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التنظيمي على  التوسع السوقي لدى شركات األدوية األردنية.  أثر الذكاءتستكشف هذه الدراسة موضوعاً جديداً، وهو    

دة بسرعة وحكمه للتغيرات الديناميكية الجدي واالستجابةيعّرف الذّكاء التنظيمي بأنه قدرة الشركة على التعلم والفهم 

الصعيد الداخلي والخارجي من أجل تحقيق أهدافها بفاعلية. حيث أن الذّكاء التنظيمي يمثل قدرات والتحوالت البيئية على 

  .والشركات االقتصادهامة في ضوء عولمة 

 .على الصعيد النظري والتطبيقيت السابقة عميقة وواسعة للدراسا وتقدم هذه الدراسة مراجعة

( وأبعاده 5002على نموذج يويلز ) باالعتمادمي على التوسع السوقي، وتوفر مساهمة كبيرة لتوضيح أثر الذّكاء التنظي

اق جديدة التوسع السوقي بمكونيّه )أسوظيم الذاتي( لتحديد تأثيرها على الثالثة )المرجعية الذاتي، الضبط الذاتي، التن

 (.ومنتجات جديدة

  .أسواق جديده وتقديم منتجات جديدهقدراتها للوصول إلى  علىيعتمد نجاح الشركة  اليوم،في بيئة االعمال 

تواجه العديد من التحديات جراء المنافسة والسعي للدخول إلى اسواق إقليمية  األدويةال تزال شركات  األردن،وفي 

فاعلية لهذه ب استجابتهامن أجل تحسين  باستمرارودولية مما يستلزم العمل على تطوير قدراتها وعملياتها التنظيمية 

  .التحديات

التنظيم  الذاتي، ضبطال الذاتية،)المرجعية  بأبعاده الثالثةلقد تمثلت مشكلة الدراسة بالسعي للتحقق من أثر الذّكاء لتنظيمي 

 .الذاتي( على التوسع في السوق )أسواق جديدة، ومنتجات جديدة( في شركات االدوية األردنية



ردن مجتمع الدراسة. بينما، تمثلت عينه الدراسة في ست وتمثل جميع شركات األدوية الثالثة عشر العاملة في األ 

( من العاملين فيها من المديرين ، والموظفين ، والفنيين . واستخدم  532حيث تم أخذ عينة مكونة من ) منها،شركات 

صفية التحليلية للبيانات واختبار أساليب اإلحصاء الو استخداملجمع البيانات، كما تم  كأداة االستبيان

  الحزمة  بمساعدة  للعلوم االجتماعية اإلحصائية  (SPSS)الفرضيات.

ع أثر كبير ذا داللة إحصائية على التوس لهالدراسة أن الذكاء التنظيمي بأبعاده الثالثة  لهذهأظهرت النتائج الرئيسية 

 شركات األدوية األردنية عينة  اهتمامالسوقي بمكونيّه األسواق الجديدة والمنتجات الجديدة ، وهذا يعتبر مؤشراً  على 

  .الدراسة بالذكاء التنظيمي

بط الذاتي"  ، بينما أثبت بُْعد "الضالجديدةكما أثبت بُْعد "التنظيم الذاتي" أثره اإليجابي الكبير على الدخول إلى األسواق  

 .أثره اإليجابي الكبير على إدخال المنتجات الجديدة

كاء التنظيمي بالذ االهتمامالدراسة، توصي الباحثة هذه الشركات إلى إيالء المزيد من  في ضوء النتائج التي توصلت إليها

 .وبرامج تطويرها لتحسين قدراتها داخليا وخارجيا

دة، التنظيم الذاتي، التوسع السوقي، أسواق جدي : الذكاء التنظيمي، المرجعية الذاتية، الضبط الذاتي،الكلمات المفتاحية

 .منتجات جديدة


