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 .المتعدد اإلنحدار تحليل أبرزها، اإلحصائية االساليب من العديد خالل من ) التحليلي الوصفي( الكمي المنهج

 ≥ a(عند مستوى معنوية إحصائية داللة ذو تأثير وجود أبرزها النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت وقد      

 )رشاقة االستشعار، رشاقة اتخاذ القرار، رشاقة التطبيق والممارسة(لكل بعد من ابعاد الرشاقة التنظيمية  )0.05

  . على البراعة التسويقية في شركات صناعة االدوية االردنية المدرجة أسمائها في سوق عمان المالي



 س 

 

شركات صناعة االدوية االردنية المدرجة أسمائها في سوق ان تعمد  وفي ضوء النتائج فقد اوصت الدراسة      

ل التكامل بين الرشاقة التنظيمية ستخدام اساليب ابتكارية في تطوير منتجاتها، وذلك من خالال عمان المالي

والبحث عن الفرص الجديدة، لتحقيق  ،طويلة االمد والبراعة التسويقية القائمة على االستغالل االمثل للفرص

واالقسام لدى هذه  ة بقبول التغيير في جميع الوحداتالمواءمة والتكيف مع الواقع التسويقي والتنافسي، والمبادر 
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The effect of the Organizational Agility in achieving marketing 
ambidexterity 

 
A field study on Pharmaceutical companies listed in the Amman Stock Exchange 

 
 

Prepared by 

Mohammad Sultan Freihat 
 

Supervisor 

Dr. Mohammad Abu Qulah 
      This study aimed to diagnose and determine the impact of organizational agility and its 

dimensions (Sensing agility, Decision-making Agility, and acting agility) on marketing 

ambidexterity and its combined dimensions (exploring opportunities, exploiting opportunities, 

marketing flexibility) in pharmaceutical companies listed in Amman Stock Exchange. The study 

population consisted of the following Jordanian pharmaceutical companies: Dar Al-Dawa for 

Development and Investment, Jordan for the production of medicines, Al Hayat for Pharmaceutical 

Industries, and Philadelphia for the pharmaceutical industry. The data for this study were collected 

from a sample of (68) managers, through the design and distribution of a questionnaire to collect 

primary data from the sample of the study. To achieve the objectives of the study, the quantitative 

methods (analytical and descriptive) were used through several statistical methods, most notably 

the multiple regression analysis.               

       The study found number of results, the most prominent of which is the presence of a significant 

statistical effect at a significant level (a ≤ 0.05) for each dimension of organizational agility 

(Sensing agility, Decision-making Agility, and acting agility) on the marketing ambidexterity in 

pharmaceutical companies listed in Amman Stock Exchange.  

       In light of the results, the study recommended that the listed Jordanian pharmaceutical 

companies in Amman Stock Exchange should use innovative methods in developing their products 

through the integration of the long-term organizational agility and marketing ambidexterity, based 

on the optimal utilization of opportunities, and the search for new opportunities to achieve 

harmonization and adaptation with marketing and competitive reality, and the initiative to accept 

change in all units and divisions of these companies rather than avoid. 

 



1 

 

  الفصل االول

 االطار العام للدراسة

 

 (1-1) المقدمة

مشكلة الدراسة واسئلتها  (2-1) 

 (1-3) اهداف الدراسة

 (1-4) اهمية الدراسة

 (1-5) فرضيات الدراسة 

 (1-6) انموذج الدراسة 

حدود الدراسة   (7-1) 

 (1-8) محددات الدراسة 

لمتغيرات الدراسة تعريفات االجرائيةال  (9-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


