــظ وجـود أثــر ذي داللــة إحصـائية  ال (t)قــيم وبـاألخص  (4)وبـالرجوع للشــكل رقــم 
كمـا . (p≤0.05)عند مستوى الداللة (االستشعار، واالستجابة)في الذكاء التنظيمي بعنصريها األعمال اإللكترونية 
فــي كــل ســتخدام شــبكات نظــم األعمــال اإللكترونيــة ال( التبــاين)ت المســار والقــدرة التفســيرية يظهــر الشــكل معــامال

ســتخدام شــبكات نظــم واعتمــادًا علــى النتــائج فإننــا نجــد أن القــدرة التفســيرية ال. محــور مــن محــاور الــذكاء التنظيمــي
 (.%34.7)منها في االستجابة ( %43.4)هي أعلى في االستشعار األعمال اإللكترونية

t=9.476 (0.000( 

t=9.005 (0.000) 

1.589* 

1.659* 

 الشبكات

 االستجابة

R2=0.347 

 

 االستشعار

R2=0.434 
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اليوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام قواعد بيانات نظم األعمال اإللكترونيـة  :H04الفرضية الفرعية الرابعة 
 Simple تـــم اســـتخدام اختبـــار االنحـــدار البســـيط .(p≤0.05 )فـــي الـــذكاء التنظيمـــي عندمســـتوى الداللـــة 

Regression Analysis   األعمـــال اإللكترونيـــة فـــي الـــذكاء اســـتخدام قواعـــد بيانـــات نظـــم للتعـــرف علـــى أثـــر
 .يوضح ذلك( 21)والجدول التنظيمي 

 اختبار االنحدار البسيط للفرضية الفرعية الرابعة( 01)الجدول 
R 

 االرتباط 

Beta 

اتجاه العالقة 
 وقوتها

R
2

 

معامل التحديد 
 (التأثير)

Adjusted 

R
2 
 

 الداللة اإلحصائية (F)قيمة 

(p) 

0.534 0.534* 0.294 0.286 34.202 0.000 
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

لـة إحصـائية أقـل بمسـتوى دال( 34.202)بلغـت (F)قيمـة اإلحصـائية الختبـار الأن ( 21)يتضح من الجـدول رقـم و 
قواعد بيانات نظـم األعمـال اإللكترونيـة فـي  مما يشير إلى أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستخدام( 2.21)من 

قواعــد  إلــى أن أثــر اســتخدام Betaوتشــير قيمــة . ولــذلك تــرفض الفرضــية العدميــة وتقبــل البديلــة .الــذكاء التنظيمــي
واعتمـادًا علـى . %53.4هو إيجابي وتبلـغ قـوة هـذة العالقـة   ء التنظيميبيانات نظم األعمال اإللكترونية في الذكا

Adjusted Rقيمة 
قواعد بيانات نظم األعمـال اإللكترونيـة فـي  الستخدام( التباين)فإن القدرة التفسيرية والتنبؤية  2

ي كـل محـور مـن فـقواعد بيانات نظم األعمال اإللكترونية  ولفحص أثر استخدام. %28.6بلغت  الذكاء التنظيمي
 . (Path Analysis)الذكاء التنظيمي تم استخدام فحص المسار محاور 

 

 

 
 
 
 
 
 
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

 لرابعةتحليل المسار للفرضية الفرعية ا(. 1)الشكل رقم 
قواعد بيانات  لة إحصائية  الستخدامفإننا نالحظ وجود أثر ذو دال (t)قيم وباألخص  (5)وبالرجوع للشكل رقم 

عند مستوى الداللة ( االستشعار، واالستجابة)في الذكاء التنظيمي بعنصريها نظم األعمال اإللكترونية 
(p≤0.05) . قواعد بيانات نظم األعمال  الستخدام( التباين)كما يظهر الشكل معامالت المسار والقدرة التفسيرية
واعتمادًا على النتائج فإننا نجد أن القدرة التفسيرية . محاور الذكاء التنظيميفي كل محور من اإللكترونية 
منها في االستجابة ( %40.9)هي أعلى في االستشعارقواعد بيانات نظم األعمال اإللكترونية  الستخدام

(20.3%.) 

t=6.056 (0.000) 

t=9.532 (0.000) 

1.450* 

1.640* 

 قواعد البيانات

 االستجابة

R2=0.203 

 

 االستشعار

R2=0.409 
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إللكترونيـة فـي الـذكاء لكفايـة دائـرة األعمـال اال يوجد أثر ذو داللة إحصـائية : H05الفرضية الفرعية الخامسة 
 Simple Regression تـم اسـتخدام اختبـار االنحـدار البسـيط  .(p≤0.05 )التنظيمـي عنـد مسـتوى الداللـة 

Analysis يوضح ذلك( 26)والجدول األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمي دائرة  كفاية للتعرف على أثر. 
 رعية الخامسةاختبار االنحدار البسيط للفرضية الف( 06)الجدول 

R 

 االرتباط 

Beta 

اتجاه العالقة 
 وقوتها

R
2

 

معامل التحديد 
 (التأثير)

Adjusted 

R
2 
 

 الداللة اإلحصائية (F)قيمة 

(p) 

2.146 0.546* 0.298 0.290 34.835 0.000 
 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

بمسـتوى داللـة إحصـائية أقـل مـن ( 34.835)بلغـت  (F)قيمـة اإلحصـائية الختبـار الأن ( 26)يتضح مـن الجـدول 
. التنظيمـياألعمـال اإللكترونيـة فـي الـذكاء  دائـرة كفايـةل مما يشير إلى أنه يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية ( 2.21)

األعمال اإللكترونيـة فـي دائرة  كفايةإلى أن أثر  Betaوتشير قيمة . ولذلك، ترفض الفرضية العدمية وتقبل البديلة
Adjusted Rواعتمــادًا علــى قيمــة . %54.6هــو إيجــابي وتبلــغ قــوة هــذة العالقــة  الــذكاء التنظيمــي

فــإن القــدرة  2
.  %29بلغــــت  األعمــــال اإللكترونيــــة فــــي الــــذكاء التنظيمــــيدائــــرة  كفايــــة ســــتخدامال( التبــــاين)التفســــيرية والتنبؤيــــة 

الــذكاء التنظيمــي تــم اســتخدام فحــص فــي كــل محــور مــن محــاور األعمــال اإللكترونيــة دائــرة  كفايــة أثــرولفحــص 
  (Path Analysis)المسار 

 
 
 
 
 
 
 

 

 (p≤0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

 لخامسةل المسار للفرضية الفرعية اتحلي(. 6)الشكل رقم 

األعمــال كفايــة دائــرة ل فإننــا نالحــظ وجــود أثــر ذي داللــة إحصــائية  (t)قــيم وبــاألخص  (6)وبــالرجوع للشــكل رقــم 
كمـا يظهـر . (p≤0.05)عنـد مسـتوى الداللـة (االستشـعار، واالسـتجابة)فـي الـذكاء التنظيمـي بعنصـريها  اإللكترونية

لـنظم األعمـال  الفنـي القسـم/  تكنولوجياالمعلومـات وحـدة كفايـةل( التبـاين)قدرة التفسـيرية الشكل معامالت المسار وال
 كفايـةواعتمادًا على النتـائج فإننـا نجـد أن القـدرة التفسـيرية ل. في كل محور من محاور الذكاء التنظيمي اإللكترونية

 (.%18.5)ستجابة منها في اال( %39.9)هي أعلى في االستشعار األعمال اإللكترونية دائرة
 

t=5.572 (0.000)  

t=10.498 (0.000) 

1.430* 

1.632* 

كفاية  دائرة األعمال 
 اإللكترونية

 االستجابة

R2=0.185 

 

 االستشعار

R2=0.399 
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 3النتائج، محددات الدراسة والدراسات المستقبلية، والتوصيات اإلدارية  .9
ولتحقيق . هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية في الذكاء التنظيمي    

األدبيات السابقة ذات العالقة،  هدف الدراسة المنشود، تم تطوير أنموذج جديد للدراسة معتمدًا بشكل رئيسي على
تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية كمتغير مستقل، والذكاء : إذ احتوى األنموذج على متغيرين رئيسيين، هما

: وتم قياس تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية من خالل األبعاد الرئيسية التالية. التنظيمي كمتغير تابع
الذكاء أما . دائرة األعمال اإللكترونية ، واخيرًا كفايةقواعدالبيانات، و الشبكات، و البرمجيات، والمادية المستلزمات

وبناء  على  .االستجابة، و القدرة على االستشعارالقدرة على : التنظيمي فتم قياسه من خالل بعدين رئيسيين هما

إن مستوى : ى النتائج التاليةالبيانات التي تم جمعها من عينة الدراسة واختبار فرضياتها، توصلت الدراسة إل
واتفقت هذه النتيجة . استخدام تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية لدى الشركات عينة الدراسة هو بشكل عام مرتفع

 & Lu)، ولكنها اختلفت مع ما توصل إليه كل من (2212المحاميد وآخرون، )مع ما توصل إليه 

Ramamurthy, 2011, Sambamurthy et al. 2003) . كما توصلت النتائج إلى أن استخدام المستلزمات
واتفقت هذه النتيجة مع ما . المادية لنظم األعمال اإللكترونية كان مرتفع المستوى من وجهة نظر عينة الدراسة

وكذلك توصلت (. 2229، والعرود وشكر، 2212، الحوري و إسماعيل، 2226السعودي، )توصل إليه كل من 
شركات األدوية كان مرتفع المستوى من وجهة نظر برمجيات نظم األعمال اإللكترونية  دامالنتائج إلى ان استخ

(. 2212، الحوري و إسماعيل، 2226السعودي، )واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من  .عينة الدراسة
ظر الشركات عينة كان مستواها مرتفعًا من وجهة ن شبكات نظم األعمال اإللكترونيةوفيما يتعلق باستخدام 

سماعيل، )واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه . الدراسة قواعد بيانات وفيما يتعلق باستخدام (. 2212الحوري وا 
واتفقت هذه النتيجة مع ما . كان المستوى مرتفعًا من وجهة نظر الشركات عينة الدراسة نظم األعمال اإللكترونية

سماعيل، )توصل إليه  كان مرتفع  األعمال اإللكترونيةدائرة  كفايةكما بينت النتائج ان  (.2212الحوري وا 
السعودي، )واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من . المستوى من وجهة نظر الشركات عينة الدراسة

ويالحظ أن شركات األدوية األردنية لديها توجه (. 2211، ناصر الدين، 2212، الحوري و إسماعيل، 2226
وهذه نتيجة . إلفادة من تطبيقات نظم األعمال اإللكترونية لضمان بقائها في السوق وتحسين تنافسيتهامرتفع ل

طبيعية كون منتجاتها تطرح في السوق المحلي وتصدر إلى األسواق العالمية مما يجعلها تحت وطأة منافسة 
 .شديدة محليًا وعالمياً 

 
القدرة على االستشعار والقدرة على )ائج  أن مستوى أبعاد الذكاءأما فيما يتعلق بالذكاء التنظيمي، فبينت النت 

 Thrin)واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من . بشكل عام مرتفع لدى الشركات عينة الدراسة( االستجابة

et al. 2012, Huang et al. 2012, Roberts & Grove, 2012). . وبشكل أكثر تفصياًل، أوضحت النتائج
واتفقت هذه النتيجة مع ما توصل إليه . رة االستشعار كانت مرتفعة بشكل عام في الشركات عينة الدراسةأن قد

كما كانت قدرة  (Thrin et al. 2012, Huang et al. 2012, Roberts & Grove, 2012)كل من 
النتيجة مع ما واختلفت هذه . بشكل عام متوسطة المستوى من وجهة نظر الشركات عينة الدراسة االستجابة

وهذا يشير . (Thrin et al. 2012, Huang et al. 2012, Roberts & Grove, 2012)توصل إليه كل من 

شركات األدوية األردنية العاملة في مدينة عمان تتمتع بقدرة استشعار أعلى من قدرتها على االستجابة إلى أن 
أن شركات األدوية األردنية تعتمد على تطبيقات : ن هما، وهذا ربما يعود لسببيللتغيرات الحاصلة في بيئة العمل

نظم األعمال اإللكترونية بشكل مكثف مما يمكنها من استشعار التغيرات الحاصلة في بيئة العمل، ولكنها ال 
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تمتلك الموارد الالزمة لالستجابة لتلك التغيرات؛ أو أن استشعار التغيرات الحاصلة في بيئة العمل يحتل أولوية 
ى لدى شركات األدوية األردنية مفترضة أن االستجابة لتلك التغيرات هي نتيجة تلقائية، علمًا بإن االستجابة قصو 

ال تقل أهمية عن االستشعار، إذ يجب أن يكون هناك اتساق بين االستشعار واالستجابة لتحقيق مستوى أداء 
المستقبل دراسة أسباب الفجوة بين قدرة  وهذا يستدعي من الباحثين في. (Roberts and Grover, 2012)عاٍل 

. شركات األدوية األردنية على االستشعار وقدرتها على االستجابة ومدى تأثير ذلك على أدائها وقدرتها التنافسية
. في الذكاء التنظيميتطبيقات نظم األعمال اإللكترونية  وأخيرًا، هناك أثر إيجابي ذو داللة إحصائية الستخدام

 Sambamurthy et al.2003; Lee, 2012; Lu and)ة أكدت ما توصلت إليه بعض الدراسات وهذه النتيج

Ramamurthy, 2011; Trinh et al. 2012)    من أن قدرة تكنولوجيا المعلومات تلعب دورًا مهمًا في تحقيق
 .;Palacios et al. 2014)-Lucia (Mao et al. 2014 الذكاء التنظيمي

 

 :راسات المستقبليةمحددات الدراسة والد
وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية أجريت وفقًا لمعايير أكاديمية مقيدة جدًا؛ لضمان أقل درجة من التحيز  

وأعلى درجة من الموثوقية والمصداقية، إال أنها كغيرها من الدراسات المسحية واجهت جملة من المحددات، 
ونية في الذكاء التنظيمي في شركات األدوية األردنية العاملة في بحثت أثر تطبيقات نظم األعمال اإللكتر  :منها

ولذلك، فإن النتائج يجب أن تؤخذ . مدينة عمان، ولم تتناول بالدراسة جميع شركات األدوية العاملة في األردن
تتبنى  مما يستدعي من الدراسات المستقبلية أن. بحذر، وتعميم النتائج يقتصر فقط على عينة الشركات المبحوثة

كما اعتمدت الدراسة  الحالية على االستبانة في جمع البيانات . نفس متغيرات الدراسة ولكن بحجم عينة أكبر
الالزمة، وهذه األداة تمثل فقط إدراك المبحوثين لموضوع الدراسة في لحظة توزيع االستبانة وليس بالضرورة 

دراسات المستقبلية يمكن لها أن تلجأ إلى االعتماد على ولذلك، فإن ال. التطبيق الفعلي فهي ال تخلو من التحيز
أيضًا، الدراسات . بيانات موضوعية أو استخدام منهج دراسة الحالة للوقوف على حدود هذه الظاهرة بشكل أفضل

المستقبلية يمكن أن تعتمد على مبحوثين آخرين كالعاملين وممن هم مستعدون للمشاركة طواعية في الدراسة 
 . قيام بهاالمنوي ال

دارة  وأخيرًا، لم تتطرق الدراسة إلى جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على الذكاء التنظيمي كإدارة المعرفة، وا 
دارة التغيير، وهندسة عمليات األعمال، واالستراتجيات التنافسية وذلك، لمحدودية الوقت . الموارد البشرية، وا 

لذلك، فإن الدراسات المستقبلية يمكن أن تتناول أيًا من المتغيرات . دةوالجهد الذي يمكن القيام به في دراسة واح
وهذه المحددات يجب أن ال تدرك على أنها نقاط . التنظيمية أعاله ومحاولة بيان أثرها على الذكاء التنظيمي

المستقبلية ضعف تقلل من قيمة النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ولكن يجب إدراكها على أنها فرص للدراسات 
 .للتحقق من أنموذج الدراسة الحالية ونتائجها

 :بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها، يمكن تقديم التوصيات التالية :التوصيات اإلدارية

على شركات األدوية األردنية االستمرار بتطوير البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا  .0
مال اإللكترونية بشكل خاص، والعمل على توفير بيئة تكنولوجية المعلومات بشكل عام، وتطبيقات نظم األع

قوية وحديثة للعاملين؛ لما في ذلك من أثر إيجابي على الذكاء التنظيمي ونجاحها في ظل ظروف البيئة 
 .التنافسية التي تتصف بالتغير المفاجيء والسريع وغير المتنبأ به
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العاملة في  كفاية الكوادر البشريةببر على شركات األدوية األردنية إيالء اهتمام أك  .5
مجال نظم األعمال اإللكترونية لما لها من أثر كبير في زيادة قدرتها على استشعار التغيرات واالستجابة لها 

 .في الوقت المناسب

ضرورة اهتمام شركات األدوية بتطوير قدراتها في االستجابة للتغيرات الحاصلة في بيئة  .0
الموارد الالزمة وضمان التناغم فيما بينها وعدم اعتمادها فقط على استشعار العمل من خالل توفير 

 .التغيرات لكي تتمكن من تحقيق مستوى أداء عالٍ 

على شركات األدوية األردنية محاولة ردم الفجوة بين قدرتها على االستشعار وقدرتها  .4
 .على االستجابة لكي تتمكن من البقاء وتحقيق ميزة تنافسية
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صالملخ    
مستوى أداء الوظائف اإلدارية  و مستوى ضغوط العمل التنظيميةهدف هذا البحث التعرف على       

هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند  كان ، والتعرف إذا مالدى مديري المدارس في محافظة معان
بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على مستوى ضغوط ( α  =2.22)لة المستوى الد

الجنس، والمؤهل العلمي، : )لمتغيرات فروق ذات داللة إحصائية واذا ما كان هناك ،العمل التنظيمية
 .(والخبرة اإلدارية، وعدد الدورات التدريبية

رتباطي الذي يتناسب وطبيعة هذه الدراسة، وذلك من خالل جمع وتحليل اال استخدم المنهجولتحقيق ذلك    
 ، ومحورضغوط العمل التنظيميةمحور : ما، هرينمحو  تنقسم إلى التيبيانات هذه المشكلة باستخدام االستبانة 

مديرًا ( 087)افظة معان والبالغ عددهم مديري مدارس محجميع شمل مجتمع الدراسة و . داريةأداء الوظائف اإل
 . مديرًا ومديرة( 000)عشوائية من مجتمع الدراسة، حيث تكونت العينة من طبقية تم اختيار عينة و  ومديرة،

 
 كان ضغوط العمل التنظيميةالمتوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة على مجال  إلى أن النتائج توصلت      

ائف اإلدارية كان الوظ أداءوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجاالت مستوى المت وأن. بدرجة كبيرة
أن هناك عالقات ايجابية طردية قوية ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة على مرتفعًا، و 

 ائفى أداء الوظمعان وتقديراتهم على مستو  محافظةمستوى ضغوط العمل التنظيمية لدى مديري مدارس 
 .ةاإلداري
 

 .ضغوط العمل التنظيمية، مديري المدارس، محافظة معان: الكلمات المفتاحية
 

 


