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بأبعاده )التفكير اإلستراتيجي، التحليل التخطيط االستراتيجي  ار أثربهدفت الدراسة إلى إخت
شركات  من وجهة نظر العاملين فيعلى النجاح  المنظمي اإلستراتيجي والصياغة اإلستراتيجية( 

، أعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد )أستبانة( االدوية االردنية
خاصة ألختبار فرضيات الدراسة واألجابة عن تساؤالتها، تكون مجتمع الدراسة من العاملين في  

( والبالغ عددهم لألدوية العربيةالشركة  الحكمةأدوية ركات االدوية االردنية )دار الدواء، ش
( ، ولتحقيق 284( ، قامت الباحثة بإختيار عينة عشوائية بلغ عدد أفراد عينة الدراسة )877)

س أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام استبانة خاصة لقياس متغيرات الدراسة تعتمد على مقيا
ليكرت الخماسي، وقد تم التأكد من صدقها وثباتها من خالل عرضها على مجموعة من األساتذة 
أصحاب اإلختصاص، وبعد أن اكتملت عملية جمع البيانات والمعلومات الالزمة ألغراض 
الدراسة تم تحليلها واختبار فرضياتها باإلعتماد على األساليب اإلحصائية المالئمة ضمن برنامج 

( (SPSS التخطيط اإلستراتيجي أبعاد جميع أن، وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها 

 
 س

 



تخطيط لل أثر وجود وتبين ، المبحوثين إجابات حسب وذلك األهمية من مرتفعة درجات حققت 
)التفكير اإلستراتيجي، التحليل اإلستراتيجي والصياغة اإلستراتيجية( على  بأبعادهاإلستراتيجي 

 شركات في)الرضا الوظيفي ،االستقرار الوظيفي والعمل الجماعي(  بأبعاده المنظمي النجاح
تخطيط لل أثر وجود تبين كما المتغيرات، بين طردية قوية العالقة وتعتبر األردنية،وية األد

 في )التفكير اإلستراتيجي، التحليل اإلستراتيجي والصياغة اإلستراتيجية بأبعادهاإلستراتيجي 
 التشارك بوجود )الرضا الوظيفي، االستقرار الوظيفي والعمل الجماعي( بأبعاده المنظمي لنجاحا

 األردنية األدوية شركات في معدل كمتغير بالمعرفة

دعم وتعزيز ممارسة  أبرزها ومن التوصيات من مجموعة الدراسة قدمت النتائج هذه ضوء وفي
التحليل  اإلستراتيجي،بأبعاده الثالث )التفكير  ستراتيجيإلاشركات االدوية األردنية لنمط التخطيط 

في هذه الشركات لهذا  اإلدارية، من خالل ممارسة القيادات اإلستراتيجية( اإلستراتيجي والصياغة
تشجيع مشاركة العاملين في عملية التخطيط االستراتيجي لما لهما من أهمية في إثراء  النمط.

تطوير وتنمية القدرات المعرفية باألضافة الى  للمنظمة راتيجياالستعملية التحليل والتفكير 
إلدارات الشركات االدوية االردنية بأساليب وآليات التحليل االستراتيجي وترسيخ ثقافة التفكير 

 لنجاح التخطيط االستراتيجي في المنظمات. االرتكازاالستراتيجي اإلبداعي بوصفها نقطة 
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