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 محددات تحليل البيانات الضخمة وأثرها على المرونة االستراتيجية
 على شركات األدوية العاملة فى مصر دراسة تطبيقية
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 ملخص

يسععععععععى ال حل على التعرد على مدك  عدراق المسعععععععتقصعععععععى من   فى  طا  األدوية 
البيانات الضعععععععععكمة ثوك لح تاتير محددات تحليل البيانات الضعععععععععكمة ألهمية تحليل 

على أبعاد المرونة االسععععععععععععتراتيحيةثوتمعلي وحدة المعا نة فى أعضععععععععععععا  ا دارة العليا 
عضععععععععوصاص(ثوتو ععععععععل ال حل  483والعاملين فى تكنولوجيا المعلومات وال الغ عدده  )

دراق المسعععععتقصعععععى من   على محموعة من النتائج أهم ا:وجود اختالد فى مسعععععتوك ع
ألهمية تحليل البيانات الضععععععععععععععكمة ث  لح توجد عال ة يات داللة عحصععععععععععععععائية  ين 

 محددات تحليل البيانات الضكمة وبين أبعاد المرونة االستراتيحية.

 

 

 : محددات تحليل البيانات الضكمةثالمرونة االستراتيحيةالكلمات المفتاحية

Abstract 

The current research is seeking to identify the extent to which 

the members of the upper level management and information 

technology members at the pharmaceutical perception the 

importance of  big data and the impact of  big data analysis 

determinants  on Strategic Flexibility at the pharmaceutical 

companies located in Egypt (private, and multinational 

companies), totaling 483 member, the results revealed that There 

is a significant difference between the perceptions of the upper 

level managers at the pharmaceutical companies in the study 

regarding the importance of big data analysis according to their 

demographic characteristics, and there are relationship between 

big data analysis determinants and Strategic Flexibility. 
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 مقدمة -1
تعد البيانات الضكمة أحد أشكا  التطور فى نظ  المعلوماتث وخا ة مع تسار  
وتيرة التغيرات البيئيةث والتى تحعل ا فى حالة تر ب دائ  لما يحدث حتى تسععععععععععععععتطيع 

التغيرات من خال  التعد ل فى الكطط والسعععععععععياسعععععععععات أو ال يا ل ا دارية موا  ة تلح 
وما  ترتب عليه من تعد ل فى نظ  ا نتاج والتسويق وا مداد وغيرها ثوحتى تستطيع 
المنظمات التعامل مع تلح التغيراتث فإن ا تحتاج على جمع وتحليل كميات كبيرة من 

فقط ثوإنما ظ رت العد د من األوعية البيانات والتى ل  تعد تقتصععععععر على النصععععععو  
ا دخارية للبيانات والتى ال يمكن تحاهل ا معل ملفات الصعععععععععوت والصعععععععععورة والرسعععععععععو  
البيانيةثمما حدا بالمنظمات على ال حل عن أسعععععععععععععععاليب جد دة للتعامل مع ه ا الك  
ال ائل والمتنو  من البياناتث وخا ععة مع تنامى دور وسععائل التوا ععل ا جتماعى فى 

لتاتير على منظمات األعما ثمن هنا جا ت البيانات الضكمة لتكون اآللية المناس ة ا
التى يمكن من خالل ععا التعععامعل مع تلععح البيععانعات حتى  يمكن تعدعي   عدرة المنظمععات 
على  نا  رؤية شعععععععععععععععاملة عما يحدث حول ا ثومن ت   درت ا على تطبيق كافة أبعاد 

من هنا جا ت فكرة ه ا  قا  فى عال  األعما .المرونة االسعععتراتيحية حتى تسعععتطيع ال 
 -ال حل لمحاولة للتعرد على الدور ال ك تلع ه محددات تحليل البيانات الضععععععععععععععكمة

فى دع   درة المنظمات على تطبيق أبعاد  -عداريةثبشعععععععععععععرية ثتكنولوجيةثاسعععععععععععععتراتيحية
أن  المرونة االسعععععععتراتيحية ومن ت  بقائ ا فى واعععععععع الم ادر وليص رد الفعلثوخا عععععععة

 أغلب الدراسات ركزت على دورها فى عملية اتكاي القرار.
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 الدراسات السابقة -2
 دأ  نتشر مف و  البيانات الضكمة فى اآلونة األخيرةثوتحد داص مع  داية األلفية 

أو  من حاو  واع تعريف للبيانات الضكمةثحيل   Douglas lanenyثويعد  العانية
 رك أن ا تلح الكمية الكبيرة من البيانات التى تتولد بسرعة وتشتمل على العد د من 

( Ibrar.Y,etal,2016ث ينما  رك )(Koscielniak.H,Puto.A,2015)المكونات 
أن البيانات الضكمة مصطلح جد د نشا نتيحة عحتياج المنظمات الضكمة معل 

hoo, Google, face bookya .على تحليل الك  ال ائل من البيانات التى  ت  جمع ا 

من ناحية أخرك ع ترن ظ ور مصطلح البيانات الضكمة بالتغير ال ك حدث فى وسائل 
 1993تكزين البياناتثوالتى يمكن تلكيص ا فى تالتة مراحل أساسية هى: ما بل عا  

وال ك كان يمعل وعا   Hard Diskديسح  اني تتمعل وسائل التكزين فى ال ارد 
نقطة  2007من البيانات على مستوك العال ث ينما ش د عا   %3تكزينى أل عر من 

من البيانات على مستوك العال  فى  %94تحو  فى وسائل التكزين حيل كاني تكزن 
فقد ش د تحوال كبيرا فى أوعية  2014ث أما عا   CD,DVDأوعية تكزينية ممعلة فى 

من البيانات على مستوك العال  فى شكل فيد وهات  %93كزين ثما أدك على وجود الت
و ور وأشكا  ورسو   يانيةث ل ه ه التحوالت خلقي تحديصاص كبيرصاص أما  المنظمات وال ك 
 تمعل فى كيفية التعامل مع تلح البياناتث خا ة وأن نظ  المعلومات التقليدية ال 

 (.,2016Shahriar.A,et.alال ائل من البيانات )تستطيع التعامل مع ه ا الك  
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 (1جدو  ر   )
 األوعية ا دخارية الحد دة للبيانات الضكمة

 
Source: Ibrar.Y,etal,big data:from beginning to future, intenational journal of 
information management,36,2016,1231-1247 

بمحموعة من الكصعععععائت والتى  لكصععععع ا ال احعين فى تتسععععع  البيانات الضعععععكمة 
( ثووتمعل تلح الكصعععائت V(حيل تبدأ جميع ا بحرد )4Vأربعة فقط يطلق علي ا )

 %40حيل  تو ع أن تنمو حح  البيانات العالمية  نسعععععععععععععع ة  Volumeفى : الحح  
زيتابا ي  40سععنويا ثوهو ما يعنى أن حح   يانات الشععركات سععود يصععل على حوالى 

ثوهو ما  نتج من حح  التعامالت  ين الشععععععععععععععركة وعمالئ ا أو  ين 2020و  عا  بحل
 ليون  450الشععععععععركة وغيرها من الشععععععععركات وال ك من المتو ع أن يصععععععععل على حوالى 

 Variety .أما الكا ععععععية العانية فتتمعل فى التنو  2020عملية كل  و  بحلو  عا  
وا  كاني م يكلة فى  واعد تعمل الشععععععععععععععركات فى جو مليى  بالبيانات المتنوعة سعععععععععععععع

البيانات أو غير م يكلة معل الصور والفيد وهات والرسومات وهو ما يمعل تحدياص أما  

 حج  ال  انات التى  ت  عنتاج ا الوعا 
YouTube 

 
 ساعة من الف د وهات الجد دة    100-  رفع األشخا  

د  قة 
    أ  YouTube- ز ادة عن  ل ون شخ   ستخدمون 

%    50 معد  ساعة ل   شخ  فى العال  ثو ز د  معد  
 سنة

Face book  ت را ا ت من ال  انات     و  100-  ت  رفع 
 Face book ل ون شخ   ستخدمون 1.4-  وجد حال ا 

  لغة على مستو  العال 70-  ت  استخدا  حوالى 
 ال ق    د  قة34722-  ستق    

Twitter  مل ون شخ  حو  العال  45 -  ستخدمه حوالى 
  مل ون تغر دة     و 175-  ستق   حوالى 

Google  مل ون حالة  حث    د  قة 2-  ستق   ز ادة عن 
    تا ا ت من ال  انات     و 25-  عالج 

Google+  تامن حوالى  ل ون حسا  على مستو  العال  - 
Apple    ألد  ل  لتنز   الت   قات    د  قة47-  ستق  

Tumbler  ألد  وست    د  قة27-  رفع مال ى المدونات  
Instagramk2  مل ون  ورة  وم ا40-  رفع المستخدمون حوالى  

LinkedIn  مل ون مجموعة2.1-  حتو  على  
Word press  مدونة    د  قة350-  ت  رفع  
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الشععععععععععععععركات للتعامل مع ه ا الحح  الضععععععععععععععك  من البيانات وخا ععععععععععععععة غير الم يكلة 
حيل سععععععاعدت التطورات   Velocityمن ا. ينما تتمعل الكا ععععععية العالعة فى السععععععرعة 

دتي فى وسعععععععععععععائل تحليل البيانات الضعععععععععععععكمة على تقليل الو ي الالز  األخيرة التى ح
للتحليل وهو ما يعنى عمكانية الحصععو  على المعلومات الالزمة التكاي القرار فى أ ل 

ويقصد  Veracityو ي ممكن.من ناحية أخرك تتمعل الكا ية األخيرة فى الموتوقية 
من المععد رين أن   ال  %30رك   ععا درجععة العقععة فى البيععانععات التى  ت  جمع ععاثحيععل  

 عقون فى البيانات التى تعرض علي   بشععععععععععععععكل تا ثوهو ما يعنى أن درجة العقة فى 
البيانات تمعل أحد أه  التحديات التى تحاو  الشركات العمل علي ا من أجل الحصو  

 ,Davenport, T.H,2014, Rodenعلى  يانات على درجة عالية من الموتوقية )
S,et.al,2017). 

الداخلية:  ( المصادر1الضكمة ثفتتمعل فيما  لى:) البيانات وفيما  تعلق بمصادر
والتى تنتج من عدارة العمليات اليومية للشعععركة معل سعععحالت المبيعاتث ائمة المتردد ن 

( المعامالت التحارية: 2.)على الفنادقثالتعامالت اليومية للبنوقث سعععععحالت المراعععععى
مععععل التععععامالت ا لكترونيعععة ومن عععا بطعععا عععات ا ئتمعععان  والتى تت   ين أ عر من كيعععان

 سعععتشععععار عن بعد ا أج زة(3ثالبيع والشعععرا  عن قريق األنترني واألج زة المحمولة.)
SensorsNetworks : ومن ا األ مار الصععناعيةثوتو عات األر ععاد الحويةثواألج زة

على األج زة المحمولة والتى تعتمد  GPS  التت ع أج زة(4( الموجودة على الطر ات
سعععلوكيات المسعععت لح:والتى  ت  التعرد علي ا من خال  مرات ثلتحد د الموا ع المكتلفة

ال حل عن منتج أو خدمة معينة على االنترنيثأو على مرات الدخو  على  عععععععععععفحة 
وسععععائل التوا ععععل ا جتماعى: وتتمعل فى البيانات  (5)معينة أو مشععععاهدة ععالن معين

ردشعععععات على موا ع التوا عععععل ا جتماعى والتى أ ععععع حي تمعل أحد المسعععععتمدة من الد
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 ,Hurwitz)المصععععععععععععععععععادر ال ععععامععععة للحصععععععععععععععو  على البيععععانععععات فى الو ععععي الحععععالى
J,et.al,2013 .) 

تريليون دوالر فى  2.1 لغ حح  ا سعععععععتعمار فى تحليل البيانات الضعععععععكمة حوالى 
 8.2 عععععععععععععععل على فى حين و  2014تريليون دوالر فى عا  3.8وزاد على  2013عا  

ثوهو ما يعطى مؤشعععععععععععرا على أن المنظمات  دأت تدرق 2017تريليون دوالر فى عا  
أهمية تحليل البيانات الضععكمة كمورد أسععاسععى من موارد المنظمةث والتى تسععتطيع من 
خالل ا ععادة النظر فى مكتلف االسععععععععععععععتراتيحيات التى تت ع اثحيل تؤمن العد د من 

لضكمة سود يعمل على تغيير محاور المنافسة  نس ة الشركات بان تحليل البيانات ا
من الشععععععركات التى ال تسععععععتطيع أن تتكيف مع ه ا الك  ال ائل من  %89ثوأن 87%

البيانات سععععععود تتعرض للعد د من المكاقر ومن ا فقدان الحصععععععة السععععععوقية والكروج 
 (.jafar.a,et,al,2014 التدريحى من نطاق المنافسة)

 الضكمة فيما  لى البيانات منظومة مل فىالتى تع ألقراداتتمعل  
:(Davenport, T.H,2014 

 مصععععععععععادرال من البيانات توفير على يعمل وال ك: الضخخخخخخخمة البيانات ( موفر1) 
عنشعععععععععععععععععا   واععععد تتمععععل فى: المكتلفعععةثويقو  موفر البيعععانعععات بمحموععععة من الكعععدمعععات

البيانات المفتوحة معل البياناتثالتعامل مع مصععععععععععادر  مصععععععععععادر فيالبياناتثتو عععععععععع
 .الكدمة بالبيانات القا لة لالستكدا  االنترنيثعمداد مقد 

يقو  بالتا د من توافر البنية التكنلوجية الالزمة : الضخخخخخخمة البيانات خدمة ( مقدم2)
لتطبيق ثبعععا اععععععععععععععععافعععة على القيعععا  بعمليعععة التحليعععلثوتتمععععل أه  الم عععا  التى يقو    عععا 

 . التحليل أدوات توفيرث الدمج والتكزين ث البيانات مصادر فى فى:ال حل
 تمعل فى المستفيد الن ائى لمكرجات تحليل :الضخمة البيانات خدمة ( عميل3) 

البيانات الضكمة التى  وفرها مقد  الكدمةثبا اافة على عمكانية القيا  بعمليات تحليل 
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الكدمات  يقو    ا:قلبجد دة للو و  على معلومات أخركثومن أه  األنشطة التى 
  وا ستفادة من مكرجات تحليل البيانات الضكمة.  الكدمةث التى يقدم ا موفر

 :معل الضعععععععععععععكمة  البيانات لتحليل تسعععععععععععععتكد  التي األدوات من العد د  وجد
Hadoopث Map Reduce ث HPCC  ويععععععد Hadoop هععععع ه أشعععععععععععععع ر من 

 ,Amazon, Apple, AVGوال ك يسعععععععععععععتكد  فى أغلب الشعععععععععععععركات ومن ااألدواتث
eBay, Electronic Arts, Face book, Google ,IBM, LinkedIn, 

Microsoft, the New York Times, Twitter, Yahoo  ث ويسعععتكدHadoop 
والعع ك يقو   تحزئععة المشععععععععععععععكلعععة على محموعععة من األجزا   Map Reduceمج نععا ر 

وال ك يقو  بارسا   Master الصغيرة ويلح من خال  المسئو  عن التقسي  ويسمى 
وال ك يقو    حل الحز  المسععععئو  عنه ت    Workerاألجزا  المكتلفة على ما يسععععمى 

وال ك يعمل على تحميع األجزا  مع بعضعععععع ا من Master يقو  بارسععععععا  النتائج على 
 الضععععععكمة من البيانات مع تتعامل التي األدوات تتكون أجل تقدي  حلو  للمشععععععكلةثو 

 أدواتثو  Data Mining البيانات عن التنقيب أدوات:يه رئيسعععععععععععععية أجزا  تالتة
  العععععععنعععععععتعععععععائعععععععج تصعععععععععععععععععععععويعععععععر/ععععععععرض وأدوات ث Data Analysisالعععععععتعععععععحعععععععلعععععععيعععععععل

Dashboard/Visualizations (George, G.,et.al,2014.) 
توجد محموعة من األهداد التى يمكن تحقيق ا من تحليل البيانات الضععععععععععععععكمةث 

( تكفيض التكلفة :حيل توفرالتقنيات 1والتى يمكن تلكيصعععععععع ا فى أربعة أهداد هى:)
عقعععارصاص لتكزين كميعععات كبيرة من البيعععانعععاتثوهو معععا يعنى  Hadoopالحعععد عععدة ومن عععا 

ر لكعععل واحعععد تيرابعععا عععي وهو أ عععل دوال200تكفيض تكلفعععة التكزين والتى تبلغ حوالى 
( تقليل الو ي:توفر تقنيات التحليل 2مرة من تكلفة التكزين فى النظ  التقليدية.) 800

الحعد دة ما يسعععععععععععععععاعد على تنفيع  الععد د من العمليعات فى توانى مععدودة والتى كانعي 
( دع  القرارات:من خال  تحليل البيانات 3تسععععععتغرق سععععععاعات فى ظل النظ  العادية.)
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ضععععععععععععععكمة  ت  توفير كل ما يحتاجه متك  القرارلدعمه فى العد د من القرارات معل ال
( تنميعععة المنتحعععات والعروض 4نوعيعععة المنتحعععات التى  ت  تقعععديم عععاثحح  المكزون.)

والتى تسعععععععتكد  البيانات الضعععععععكمة لتقدي   LinkedInالحد دة :ومن األمعلة على يلح 
تى ت معععح ومن يسععععععععععععععتطيع أن  رك العروض والكعععدمعععات الحعععد عععدة ومن عععا الوظعععائف ال

 .Jafar.A,et.al,2014)البروفا ل الكا  بح)
( أن هناق محموعة من المنافع يمكن Wang,etal,2018من ناحية أخرك  رك )

أن تتحقق من تحليل البيانات الضعععععععععكمةثو ا   تقسعععععععععي  تلح المنافع على خمسعععععععععة أنوا  
ة عن ا حتياجات ( منافع اسععععععععععععععتراتيحيةثويلح من خال  توفير  ععععععععععععععورة عام1هى:)

( منافع تنظيميةث 2المسععععتقبلية للسععععوق ث والمسععععاعدة على خلق مزايا تنافسععععية جد دة.)
والتى تتمعل فى تحسين ا تصاالت ا دارية  ين أعضا  التنظي  ثوك لح توفير حلو  

( منافع تشعععععغيليةثويلح من خال  تقليل 3سعععععريعة للمشعععععكالت مقارنة بالنظ  التقليدية.)
(منعععافع 4لتقعععدي  الكعععدمعععةثوتحسععععععععععععععين جودة الكعععدمعععة التى  ت  تقعععديم عععا.) الو عععي الالز 

تكنولوجية ثحيل يعمل تحليل البيانات الضععععععععكمة على تقليل التكلفة الكا ععععععععة بالبنية 
التكنولوجيةثوك لح سععععععععععععععرعة تحويل البيانات  ين أجزا  التنظي ثوك لح تكفيض تكلفة 

حيل يساعد تحليل البيانات الضكمة ( منافع عداريةث5الصيانة مقارنة بالنظ  القديمة.)
على متابعة التغيرات التى تحدث فى محا  النشعععععععععععععاع ولفاق التوسعععععععععععععع المسعععععععععععععتقبليةث 

 با اافة على متابعة النشاع اليومى للمنظمة.
على الرغ  من محموعة المنافع التى تحقق من تحليل البيانات الضععععععكمة ثعال أنه 

( التحديات 1قيق تلح النتائج ومن ا:)توجد محموعة من التحديات التى  د تعوق تح
الكا عععععععععععععععة بالسععععععععععععععرية والكصععععععععععععععو ععععععععععععععية ثويلح من حيل عتاحة البيانات ثسععععععععععععععو  

( جودة البياناتثحيل تمعل البيانات التى  ت  جمع ا 2االسععععتكدا ثعسععععترجا  البيانات.)
مصعععععدراص للقلق من  بل متك  القرارثوخا عععععة تلح التى  ت  جمع ا من موا ع التوا عععععل 
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ل لح تسعى الشركات على توحيد البرمحيات والنمايج التى  ت  استكدام ا ا جتماعىثو 
( تحديات خا عععععععععة 3حتى يمكن تحسعععععععععين جودة البيانات التى  ت  الحصعععععععععو  علي ا.)

مليون فر عععععععععة عمل فى محا  تحليل  4.4بالم ارات ثحيي  ت  ا عالن على حوالى 
فقط ثويلح لعد  توافر  البيانات الضععكمة سععنوياص ال  ت  شععغل سععوك تلل ه ه الوظائف

( النفاي على البياناتثوهنا يحب 4الم ارات الكا ععععععععععععععة  تحليل البيانات الضععععععععععععععكمة.)
تصععععععععععععععنيف البيانات من حيل كون ا حيوية أوعاديةث ومن ت  يمكن تحد د من له حق 
الو عععو  علي اثويلح ليص فقط على مسعععتوك المنظمات ثوإنما يمتد أيضعععا على مسعععتوك 

ى تضعععععع محموعة من الضعععععوابط واللوائح التى تحدد من له حق الحكومات والدو  والت
 ,.Kim, G., Shin, Bالحصععععععععععععععو  على البيععععععانععععععات وكيفيععععععة الو ععععععععععععععو  علي ععععععا)

Kwon,2012.) 
(  التعرد على دور jafar.al,etal,2004من ناحية أخرك اسعععععععععت دفي دراسعععععععععة )

 البيانات الضعععععععععكمة فى محا  األعما ث ويلح بالتطبيق على محموعة من الشعععععععععركات
التى تنتمى على  عععععناعات مكتلفة فى با سعععععتانثوتو عععععلي الدراسعععععة على أن اسعععععتكدا  
البيانات الضكمة يساعد على تحقيق محموعة من األهداد والتى تتمعل فى:تكفيض 
التكلفعععةثتقليعععل الو عععيثدع  القراراتثتنميعععة المنتحعععات الحعععد عععدةثوكععع لعععح تبين من نتعععائج 

حليل البيانات الضععععععععكمة ثوخا ععععععععة من الشععععععععركات تدرق أهمية ت %3 الدراسععععععععة أن 
البيانات التى تتعلق بالمنتحات والعمال  والتى تسععععتكد  كمدخالت فى  ععععناعة العد د 

 من القرارات.
يمكن تقسعععععععععععععي  المحددات الكا عععععععععععععة  تحليل البيانات الضعععععععععععععكمة على أربعة أنوا  

  ه ه هى:المحددات ا دارية ثوالتكنولوجية ثوال شععععععععريةثواالسععععععععتراتيحيةثوفيما  لى تناو 
 :(wang.etal,2018المحددات بشى  من التفصيل )
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( المحددات ا دارية:تعد المحددات ا دارية بمعابة نقطة البدايةثحتى نضعععععععععععععمن أن 1)
 رارات األعما  تت  فى عقار عدارك رشععيد ثوبنا  على يلح تشععتمل المحددات ا دارية 

دد على التعرد على على محموععة من األبععاد والتى تتمععل فى التكطيطث والع ك   ع
فر  األعما  التى يحب عسعععععتغالل اث وكيف يمكن أن تسعععععاه  البيانات الضعععععكمة فى 
تحسين األدا  بشكل عا . ما يشمل  رار ا ستعمار فى البيانات الضكمة أحد األبعاد 
ا داريععة التى تسعععععععععععععععى على التعرد على العععائععد والتكلفععة من عمليععة التحليععلثومععا هى 

أن تدعم ا عملية التحليل من أجل زيادة ا  رادات وتحقيق ميزة  األنشعععععععطة التى يمكن
تنافسية للمنظمة.ال يمكن تحقيق محموعة الفوائد المزمعة من تحليل البيانات الضكمة 
 دون عملية التنسععععيق  ين كافة األنشععععطة داخل المنظمة ثومن ا التنسععععيق  ين أنشععععطة 

  الكلى للمنظمة.ت قى عملية الر ابة ا نتاج وا مداد والتسعععععويق من أجل تحسعععععين األدا
والمتابعة جز  أ يال عند الحد ل عن المحددات ا داريةثويلح للتا د من أن الكطط 
المواعععععوعة  د تحققي ق قا للمسعععععار المفترض من  بلثويتطلب يلح اعععععرورة التحد د 
الوااععح للواج ات الكا ععة  تحليل البيانات الضععكمة ثومدك التطوير الالز  من أجل 

 لتعععا عععد من كفعععا ة أنشععععععععععععععطعععة التحليعععل وتحقيق عععا لل عععدد الععع ك أنشععععععععععععععئعععي من أجلعععها
(koscielniak.h,puto.a,2015). 

( المحععددات التكنولوجيععة:تتمعععل المحععددات التكنولوجيععة فى البنيععة التحيععة الالزمععة 2)
 دارة وتشععععععععععععععغيل النظا  ومدك توافق ا مع عحتياجات المسععععععععععععععتفيد ن من النظا ثول لح 

التكنولوجية تالتة أبعاد أساسية هى :التكيف ثويتضمن مدك حداتة تتضمن المحدات 
األنظمعععة المسععععععععععععععتكعععدمعععة بحيعععل تقلعععل الو عععي الالز  للتحليعععلثوتتمتع  نو  من مرونعععة 
التطبيقات للتوافق مع عحتياجات المسععععععععععععععتكد . تمعل ال عد العانى فى سعععععععععععععع ولة عملية 

ليل واععععمان عد  وجود ا تصععععا   ين أقراد التحليل بما يسععععمح بمشععععاركة نتائج التح
عختنا ات فى وسعععائل ا تصعععا   ين القائمين على النظا  والمسعععتفيد ن منه.عاعععافة على 
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ما سععععبق يمعل عنصععععر التوافق بعد ال يمكن عغفاله ثبحيل تسععععمح التطبيقات البرمحية 
بالعمل على كافة األنظمة المكتلفةثوك لح دع   درة المسععععععععععععععتفيد على القيا  بعملية 

 (Kim, G., Shin, B., Kwon, O.,2012). ارج المنظمعععععععةالتحليعععععععل من خععععععع
(المحددات ال شععععععععععععععرية: عيا كاني المحددات السعععععععععععععععابقة تتناو  المحددات ا دارية 3)

والتكنولوجيعةث فعإن عا ال تسععععععععععععععتطيع أن تعمعل  عدون المععارد والم عارات الالزمعة  دارة 
الكا ععة بالتعامل وتشععغيل النظا  سععوا  كاني تلح المعارد تتمعل فى المعارد الفنية 

مع النظا  وكيفية تشعععععغيلهثأو المعارد التكنولوجية الكا عععععة بمتابعة كل ما هو جد د 
فى محا  تحليل البيانات الضعععععكمةثبا اعععععافة على المعارد الكا عععععة بطبيعة نشعععععاع 
المنظمعععة سععععععععععععععوا  من النعععاحيعععة الفنيعععة أو ا داريعععة المتعلقعععة بطبيععععة خطط المنظمعععة 

 .(Ram.j,zhang.c,koronios.a,2018) ملوالسياسات التى تحك  الع
( المحددات االسعععععععععتراتيحية:تعد المعلومات أحد الموارد األسعععععععععاسعععععععععية التى تسعععععععععاعد 4)

المنظمة فى تحقيق ميزة تنافسععية ثوبالتالى ال د من التا د من مدك التوافق  ين رسععالة 
لتا د من وأهداد واستراتيحيات المنظمة وخطة وأهداد عملية التحليلثبا اافة على ا

 عملية التحليل تدع  اتحاهات المنظمة نحو التوسع والنمو.
( على وجود عال ة Ghasemaghaei.m,etal,2015 ينما أشعععععععععارات دراسعععععععععة ) 

معنوية  ين تحليل البيانات الضععععععععععععععكمة واألدا  التنظيمى ثويلح بالتطبيق على عينة 
لععح من ا دارة مفردة من مععد رك ا دارة الوسععععععععععععععطى فى كنععداثويتطلععب ي 150 وام ععا 

ععطا  المزيد من ا هتما  با سعععععتعمار فى تحليل البيانات الضعععععكمة حتى يمكن جنى 
الفوائد المتو عة والتى تتمعل فى عرتفا  معدالت األدا  التنظيمى ثوخا ععععععععععععععة فى ظل 

 البيئة التى تعمل في ا المنظمات والتى تتس   درجة عالية من التغيير والتعقيد.
( التعرد على دور poleto.th,2015دفي دراسعععععععععععععععة ) من ناحية أخرك اسععععععععععععععت 

البيانات الضعععععععكمة فى دع  اتكاي القراراتثوت  تقسعععععععي  العوامل التى تؤتر على عملية 



 

   
   16/4/2019 النشرقبول تاريخ       احمد محمود محمد النقيرة محددات تحليل البيانات الضخمة وأثرها علي المرونة    

 514                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

اتكععاي القرار على نوعين همععا:عوامععل تنظيميععة وأخرك تكنولوجيععةثو ععد تبين من النتععائج 
تاتى من كافة أنظمة أن البيانات الضععععععععععععععكمة تعد من أه  العوامل التكنولوجية والتى 

المعلومعععععععات الموجودة مععععععععل يكعععععععا  األعمعععععععا ثنظ  دع  القرارثنظ  المعلومعععععععات 
الوظيفيةث  لح توجد محموعة من  العوامل التنظيمية التى تؤترفى دع  اتكاي القرار 
ومن أهم ا: التعل  التنظيمىث با اععععافة على االسععععتراتيحية العامة للمنظمة والتى تمعل 

  ك يحك  عملية اتكاي القرار.ا قار العا  ال
( التعرد على تاتير محددات akter.sh.etal,2016فى حين است دفي دراسة ) 

تحليل البيانات الضععععععععكمة على األدا  التنظيمى ثوت  تقسعععععععع  تلح المحددات على تالتة 
شععععععععععععععركة  152محددات هى: ا دارية والتكنولوجية وال شععععععععععععععريةثويلح بالتطبيق على 

دراسة على أن المحددات التكنولوجية جا ت فى الترتيب األو  من أمريكيةثوتو لي ال
ث  لي ا المحددات ا دارية  نسعع ة %54حيل التاتير على األدا  الكلى للمنظمة  نسعع ة 

 .%15ث ينما جا ت المحددات ال شرية فى الترتيب األخير  نس ة % 2
ير البيانات (  التعرد على تاتthirathon.u.etal,2017 ينما حاولي دراسععععععععة ) 

الضععععععععععععععكمععة على عمليععة اتكععاي القرارات واألدا  التنظيمىثويلععح بععالتطبيق على عينععة 
شعععععركة اسعععععتراليةثو د تبين من نتائج الدراسعععععة أن البيانات الضعععععكمة تؤتر  174 وام ا 

ثفى حين تسععععععععاه  فى تفسععععععععير التغير ال ك  %27على عملية اتكاي القرارات  نسعععععععع ة 
 تقري اص. %21ة  نس ة يحدث فى األدا  الكلى للمنظم

( ف   قبيععععة الفوائعععد wang.yi,etal,2018من نعععاحيعععة أخرك حعععاو  كعععل من ) 
المتو ع الحصععععععععععععععو  علي ا من المحددات المكتلفة لتحليل البيانات الضععععععععععععععكمةثويلح 
بالتطبيق على القطا  الصععععععععععععععحى بالواليات المتحدة األمريكية من خال  عينة  وام ا 

لى أن محددات البيانات الضععععععععععكمة تتمعل مسععععععععععتشععععععععععفىثوتو ععععععععععلي الدراسععععععععععة ع 215
فى:المحددات التكنولوجية وا دارية والتشععغيلية واالسععتراتيحية والتى تؤتر جميع ا على 
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أدا  القطا  الصععععععععععععععحىثويلح من خال  محموعة الفوائد التى تتحقق من يلح ومن ا 
ى تكفيض التكلفة وتحسععععين جودة الكدمة الصععععحيةثبا اععععافة على مسععععاعدة ا دارة عل

تكوين رؤية اسعععععععععععععتراتيحية يمكن من خالل ا أخ  زما  الم ادرة فى التعامل مع العمال  
 والتفوق على تو عات  .

تعد المعلومات بمعابة المكرجات الن ائية لتحليل البيانات الضععععكمةثوهو ما يحعل 
المنظمععة  ععادرة على ا سععععععععععععععتحععابععة للتغيرات البيئيععة ثوهو مععا يحسعععععععععععععععد مف و  المرونععة 

المنظمة على ا سعععععتحابة السعععععريعة للتغيرات   درةعلى أن ا  حية والتى تعرداالسعععععتراتي
ث ينمعا  نظر  ,Radomska) 2015)  المنظمعةتعاتيراص على أدا   البيئيعة  التي تمتلعح

((Najmaei&Sadeghinejad,2009  للمرونة االستراتيحية على أن ا  درة المنظمة
فععى حععيععن  ععر  .عععلععى ا سعععععععععععععععتععععععععععداد العععععععدائعع  لعع سعععععععععععععععتععحعععععععابعععععععة لععلععتععغععيععرات الععبععيععئععيعععععععة

(Asikhia,2009المرونة االسععععععععععععععتراتيحية على أن ا  درة المنظمة على ععادة  يكلة) 
 نفس ا داخليا بما يضمن توافق ا مع التغيرات الكارجية .

على كيفية تعامل المنظمة مع التغيرات البيئية من ناحية أخرك هناق من  ركز 
التى تحدثثوبالتالى  نظر للمرونة االسعععععععععععععتراتيحية على أن ا  درة المنظمة على ععادة 
تعععععكصععععععععععععععععععيعععععت العععععمعععععوارد بعععععمعععععععا  عععععتعععععوافعععععق معععععع العععععتعععععغعععععيعععععرات العععععتعععععى تعععععحعععععععدث فعععععى 

( للمرونعععة على أن عععا Morgan,etal,2002)(ث ينمعععا  نظر(Bock,etal,2012البيئعععة
 ق مع التغيرات البيئية.تعد ل أهداف ا وخطط ا بما  تواف  درة المنظمة على

( أن المرونة االستراتيحية تعكص  درة De Toni ,Tonchina,2005 ينما  رك )
المنظمععة على تغيير وخلق اسععععععععععععععتراتيحيععات جعد عدة تمكن ععا من التحرق بسععععععععععععععرععة  ين  

الطريقة التى  األسععواق المكتلفة.هناق من يضععع مف و  للمرونة االسععتراتيحية  نا  على
تدار   ا المنظمة وك لح واعع ا فى السعوق ثحيل تطبق المنظمات الرائدة ما يسعمى 
بععالمرونععة ا سععععععععععععععت ععاقيععة والتى تعنى  ععدرت ععا على تغيير البيئععة بمععا يحعل ععا تتحك  فى 
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المنععافسععععععععععععععين وفى  واعععد اللع ععةثأمععا النو  األخر فيعكص  ععدرة المنظمععة على تكييف 
 .من تغييرات فى البيئة وهو ما يسمى بمرونة رد الفعل واع ا  نا  على ما يحدث

أما من حيل المف و  ال ك سععيعتمد عليه ال احل فينظر على المرونة االسععتراتيحية 
على أن ا توجه عدارك تسععععععععى من خالله المنظمة على  نا  السعععععععيناريوهات  أو البدائل 

تغيرات البيئيةث ويلح من االسعععععععتراتيحية التى تحعل ا على عسعععععععتعداد دائ  للتعامل مع ال
خال  األبعاد المكتلفة للمرونة والتى تتمعل فى المرونة ا نتاجية والتسويقية والتمويلية 

 .ومرونة سالسل ا مداد والموارد ال شرية والمرونة التنافسية
تعد المرونة االسعععععتراتيحية أحد الدعائ  األسعععععاسعععععية ل قا  المنظمة ونموهاثوتتحسعععععد 

( تحسعععين األدا :تسعععاه  المرونة االسعععتراتيحية 1المرونة االسعععتراتيحية فيما  لى:)أهمية 
فى تحسععععععععععععين األدا  بشععععععععععععكل عا ثويلح من خال  زيادة كفا ة عملية اتكاي القرار بما 
يسععععععاعد على عيحاد الحلو  المكتلفة لكافة المشععععععا ل التى تعوق األدا ثوبالتالى تدعي  

عل للموارد المتاحة بما يساعد على عستغال  الفر   درة المنظمة على ا ستغال  األم
( تعععععدعي  الميزة 2المتعععععاحعععععة وتقليعععععل حعععععدة المكعععععاقر التى تتعرض ل عععععا المنظمعععععة.)

التنافسععععية:تسععععاعد المرونةعلى عيحاد  دائل اسععععتراتيحية تمكن المنظمة من التعامل مع 
المنظمة فى التغيرات البيئيةثوك لح سععععععرعة ا سععععععتحابة  حتياجات العمال  بما يحعل 

( األدا  3واعععععععععععععع الم ادرة لقيادة التغيرات التى تحدث وتحويل ا على ميزة تنافسعععععععععععععية.)
ا دارك :يمكن الحك  على األدا  ا دارك من خال  كفعا ة القرارات التى  ت  عتكعايها 
ومدك عنعكاسععع ا على األدا  الكلى للمنظمةثومن ت  فإن المرونة االسعععتراتيحية تسعععاعد 

ناخ ا دارك ال ك يشععععععععععععععحع على ا  دا  وا  تكار لتوليد أفكار جد دة على توفير الم
( تقليل 4تسععععععاه  فى تغيير القواعد التقليدية المت عة للتعامل مع السععععععوق والمنافسععععععين.)

 المكعععاقر:تععععد المنظمعععة نظعععامعععاص مفتوحعععا  ؤتر ويتعععاتر بعععالتغيرات البيئيعععة التى تحعععدثث
التغيرات ومعععا  نتج عن عععا من لتعععارثولكن ومن ت  ال يمكن عز  المنظمعععة عن تلعععح 
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تسععتطيع المنظمة من خال  المرونة االسععتراتيحية تقليل حدة الصععدمات التى تاتى من 
الكارج من خال   نا  السعععععيناريوهات البد لة للتعامل مع تلح الصعععععدمات)يحيىثبسعععععمة 

 (.2010وليدث
 ا  لى: عيحازها فيماعتمد ال احل على ستة أبعاد للمرونة االستراتيحيةثوالتى يمكن 

(Ionescu. V,etal,2012& Nejad, H,etal,2013& Abuzaid , Ahmad 
Nassr , 2014)                                                                                                                                             

تعرد على أن ا  درة النظا  ا نتاجى على تقدي  المنتحات ( المرونة ا نتاجية: و 1)
الحد دة التى يحتاج ا السععوقثوحتى  تحقق يلح ال د من تعد ل حح  الطا ة ا نتاجية 

 والمكزون والطرق واألساليب المستكدمة فى ا نتاج.
( المرونة التسويقية:ويقصد   ا مرونة عنا ر المزيج التسويقى بما  توافق مع مع 2)

التغير فى رغ ات العمال ثويت  يلح من خال  االسععععععععععععععتكدا  الفعا  لالسععععععععععععععتراتيحيات 
التسععععويقية سععععوا  بالدخو  على األسععععواق الحد دة أو التعد ل المسععععتمر فى األهداد فى 

 األهداد التسويقية ثوك لح محموعة األدوات التى  ت  استكدام ا لتنشيط المبيعات.
التعد ل فى نظا  الموارد ال شععرية سععوا  من حيل (مرونة الموارد ال شععرية:وتتضععمن 3)

الك  أو الكيفثحيل أن تبنى المنظمة اسععععععععتراتيحية النمو والتوسععععععععع  تطلب زيادة عدد 
العاملينثبا اافة على أن رأس الما  ال شرك ال ك تملكه المنظمة يعد األساس لكلق 

منظة من م ارات ميزة تنافسية وهو ما يعنى ارورة الحفاظ على و يانة ما تملكة ال
 و درات ويلح من خال  العد د من اآلليات معل التعل  التنظيمى وإدارة المعرفة.

( مرونة سععععالسععععل ا مداد:يحب ا عتماد على النظ  الحد عة فى عملية ا مداد بما 4)
يسععععععععععاعد على مرونة سععععععععععالسععععععععععل ا مداد معل الشععععععععععرا  فى الو ي المحددثوالتعامالت 

لشعععععععععععععرا  ث ما أن   واعد البيانات الكا عععععععععععععة بالمورد ن توفر ا لكترونية فى عمليات ا
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العد د من المعلومات التى  يمكن ا عتماد علي ا فى المفااععععععلة  ين مصععععععادر التوريد 
 ثوإختيار المصدر ال ك  توافق مع ظرود المنظمة.

( مرونة التمويل:ال تقتصعععععر مرونة التمويل على تنو  مصعععععادر التمويل فقط ثوإنما 5)
مرونععة توجيععه الموارد والتحك  فى عنععا ععععععععععععععر التكععاليف و يكععل األجور بمععا  تمتععد على

يسعععععععاعد على عحداث نو  من التوافق  ين ما تملكه المنظمة من  درات وإمكانيات وما 
 تفرزه البيئة من فر  يحب عستغالل ا أو ت د دات يحب التعامل مع ا.

ل االسععععععتراتيحية التى تمكن (المرونة التنافسععععععية:ويقصععععععد   ا القدرة على تنمية البدائ )
المنظمة من عست اق المنافسين وأخ  زما  الم ادرة بما يحعل ا فى مواع القيادة وليص 

 الت عية لألخرين.
 الحظ مما سعععععبق أن أغلب الدراسعععععات السعععععابقة ركزت على الربط  ين البيانات        

ين ا وبين المرونة الضكمة وبين دع  القرار واألدا  التنظيمى ثفى حين أغفلي الربط  
االسعععععععععععععتراتيحيةثوهوما يحاو  ال حل الحالى القيا  به ثوخا عععععععععععععة أن األبعاد المكتلفة 
للمرونة االسععععتراتيحية تمعل محاالص خصعععع ا للعد د من القرارات االسععععتراتيحية التى تحدد 
الوج ة التى تحاو  المنظمة الو و  علي ا فى ظل  يئة تتس   درجة عالية من التغير 

 يد.والتعق
 الدراسة اإلستطالعية -3

 ا  ال احل بإجرا  دراسعععععععة ا سعععععععتطالعية من أجل التعمق فى أبعاد مشعععععععكلة         
ال حل ومتغيراته ثوخا ععععععععععععععة فى  طا  األدوية ال ك يعد من القطاعات يات الطابع 
الكا .وفيما  لي عرض مكتصعععععععععر ألهداد ه ه الدراسعععععععععةثوأسعععععععععاليب جمع البيانات 

 نتائج التي تو لي علي ا.الكا ة   اثوك لح ال
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 أهداف الدراسة3/1

 عست دفي الدراسة ا ستطالعية التعرد على:
 قبيعة العمل في  طا  األدويةث و يكل المنافسة المحلية والعالمية لسوق األدوية -
 الوا ع العملي للبيانات الضكمة في شركات األدوية  -
 .شركاتلمدك عدراق المسئولين ألهمية تحليل البيانات الضكمة بالنس ة ل -
 المحددات التى تحك  عمل تحليل البيانات الضكمة -
 مدك  درة الشركات على تطبيق أبعاد المرونة االستراتيحية -
الضعععععععععععععكمة فى تفسعععععععععععععير أبعاد المرونة  دور المحددات الكا عععععععععععععة  تحليل البيانات -

 االستراتيحية
 أسلوب الدراسة االستطالعية 3/2

 ععتمد ال احل في عجرا  الدراسة ا ستطالعية على أسلوبين هما:   
 الدراسة المكتبية 3/2/1

عسععععععت دفي الدراسععععععة المكتبية جمع البيانات العانوية المرت طة بمواععععععو                
محددات تحليل ث مف و  البيانات الضعععععكمة البيانات فيما ياتي: ال حلثوتتمعل أه  ه ه

مدك تاتر أبعاد المرونة االسععععععععععتراتيحية بمحددات تحليل البيانات ث البيانات الضععععععععععكمة
 .الضكمة
اعتمد ال احل على عدة مصعععادر للحصعععو  على ه ه البياناتث كان من أهم ا        

رياتث والرسععععععائل العلميةثومن أمعلة يلح المؤلفات العلميةثوالمقاالتث والنشععععععراتث والدو 
 ماياتي:                                                
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(De Toni,Tonchina,2005, Asikhia,2009, Jafar.A,et.al,2014 , 
Koscielniak.H,Puto. A, 2015 Ibrar.Y,etal, 2016,Shahriar.A 
,et.al,2016)                                                                                                            

 المقابالت الشخصية 3/2/2         
( مقا لة مع أنماع مكتلفة من أعضععععععععععععععا  ا دارة 5 ا  ال احل بإجرا  عدد )         

العليا ومد رك  سععععععع  تكنولوجيا المعلومات فى شعععععععركات األدوية ثووج ي المقا لة بعدد 
 من األسئلة التي تغطى النقاع اآلتية:

 مدك عدراق القائمين على عدارة شركات األدوية ألهمية تحليل البيانات الضكمة -
ر المحددات الكا عععععععة  تحليل البيانات الضعععععععكمة فى التاتير على أبعاد المرونة دو  -

 االستراتيحية
 مدك ا ختالد  ين شركات األدوية من حيل تطبيق أبعاد المرونة االستراتيحية  -
 نتائج الدراسة االستطالعية 3/3

في اعععععععععو  البيانات العانوية ونتائج المقا الت الشعععععععععكصعععععععععية ثعنت ي الدراسعععععععععة        
 ا ستطالعية على ما ياتي:

تعمل شععععععععععركات فى ظل  يئة دائمة التغيير والتعقيد ثوبالتالى تحتاج على ممارسععععععععععة  -
 . افة أبعاد المرونة االستراتيحية وخا ة ما  تعلق بالسوق 

المواد الكا  التي تستكد  في ا نتاجث مما يحعل ا من  %80ا عتماد على عستيراد  -
 .عراة للتغيرات السريعة في األسعار

وجود ش ه عتفاق فيما  ين المسئولين على أهمية تحليل البيانات الضكمةثبإعت ارها  -
 أحد المدخالت  األساسية  تكاد أك  رار

ت متعددة عشعععععععتداد حدة المنافسعععععععة في السعععععععوق المحلى خا عععععععة بعد دخو  الشعععععععركا -
 الحنسية على السوق 
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أن نظ  المعلومات التقليدية ال توفر تصعععععععععععوراص كامالص لكافة التغيرات التى تؤتر على  -
عمل المنظمةثوخا عععععععععة أن هناق محموعة من البيانات غير الم يكلة التى يصععععععععععب 
التعامل مع ا من خال  نظ  المعلومات العادية معل الصعععععععور والفيد وهات وغيرها من 

 ة الكا ة بالبياناتاألوعي
وجود محموعة من التحديات التى تواجه  ععععععععععناعة األدوية فى مصععععععععععر من ا توقيع  -

( ث TREPSمصعععععععععععر على عتفاقية حماية الملكية الفكرية والتي يطلق علي ا التري ص )
والتي ترتب علي ا حماية  را ات ا خترا  لفترة تصععععل على عشععععرين عاماثمما أدك على 

ة المسععععععتحدتةثبا اععععععافة على ظ ور بعض ا شععععععاعات عن عد  ارتفا  أسعععععععار األدوي
 فعالية الدوا  المصر .

ك من شععععركات األدوية المصععععرية في التصععععنيف العالمي ألعلى أعد  عدراج  •
ثمرت ة على أسعععععاس ا  راداتثوهو ما يعطى مؤشعععععرا ( شعععععركة على مسعععععتوك العال 20)

 المصرية. نكفاض القدرة التنافسية لشركات األدوية 
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 (2جدول )                            
 شركة على مستوى العالم حسب اإليرادات 20أول  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
على الرغ  من ع تنا  غالبية القائمين على عدارة شععععععععععععععركات األدوية باهمية تحليل  -

الوا ع العملى يشير على  صور فى تحليل البيانات الضكمة البيانات الضكمة ثعال أن 
ثويرجع يلح غال ا على اعععععععععععععف كفا ة العاملين فى ه ا المحا  ثبا اععععععععععععافة على أن 

1 Pfizer $58,523 
2 Novartis $44,420 
3 Merck & Co. $39,811 
4 Sanofi $37,403 
5 GlaxoSmithKline $36,156 
6 AstraZeneca $32,515 
7 Johnson & Johnson $22,396 
8 Eli Lilly & Co. $21,685 
9 Abbott Laboratories $19,894 
10 Bristol-Myers Squibb $19,484 
11 Teva $16,121 
12 Takeda Pharma $14,829 
13 Bayer Schering $14,485 
14 Boehringer-Ingelheim $12,883 
15 Astellas $11,161 
16 Daiichi-Sankyo $10,794 
17 EISAI $8,542 

18 Otsuka 
Pharmaceutical $8,440 

19 Gilead Sciences $7,390 
20 Mylan $5,404 

Source:www.contract pharma.com 
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معظ  شعععركات األدوية المصعععرية تعمل بمنطق رد الفعل لما تقو  به الشعععركات متعددة 
 الحنسية

دات تحليل البيانات وجود شعععععععععع ه عتفاق فيما  ين المسععععععععععتقصععععععععععى من   على أن محد -
الضكمة تمتلح تاتيراص م اشرصاص على كيفية ممارسة األبعاد المكتلفة للمرونة االستراتيحية 

 ثوخا ة المحددات التكنولوجية وال شرية
 مشكلة البحث -4

من خال  مراجعة الدراسععععععععات السععععععععابقة في محا  تحليل البيانات الضععععععععكمةث         
با اافة على نتائج الدراسة ا ستطالعية يمكن القو  بان مشكلة ال حل تتحسد في " 
 صععععععور في  درة نظ  المعلومات  المتاحة الحالية على توفير رؤية شععععععاملة ووااععععععحة 

التى تعمل في ا شععععععععععركات  -التغير والتعقيد والتى تتسعععععععععع   درجة عالية من -عن البيئة
األدوية بما  دع  تطبيق أبعاد المرونة االسعععععععععتراتيحيةثث با اعععععععععافة على عد  واعععععععععو  
العال ة  ين محددات تحليل البيانات الضععكمة وبين أبعاد المرونة االسععتراتيحيةث وبنا  

 على يلح يمكن  ياغة مشكلة ال حل من خال  التساؤالت التالية:
معا معدك عدراق أعضعععععععععععععععا  ا دارة العليعا والقعائمين على تكنولوجيعا المعلومعات فى  -1

 شركات األدوية محل الدراسة ألهمية تحليل البيانات الضكمة؟وما مدك عختالد يلح 
 باختالد الكصائت الديموجرافية ل  ه الشركات )ملكية الشركةثحح  الشركة(؟

يا والقائمين على تكنولوجيا المعلومات فى أعضا  ا دارة العلهل تكتلف ادرا ات  -2
لمحددات تحليل البيانات الضعععععععععععكمة الكصعععععععععععائت  شعععععععععععركات األدوية محل الدراسعععععععععععة

 الديموجرافية ل  ه الشركات )ملكية الشركةثحح  الشركة(؟
معا معدك عدراق أعضعععععععععععععععا  ا دارة العليععا والقععائمين على تكنولوجيععا المعلومعات فى  -3

 ألهمية المرونة االسعععععععتراتيحية؟وما مدك عختالد يلح  شعععععععركات األدوية محل الدراسعععععععة
 باختالد الكصائت الديموجرافية ل  ه الشركات )ملكية الشركةثحح  الشركة(؟
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ما هى قبيعة  العال ة  ين محددات تحليل البيانات الضععكمة وبين أبعاد المرونة  -4
 ا ستراتيحية ؟

 أهداف البحث -5
ي التعرد على تععاتير محععددات تحليععل البيععانععات  تمعععل ال ععدد العععا  لل حععل ف       

الضعععععكمة على أبعاد المرونة االسعععععتراتيحية فى شعععععركات  عععععناعة األدوية في مصعععععرث 
 وعلى وجه التحد د   دد ال حل الحالي على ما ياتي:

 مدك عدراق أعضععععا  ا دارة العليا والقائمين على تكنولوجيا المعلومات التحقق من -1
مع مراعاة الفروق  ألهمية تحليل البيانات الضععععععععععععععكمة  ةفي  طا   ععععععععععععععناعة األدوي

 الموجودة  ين تلح الشركات من حيل )ملكية الشركةثحح  الشركة(
معرفة أه  محددات تحليل البيانات الضعععععكمة ومدك اختالد الشعععععركات فى يلح  -2 

 من حيل الكصائت الديموجرافية  )ملكية الشركةثحح  الشركة(
 عضععععا  ا دارة العليا والقائمين على تكنولوجيا المعلوماتمدك عدراق أ  التحقق من -3

مع مراعاة الفروق الموجودة  ألهمية المرونة االسعععععتراتيحية  في  طا   عععععناعة األدوية
  ين تلح الشركات من حيل )ملكية الشركةثحح  الشركة(

التعرد على تعععاتير محعععددات تحليعععل البيعععانعععات الضععععععععععععععكمعععة على أبععععاد المرونعععة  -4
حية ثحتى  تسععععععنى الو ود على األهمية النسععععععبية لتلح المحددات من حيل االسععععععتراتي

  درة كل من ا على تفسير الت ا ن فى أبعاد المرونة االستراتيحية
 أهمية البحث-6

 يستمد ال حل أهميته من خال  ما ياتي :
 ثيساعد في توفير مؤشرات عن ار م كر عن الفر  والت د دات المتاحة في البيئة -1

  ت التي تعمل في محا   ناعة األدوية.للشركا
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تدعي   درة الشعععععععركات على المنافسعععععععة ومن ت  زيادة عحتماالت بقائ ا في السعععععععوق   -2
 في حالة تحليل البيانات الضكمة

تدع  تطبيق أبعاد المرونة االسععععععتراتيحية على أسععععععص مواععععععوعية ورؤية شععععععاملةث  -3
 وبالتالى زيادة عحتما  نحاح ا.

ن  درة الشركة على سرعة االستحابة الحتياجات العمال  خا ة تساعد في تحسي -4
 مع اشتداد حدة المنافسة وتسار  وتيرة التغير التكنولوجي. 

تساعد الدراسة المسئولين عن  ناعة الدوا  في مصر في  ياغة االستراتيحية  -5
 العامة التي تساه  في نمو الصادرات المصرية من الدوا .

تصعععور لكيفية تطبيق محددات تحليل البيانات الضعععكمة في المسعععاعدة في واعععع  - 
 الشركات بما يضمن نحا  ه ه الشركات في تطبيق أبعاد المرونة االستراتيحية 

 فروض البحث -7
في او  العرض السا ق لمواو  ال حل وأهميت ا واألهداد التي يسعى على تحقيق اث   

يسعى ال حل على التحقق من اث ويلح على أمكن التو ل على محموعة من الفروض التى 
 الوجه اآلتي:

ال توجد فروق معنوية  ين عتحاهات المستقصى من   في شركات األدوية نحو أهمية  -1
تحليل البيانات الضععععععععععععكمة بإختالد الكصععععععععععععائت الديموجرافية ل  ه الشععععععععععععركات )ملكية 

 الشركةثحح  الشركة(
المسععععععععتقصععععععععى من   في شععععععععركات األدوية نحو محددات ال  وجد تما ز  ين اتحاهات  -2

تحليل البيانات الضععععععععععععكمة بإختالد الكصععععععععععععائت الديموجرافية ل  ه الشععععععععععععركات )ملكية 
 الشركةثحح  الشركة(

ال توجد فروق معنوية  ين عتحاهات المستقصى من   في شركات األدوية نحو أهمية  -3
ة ل عع ه الشعععععععععععععركعات )ملكيعة المرونعة االسعععععععععععععتراتيحيععة بعإختالد الكصعععععععععععععععائت العديموجرافيعع

 الشركةثحح  الشركة(
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ال توجد عال ة يات داللة عحصعععععععععععائية  ين محددات تحليل البيانات الضعععععععععععكمة وبين  -4
 أبعاد المرونة ا ستراتيحية ماخوية بصورة عجمالية ولكل بعد على حده

 منهجية البحث -8
 أسلوب البحث8/1

ت ارات النظرية والتى تربط  ين يقو  ال حل على تالتة ععت ارات أسععععععععاسععععععععية وهى: ا ع
مواو  ال حل والنظريات التى تناولي ه ا المواو  ثوفى ه ا ا قار  وجد من حين 
للتفكير هما: من ج ا سعععععتن اع وا سعععععتقرا ثوفيما  تعلق بمواعععععو  ال حلث فإن ال احل 
ععتمد على من ج ا سعععععععتن اع وال ك يحاو  التا د من محموعة من ا فترااعععععععات التى 

  شععععععكل عال ات أو عختالفات ت  عسععععععتن اق ا من النظريات التى تناولي مواععععععو  تاخ
محددات تحليل البيانات الضعععكمة.أما فيما  تعلق با عت ار العانى فيرت ط با عت ارات 
المعرفية أو قريقة الحصعععععععو  على المعرفة والتى تاخ  أحد األشعععععععكا  العالتة التالية : 

والتى تتناسعععععععععب أ عر مع  positivismحالى وهو األو  وال ك  تناسعععععععععب مع ال حل ال
ال حوث الكمية التى تعتمد على ا ستقصا   ت ات أو نفى فروض معينةثأما الطريقة 

والتى تتناسعععب مع ال حوث الكيفية التى تحاو  ا سعععتكشعععاد   interpretivismالعانية
طريقة الحد دة ومحاولة واععععع تفسععععير لما يحدث وبنا  نظرية وفقا ل لحث  ينما ت بنى ال

على محععاولععة الحمع  ين الطريقتين السعععععععععععععععابقتيين. تنععاو  ا عت ععار العععالععل ا عت ععارات 
الوجودية والتى تتعلق بطريقة النظر على الظاهرة أو مواعععععععععععععو  ال حل هل هى واحدة 
ومتفق علي عععا أ  أن عععا تكتلف من مكعععان آلخر ثأمععا من حيعععل مععدك مال مععة أحععده  

 رك أن الطريقة األولى هى األنسب والتى تعتبر أن العل  لل حل الحاليث فإن ال احل 
حقيقة متفق علي ا وه ا ما  تناسععععععععععب مع قبيعة الدراسععععععععععات الكمية كما هو الحا  فى 
مواععو  ال حل ويلح من خال  تحميع البيانات  واسععطة ا سععتقصععا  وتحليل ا  ت ات 

 أو نفى فروض ال حل.
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 المتغيرات والقياس8/2
 بحثمتغيرات ال8/2/1

في اععو  مشععكلة وتسععاؤالت ال حل وأهدافه وفرواععهث فإن ال حل  تضععممن          
 المتغيرات التالية: 

المتغيرات المسعععععععععععععتقلة والتى تتمعل فى محددات تحليل البيانات الضعععععععععععععكمة )  ▪
 التكنولوجيةثا داريةثال شريةثاستراتيحية( 

 المتغير التابع :وال ك  تمعل فى أبعاد المرونة االستراتيحية ▪
 المتغيرات الديموجرافية للشركات) ملكية الشركةثحح  الشركة( ▪
تغيرات ال حلثوال ك يحتوك على أربعة ( العال ة  ين م1 واععععععععععععععح الشععععععععععععععكل ر   )  

 فروض يحاو  ال حل التا د من مدك  حت ا.
 أساليب القياس8/2/2
( يشير على عد  1مقياس ليكرت: المتدرج من خمص نقاع ثحيل أن الر   ) ▪

( يشععععععععععععععير على الموافقة التامةثويلح لقياس أهمية تحليل 5الموافقة التامةث ينما الر   )
     ات تحليل البيانات الضععععععععععكمةثأهمية المرونة االسععععععععععتراتيحيةالبيانات الضععععععععععكمةثمحدد

Roden,etal,2017,Akter.S,etal,2016,Davenport, T.H,2014  
Asikhia, O,2009).                                                 

مقياس الكصعععععععععائت الديموجرافية : ويلح من خال  محموعة من األسعععععععععئلة  ▪
ة العنائية لقياس ملكية الشععععععععععركةثوك لح محموعة من بات البد لالمغلقة يات ا سععععععععععتحا

 .San)ا سععتحابات البد لة العالتية لقياس حح  الشععركة معبرصاص عنه بحح  رأس الما  
O. T.,& Heng T. B.2011)  
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 المتغيرات المستقلة

 

مححدحححتدات تححدححلححيححح  
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 الجنسية(
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 نموذج وصفى لمتغيرات التراسة



 

   
   16/4/2019 النشرقبول تاريخ       احمد محمود محمد النقيرة محددات تحليل البيانات الضخمة وأثرها علي المرونة    

 529                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 
 
 مجتمع البحث   8/3

 يشتمل محتمع ال حل على جميع أعضا  ا دارة العليا ومد رتكنولوج    
 مجتمع البحث   8/3

يشعتمل محتمع ال حل على جميع أعضعا  ا دارة العليا ومد رك  سع  تكنولوجيا        
المعلومات فى الشعركات التي تعمل في محا   عناعة األدوية في مصعر والتي يصعل 

( شعععععععععععركة متعددة 15( شعععععععععععركة  طا  خا ثو) 41( شعععععععععععركةث من ا ) 5عددها على)
 (.2017الحنسية  )الح از المركز  للتعبئة العامة وا حصا  ث

 أسلوب الحصر الشامل8/3/1
فإن ال احل ععتمد على أسععععععععلو  الحصععععععععر  ثنظراص لمحدودية حح  محتمع ال حل     

ح  ال حلثومن ت  يصعععع  الشععععامل في دراسععععة جميع المفردات التي يشععععتمل علي ا محتمع
أعضعععا  ا دارة العليا ومد رك  سععع  تكنولوجيا المعلومات في شعععركات  عععناعة األدوية 

عضعععو  طا    32مفردة )  483في مصعععره  المسعععت دفين من ال حل وال الغ عدده  
عضعععومتعدد الحنسعععية( ث ما  لغي نسععع ة القوائ  الصعععالحة للتحليل حوالى  157خا ث
للتحليل ويلح بعد عسعععت عاد القوائ    ائمة  عععالحة 427وهو ما يعنى وجود  88.40%

 (. 3للتحليل ) انظر الحدو  ر   الغير  الحة 
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 تم إختيار قطاع صناعة األدوية في مصر دون باقي القطاعات لألسباب اآلتية:
يعععد  طععا  األدويععة من القطععاعععات االسععععععععععععععتراتيحيععة ال ععامععةثحيععل تحععاوزت حح   •

 ̋مصععععنعاص  70مليار جنيهثبا اععععافة على نحو  20ا سععععتعمارات في ه ا القطا  حوالي 
تحي ا نشععععععععا  ثمما  نعكص م اشععععععععرة على توفير عشععععععععرات اآلالد من فر   ˝جد داص 

 . ( 201العملثوتوفير عدة مليارات من العمالت الصع ة)عتحاد الصناعات المصريةث
يعد  طا   ععععععععععععععناعة األدوية من القطاعات التى تحظى  درجة عالية من  •

 %90معد  ع تفا  السوق المصر  من الدوا  المحلى على حوالي النمو ثحيل يصل 
 مليون جنيه على حوالي مليار جنية 300ثومن المسعععت دد رفع معد  الصعععادرات من 

 (.2015ث)غرفة  ناعة األدوية
من المواد الكا  التي تسععععععععععتكد  في ا نتاجثمما  رفع تكلفة  %80عسععععععععععتيراد  •

ألمريكية ودو  أوربا تلحا على عسعععععتيراد الكامات ا نتاجثفي حين أن الواليات المتحدة ا
 درة عالية على  –ال ند والصعععين  –الدوائية من الصعععين وال ندثحيل أتبتي كل من ما 

عنتاج تلح الكامات بحودة عالية وباسععععععععار جيدة ثلكن في مصعععععععر ال تقبل الشعععععععركات 

  (3جدول رقم )
نسبة الردود على االستقصا  

اإلجمالى  العدد بيان
 

 النسبة
 متعدد الجنس ة   ا  خا 

عدارة 
 عل ا

مد ر عا  
 IT س  

عدارة 
 عل ا

مد ر عا  
 IT س  

 %100 483 15 142 41 285 القوائ  الموزعة
 %7.03 34 2 13 7 12  وائ  ل  ترد

القوائ  غ ر المست ملة 
 )عستجا ة جزئ ة(

8 5   3 22 4.55% 

 %88.40 427 10 123 29 5 2 القوائ  ال الحة للتحل  
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عرها على عنتاج الكامات الدوائية ألن تكلفت ا ا  تصعععععععععععععععادية لن تتناسعععععععععععععععب مع سعععععععععععععع
الن ائيثوإن كاني هناق شععععركة النصععععر للكامات الدوائية وهى أو  مصععععنع ت  عنشععععاؤه 

 (. 201في الستينات  نتاج الكامات الدوائية )وزارة التحارة والصناعةث
يعد  طا  األدوية من القطاعات الحساسة التي تعتمد في المقا  األو  على  •

قيقعععه عيا معععا قبق تحليعععل البيعععانعععات ا  تكعععار والتقعععد  التكنولوجيث وهو معععا يمكن تح
 الضكمة بشكل  حيح.

 أساليب تجميع البيانات 8/4
ت  جمع البيانات األولية من خال  االسعععتقصعععا ثوت  تصعععمي  القائمة  بحيل           

تكون موج ه ومحددة ال دد ثأك تندرج تحي نو  القوائ  الموج ة والمحددة الغرض 
ثتصعععنف أسعععئلة القائمة على أن ا من األسعععئلة يات ثوتحتوك القائمة على أربعة أسعععئلة 

ا سعععععععتحابات المحددة سعععععععلفا .تعتبر غالبية البيانات من النو  يو الفوا عععععععل مع وجود 
عدد محدود من البيانات يات الطبيعة الو ععععععععععفية أو األسععععععععععمية ثوفيما  لى تواععععععععععيح 

 األجزا  التى تضمنت ا القائمة:
المسعععععععتقصعععععععى من   في شعععععععركات األدوية ألهمية معرفة مسعععععععتوك عدراق : الجز  األول 

( حيل يعبر 5( على )1تحليل البيانات الضععععععععععععععكمة ث ويلح على مقياس متدرج من )
 ( على موافق تماماص.5( على غير موافق على تماماصثوالر   )1الر   )

ويتضععععععععععععععمن األسععععععععععععععئلة الموج ة للتعرد على محددات تحليل البيانات :الجز  الثانى
( على غير 1( حيل يعبر الر   )5( على )1مقياس متدرج من )الضعععكمة ويلح على 

 ( على موافق تماماص.5موافق على تماماصثوالر   )
ويتضمن األسئلة الموج ة للتعرد على أبعاد المرونة االستراتيحية ويلح :الجز  الثالث

( على غير موافق على 1( حيعععل يعبر الر   )5( على )1على مقيعععاس متعععدرج من )
 ( على موافق تماماص.5لر   )تماماصثوا



 

   
   16/4/2019 النشرقبول تاريخ       احمد محمود محمد النقيرة محددات تحليل البيانات الضخمة وأثرها علي المرونة    

 532                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 تعلق بمحموعة البيانات الو عععععععععفية الكا عععععععععة بشعععععععععركات األدوية والتى  :الجز  الرابع
 عن ا بحح  رأس الما  المدفو  .̋ فى ملكية الشركةثوحح  الشركة معبراص تتمعل 

 األساليب اإلحصائية ألغراض التحليل واختبار الفروض  -9
في اعععو  قبيعة وأنوا  البيانات والمتغيرات وقرق القياس وألغراض التحليل فإن         

ال احل اعتمد على محموعة من األساليب ا حصائية لتحليل  يانات ا ستقصا  وإخت ار 
 ( :2007عدريصث &Aker,et.al,2011الفروض  وهى)

ممعلة في الوسعععط الحسعععا ي) كمقياس للنزعة  سخخاليب اإلحصخخائية الوصخخ ية:األ ▪
المركزية( وا نحراد المعيار  ) كمقياس للتشعععععععععععععتي ( ثويلح لمعرفة مدك االختالد فى 

أهمية تحليل اتحاهات المسععععععععتقصععععععععى من   فى شععععععععركات األدوية العاملة فى مصععععععععر نحو 
 ثأبعاد المرونة االستراتيحية.البيانات الضكمة ثمحددات تحليل البيانات الضكمة 

ويلح بغرض التحقق من درجة ا عتمادية والع ات  أسخخخخلوب معامل االرتباف ألفا: ▪
في المقا يص المسععتكدمة ثوت  عختيار ه ا األسععلو  من  ين أسععاليب التحليل ويلح لقدرته 

 على قياس درجة ا تساق الداخلي  ين المحتويات المتعددة للمقياس المستكد .
ة ويلعععح بغرض التحقق من درجعععأسخخخخخخخخخلوب تحليخخل العوامخخل)التحليخخل العخخاملى(: ▪

الصععععععالحية للمحموعات المكتلفة من المتغيرات المسععععععتكدمة في ال حل ثويلح من خال  
الكشعععععععععععععف عن األبعاد الحقيقية لكل محموعة من المتغيرات ومقارنت ا بالم اد  التي ت  
عفتراا ا عند تصمي  المقياسث با اافة على  تكفيض البيانات ويلح من خال  عست عاد 

رجعععة عرت عععاع اععععععععععععععيفعععة   عععا ي المتغيرات األخرك في نفص المتغيرات التي تكون يات د
 المحموعة.

عدد: ▪ باف المت ويلععح للتحقق من نو  و وة العال ععة  ين  أسخخخخخخخخخلوب اإلنحدار واإلرت
 ( والععمععتععغععيععرات الععمسعععععععععععععععتععقععلعععععععة أبععععععععععاد الععمععرونعععععععة االسعععععععععععععععتععراتععيععحععيعععععععةالععمععتععغععيععر الععتعععععععابععع  )

المسعععععععتقلة أ عر )محددات تحليل البيانات الضعععععععكمة(ث وك لح  يان أك من ه ه المتغيرات 
 ًص لسلوق المتغير التابع.̋تفسيرا
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 Discriminant Analysisأسلوب تحليل التمايز   ▪
يعتبر أسلو  تحليل التما ز لمحموعتين أو المتعدد من أ عر أساليب تحليل المتغيرات 
اسععععععععتكداما ث ويلح لما  تمتع به ه ا االسععععععععلو  من خصععععععععائت متعددة تكد  أغراض 

يسعععععععععععععععاعد على اخت ار التما ز الحوهر   ين عدد من المحموعات أو التحليل ث ف و 
األفراد أو األشعععععيا  )شعععععركات المنتحات العالمات منتج معين( ت  تحد دها مسععععع قا  بل 
التحليل ويلح على أسععععععععاس بعض المتغيرات المسععععععععتقلة )خصععععععععائت ديموجرافية ث او 

المحموعات على  اتحاهات ....وما شعععابه يلح( كما يسعععاعد على التنبؤ بعضعععوية ه ه
 ( .2007أساس المتغيرات المستقلة التي يطلق علي ا المتغيرات التنبؤية)عدريص ث

 واعععععتععععمعععععععد العععع عععععععاحعععععععل عععععلععععى  أسعععععععععععععععععلععععو  تععععحععععلععععيعععععععل الععععتععععمعععععععا ععععز لععععمععععحععععمععععوعععععتععععيععععن 
Two-group Discriminant Analysis   للتمييز  ين شععععععركات األدوية الكا ععععععة

ألهمية تحليل البيانات ومتعددة الحنسعععية على أسعععاس درجة عدراق المسعععتقصعععى من    
 الضكمة .

 Multiple Discriminant عع لععح ت  اسععععععععععععععتكععدا  أسععععععععععععععلو  تحليععل التمععا ز المتعععدد
Analysis   للتمييز  ين شعععععركات األدوية الكااععععععة للدراسعععععة من حيل الحح  ) بيرة

ومتوسعععطة و عععغيرة ( على أسعععاس مدك  عدراق المسعععتقصعععى من    في تلح الشعععركات 
 الضكمة ثمحددات تحليل البيانات الضكمة. ألهمية تحليل البيانات

 اختبار الفروض من خالل اإلختبارات اآلتية: تم
المصعععععععععععععاحبين ألسعععععععععععععلو  تحليل  Chi-Square,Wilk's Lambdaاخت ار  ▪

التما ز المتعدد بغرض اخت ار الفرض األو  العاني  ويلح للتمييز  ين خصعععععععععععععععائت 
حح  الشعععركة (على أسعععاس أهمية تحليل  –شعععركات األدوية محل الدراسعععة)نو  الملكية 

 البيانات الضكمة ثمحددات تحليل البيانات الضكمة.
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ل ا نحدار المتعددث ( المصععععععععاح ة ألسععععععععلو  تحليF test(ث د)T testت) ▪
حيععل يسععععععععععععععتكععد  )د( للتحقق من العال ععة المعنويععة لمعععادلععة ا نحععدارث وت  عخت ععار 

( ويلح  خت ار معنوية 2-عخت ار)ت(  درجات حرية)ن معامالت ا نحدار من خال 
 ععل متغير مسععععععععععععععتقععل على حععده )أك تواععععععععععععععيح مععدك  ععدرة كععل متغير من المتغيرات 

المرونة  -ات الضععععععععكمة  في تفسععععععععير المتغير التابعمحددات تحليل البيان -المسععععععععتقلة
 االستراتيحية( 

 حدود البحث -10
 :ما يليتتمثل حدود البحث في     

 طعععا  األدويعععة دون غيره من القطعععاععععات األخركث ويلعععح ألنعععه أحعععد القطعععاععععات  -
ا سععععتراتيحية التي تتمتع بمنافسععععة عاليةث با اععععافة على األسعععع ا  التي ت  تواععععيح ا 

 عراض محتمع ال حل.عند عست
الشععععععركات التى تعمل فى محا  التصععععععنيع فقط وإسععععععت عاد الشععععععركات التى تعمل فى  -

 التسويق.
عسعععععععععت عاد شعععععععععركات األدوية التابعة للقطا  العا  ألن ا مازالي تعمل من خال  نظ   -

 معلومات تقليدية.
تراتيحية تحليل البيانات الضكمة من منظور تنظيمى  ركز على تعزيز المرونة ا س -

 وليص من منظور تكنولوجى  ركز على األنشطة المكتلفة لتحليل البيانات الضكمة.
 تقييم اإلعتمادية والصالحية  -11
تمعلي الكطوة األولى في عملية تحليل البيانات األولية الكا عععععععة    ا ال حل في     

تقيي  ا عتمادية والصعععععالحية للمقا يص المسعععععتكدمة في ال حل ث وال دد من يلح هو 
تقليل أخطا  القياس العشععععععععععععععوائية وزيادة درجة الع ات في المقا يص المسععععععععععععععتكدمة في 

 يص يمكن ا عتماد علي ا بشكل كبير. ال حل ث با اافة على التو ل على مقا 
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  Reliabilityتقييم اإلعتمادية   11/1
للتا د من درجة ا عتمادية في المقا يص المسعععععععتكدمة في ال حل الحالي ت  عسعععععععتكدا  

بإعت اره أ عر  Alpha Correlation Coefficientأسععععععععععععععلو  معامل ا رت اع ألفا 
رجة التناسعععععععععععق الداخلي  ين محتويات أو أسعععععععععععاليب تحليل ا عتمادية داللة في تقيي  د

 نود المقياس للبنية األساسية المطلو  قياس ا وليص شيئاص لخرث ووفقاص للم اد  العامة 
لتنمية وإخت ار المقا يص في ال حوث ا جتماعية  فقد تقرر عسععععععععععععععت عاد أ  متغير من 

لي  ينه المتغيرات الكااععععععععععععة  خت ار العقة وال   يحصعععععععععععل على معامل عرت اع عجما
 30أ ل من  Item Total Correlationوبين المتغيرات األخرك في نفص المقياس 

وت ات المقياس هوتحقيق ا تسععععاق الداخلي  ين ع اراته والمقياس العا ي يعطى نفص ,
النتائج عيا ما  اس نفص الشعععر مرات متتالية ث وبإسعععتكدا  نفص محموعة المسعععتقصعععى 

تناو  درجة ا تسعععععععععععاق الداخلي في كافة المقا يص  ( .وفيما  لي2007من   ) عدريصث
 المستكدمة فى ال حل. 

وفي اعععععععععو  ما سعععععععععبق ت  تطبيق أسعععععععععلو  معامل االرت اع ألفا على كل من   
مقياس عدراق أهمية البيانات الضععععععكمة ثمحددات البيانات الضععععععكمة ث وأبعاد المرونة 

ولكل محموعة  نود االسععععععععععععععتراتيحية ث ويلح بصععععععععععععععورة عجمالية للمقياس الواحد ككل 
)متغيرات (من المحموعععات التي  تكون من ععا كععل مقيععاس على حععدة ث كمععا ت  فحت  
معامالت االرت اع لحميع المتغيرات التي  تكون من ا كل مقياس ث وك لح معامالت 
ألفا لكل مقياس عجمالي ثولكل محموعة من المحموعات التي  تكون من ا على حدة 

 ( درجة االتساق الداخلي فى مقا يص ال حلث كما  لي :4ث حيل تبين نتائج جدو )
بالنس ة لمقياس أهمية البيانات الضكمة فقد أظ رت النتائج  أن معامل ألفا للمقياس  (أ)

ث وهو مؤشر لدرجة عالية من االعتمادية ث حيل عن الحدود المقبولة  %81 كل مقبو  
ويات ا عتمادية المستكدمة ويلح وفقا لمست %80على  %0 لمعامل ألفا  تراو  ما  ين 
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( ث ما تمكني جميع  متغيرات أهمية المرونة 2012في العلو  ا جتماعية ) عدريصث
 (.0.3االستراتيحية من مقا لة المعيار ال   سبق تحد ده )معامالت االرت اع أعلى من 

أظ رت النتائج أن معامل ألفا لمقياس محددات البيانات الضكمة ككل حوالي  (ب)
وهو مؤشر على درجة عالية من ا عتمادية  ث ولكن بفحت معامالت ا رت اع  89%

ا جمالية لكل متغير من متغيرات  محددات البيانات الضكمة تبين أن هناق ستة 
ثول لح تقرر عست عادها من   0.30متغيرات معامالت ا رت اع  الكا ة   ا أ ل من 

يرات مقياس محددات البيانات الضكمة المقياس السا ق  ليص ح العدد االجمالي لمتغ
 متغير . 50متغير  دال من  44

و بعد تعد ل المقياس ت   تطبيق أسلو  االرت اع ألفا مرة تانية ثو د عرتفع معامل    
هو بشكل عا  مؤشر لدرجة عالية من %91على  %89ألفا للمقياس ككل من 

 االعتمادية.
أبعاد المرونة االسععععععععععععععتراتيحية  ككل  ما أظ رت النتائج أن معامل ألفا لمقياس  (ج)

% وهو مؤشععععععععععععععر لدرجة عالية من ا عتماديةث ولكن بفحت معامالت  84حوالي  
ا رت اع ا جمالية لكل بعد من أبعاد المرونة االسعععععععتراتيحية ث تبين أن  هناق خمسعععععععة 

ث ول لح تقرر عسععععععت عاده  من  0.3متغيرات معامالت ا رت اع الكا ععععععة   ا أ ل من 
متغيراص  دال  25ثوبالتالى أ عععععععععععععع ح عدد المتغيرات التي  تكون من ا المقياس  المقياس

متغيراص.وبعد تعد ل المقياس ت  تطبيق أسععععععععععععععلو  معامل عرت اع ألفا مرة تانية  30من 
ث  وهو مؤشععععععععععععععر على درجة  %87على  %84ثمما أدك على عرتفا  معامل ألفا من 

 عالية من ا عتمادية  .
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 (4جدو  )

 
  Validity Assessmentقييم صدق المقاييس ت 11/2

مقياس أهمية البيانات  -حتى  تسععععععنى تقيي   ععععععدق المقا يص المسععععععتكدمة فى ال حل 
ومن  -الضععععععكمة ثمقياس محددات البيانات الضععععععكمةثمقياس المرونة االسععععععتراتيحية 

خر آأجل التا د من أن ه ه المقا يص تقيص المفا ي  المفترض قياسععععععععع ا وليص شعععععععععيئا 
ثويلح لتفادك حدوث أخطا  القياس المنتظمة والعشععععععععععععععوائيةثوبنا  عليه  ا  ال احل 

 بإستكدا  أ عر من قريقة ويلح على النحو التالى:

تقييم درجة االتساق الداخلي بين محتويات المقاييس المستخدمة في البح   
 (.Reliability Analysisباستخدام معامل االرتبا  ألفا)مخرجات تحليل الثبات 

 المتغيرات م
 المحاولة الثانية المحاولة األولي

عدد 
 العبارات

 معامل ألفا عدد العبارات معامل ألفا

 مقياس أهمية البيانات ال خمة
 - - .81 8 مقياس أهمية المرونة االستراتيجية

 مقياس محددات البيانات ال خمة
  %89  1  0.8 19 محددات إدارية 1
 %95 11 0.91 12 محددات ت نولوجية 2
 %89 13 0.89 15 محددات بشرية 3
 .%90 4 .90 4 محددات استراتيجية 4

 %91 44 0.89 50 المقياس اإلجمالي
 مقياس المرونة االستراتيجية

 .85 4 .84 5 مرونة ا نتاج 1
 .84 4 .82 5 مرونة التسو ق 2
 .87 4 .79 5 مرونة موارد  شر ة 3
 .81 3 .81 3 مرونة تور د 4
 .89 3 .89 3 مرونة التمو   5
 .91 4 .83   مرونة تنافس ة 6
 . 8 3 . 8 3 المرونة  ش   عا  7

 %87 25 %84 30 المق اس ا جمالي
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 Face Validityالتأ د من الصدق الظاهرى   11/2/1
ق قا ل  ه الطريقة  ا  ال احل بالمراجعة الدقيقة لكافة  نود المقا يص المسعععععععععتكدمة     

والتى تحتوك علي ا  ائمة ا ستقصا  ثبا اافة على عرض ه ه المقا يص فى ال حلث 
على بعض األ عععاديميين   عععدا  وج عععة نظره  في عععا ثوبنعععا  عليعععه ت  عجرا  ععععدد من 

 التعد الت فى بعض  نود ه ه المقا يص.
 Content Validityالتأ د من صدق المحتوى   11/2/2
 ا  ال احل بمحموعة من الكطوات من أجل التا د من  عععععععععععععععدق المحتوك والتى     

 (:Drost,2011;Bhattacherjee,2012;Aaker et.al.,2011تتمعل فيما  لى)
 القيا   تحد د وتعريف البنود المكتلفة لكل مقياس بشكل د يق. 
ة مراجعة الدراسععععات السععععابقة التى أجريي فى محا  تحليل البيانات الضععععكم ▪

 بما يساعد على تنمية المقا يص المكتلفة.
عجرا  دراسعععععة عسعععععتطالعية على بعض الشعععععركاتث بما يسعععععاعد على التحد د  ▪

 الد يق لمتغيرات ال حل.
الحر  على وجود سععععععععععععععؤا  مفتو  فى ن ععايععة كععل مقيععاس  حتمععا  وجود  ▪

متغيرات أخرك يمكن عاععععععععععععافت ا من  بل المسععععععععععععتقصععععععععععععى من  ثويلح  واععععععععععععع ع ارة 
 حدد من فضلح(.)أخرك......

ت  عرض  ائمة ا سعععتقصعععا  على محموعة من المحكمين من أعضعععا  هيئة  ▪
التدريص فى محا  التكصععععععععععععععت   دا  وج ة نظره  فى محتويات اثوهو األمر ال ك 

 ترتب عليه عجرا  بعض التعد الت فى محتويات المقا يص.
 ويلح بعراعععععع ا على بعض مفردات ̋̋ت  عخت ار  ائمة ا سععععععتقصععععععا  ميدانيا ▪

محتمع ال حلثحيل ت  ع الغ المسععععععععععععععتقصععععععععععععععى من   بان ال دد من ه ا ا جرا  هو 



 

   
   16/4/2019 النشرقبول تاريخ       احمد محمود محمد النقيرة محددات تحليل البيانات الضخمة وأثرها علي المرونة    

 539                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

عخت ار القائمة حتى ال  ترددوا فى يكر أك مالحظات أو كتابة أك تعليقات تفيد فى 
 التصمي  الن ائى للقائمة.

 Construct Validityالتأ د من صدق المفهوم أو البنية األساسية  11/2/3
كعععععععدا  أسععععععععععععععلو  التحليعععععععل الععععععععاملى التفسععععععععععععععيرك أو  عععععععا  ال عععععععاحعععععععل بعععععععإسععععععععععععععت     

ثويعد ه ا األسععععععععععععلو   Exploratory Factor Analysis(EFA)ا سععععععععععععتكشععععععععععععافى
من حيل  درته على تحد د األبعاد الحقيقية للمقياس الكااععععععععععععععع ل خت ار ˝مناسعععععععععععععع ا

والتحقق ممععععا عيا كععععانععععي تتفق مع األبعععععاد األ ععععععععععععععليععععة التى ت  عسععععععععععععععتكععععدام ععععا فى 
على  درة ه ا األسلو  على تكفيض البيانات من خال  عست عاد ا ستقصا ثبا اافة 

. أو تكون محملة على أ عر 0 المتغيرات التى تحصل على معدالت تحميل أ ل من 
 Principal Componentمن عامل ثويلح بإسعععععععتكدا  قريقة المكونات الرئيسعععععععية 

Analysis  ثبا اععععععععععععععافة على قريقة التدوير المتعا بVarimax Rotation  والتى
 تساعد على ت سيط وتفسير العوامل المستكرجة.

وتتلكت أه  النتائج التى ت  الحصو  علي ا من أسلو  التحليل العاملى ا ستكشافى 
 فيما  لى:

 الصدق الخاص بمقياس محددات البيانات الضخمة 
( متغيراص  تلععح 42( والمتغيرات الفرعيععة )4بمقععارنععة العوامععل المسععععععععععععععتكرجععة ) ▪

(  تضعععععععععح أنه ت  عسعععععععععت عاد عتنين من 44( ومتغيرات ا الفرعية ) 4العوامل األ عععععععععلية )
 .0 المتغيرات ألن معدالت التحميل الكا ه   ا أ ل من 

. % من الت ا ن الكلى فى  8سععععععععععععععاهمي ه ه العوامل فى تفسععععععععععععععير حوالى  ▪
احد تزيد عن الو  Eigenvalueالبيانات األ ليةث ما أن قيمة عيحن أو الح ر الكامن 

الصععععععععحيح بالنسعععععععع ة لحميع العوامل المسععععععععتكرجةثوه ا يعنى أن المقياس يحتوك على 
 .درجة عالية من الصدق
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أربعة عوامل رئيسععععععععععععععية هى :  تتمعل العوامل الرئيسععععععععععععععية المسععععععععععععععتكرجة في ▪
المحعددات ث و سععععععععععععععترايحيعةاالمحعددات ث والالمحعددات ا داريعةث و المحعددات التكنولوجيعة

 .ال شرية
  بمقياس المرونة االستراتيجيةالصدق الخاص 
( متغيرصاص  تلععح 23( والمتغيرات الفرعيععة )7بمقععارنععة العوامععل المسععععععععععععععتكرجععة ) ▪

(  تضعععععععععح أنه ت  عسعععععععععت عاد عتنين من 25( ومتغيرات ا الفرعية ) 7العوامل األ عععععععععلية )
 .0 .0المتغيرات ألن معدالت التحميل الكا ه   ا أ ل من 

% من الت ا ن الكلى فى  95سعععععععععععععععاهمي ه ه العوامل فى تفسععععععععععععععير حوالى  ▪
تزيد عن الواحد  Eigenvalueالبيانات األ ليةث ما أن قيمة عيحن أو الح ر الكامن 

الصععععععععحيح بالنسعععععععع ة لحميع العوامل المسععععععععتكرجةثوه ا يعنى أن المقياس يحتوك على 
  .درجة عالية من الصدق

المرونة سعع عة عوامل رئيسععية هى :  جة فيتتمعل العوامل الرئيسععية المسععتكر  ▪
مرونة ث و مرونة التوريدث و مرونة الموارد ال شععععععععععععععريةث و المرونة التسععععععععععععععويقيةث و ا نتاجية
 .المرونة بشكل عا ث و المرونة التنافسيةث و التمويل

 نتائج اختبار الفروض -12

 نتائج اختبار الفرض األول12/1
عتحاهات المسععتقصععى من   في شععركات ال توجد فروق معنوية  ين  نت الفرض على"

األدوية نحو أهمية تحليل البيانات الضععععععكمة بإختالد الكصععععععائت الديموجرافية ل  ه 
 "الشركات )ملكية الشركةثحح  الشركة(

( متغيرات بعد التا د من أن ا 8على ) مقياس أهمية تحليل البيانات الضععععكمةيشععععتمل 
من نتائج التحليل الو ععععععععععععفى أن أه  تتمتع  درجة عالية من الصععععععععععععدق والع اتثوتبين 

يقد  تحليل البيانات  المتغيرات التى تواعح أهمية تحليل البيانات الضعكمة تتمعل فى:
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 ( ث4.48)الضعععععععععكمة كافة المعلومات التى يحتاج ا متك  القرار فى الو ي المناسعععععععععب
(ث يسععاه  تحليل 4.31يسععاعد تحليل البيانات الضععكمة على بقا  الشععركة وإسععتمرارها )

(وهك ا بالنسععععععععع ة ل ا ى 4.22) البيانات الضعععععععععكمة في تحقيق ميزة تنافسعععععععععية للشعععععععععركة
 (.5) انظر الحدو  ر   المتغيرات

 (5جدو  ر   )

 
 
 
 
 
 

 (8  جدول )
الوس  واإلنحراف المعيار  ألهمية البيانات ال خمة 

الوس   المتغ رات  
 الحسا ى

ا نحراد 
 المع ار 

 ساعد تحل   ال  انات الاخمة على  قا  الشر ة   1
ستمرارها   وا 

4.31 712. 

 ساه  تحل   ال  انات الاخمة في تحق ق م زة تنافس ة  2
 للشر ة

4.22 881. 

 ساعد تحل   ال  انات الاخمة في تحق ق األهداد  3
 األساس ة للشر ة 

4.1   57. 

  م ن تحل   ال  انات الاخمة من مواج ة المتغ رات  4
 ال  ئ ة  فاعل ة

3.47 945. 

 عد تحل   ال  انات الاخمة ارور  لتحق ق الر ادة  5
 والتفوق على اآلخر ن

3.81 527. 

 1.04 3.95  ساه  تحل   ال  انات الاخمة فى تخف ض الت ال د  
 قد  تحل   ال  انات الاخمة  افة المعلومات التى  7

  حتاج ا متخي القرار فى الو ت المناس 
4.48 1.11 

 جع  المن مة فى حالة من ال ق ة الدائمة ل افة  8
 تحر ات المنافس ن

4.01 98 . 
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 أوال: أهمية تحليل البيانات الضخمة وفقا الختالف نوع ملكية الشركة 
يكتت ه ا الحز  بالتحقق من مدك  عععععععحة الفرض  األو  الكا  بالتمييز  

 ين شركات األدوية الكا ة ومتعددة الحنسية وفقاص ألهمية تحليل البيانات الضكمة ث 
 Two-groupولتحقيق يلععععععح ت  اسععععععععععععععتكععععععدا   أسععععععععععععععلو  التمععععععا ز لمحموعتين  

Discriminant Analysis عل شعععععععععركات وال ك يشعععععععععتمل على محموعتين األولى  تم
األدوية الكا عععععة والمحموعة العانية تمعل شعععععركات األدوية متعددة الحنسعععععيةثويلح كما 

  لى:
  دوال تحليل التمايز المتعدد ومصخخفوفة التقسخخيم وفقام ألهمية تحليل البيانات

 الضخمة 
 نو  ملكية الشععععععركات الكااعععععععة للدراسعععععة هناق عال ة يات داللة عحصععععععائية  ين  •

تحليل عدد الحنسعععية ( وبين عدراق المسعععتقصعععى من   ألهمية  طا  مت –) طا  خا  
 ( .   %84البيانات الضكمة )معامل ا رت اع 

تحليل هناق تفاوت ملحوظ  ين اتحاهات المستقصى من   نحو عدرا    ألهمية   •
في تحليل  %100)نس ة الت ا ن التي أمكن تفسيرها في النمويج البيانات الضكمة

 التما ز لمحموعتين(.
الد يق للمستقصى من   في شركات األدوية الكا ة النس ة المئوية للتصنيف   •

(ث %73.2تمعل )تحليل البيانات الضكمة ومتعددة الحنسية وفقا التحاهات   نحو أهمية 
( من محمو  المستقصى من   تتشابه اتحاهات   نحو %8. 2وه ا يعني أن هناق )

 تحليل البيانات الضكمةأهمية 
  الد يق للمستقصى من   في شركات األدوية الكا ة ومتعددة أ  ح التقسي  •

هي  تحليل البيانات الضكمةالحنسية الكااعة للتحليل  وفقا  درا    أهمية 
 ( على التوالي من عجمالي المحتمع ككل .%4 .27( ث )% 72.3)
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 ( جدو  ر   )

 
  األ ثر قدرة على التمييز بين شركات  أهمية تحليل البيانات الضخمة عوامل

 األدوية 

من خال  استكدا  أسلو  تحليل التما ز المتعدد أمكن تحد د األهمية النسبية لعنا ر 
األ عر  درة على التمييز  ين شركات األدوية الكا ة  أهمية تحليل البيانات الضكمة

 (.7جدو  )ت التما ز كما هو مواح في ومتعددة الحنسية  ق قا لمعامال
 
 
 
 
 

 (9جدول )
دالة تحليل التماي  المتعدد ومصفوفة التقسيم بين شر ات األدوية العامة والخاصة  

 وفقا ألهمية المرونة االستراتيجية
  Discriminant Functionدالة التماي  

قيمة  رقم الدالة
 ايجن

معامل  التباين 
 االرتبا 

ويل س 
 المبدا

درجات  *2 ا
 الحرية

 المعنوية

1 0.259 100% 0.84 0.801 66.134 2 0.000 
Discriminant Matrix     

 التنب  بع وية المجموعات المفردات نوع المل ية
 االجمالي

 متعدد الجنسية خاص
ق اع 
 خاص

294 252 
(85.7 )% 

42 
(24.3)% 

294 

ق اع 
متعدد 
 الجنسية

133 57 
(42.8)% 

76 
(57.2)% 

133 

 309 427 االجمالي
(72.36)% 

118 
(27.64)% 

427 

 0.001*يات داللة عح ائ ة عند مستو  
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 (7جدو  ر   )

من الحدو  السا ق  تضح وجود أربعة عنا ر تاتى فى مقدمة  العنا ر األ عر أهمية 
للتمييز  ين الشركات الكا ة ومتعددة الحنسية وفقا ألهمية تحليل البيانات الضكمة 

معامل يساه  تحليل البيانات الضكمة في تحقيق ميزة تنافسية للشركة) وهى :
 يساعد تحليل البيانات الضكمة في تحقيق األهداد األساسية للشركة (ث5 0.8التما ز

(ثي مكن تحليل البيانات الضكمة من مواج ة المتغيرات البيئية 0.833)معامل التما ز
لبيانات الضكمة ارور  لتحقيق الريادة ثيعد تحليل ا(0.824)معامل التما زبفاعلية

 (.0.811) معامل التما زوالتفوق على اآلخرين

 ( 10جدول رقم )
  ومتعددة الجنسية الوس  الحسابي ومعامالت التماي  بين شر ات األدوية الخاصة

-Two) مخرجات تحليل التماي  لمجموعتين تحل   ال  انات الاخمةوفقا ألهمية 
group Discriminant Analysis) 

 
 تحليل البيانات ال خمةعوامل أهمية 

 األ ثر قدرة على التميي  بين المجموعتين

  *          الوس  الحسابى* 
( 1المجموعة )

 الق اع الخاص
( 2المجموعة )
 المتعدد 
 الجنسية

 معامل التماي 

 ساه  تحل   ال  انات الاخمة في تحق ق 
 م زة تنافس ة للشر ة

3.57 4.28 *0.8 5 

 ساعد تحل   ال  انات الاخمة في تحق ق 
 األهداد األساس ة للشر ة 

3.49 4.19 *0.833 

  م ن تحل   ال  انات الاخمة من مواج ة 
 المتغ رات ال  ئ ة  فاعل ة

3.28 4.12  *.824 

 عد تحل   ال  انات الاخمة ارور  
 لتحق ق الر ادة والتفوق على اآلخر ن

3.09 4.03 811 .* 

 
. F-test وفقام الختبار 0.01*  ات داللة إحصائية عند مستو  

** الوس  الحسابي لقيم المقياس لي رت للموافقة وعدم الموافقة الم ون من 
( الي 1( الي الموافقة التامة   ويشير الرقم )5خمس درجات حي  يشير الرقم )

عدم الموافقة الم لقة مع وجود درجة حيادية في المنتصف . 
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  توصخخيم مقارن لشخخركات األدوية الخاصخخة ومتعددة الجنسخخية على أسخخاس

 تحليل البيانات الضخمة أهمية 
لتحليل اتحاهات المسععععتقصععععى من   فى شععععركات األدوية  الكااعععععة للدراسععععة فإن  وفقا

(ث  3.35هي: )تحليل البيانات الضععععكمة  جابات   نحو أهمية  قيمة الوسععععط الحسععععا ي
( بالنسععععععع ة لشعععععععركات القطا  الكا  والمتعدد الحنسعععععععية على التوالي ث وب لح 4.15)

تحليل البيانات  تضعععععععععععععح أن الشعععععععععععععركات متعددة الحنسعععععععععععععية هي األ عر عدرا اص ألهمية 
ثوبمقارنة المتوسعععععط الحسعععععا ي التحاهات المسعععععتقصعععععى من    في شعععععركات الضعععععكمة 

تحليل البيانات القطا  الكا  والمتعدد الحنسععية نحو كل عنصععر من عنا ععر أهمية 
األ عر  درة على التمييز  ين شععععععععركات القطا  الكا  والمتعدد الحنسععععععععية  الضععععععععكمة

عدرا    ألهمية  ثأمكن التو عععل على و عععف مقارن  ين ه ه الشعععركات من حيل درجة
 تحليل البيانات الضكمة.

حيل تبين أن الشعععععععععععركات متعددة الحنسعععععععععععية هى  األ عر وعيصاص ألهمية تحليل البيانات 
الضععععععععكمة عن نظائرها من شععععععععركات القطا  الكا ث ف    األ عر عدرا اص لدور تحليل 

ي البيعانعات الضععععععععععععععكمعة في تمكين المنظمعة من مواج عة المتغيرات البيئيعة ث وكع لعح ف
  تحقيق الريادة للشركة  وجه عا .

و بو  الفرض البد ل  ثوبنا  على ما سععععععععععععععبق فقد تقرر رفض الفرض العد   
ماخويا بصععععععورة عجمالية ث بعد ما تبين  من نتائج تحليل التما ز لمحموعتين أن هناق 
 اختالد يو داللعععة عحصعععععععععععععععععائيعععة  ين شععععععععععععععركعععات األدويعععة الكعععااععععععععععععععععععة للعععدراسعععععععععععععععععة 

ية ( على أسعععععاس اتحاهات المسعععععتقصعععععى من   نحو أهمية متعددة الحنسععععع –)الكا عععععة 
تحليعل البيعانات الضععععععععععععععكمعة ث ولقعد اعتمعد ه ا القرار على كل من قيمعة ويلكص لمعدا  

(  درجة حرية 134.  المحسععععععععععععععوبة ) 2( ث ما كاني قيمة كا7ال5( جدو  )0.801)
ث مععا ت  رفض  نفص الفرض العععد  ألربعععة من  0.001( عنععد مسععععععععععععععتوك معنويععة 2)
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رات أهمية تحليل البيانات الضععكمة ماخوية بصععورة فردية ث ويلح لقدرة كل من ما متغي
على التمييز  ين شعععععععععركات األدوية العامة والكا عععععععععة عند مسعععععععععتوك داللة عحصعععععععععائية 

ث وأن ه ا االختالد ت  تفسععععيره لصععععالح الشععععركات   F-testق قا الخت ارات  0.001
 متعددة الحنسية .

الفاص في اتحاهات المسععتقصععى من    بشععركات األدوية مما سععبق  تضععح أن هناق اخت 
 –نحو أهمية تحليل البيانات الضكمة ت عا الختالد نو  ملكية الشركة ) طا  خا  

متعدد الحنسععععية (ث وأن  الشععععركات المتعددة الحنسععععية هي األ عر عدرا اص ألهمية تحليل 
 البيانات الضكمة.

 إلختالف حجم الشركةثانيا: أهمية تحليل البيانات الضخمة وفقا 
يكتت ه ا الحز  بالتمييز  ين شععععععركات األدوية كبيرة ومتوسععععععطة و ععععععغيرة الحح      

ولتحقيق يلح ت   تحليل البيانات الضعععععععكمة ثالكااععععععععة للدراسعععععععة على أسعععععععاس أهمية 
حيل عشععععتمل النمويج  على تالتة محموعات:  MDAتطبيق أسععععلو  التما ز المتعدد 

تمعل المحموعة األولى: شععععععععععركات األدوية كبيرة الحح ث والمحموعة العانية :شععععععععععركات 
ث ما هو األدوية متوسععطة الحح ث والمحموعة العالعة:  شععركات األدوية  ععغيرة الحح  

 مواح أدناه.
  حليل البيانات تدوال تحليل التمايز المتعدد ومصخخفوفة التقسخخيم وفقا ألهمية

 الضخمة
كبير( و  –متوسط  –هناق عال ة  يات داللة عحصائية  ين حح  الشركة ) غير  •

  0.49مدك عدراق المستقصى من   ألهمية تحليل البيانات الضكمة )معامل ا رت اع 
 ( في الدالة األولي و العانية على التوالي.0.52ث 
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تقصى من   نحو عدرا     ألهمية  ما أن هناق تفاوتاص اعيفاص  ين اتحاهات المس •
ث 8.8 تحليل البيانات الضكمة )نس ة الت ا ن التي أمكن تفسيرها في النمويج يمعل  

 في الدالة األولى والعانية على التوالى( . 51.3
النس ة المئوية للتصنيف الد يق في شركات األدوية كبيرة  ومتوسطة  و غيرة  •

المستقصى من   نحو أهمية تحليل البيانات الضكمة الحح   وفقا التحاهات 
( من محمو  هؤال  تتشابه اتحاهات   %45.1هناق نس ة ) أن أ  ( ث%54.9تمعل)

 (.8نحو أهمية تحليل البيانات الضكمة  ث ما  واح ا الحدو  )
أ ععععععع ح  التقسعععععععي  الد يق للقيادات العليا في شعععععععركات األدوية  الكبيرة والصعععععععغيرة   •

( ث  %20.37الحح   وفقا  درا    أهمية تحليل البيانات الضععكمة  هي )والمتوسععطة 
 ( من عجمالي المحتمع ككل.8% .45( )33.95%) 
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 (8جدو  ر   )

 
  األ ثر قدرة على التمييز بين شخخخخخخخركات تحليل البيانات الضخخخخخخخخمة  عوامل أهمية

 األدوية 
باستكدا  أسلو  تحليل التما ز المتعدد أمكن تحد د األهمية النسبية لعوامل أهمية 

األ عر  درة على التمييز  ين شركات األدوية الكبيرة تحليل البيانات الضكمة 
الحح ثوالمتوسطة الحح  ث والصغيرة الحح  ثو د اشتملي ه ه العنا ر على خمسة 

يساعد تحليل البيانات الضكمة في تحقيق األهداد األساسية للشركة  متغيرات هى:
( ثي مكن تحليل البيانات الضكمة من مواج ة المتغيرات البيئية 3 0.8)معامل التما ز

( ثيعد تحليل البيانات الضكمة ارور  لتحقيق الريادة 0.757بفاعلية )معامل التما ز
( ثيساه  تحليل البيانات الضكمة فى 0.747والتفوق على اآلخرين) معامل التما ز

 (11جدول)
دوال تحليل التماي  المتعدد ومصفوفة التقسيم بين شر ات األدوية من حي  الحجم 

 وفقا ألهمية تحليل البيانات ال خمة 
 Discriminant Functions دوال التماي 

رقم 
 الدالة

قيمة 
 ايجن

معامل  التباين
 االرتبا 

درجات  2 ا ويل س المدا
 الحرية

 المعنوية

1 0.156 68.8 0.49 0.746 56.212 4 0.00 
2 0.147 51.3 0.52 0.871 23.251 1 0.00 

Discriminant Matrix 
حجم 
 الشر ة

 التنب  بع وية المجموعات المفردات
 االجمالي

  بير متوس  صغير 

 80 صغير
49 9 22 80 

 (61.25)% (11.25)% (27.5)% 

 93 43 39 11 93 متوس 
(11.82)% (41.93)% (46.25)% 

  بير
254 27 97 130 254 

(10.62)% (38.18)% (51.2)% 
 427 87 

(20.37)% 
145 

(33.95)% 
195 

(45.68)% 
427 

  %54.9النسبة المئوية للتقسيم الدقيق للمفردات

 0.001*يات داللة عح ائ ة عند مستو  
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( ثيقد  تحليل البيانات الضكمة كافة 0.712تكفيض التكاليف )معامل التما ز
أما (.0.709المعلومات التى يحتاج ا متك  القرار فى الو ي المناسب)معامل التما ز

ة وعددها تالتة ل  يحددوا  درت   على التمييز  ين الشركات محل الدراسبا ي العنا ر 
 (.9ث ويلح كما هو مواح فى الحدو  ر   )

 
  توصخخخخخخخخيم مقارن لشخخخخخخخخركات األدوية من حيث الحجم وفقام ألهمية المرونة

 االستراتيجية
وفقا التحاهات المسععتقصععى من   في شععركات األدوية الكااعععة للدراسععة فان  

(ث  3.43)قيمة الوسععععط الحسععععا ي  جابات   نحو أهمية تحليل البيانات الضععععكمة هي  
( بالنسععععععع ة للشعععععععركات  عععععععغيرة ث ومتوسعععععععطة ث وكبيرة الحح   على  4.1( ث )3.87)

التوالي ث وب لح نحد أن الشركات  الكبيرة والمتوسطة الحح  هى األ عر عدرا اص ألهمية 

 ( 9جدو  ر   ) 
 ومعامالت التما ز   ن شر ات األدو ة الخااعة للدراسة من ح ث الوس  الحسا ي

) مخرجات تحل   التما ز المتعدد تحل   ال  انات الاخمة  الحج  وفقا ألهم ة
Multiple Discriminant Analysis )

 
عوامل أهمية المرونة االستراتيجية 

األ ثر قدرة على التميي  بين 
المجموعتين 

معامل *  *الوس  الحسابى
المجموعة  التماي 

(1 )
 صغير 
الحجم 

 المجموعة
( 2 )

متوس ة 
الحجم 

 المجموعة
(3) 

  بير 
 الحجم

 ساعد تحل   ال  انات الاخمة في 
تحق ق األهداد األساس ة للشر ة  

3.91 4.28 4.37 *0.8 3 

  م ن تحل   ال  انات الاخمة من 
مواج ة المتغ رات ال  ئ ة  فاعل ة 

3.5  4.17 4.23 *0.757 

 عد تحل   ال  انات الاخمة ارور  
لتحق ق الر ادة والتفوق على اآلخر ن 

3.37 3.99 4.12 747*.  

 ساه  تحل   ال  انات الاخمة فى 
تخف ض الت ال د 

3.19 3.7  4.09 712*.  

 قد  تحل   ال  انات الاخمة  افة 
المعلومات التى  حتاج ا متخي القرار 

فى الو ت المناس  

3.14 3.1  4.02 709*.  

. F-Test وفقاص الخت ار 0.001يات داللة عح ائ ة عند مستو  * 
** الوس  الحسا ي لق   المق اس ل  رت للموافقة وعد  الموافقة الم ون من خمس درجات ح ث  ش ر 

( الي عد  الموافقة الم لقة مع وجود درجة ح اد ة 1( الي الموافقة التامة ث و ش ر الر   )5الر   )
في المنت د . 
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تحليل البيانات الضععععكمة ث وبمقارنة المتوسععععط الحسععععا ي التحاهات المسععععتقصععععى من   
تحليل البيانات الضعععععكمة  ثأمكن التو عععععل على و عععععف  نحو كل ب عد من أبعاد أهمية

 مقارن  ين ه ه الشركات من حيل درجة عدرا    ألهمية تحليل البيانات الضكمة.
 بو  الفرض البد ل و وبنا  على ما سعععععععععبق  فقد تقرر رفض الفرض العدمي   

مععاخوياص بصععععععععععععععورة عجمععاليععة ث بعععدمععا تبين من نتععائج تحليععل التمععا ز المتعععدد أن هنععاق 
اختالد يو داللة عحصعععععععائية  ين شعععععععركات األدوية الكااععععععععة للدراسعععععععة على أسعععععععاس 
اتحاهات المسعععععععععتقصعععععععععى من   نحو أهمية تحليل البيانات الضعععععععععكمة ث ولقد ععتمد ه ا 
 الععععععععععععععععععععععقععععععععععععععععععععععرار عععععععععععععععععععععععلععععععععععععععععععععععى كععععععععععععععععععععععل مععععععععععععععععععععععن قععععععععععععععععععععععيععععععععععععععععععععععمععععععععععععععععععععععة 

( 212. 5المحسععععععععععععععوبعععة ) 2(  ث معععا كعععانعععي قيمعععة كعععا 0.74.ث871كص لمعععدا  )ويل
( عند مسععععععععععععععتوك معنوية 1(ث )4( للدوا  األولي والعانية  درجات حرية )23.251ث)

ث ما ت  رفض نفص الفرض العد  لكمسععععععععععة متغيرات فقط  ث ويلح لقدرة كل   0.001
ة الحح   عند مسعتوك من ما على التمييز  ين شعركات األدوية  عغيرة ومتوسعطة وكبير 

ثوأن ه ا االختالد ت  تفسععععععععععععععيره  F-testق قا الخت ارات  0.001داللة عحصععععععععععععععائية 
 .لصالح الشركات المتوسطة والكبيرة الحح  

في اعععو  ما سعععبق  تضعععح أن هناق اختالفاص في اتحاهات المسعععتقصعععى من     
وفقا  فى شععععععععركات األدوية الكااعععععععععة للدراسععععععععة نحو أهمية تحليل البيانات الضععععععععكمة

 ععغير(ث وأن الشععركات المتوسععطة والكبيرة  -متوسععط –الختالد حح  الشععركة ) بير 
 الععععععععععععععععععحععععععععععععععععععحعععععععععععععععععع  هععععععععععععععععععي األ عععععععععععععععععععععععععععععععععععععر عدرا ععععععععععععععععععاص ألهععععععععععععععععععمععععععععععععععععععيععععععععععععععععععة

 . تحليل البيانات الضكمة 
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 نتائج اختبار الفرض الثانى 12/2
 نت الفرض على "ال  وجد تما ز  ين اتحاهات المستقصى من   في شركات األدوية 

البيانات الضععععععععععععععكمة بإختالد الكصععععععععععععععائت الديموجرافية ل  ه نحو محددات تحليل 
 الشركات )ملكية الشركةثحح  الشركة("

( متغيرات بعد التا د من 42على ) مقياس محددات تحليل البيانات الضععععكمةيشععععتمل 
أن ا تتمتع  درجة عالية من الصعععدق والع اتثوتبين من نتائج التحليل الو عععفى أن أه  

 ( ث4.07) المحععددات التكنولوجيععة الضععععععععععععععكمععة تتمعععل فى:محععددات تحليععل البيععانععات 
( ثمحددات اسععععععععععععععتراتيحية  3.8) (ث المحددات ا دارية 3.9المحددات ال شععععععععععععععرية )

 (.10) انظر الحدو  ر   (3.78)
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 لتقى القائم ن على الن ا  مع المستخدم ن  لمنا شة القاا ا المختلفة  7 .3 .87 
  ش   رسمى وغ ر رسمى

 ت  مشار ة المعلومات   ن الجم ع ومن ت   ست  ع المستف د الو و   3.92 .813
 الى المعرفة الم لو ة  س ولة

نحر  على التا د من أن مشرو  تحل   ال  انات الاخمة  ت  تق  مه  4.7 .715
  ش    ح ح

 ت  التحد د الج د ل افة ا خت ا ات والمسئول ات للعامل ن على    .3 .819
 تحل   ال  انات الاخمة

  ت  التق    الدائ  لمد   فا ة و ائد تحل   ال  انات الاخمة 3.47 .23 
 ثانيا:المحددات الت نولوجية 4.07 .9 8

 نمتلق ال ن ة الت نولوج ة الالزمة للتعام  مع ال  انات الاخمة  4.17  1.0
 نحر  على عمتالق أحدث الن   لتحل   ال  انات الاخمة  .4 .895
 وجد ر     ن جم ع أن مة التح   والفرو  والم ات  و  ن المر ز  3.87 .831

 الرئ سى لتحل   ال  انات الاخمة
  ت  مشار ة ال  انات داخ  الشر ة دون وجود أ ة عختنا ات فى عمل ة  3.9 .794

 ا ت ا  
  ت  عستخدا   رمج ات تعم  مع  افة األن مة الت نولوج ة 4.1 .852
 تساعد على س ولة الو و  على  افة interfaceنمتلق واج ات  4.3 .742

 الت   قات
  م ن مشار ة نتائج التحل   ل   مو ع داخ  الشر ة 4.21 .58 
  وفر الن ا  عم ان ة   ا  المستف د ن  التحل   من الخارج 4.2 .892
 نحر  على التحد ث الدائ  لل رامج المستخدمة فى التحل   3.8 . 92
 نمتلق ت نولوج ا تساعدنا على تقل   الو ت الالز  للتحل   3.75 .718
لد نا أن مة   ا أدوات توج   ة) مساعدة( تواح   ف ة التعام  مع  4.02 .925

 الن ا 
تتس  الت   قات  المرونة لتتوافق مع عحت اجات المستخدم ن أتنا   3.99 1.2

 التحل  
 ثالثا: المحددات البشرية  3.9 .782
  تمتع القائم ن على الن ا    افة  الم ارات الخا ة  ال رمجة 3.92 .827

 (10جدول رقم )

 (13  جدول )
الوس  واإلنحراف المعيار  لمحددات تحليل البيانات ال خمة 

االنحراف 
 المعيار 

الوس  
 الحسابى

 المتغيرات األصلية الخاصة بمحددات البيانات ال خمة
 

 أوال: المحددات اإلدارية  3.8 .819
نسعى على ال حث عن الفر  الجد دة فى عال  األعما  وتوف ر لل ات  3.19 . 89

 عستتمارها
 نقو   مراجعة خ   تحل   ال  انات الاخمة لتتوافق مع التغ رات التى  3.25 .823

 تحدث
نحر  على عستمرار ة الخ   وا عتماد على ال رق العلم ة فى   3.9 .792

 التخ   
 نستتمر فى ال  انات الاخمة لتات رها على ا نتاج ة وأدا  العامل ن 4.01 .891
  ت  توف ر المخ  ات المال ة الالزمة لامان  فا ة الن ا  4.2 .814

 لد نا تقافة تن  م ة تؤمن  اهم ة تحل   ال  انات الاخمة 3.78 1.02
 نستتمر فى ال  انات الاخمة لدع  سرعة اتخاي القرارات 4.3 .854
حت اجات المستخدم ن 3.97 .793   ناخي فى ا عت ارت لفة التدر   وا 
نستتمر فى ال  انات الاخمة من أج    ود و ت المد رلمتا عة التغ رات  4.03 . 92

 ال  ئ ة
 لتقى القائم ن على الن ا  مع المستخدم ن  لمنا شة القاا ا المختلفة  7 .3 .87 

  ش   رسمى وغ ر رسمى
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 أوال:محددات تحليل البيانات الضخمة وفقا الختالف نوع ملكية الشركة

يكتت ه ا الحز  بالتحقق من مدك  عععععحة الفرض  العانى الكا  بالتمييز  
 ين شركات األدوية الكا ة ومتعددة الحنسية وفقاص لمحددات تحليل البيانات الضكمة 

  Two-groupث ولتحقيق يلعععععععح ت  تطبيق أسععععععععععععععلو  التمعععععععا ز لمحموعتين  
Discriminant Analysis عل شعععععععععركات وال ك يشعععععععععتمل على محموعتين األولى  تم

 ما هو األدوية الكا ععععععة والمحموعة العانية تمعل شععععععركات األدوية متعددة الحنسععععععية .
 مواح أدناه.

 
 
 

 متلق القائم ن على الن ا   افة المعارد الالزمة الدارة مراح  تشغ    3.85 .23 
 الن ا 

 تمتع القائم ن على الن ا   القدرات الالزمة الدارة األن مة والش  ات  4.3 .814
جرا  ال  انة الدور ة  وا 

 حر  القائم ن على الن ا  على توف ر  افة ا م ان ات التحل ل ة  3.88 .527
 الالزمة لدع  القرار

  توافرلد  القائم ن على الن ا  الدافع ة لتعل     ما هو جد د  3.9 .819
 درق القائم ن على الن ا  األهم ة المتزا دة لل  انات الاخمة فى نجا   3.84 .874

 و قا  الشر ة
 توافر لد  القائم ن على الن ا  المعرفة والف   الوااح لس اسات  4.2 .795

 وخ   الشر ة
 نعم  على تحل   مشا   الشر ة وتنم ة الحلو  الت نولوج ة الالزمة 3.94 .78 
  تا ع القائم ن على الن ا   افة التغ رات ال  ئة التى تؤتر على الشر ة 3.82 .1 9
 عرد القائم ن على الن ا    د  خ  ون و عملون فى      ئة   3.9 .957

 متنوعة
  حر  القائم ن على الن ا  على تعل   اآلخر ن 4.05 .874
 حر  القائم ن على الن ا  على تو  د العال ات مع العمال  وتنم ة  3.91 .37 

 االنتاج ة
 رابعا: محددات استراتيجية 3.78 .742
 وجد ت ام    ن  خ ة تحل   ال  انات الاخمة و  ن رسالة وأهداد  3.82 .27 

 واسترات ج ات الشر ة 
 سعى تحل    ال  انات الاخمة على تحق ق مجموعة من األهداد  3.91 .724

 المحددة سلفاص 
 ندرق  استمرار مد  تات ر ال  انات الاخمة على أدا  الشر ة 8 .3 . 82
تحتو  خ ة تحل   ال  انات الاخمة على لل ات تنف ي ة لتدع    3.72 .792

 اتجاهات الشر ة
 



 

   
   16/4/2019 النشرقبول تاريخ       احمد محمود محمد النقيرة محددات تحليل البيانات الضخمة وأثرها علي المرونة    

 554                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

  دوال تحليل التمايز المتعدد ومصخخخخخخخخخفوفة التقسخخخخخخخخخيم وفقام لمحددات تحليل
 البيانات الضخمة 

 هناق عال ة يات داللة عحصائية  ين نو  ملكية الشركات الكااعة للدراسة  •
 طا  متعدد الحنسية ( وبين عدراق المستقصى من   لمحددات تحليل  –) طا  خا  

 ( .   %78البيانات الضكمة  )معامل ا رت اع 
تحليل هناق تفاوتصا ملحوظصا  ين اتحاهات المستقصى من   نحو عدرا    لمحددات   •

في تحليل  %100)نس ة الت ا ن التي أمكن تفسيرها في النمويجالبيانات الضكمة
 التما ز لمحموعتين(.

النس ة المئوية للتصنيف الد يق للمستقصى من   في شركات األدوية الكا ة  •
(ث %9 تمعل )تحليل البيانات الضكمة وفقا التحاهات   نحو محددات ومتعددة الحنسية 

( من محمو  المستقصى من   تتشابه اتحاهات   نحو %31وه ا يعني أن  هناق )
 تحليل البيانات الضكمةأهمية 

أ  ح التقسي  الد يق للمستقصى من   في شركات األدوية الكا ة ومتعددة   •
هي  تحليل البيانات الضكمةدرا    لمحددات الحنسية الكااعة للتحليل وفقا  

 على التوالي من عجمالي المحتمع ككل . (%32.32)ث   (67.68%)
 
 
 
 
 
 
 



 

   
   16/4/2019 النشرقبول تاريخ       احمد محمود محمد النقيرة محددات تحليل البيانات الضخمة وأثرها علي المرونة    

 555                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 (11جدو  ر   )

 

 األ ثر قدرة على التمييز بين شركات األدوية  محددات تحليل البيانات الضخمة
من خال  اسععععععععععععععتكدا  أسععععععععععععععلو  تحليل التما ز المتعدد أمكن تحد د األهمية          

األ عر  درة على التمييز  ين شعععععععععركات  النسعععععععععبية لمحددات تحليل البيانات الضعععععععععكمة
في جدو  األدوية الكا ة ومتعددة الحنسية  ق قا لمعامالت التما ز كما هو مواح 

(12   .) 
 
 
 
 
 
 
 

 (14جدول )
دالة تحليل التماي  المتعدد ومصفوفة التقسيم بين شر ات األدوية العامة والخاصة  

 وفقا لمحددات تحليل البيانات ال خمة
  Discriminant Functionدالة التماي  

قيمة  رقم الدالة
 ايجن

معامل  التباين 
 االرتبا 

ويل س 
 المبدا

درجات  *2 ا
 الحرية

 المعنوية

1 0.261 100% 0.78 0.834 56.12 2 0.000 
Discriminant Matrix     

 التنب  بع وية المجموعات المفردات نوع المل ية
 االجمالي

 متعدد الجنسية خاص
ق اع 
 خاص

294 241 
(81.97 )% 

53 
(18.03)% 

294 

ق اع 
متعدد 
 الجنسية

133 48 
(36.09)% 

85 
(63.91)% 

133 

 289 427 االجمالي
(67.68)% 

138 
(32.32)% 

427 

 0.001*يات داللة عح ائ ة عند مستو  



 

   
   16/4/2019 النشرقبول تاريخ       احمد محمود محمد النقيرة محددات تحليل البيانات الضخمة وأثرها علي المرونة    

 556                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 (12جدو  ر   )

و  السا ق  تضح أن أه  المحددات التى تمييز  ين الشركات الكا ة ومتعددة من الحد
معامل المحددات التكنولوجية )الحنسية وفقا لمحددات تحليل البيانات الضكمة هى :

) (ثالمحددات ا دارية1 0.8)معامل التما ز المحددات ال شرية  (ث0.879التما ز 
 (.0.819) معامل التما ز التكاملثمحددات (0.847معامل التما ز 

  تحليل البيانات توصخخخخخخيم مقارن لشخخخخخخركات األدوية على أسخخخخخخاس محددات
 الضخمة وفقا لنوع الملكية 

لتحليل اتحاهات المسععععتقصععععى من   فى شععععركات األدوية  الكااعععععة للدراسععععة فإن  وفقا
هي: تحليل البيانات الضععععععععععععععكمة قيمة الوسععععععععععععععط الحسععععععععععععععا ي  جابات   نحو محددات 

( بالنسععع ة لشعععركات القطا  الكا   والمتعدد الحنسعععية على التوالي 4.35(ث  )3.28)
تحليل ث وب لح  تضعععععععععح أن الشعععععععععركات متعددة الحنسعععععععععية هي األ عر عدرا اص لمحددات 

ثوبمقارنة المتوسععععععط الحسععععععا ي التحاهات المسععععععتقصععععععى من    في البيانات الضععععععكمة 
تحليل البيانات دد من محددات شركات القطا  الكا  والمتعدد الحنسية نحو كل مح

األ عر  درة على التمييز  ين شععععععععركات القطا  الكا  والمتعدد الحنسععععععععية   الضععععععععكمة

( 15جدول رقم ) 
الوس  الحسابي ومعامالت التماي  بين شر ات األدوية الخاصة  ومتعددة الجنسية 

) مخرجات تحليل التماي  لمجموعتين تحل   ال  انات الاخمةوفقا لمحددات 
Two-group Discriminant Analysis) 

 
األ ثر  تحليل البيانات ال خمةمحددات 

 قدرة على التميي  بين المجموعتين

  *          الوس  الحسابى* 
( 1المجموعة )

 الق اع الخاص
( 2المجموعة )
 المتعدد 
 الجنسية

 معامل التماي 

 0.879* 4.74 3.45 المحددات الت نولوج ة
 1 0.8* 4.37 3.32 المحددات ال شر ة
 847.* 4.23 3.24 المحددات ا دار ة

 * .819 4.09 3.13 محددات استرات ج ة
. F-test وفقام الختبار 0.01*  ات داللة إحصائية عند مستو  

** الوس  الحسابي لقيم المقياس لي رت للموافقة وعدم الموافقة الم ون من خمس درجات حي  
( الي عدم الموافقة الم لقة مع وجود 1( الي الموافقة التامة   ويشير الرقم )5يشير الرقم )

درجة حيادية في المنتصف . 
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ثأمكن التو ععععععععععععععل على و ععععععععععععععف مقارن  ين ه ه الشععععععععععععععركات من حيل درجة عدرا    
.حيل تبين أن الشععععععععععركات متعددة الحنسععععععععععية هى  تحليل البيانات الضععععععععععكمةلمحددات 

تحليل البيانات الضعععععععععكمة عن نظائرها من شعععععععععركات القطا  األ عر عدرا اص  لمحددات 
 .الكا 

و بو  الفرض البد ل  ث نا  على ما سععععععععععععععبق فقد تقرر رفض الفرض العد   
ماخويصا بصععععععورة عجمالية ث بعد ما تبين  من نتائج تحليل التما ز لمحموعتين أن هناق 

 –الكا عععععععة اختالد يو داللة عحصعععععععائية  ين شعععععععركات األدوية الكااععععععععة للدراسعععععععة )
متعددة الحنسعععععععععية ( على أسعععععععععاس اتحاهات المسعععععععععتقصعععععععععى من   نحو محددات تحليل 

( 0.834البيانات الضعععععكمة ث ولقد اعتمد ه ا القرار على كل من قيمة ويلكص لمدا  )
( عنععد 2(  ععدرجععة حريععة )12. 5المحسععععععععععععععوبععة ) 2( ث مععا كععانععي قيمععة كععا7ال5جععدو  )

العد  لكل محدد من محددات  ث ما ت  رفض  نفص الفرض 0.001مسعععععععععععتوك معنوية 
تحليل البيانات الضعععععععععكمة ماخوية بصعععععععععورة فردية ث ويلح لقدرة كل من ا على التمييز 

ق قا  0.001 ين شععععععععركات األدوية العامة والكا ععععععععة عند مسععععععععتوك داللة عحصععععععععائية 
 ث وأن ه ا االختالد ت  تفسيره لصالح الشركات متعددة الحنسية    F-testالخت ارات 

تضععح أن هناق اختالفاص في اتحاهات المسععتقصععى من    بشععركات األدوية مما سععبق   
 –نحو أهمية تحليل البيانات الضكمة ت عا الختالد نو  ملكية الشركة ) طا  خا  

متعدد الحنسععععية (ث وأن  الشععععركات المتعددة الحنسععععية هي األ عر عدرا اص ألهمية تحليل 
 البيانات الضكمة.

 محددات تحليل البيانات الضخمة وفقا إلختالف حجم الشركة  ثانيا:
يكتت ه ا الحز  بالتمييز  ين شععععععركات األدوية كبيرة ومتوسععععععطة و ععععععغيرة   

ث ولتحقيق تحليل البيانات الضعععكمة الحح   الكااععععة للدراسعععة على أسعععاس محددات 
ة حيل عشععععععععععععععتمل النمويج على تالت MDAيلح ت  تطبيق أسععععععععععععععلو  التما ز المتعدد 
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محموعات: تمعل المحموعة األولى: شعععععععركات األدوية كبيرة الحح ث والمحموعة العانية 
:شعععركات األدوية متوسعععطة الحح ث والمحموعة العالعة: شعععركات األدوية  عععغيرة الحح  

 ث ما هو مواح أدناه.
  تحليل دوال تحليل التمايز المتعدد ومصخخخخخخخخخفوفة التقسخخخخخخخخخيم  وفقا لمحددات

 البيانات الضخمة
كبير(  –متوسعععط  –هناق عال ة  يات داللة عحصعععائية  ين حح  الشعععركة ) عععغير  •

و مدك عدراق المسعععتقصعععى من   لمحددات تحليل البيانات الضعععكمة  )معامل ا رت اع 
 ية على التوالي(.في الدالة األولي و العان 0.72ث   7 .0

 ما أن هناق تفاوتاص  ين اتحاهات المستقصى من   نحو عدرا    لمحددات تحليل  •
 71.3ث 53.2البيانات الضكمة )نس ة الت ا ن التي أمكن تفسيرها في النمويج يمعل  

 في الدالة األولى والعانية على التوالى( .
رة  ومتوسطة  و غيرة النس ة المئوية للتصنيف الد يق في شركات األدوية كبي •

الحح   وفقا التحاهات المستقصى من   نحو محددات تحليل البيانات الضكمة 
( من محمو  هؤال  تتشابه اتحاهات   %42.8( ث  ا  أن  هناق نس ة )%57.2تمعل)

 (.13الحدو  ر   ) نحو محددات تحليل البيانات الضكمة  ث ما  واح ا 
 تمعل التقسععععععي  الد يق التحاهات المسععععععتقصععععععى من   في شععععععركات األدوية  الكبيرة   •

والصععععععععععععععغيرة والمتوسععععععععععععععطععة الحح   نحو محععددات تحليععل البيععانععات الضععععععععععععععكمععة فى: 
 من عجمالي المحتمع ككل. (%42.4) (%36.29)ث   (21.31%)
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 (13جدو  ر   )

 
  األ ثر قدرة على التمييز بين شركات األدوية تحليل البيانات الضخمة  محددات 

تحليل باستكدا  أسلو  تحليل التما ز المتعدد أمكن تحد د األهمية النسبية لمحددات 
األ عر  درة على التمييز  ين شركات األدوية الكبيرة ثوالمتوسطةث البيانات الضكمة 

المحددات التكنولوجية )معامل  المحددات فى :والصغيرةثو د تمعلي ه ه 
( ث المحددات ا دارية 1 0.7( ث المحددات ال شرية )معامل التما ز0.871التما ز

الحدو   ( ) انظر.714( ث محددات التكامل )معامل التما ز0.751) معامل التما ز
 (.14ر  
 
 
 
 
 
 

 (16جدول)
دوال تحليل التماي  المتعدد ومصفوفة التقسيم بين شر ات األدوية من حي  الحجم 

 تحليل البيانات ال خمةوفقا ألهمية 
 Discriminant Functions دوال التماي 

معامل  التباين قيمة ايجن رقم الدالة
 االرتبا 

درجات  2 ا ويل س المدا
 الحرية

 المعنوية

1 0.176 53.2 67.  0.842 76.51 4 0.00
0 

2 0.157 71.3 0.72 0.791 43.65 1 0.00
0 

Discriminant Matrix 
حجم 
 الشر ة

 التنب  بع وية المجموعات المفردات
 االجمالي

  بير متوس  صغير 

 80 صغير
47 11 22 80 

 (58.75)% (13.75)% (27.5)% 

 93 38 42 13 93 متوس 
(13.97)% (45.16)% (40.87)% 

 254 121 102 31 254  بير
(12.2)% (40.15)% (47.65)% 

 427 91 
(21.31)% 

155 
(36.29)% 

181 
(42.4)% 

427 

 0.001*يات داللة عح ائ ة عند مستو  
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 (14) جدو  ر  

 
  لمحددات تحليل البيانات الضخخخخخمة توصخخخخيم مقارن لشخخخخركات األدوية وفقا

 من حيث الحجم
وفقا التحاهات المسععتقصععى من   في شععركات األدوية الكااعععة للدراسععة فان  

قيمة الوسععععععععععععععط الحسععععععععععععععا ي  جابات   نحو محددات تحليل البيانات الضععععععععععععععكمة هي  
( بالنسععععع ة للشعععععركات الصعععععغيرة ث والمتوسعععععطة ث والكبيرة 4.38( ث )3.94(ث  )3.51)

الحح   على التوالي ث وب لح نحد أن الشععركات  الكبيرة والمتوسععطة الحح  هى األ عر 
عدرا اص لمحددات تحليل البيانات الضعععععععكمة ث وبمقارنة المتوسعععععععط الحسعععععععا ي التحاهات 
المسعععععععععععععتقصعععععععععععععى من   نحو كل محدد من محددات تحليل البيانات الضعععععععععععععكمة ثأمكن 

يل درجة عدرا    ألهمية تحليل التو عععل على و عععف مقارن  ين ه ه الشعععركات من ح
 البيانات الضكمة.

 ( 17جدول رقم ) 
الوس  الحسابي ومعامالت التماي  بين شر ات األدوية الخا عة للدراسة من حي  الحجم وفقا 

 Multiple Discriminant) مخرجات تحليل التماي  المتعدد تحل   ال  انات الاخمة لمحددات 
Analysis) 

 
محددات تحليل البيانات 

ال خمة األ ثر قدرة على 
 التميي  بين المجموعتين

 معامل التماي  * *الوس  الحسابى
المجموعة 

(1 )
 صغير 
 الحجم

المجموعة 
(2 )

متوس ة 
 الحجم

المجموعة
(3) 

 بير 
 الحجم

 0.871* 4.77 4.19 3.81 المحددات الت نولوج ة
 1 0.7* 4.43 4.14 7 .3 المحددات ال شر ة
.*751 4.21 3.89 3.41 المحددات ا دار ة  

.*714 4.12  3.5 3.17 محددات استرات ج ة  
. F-Test وفقام الختبار 0.001*  ات داللة إحصائية عند مستو  

** الوس  الحسابي لقيم المقياس لي رت للموافقة وعدم الموافقة الم ون من خمس درجات حي  
( الي عدم الموافقة الم لقة مع وجود 1( الي الموافقة التامة   ويشير الرقم )5يشير الرقم )

  .درجة حيادية في المنتصف
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 بو  الفرض البد ل و وبنا  على ما سعععععععععبق  فقد تقرر رفض الفرض العدمي   
مععاخويا بصععععععععععععععورة عجمععاليععة ث بعععدمععا تبين من نتععائج تحليععل التمععا ز المتعععدد أن هنععاق 
اختالد يو داللة عحصعععععععائية  ين شعععععععركات األدوية الكااععععععععة للدراسعععععععة على أسعععععععاس 

ات المسععععععتقصععععععى من   نحومحددات تحليل البيانات الضععععععكمة ث ولقد ععتمد ه ا اتحاه
 الععععععععععععععععععععععقععععععععععععععععععععععرار عععععععععععععععععععععععلععععععععععععععععععععععى كععععععععععععععععععععععل مععععععععععععععععععععععن قععععععععععععععععععععععيععععععععععععععععععععععمععععععععععععععععععععععة 

( 5 .43( ث)51. 7المحسوبة ) 2(  ث ما كاني قيمة كا0.791.ث842ويلكص لمدا  )
ث ما ت    0.001( عند مسععععتوك معنوية 1(ث )4للدوا  األولي والعانية  درجات حرية )

للكل محدد من محددات تحليل البيانات الضععكمة على حده  رفض نفص الفرض العد  
ث ويلح لقدرة كل من ا على التمييز  ين شععععععععركات األدوية  ععععععععغيرة ومتوسععععععععطة وكبيرة 

ثوأن ه ا   F-testق قا الخت ارات  0.001الحح  عند مسعععععععععععععتوك داللة عحصعععععععععععععائية 
 .االختالد ت  تفسيره لصالح الشركات المتوسطة والكبيرة الحح  

  ما سعععبق  تضعععح أن هناق اختالفاص في اتحاهات المسعععتقصعععى من    في اعععو  
فى شعععععععركات األدوية الكااععععععععة للدراسعععععععة نحومحددات تحليل البيانات الضعععععععكمة وفقا 

 ععغير(ث وأن الشععركات المتوسععطة والكبيرة  -متوسععط –الختالد حح  الشععركة ) بير 
 الععععععععععععععععععحععععععععععععععععععحعععععععععععععععععع  هععععععععععععععععععي األ عععععععععععععععععععععععععععععععععععععر عدرا ععععععععععععععععععاص لععععععععععععععععععمععععععععععععععععععحععععععععععععععععععددات

 . تحليل البيانات الضكمة 
 نتائج اختبار الفرض الثالث12/3
 نت الفرض على" ال  وجد اختالد يو  داللة عحصائية  ين اتحاهات المستقصى   

من   في شععععععركات األدوية الكااعععععععة للدراسععععععة نحو  أبعاد المرونة االسععععععتراتيحية وفقا 
 حح  الشركة (. –الختالد بعض خصائت ه ه الشركات )نو  الملكية 

( متغير بعد التا د من أن ا تتمتع 20المرونة االسعععععععععععععتراتيحية على )يشعععععععععععععتمل مقياس 
 درجة عالية من الصععدق والع ات وبالتالى تصععلح لتطبيق أسععاليب التحليل علي اثووفقا 
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 جابات المسعععععتقصعععععى من   فى شعععععركات األدوية فإن أه  أبعاد المرونة االسعععععتراتيحية 
نة الالزمة لتعد ل مزيج المنتحات التي تتسععععععع  النظ  ا نتاجية  بالمرو  تتمعل فيما  لى:

 (ث4.8)(ث  تمتع ال يكل التمويلى للشععععركة  تنو  ومرونة مصععععادر التمويل4.91تقدم ا)
يسعععععععاعد تصعععععععمي  نظا  عدارة الموارد ال شعععععععرية في الشعععععععركة على التكيف المسعععععععتمر مع 

 وماتالمعل تكنولوجيا في الشععععععركة عدارة تسععععععتعمر (ث4.37)المتطل ات البيئية المتغيرة
) انظر الحدو  ( 4.15المكتلفة) األسواق لمتطل ات ا ستحابة يساعد على سرعة بما

 (. 15ر     
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 ( 18جدو  ر   )  

الوس  واالنحراد المع ار  أل عاد المرونة االسترات ج ة 

 أبعاد المرونة االستراتيجية
الوس  
 الحسابى

االنحراف 
 المعيار 

تتس  الن   ا نتاج ة   المرونة الالزمة لتعد   مز ج المنتجات   
 التي تقدم ا

4.91 
925. 

تسعي الشر ة على الت و ر المستمر في مز ج المنتجات التى 
 تقدم ا

4.17 
872. 

لد نا من ا م ان ات والقدرات ما  ؤهلنا  للعم  في األسواق 
 الدول ة

3.65 
752. 

 تسعى الشر ة على النفاي على األسواق الجد دة
3.71 916. 

 تتم ز الشر ة  سرعة ا ستجا ة ل ل ات العمال 
4.02 613. 

  توافر لد  الشر ة أسال   ات ا  حد تة ومت ورة مع العمال  
3.95 871. 

 نسعى دائما على ز ادة الح ة السو  ة للشر ة 
4.1 927. 

 ساعد ت م   ن ا  عدارة الموارد ال شر ة في الشر ة على 
 الت  د المستمر مع المت ل ات ال  ئ ة المتغ رة

4.37 647. 

  تمتع العاملون في الشر ة  م ارات متعددة تسمح ل    ا نتقا  
 .917 3.16   ن الو ائد

تست  ع عدارة الشر ة توج ه سلوق العامل ن  لتحق ق ا ستجا ة 
 للتغ  رات ال  ئ ة 

3.02 714.  

تست  ع عدارة الشر ة التعد   في ش  ة المورد ن  ا اافة أو 
  ا ست عاد 

4.13 914.  

.625 4.01 تحر  الشر ة على واع  دائ  استرات ج ة لخ   التور د   
 تم ز ت م   سالس  ا مداد في الشر ة  القدرة على عست عا  

 أ  تغ رات محتملة 
3.98 735.  

.814 3.25 تسمح الن   المال ة للشر ة  التعد   في ه    الت ال د   

 (15جدو  ر   )
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 أبعاد المرونة االستراتيجية وفقا الختالف نوع ملكية  أوال:

يكتت ه ا الحز  بالتحقق من  عحة العد   عحة الفرض  الكا  بالتمييز  
 ين شعععععععععععععركات األدوية الكا عععععععععععععة والمتعددة الحنسعععععععععععععية على أسعععععععععععععاس أبعاد  المرونة 

 Two-groupاالسععععععععتراتيحية ث ولتحقيق يلح ت  تطبيق أسععععععععلو  التما زلمحموعتين  
Discriminant Analysis وعة األولى  حيل يشععتمل النمويج على محموعتين المحم

تمعل شععععععععععركات األدوية الكا ععععععععععة و العانية تمعل شععععععععععركات األدوية متعددة الحنسععععععععععية 
 ثوتتلكت النتائج على النحو المبين أدناه .

  دوال تحليل التمايز لمجموعتين ومصخخخخخخفوفة التقسخخخخخخيم وفقام ألبعاد  المرونة
 االستراتيجية 

أظ رت نتععائج تحليععل التمععا ز المتعععدد أن هنععاق عال ععة  ويععة )معععامععل االرت ععاع  •
 طا  متعدد الحنسعععية ( وبين  – ين نو  ملكية الشعععركة  ) طا  خا  (  0.8يمعل  

 . اتحاهات المستقصى من   نحو أبعاد  المرونة االستراتيحية
 مرونة االستراتيحية  ما أن هناق تفاوتاص  ين اتحاهات هؤال  نحو عدرا    ألبعاد ال •

 في تحليل التما ز المتعدد(.    %100)نس ة الت ا ن التي أمكن تفسيرها في النمويج 

 1.02 2.99  م ن للشر ة عدخا  أ ة تغ  رات على ه    األجور والحوافز
.614 4.8  تمتع ال     التمو لى للشر ة  تنو  ومرونة م ادر التمو    

 حس  مت ل ات المنتجات أسعار  تعد   الشر ة عدارة تقو 
 المحلي السوق

3.02 956.  

 ساعد على   ما المعلومات ت نولوج ا في الشر ة عدارة تستتمر
 المختلفة األسواق لمت ل ات االستجا ة سرعة

4.15 814.  

 ل ر  المنتجات على أخي زما  الم ادرة الشر ة عدارة تحر 
 الجد دة     المنافس ن

4.01 786.  

 استرات ج ة ال تنا  خ ارات واع على القدرة الشر ة تمتلق
 المنافس ن ت د دات ومواج ة الفر 

3.96 923.  
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 النس ة المئوية للتصنيف الد يق للمستقصى من   في شركات األدوية الكا ة  •
( %90.1ومتعددة الحنسية وفقا التحاهات   نحو أبعاد المرونة االستراتيحية تمعل )

عتبر مرتفعة وتكفي للتمييز  ين ه ه الشركات ث وه ا يعني أن هناق نس ة وه ه النس ة ت
( فقط من محمو  هؤال   تتشابه اتحاهات   نحو أبعاد المرونة االستراتيحية  9.9%) 
. 
أ  ح التقسي  الد يق للمستقصى من   في شركات األدوية الكا ة ومتعددة   •

تطبيق أبعاد  المرونة االستراتيحية هي  الحنسية الكااعة للتحليل وفقا لمد  
 ( على التوالي من عجمالي المحتمع ككل .%39.12( ث  )0.88% )

 ( 1جدو  ر   )

 أبعاد المرونة االستراتيجية األ ثر قدرة على التمييز بين شركات األدوية 
نة باستكدا  أسلو  تحليل التما ز المتعدد أمكن تحد د األهمية النسبية ألبعاد المرو 

االستراتيحية األ عر  درة على التمييز  ين شركات األدوية الكا ة والمتعددة الحنسية 
تتس  النظ  ا نتاجية  بالمرونة الالزمة لتعد ل  ث حيل ياتي في مقدمة ه ه العوامل: 

تسعي الشركة نحو التطوير  (ث0.348)معامل التما ز  مزيج المنتحات   التي تقدم ا

( 19جدول )
دالة تحليل التماي  لمجموعتين ومصفوفة التقسيم بين شر ات األدوية العامة 

والخاصة وفقا ألبعاد المرونة االستراتيجية 
 Discriminant Function )ا(دالة التماي 

رقم 
 الدالة

قيمة 
 ايجن

معامل  التباين 
 االرتبا 

ويل س 
 المبدا

درجات  *2 ا
 الحرية

 المعنوية

1 4.871 100% 0.86 0.301 341.32
1 

2 0.00
0 

Discriminant Matrix     
نوع 
 المل ية

 التنب  بع وية المجموعات المفردات
 االجمالي

 ق اع متعدد الجنسية ق اع خاص
ق اع 
 خاص

 
294 

253 41 254 
(86.05)% (13.95)% 

ق اع 
متعدد 
 الجنسية

133 7 126 133 
(5.26)% (94.74)% 

 260 االجمالي 
(60.88)% 

167 
(39.12)% 

427 

 0.001* يات داللة عح ائ ة عند مستو  
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وهك  بالنس ة ل ا ى  (9 0.2)معامل التما ز مواج ة المنافسينالمستمر في أساليب 
 (. 17) انظر الحدو  ر   األبعاد

 (17جدو  ر   )

 
  توصخخخخخيم مقارن لشخخخخخركات األدوية وفقا ألبعاد المرونة االسخخخخختراتيجية من

 حيث الملكية 
ق قا لتحليل اتحاهات المسععععععععتقصععععععععى من    في شععععععععركات األدوية الكااععععععععة  

قيمة الوسععععععععععط الحسععععععععععا ي  جابات   ألبعاد المرونة االسععععععععععتراتيحية تمعل للدراسععععععععععة فان 
( بالنسععع ة لشعععركات القطا  الكا   والمتعدد الحنسعععية على التوالي 4.10(ث  )3.02)

ث وب لح  تضععععععععععععح أن شععععععععععععركات األدوية المتعددة الحنسععععععععععععية هي األ عر تطبيقا ألبعاد 
 المرونة االستراتيحية .

( 20جدول رقم )
الوس  الحسابي ومعامالت التماي  بين شر ات األدوية الخاصة  ومتعددة الجنسية وفقا ألبعاد  

 Two- group Discriminantالمرونة االستراتيجية) مخرجات تحليل التماي  لمجموعتين  
Analysis) 

 
أبعاد  المرونة االستراتيجية األ ثر قدرة على 

 التميي  بين المجموعتين

 *الوس  الحسابى *

معامل 
 التماي 

المجموعة 
(1 )

الق اع 
 الخاص

المجموعة 
(2 )

المتعدد 
 الجنسية

تتس  الن   ا نتاج ة   المرونة الالزمة 
 لتعد   مز ج المنتجات   التي تقدم ا

2.43 4.11 0.348* 

تسعي الشر ة نحو الت و ر المستمر في 
 أسال   مواج ة المنافس ن

3.14 4.18 *0.2 9 

تتم ز الشر ة  سرعة االستجا ة ل ل ات 
 العمال 

3.12 3.97 *0.245 

تحر  الشر ة على واع  دائ  استرات ج ة 
 لخ   التور د 

3.51 4.37 *0.237 

 المعلومات ت نولوج ا في الشر ة عدارة تستتمر
 لمت ل ات االستجا ة  ساعد على سرعة  ما

 المختلفة األسواق
3.12 4.08 *0.22  

 تم ز ن ا  عدارة الموارد ال شر ة  الت  د مع 
 مت ل ات العم  الد نام   ة 

2.68 4.1 *0.214 

 تمتع ال     التمو لى للشر ة  تنو  ومرونة 
 م ادر التمو  

3.19 3.91 *0.209 

. F-Test وفقام الختبار 0.001*  ات داللة إحصائية عند مستو  
** الوس  الحسابي لقيم المقياس لي رت للموافقة وعدم الموافقة الم ون من خمس درجات حي  

( الي عدم الموافقة الم لقة مع وجود 1( الي الموافقة التامة   ويشير الرقم )5يشير الرقم )
 درجة حيادية في المنتصف .
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ر رفض الفرض العدمي ث و بو  الفرض البد ل  على ما سعععععبق فقد تقر وبنا    
ماخويا بصعورة عجمالية ث  بعد ما تبين  من نتائج تحليل التما ز لمحموعتين أن هناق 

متعددة الحنسععععععععععية  –اختالد يو داللة عحصععععععععععائية  ين شععععععععععركات األدوية )الكا ععععععععععة 
(الكااعععععععععة للدراسععععععععة على أسععععععععاس اتحاهات المسععععععععتقصععععععععى من   نحو أبعاد المرونة 

(  ث ما 0.301تراتيحية ثولقد اعتمد ه ا القرار على كل من قيمة ويلكص لمدا  )االسعععع
( عند مسععععععععععععععتوك معنوية 2(  درجة حرية )341.321المحسععععععععععععععوبة ) 2 اني قيمة كا

متغيرات ماخوية بصعععورة فردية  7ث كما ت  رفض  نفص الفرض العد   لعدد   0.001
دوية الكا ععععة  ومتعددة الحنسععععية ث ويلح لقدرة كل من   على التمييز  ين شععععركات األ

ث وان ه ا االختالد ت  F-testق قا الخت ارات  0.001عند مسععتوك داللة عحصععائية 
 .تفسيره لصالح شركات األدوية متعددة الحنسية 

ومن خال  العرض السعععععععععععا ق  تضعععععععععععح وجود اختالد  ين شعععععععععععركات األدوية  
حية باختالد  نو  ملكية الكااععععععععععة للدراسعععععععععة في  تطبيق ا ألبعاد المرونة االسعععععععععتراتي

 طا  متعدد الحنسعععية(ث وأن الشعععركات المتعددة الحنسعععية هي  -الشعععركة ) طا  خا 
 األ عر تبني لمف و  المرونة االستراتيحية من خال  تطبيق أبعاده المكتلفة .

 ثانيا:أبعاد  المرونة االستراتيجية وفقا الختالف حجم الشركة
حيعل  يشععععععععععععععتمعل  MDAولتحقيق يلعح ت  تطبيق أسععععععععععععععلو  التمعا ز المتععدد  

النمويج على تالث محموعات من المسععععتقصععععى من   في شععععركات األدوية الكااعععععة 
الحح ث والمحموعة العانية  للدراسععععععة ثتمعل المحموعة األولى: شععععععركات األدوية كبير ة

األدوية  عععغيرة الحح  :شعععركات األدوية متوسعععطة الحح ث والمحموعة العالعة :شعععركات 
ث يمكن عرض النتائج على النحو المواعععععععععح WILKSثو باسعععععععععتكدا  وقريقة ويلكص 

 أدناه .
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  دوال تحليل التمايز المتعدد ومصخخخخخخخخخفوفة التقسخخخخخخخخخيم على أسخخخخخخخخخخاس أبعاد
 االستراتيجية 

كبير ( وبين  –متوسط –هناق عال ة يات داللة احصائية   ين حح  الشركة ) غير 
. في 81ث 8 .0  ألبعاد المرونة االستراتيحية )معامل االرت اع عدراق المستقصى من 

 الدالة األولى والدالة العانية على التوالي (
 (18جدو  ر   )

 ما أن هناق تفاوت  ين اتحاهات المستقصى من   نحو عدرا    ألبعاد المرونة 
 االستراتيحية 

% في الدالة  األولى  38.4ث  .1 )نس ة الت ا ن التي أمكن تفسيرها في النمويج  
 والعانية في تحليل التما ز المتعدد  ( .

النس ة المئوية للتصنيف الد يق للقادة في شركات األدوية كبيرة الحح  ومتوسطة  •
الحح  و غيرة الحح   وفقا التحاهات   نحو أبعاد المرونة االستراتيحية تمعل ) 

 (21جدو )
دوال تحليل التماي  المتعدد ومصفوفة التقسيم بين شر ات األدوية  بيرة ومتوس ة 

وصغيرة الحجم وفقا ألبعاد المرونة االستراتيجية 
 Discriminant Functions دوال التماي 

رقم 
 الدالة

قيمة 
 ايجن

معامل  التباين 
 االرتبا 

درجات  *2 ا ويل س المدا
 الحرية

 المعنوية

1 0.441 61.6 68. 0.717 138.506 12 0.00
0 

2 0.219 38.4 81. 0.921 49.217 5 0.00
0 

Discriminant Matrix 
حجم 
 الشر ة

 التنب  بع وية المجموعات المفردات
 االجمالي

  بير  متوس  صغير
 صغير 

80 
37 16 27 

80 
(46.25) (20) (33.75) 

 93 41 41 11 93 متوس 
(11.82) (44.08) (44.1) 

 254 105 82 67 254  بير
(26.37) (32.28) (40.35) 

 115 االجمالي
(26.93)% 

139 
(32.55)% 

173 
(40.52)% 

427 

 0.001* ات داللة إحصائية عند مستو  
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الشركات ث بمعني أن هناق نس ة ( ث وه ه النس ة متوسطة للتميز  ين  % .59
 (من محمو  هؤال   تتشابه اتحاهات   نحو أبعاد المرونة االستراتيحية .40.4%)
أ ععع ح  التقسعععي  الد يق للقيادات العليا في شعععركات األدوية  الصعععغيرة والمتوسعععطة   •

( ث  ) %29.93والكبيرة  الحح   وفقعععا  درا     أبععععاد لمرونعععة االسععععععععععععععتراتيحيعععة   )
 ( على التوالي من عجمالي المحتمع ككل.%40.52( ث)32.55%

  أبعاد  المرونة االستراتيجية األ ثر قدرة على التميز بين شركات األدوية 
باستكدا  أسلو  تحليل التما ز المتعدد أمكن تحد د األهمية النسبية ألبعاد المرونة 
االستراتيحية األ عر  درة على التمييز  ين شركات األدوية الكبيرة الحح   ثوالمتوسطة 

 (.19)الحح  ث والصغيرة الحح   ويلح كما في الحدو  
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 (19جدو  ر   )

ياتي في مقدمة العوامل األ عر  درة على التمييز  ين شعركات األدوية كبيرة ومتوسعطة 
تتسعع  النظ  ا نتاجية  بالمرونة من حيل أبعاد المرونة االسععتراتيحية: و ععغيرة الحح  

 تمتع ال يكل  (ث0.882) معامل التما ز الالزمة لتعد ل مزيج المنتحات التي تقدم ا
( ويلح كما 0.792) معامل التما زومرونة مصععععععععادر التمويلالتمويلى للشععععععععركة  تنو  

 هو مواح فى الحدو  السا ق.

( 22جدول رقم ) 
الوس  الحسابي ومعامالت التماي  بين شر ات األدوية ال بيرة والمتوس ة والصغيرة على أساس 

 Multiple Discriminantأبعاد المرونة االستراتيجية) مخرجات تحليل التماي  المتعدد 
Analysis) 

 
عوامل أبعاد المرونة االستراتيجية األ ثر 
 قدرة على التميي  بين الثال  مجموعات

  الوس  الحسابى **
المجموعة 

(1 )
صغيرة 
 الحجم

المجموعة 
(2 )

متوس ة 
 الحجم

المجموع
( 3ة)

 بيرة 
 الحجم

معامل 
 التماي 

تتسم الن م اإلنتاجية  بالمرونة الال مة 
 لتعديل م يج المنتجات   التي تقدمها

3.17 3.82 4.19 *0.882 

يتمتع الهي ل التمويلى للشر ة بتنوع 
 ومرونة مصادر التمويل

3.96 3.75 3.98 *0.792 

تحرص الشر ة على و ع بدائل 
 استراتيجية لخ   التوريد 

3.37 3.73 3.89 *0.768 

على أخ   مام  الشر ة إدارة تحرص
الجديدة قبل  ل ر  المنتجات المبادرة

 المنافسين

3.23 3.59 3.75 *0.695 

يساعد تصميم ن ام إدارة الموارد البشرية 
في الشر ة على الت يف المستمر مع 

 المت لبات البيئية المتغيرة

3.13 3.47 3.71 *0.681 

تتمي  الشر ة بسرعة االستجابة ل لبات 
 العمال 

3.05 3.39 3.68 *0.657 

. F-Test وفقام الختبار 0.01*  ات داللة إحصائية عند مستو  
** الوس  الحسابي لقيم المقياس لي رت للموافقة وعدم الموافقة الم ون من خمس درجات حي  

( الي عدم الموافقة الم لقة مع وجود 1( الي الموافقة التامة   ويشير الرقم )5يشير الرقم )
 درجة حيادية في المنتصف .
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  توصخخخيم مقارن لشخخخركات األدوية على أسخخخاس أبعاد المرونة االسخخختراتيجية
 وفقا للحجم

ق قا لتحليل اتحاهات المسعععععععععتقصعععععععععى من   في شعععععععععركات األدوية الكااععععععععععة  
 جابات   نحو أبعاد المرونة االسعععععععتراتيحية هي للدراسعععععععة فان قيمة الوسعععععععط الحسعععععععا ي 

( بالنسعع ة لشععركات  ععغيرة ث ومتوسععطة ث وكبيرة الحح    3.8( ث )2 .3(ث  )3.31)
على التوالي ثوب لح نحد أن الشععععععععععركات المتوسععععععععععطة والكبيرة الحح  ه  األ عر تطبيقا 

لمستقصى من   ألبعاد المرونة االستراتيحيةث  وبمقارنة المتوسط الحسا ي التحاهات ا
نحو كععل ب عععد من أبعععاد  المرونععة االسععععععععععععععتراتيحيععة األ عر  ععدرة على التمييز  ين هعع ه 
الشركات ثأمكن التو ل على و ف مقارن  ين ه ه الشركات من حيل درجة عدرا    

 . ألبعاد  المرونة االستراتيحية
و بو  الفرض البد ل   نا  على ما سععععععععععععععبق فقد تقرر رفض الفرض العدمي  

وي بصععععععععععععععورة عجمالية ث بعد ما تبين  من نتائج تحليل التما ز المتعدد أن هناق ماخ
اختالد يو داللة عحصععععععائية  ين شععععععركات األدوية ) ععععععغيرة ومتوسععععععطة وكبيرة الحح  
(الكااعة للدراسة وفقا التحاهات المستقصى من   نحو أبعاد المرونة االستراتيحية ث 

ويلكص لمععدا في الععدالتين األولي والعععانيععة  ولقععد اعتمععد هعع ا القرار على كععل من قيمععة 
(  138.50المحسععععععععععععععوبة ) 2( على التوالي ث ما كاني قيمة كا0.921(و )0.717)

.ث كما ت  01(  للدوا  األولي والعانية على التوالي عند مسععععععععععععععتوك معنوية  49.97ث)
عنا عععععععععععر  ماخويه بصعععععععععععورة فردية  ث ويلح لقدرة كل   رفض الفرض العدمي  لعدد 

لى التمييز  ين شركات األدوية  الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحح   الكااعة من   ع
ثو ه ا   F-testق قا الخت ارات  0.001للدراسععععععععععة عند مسععععععععععتوك داللة عحصععععععععععائية 

 .االختالد ت  تفسيره لصالح الشركات المتوسطة  والكبيرة الحح  
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  نتائج اختبار الفرض الرابع 12/4
عال ة يات داللة عحصععععائية  ين محددات تحليل البيانات الفرض على "ال توجد   نت

ماخوية الضععععععكمة و  ين المرونة االسععععععتراتيحية لشععععععركات األدوية الكااعععععععة للدراسععععععة 
 بصورة عجمالية ولكل ب عد من أبعاد المرونة االستراتيحية على حدة"

كل أوال: العالقة بين محددات تحليل البيانات الضخخخخخخمة والمرونة االسخخخخختراتيجية بشخخخخخ
 عام

نو  و وة العال ة  ين محددات تحليل البيانات الضععععععععععكمة والمرونة االسععععععععععتراتيحية  -1
 بشكل عا 

( محددات لتحليل البيانات الضعععععععععععععكمة 4عشعععععععععععععتمل أسعععععععععععععلو  ا نحدار المتعدد على )
 متغيرات مسععععتقلة ومتغير واحد تابع وهو المرونة االسععععتراتيحية بشععععكل عا  ثوبتطبيق 

تبين أن هناق عال ة يات داللة عحصعععععععائية عند  ENTER أسعععععععلو  ا نحدار بطريقة
وفقا الخت ار ) د(  ين محددات تحليل البيانات الضععععععععععععععكمة  %1مسععععععععععععععتوك معنوية

كما أن ه ه  %89والمرونة االسععععععععععععععتراتيحية بشععععععععععععععكل عا  ثحيل  لغ معامل ا رت اع 
 التابع ) انظر الحدو فى تفسععععير الت ا ن فى المتغير  %78المحددات تسععععاه   نسعععع ة 

 (.20ر    
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 (20جدو  ر   )

بالمرونة وفقا لعالقتها لمحددات تحليل البيانات الضخمة األهمية النسبية  -2
 االستراتيجية بشكل عام

محددات تحليل أظ رت نتائج أسلو  ا نحدار المتعدد بطريقة الكطوات المتعاق ة أن 
)تكنولوجيةثبشععععريةثعدارية ثاسععععتراتيحية( والتى تتمتع  بعال ات يات البيانات الضععععكمة 

ويلح عند مسعععععتوك المرونة االسعععععتراتيحية بشعععععكل عا  داللة عحصعععععائية فيما  ين ا وبين 
. وفقعععا الخت عععار ت ( ث معععا أن  وة العال عععة  ين هععع ه المحعععددات وبين 01معنويعععة ) 

قعا لمععامالت ا رت عاع ( ث معا . ق 89. ث83المرونعة االسععععععععععععععتراتيحيعة تتراو  معا  ين )
 لغي نسععع ة الت ا ن المفسعععر فى المتغير التابع ) المرونة االسعععتراتيحية( من خال  ه ه 

.( ويحدر ا شععععععععععارة على أن ه ه المحددات مرت ة حسععععععععععب أهميت ا كما 78المحددات )
. ( ث المحععددات 301.(ث المحععددات ال شععععععععععععععريععة)830 لى: المحععددات التكنولوجيععة ) 

  ( 23جدول رقم ) 
نوع وقوة العالقة بين محددات تحليل البيانات ال خمة 

  ) مخرجات تحليل اإلنحدار المتعدد(والمرونة االستراتيجية بش ل عام
محددات تحليل البيانات 

 ال خمة
معامل االرتبا  

 R 
معامل التحديد   

R2 
معامل اإلنحدار 

Beta 
 0.830 83 .0 0.830 المحددات الت نولوج ة *

 0.301 0.731 0.851 المحددات ال شر ة *
 0.227 3 0.7 0.872 المحددات ا دار ة *

 0.198 0.78 0.89 محددات استرات ج ة *
 R        0.89معام  ا رت ا  
 R2       0.78معام  التحد د  

 27. 18  مة )د( المحسو ة  
( 423 ث3درجات الحر ة     )

 .(01مستو  المعنو ة     ) 
 T-Test. وفقا الخت ار 01      *عال ة حق ق ة عند مستو  داللة عح ائ ة 
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.( ويلح كما هومواععععععح فى الحدو  198.( ث محددات اسععععععتراتيحية )227)  ا دارية
 التالى:

 (21جدو  ر   )

محععددات تحليععل البيععانععات  نععا  على مععا سععععععععععععععبق وبعععد مععا تبين من وجود عال ععة  ين 
ثفإنه يحب رفض الفرض العد  و بو  المرونة االستراتيحية بشكل عا وبين  الضكمة 

 األربعة السا ق يكرهالمحددات تحليل البيانات الضكمة الفرض البد ل بالنس ة  
 
 
 

 ( 24جدو  ر   )
بالمرونة االستراتيجية بش ل وفقا لعالقتها محددات تحليل البيانات ال خمة العالقة بين 

 )مخرجات تحليل اإلنحدار المتعدد  و الخ وات المتعاقبة(عام
قيمة )ت(  النمو  

T-Test 
معامل بيتا 

Beta 
مستو  
 المعنوية

التا ت 
 المحددات الت نولوج ة

97.04 
21.8  

 .21 
0.28  

000,0 
000,0 
 

التا ت 
المحددات الت نولوج ة 

 المحددات ال شر ة

37.20 
14.57 
7.49 

5. 3 
0.21  
0.115 

 

000,0 
000,0 
000,0 
 

التا ت 
المحددات الت نولوج ة 

المحددات ال شر ة 
 المحددات ا دار ة

28.23 
11.74 
 .42 
5.48 

5.20 
0.178 
0.937 
0.112 

 
 

000,0 
000,0 
000,0 
000,0 
التا ت  

المحددات الت نولوج ة 
المحددات ال شر ة 
المحددات ا دار ة 
 محددات استرات ج ة

29.33 
11.18 
4.85 
 .39 
5.27 

5.38 
0.194 
0.80 

0.137 
0.0 5 

000,0 
000,0 
000,0 
002,0 
000,0 
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ثانيا: العالقة بين محددات تحليل البيانات الضخخخخخخخخخخمة وكل بعد من أبعاد المرونة 

 االستراتيجية
من أبعاد المرونة نو  و وة العال ة  ين محددات تحليل البيانات الضعععععععععععكمة وكل بعد  -1

 االستراتيحية

( محددات لتحليل البيانات الضععععكمة كمتغيرات 4عشععععتمل أسععععلو  ا نحدار المتعدد على )
مسعععععععتقلة ومتغير واحد تابع وهو)أبعاد المرونة االسعععععععتراتيحية(ثوبتطبيق أسعععععععلو  ا نحدار 

 %1تبين أن هناق عال ة يات داللة عحصعععععععععائية عند مسعععععععععتوك معنوية ENTER بطريقة
قا الخت ار ) د(  ين محددات تحليل البيانات الضععععععععععععكمة و كل بعد من أبعاد المرونة وف

االسعععععتراتيحية ثحيل  لغ معامل ا رت اع  ين محددات تحليل البيانات الضعععععكمة والمرونة 
فى تفسعععععير الت ا ن فى  %74% كما تسعععععاه   المحددات األربعة  نسععععع ة  82.1ا نتاجية 

نتاجية(ث  ينما  لغ معامل ا رت اع  ين محددات تحليل البيانات المتغير التابع )المرونة ا 
% كما توجد  تالتة محددات فقط هى التى تسععععععععاه    7الضععععععععكمة والمرونة التسععععععععويقية 

فى تفسععععععععير الت ا ن فى المتغير التابع )المرونة التسععععععععويقية(ث فى حين  لغ  %7  نسعععععععع ة 
كما توجد   %57والمرونة المالية معامل ا رت اع  ين محددات تحليل البيانات الضععععععععععععكمة

فى تفسععععععير الت ا ن فى المتغير التابع  %53تالتة محددات فقط هى التى تسععععععاه   نسعععععع ة 
)المرونة المالية(ث من ناحية  لغ معامل ا رت اع  ين محددات تحليل البيانات الضععععععععععكمة 

لت ا ن فى تفسعععععير ا %51% ث ما تسعععععاه   المحددات األربعة  نسععععع ة  53ومرونة التوريد 
فى المتغير التععابع )مرونععة التوريععد(ث أيضعععععععععععععععا  لغ معععامععل ا رت ععاع  ين محععددات تحليععل 

ث ما توجد  تالتة محددات فقط هى التى  %8 البيانات الضعععععععععععععكمة والمرونة ال شعععععععععععععرية 
فى تفسععععععععير الت ا ن فى المتغير التابع )المرونة المالية(ث  ينما  لغ  % 5تسععععععععاه   نسعععععععع ة 

% ث ما  84حددات تحليل البيانات الضعععععععكمة والمرونة التنافسعععععععية معامل ا رت اع  ين م



 

   
   16/4/2019 النشرقبول تاريخ       احمد محمود محمد النقيرة محددات تحليل البيانات الضخمة وأثرها علي المرونة    

 576                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

فى تفسعععععععير الت ا ن فى المتغير التابع )المرونة  %73تسعععععععاه   المحددات األربعة  نسععععععع ة 
 (.22التنافسية()انظر الحدو  ر   

 

 

 (25جدول رقم ) 
نوع وقوة العالقة بين محددات تحليل البيانات ال خمة 

) مخرجات تحليل اإلنحدار المتعدد(  و ل بعد من أبعاد المرونة االستراتيجية 
معامل االرتبا   محددات تحليل البيانات ال خمة

 R 
معامل التحديد   

R2 
معامل اإلنحدار 

Beta 
 المرونة ا نتاج ة

 0.790 3 .0 0.790 المحددات الت نولوج ة *
 0.292 8 .0 0.801 المحددات ال شر ة *
 0.215 0.71 0.814 المحددات ا دار ة *

 0.191 0.74 0.821 محددات استرات ج ة *
 المرونة التسو ق ة

 70 .0 0.58 70 .0 المحددات الت نولوج ة *
 0.312 1 .0 0.73 المحددات ال شر ة *
 0.217 7 .0  0.7 المحددات ا دار ة *

 المرونة المال ة
 0.490 0.47 0.490 المحددات ال شر ة *
 0.187 0.51 0.530 المحددات ا دار ة *

 0.137 0.53 0.570 محددات استرات ج ة *
 مرونة التور د

 0.380 0.31 0.38 المحددات الت نولوج ة *
 0.152 0.42 0.42 المحددات ال شر ة *
 0.132 0.49 0.48 المحددات ا دار ة *

 0.119 0.51 0.530 محددات استرات ج ة *
 مرونة الموارد ال شر ة

 10 .0 0.47 1 .0 المحددات ال شر ة *
 0.415 0.52 3 .0 المحددات ا دار ة *

 0.213  0.5 8 .0 محددات استرات ج ة *
 

 المرونة التنافس ة
 0 0.7 3 .0  0.7 المحددات الت نولوج ة *

 0.417 8 .0 0.78 المحددات ال شر ة *
 0.212 0.710 0.82 المحددات ا دار ة *

 0.181 0.730 0.84 محددات استرات ج ة *
 T-Test. وفقا الخت ار 01*عال ة حق ق ة عند مستو  داللة عح ائ ة 
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 وفقا لعالقتها بكل بعد من لمحددات تحليل البيانات الضخمة األهمية النسبية  -2

 المرونة االستراتيجيةأبعاد 
محددات تحليل أظ رت نتائج أسلو  ا نحدار المتعدد بطريقة الكطوات المتعاق ة أن 

)تكنولوجيةثبشعععريةثعدارية ث اسعععتراتيحية( والتى تتمتع  بعال ات يات البيانات الضعععكمة 
ويلح عند مسععتوك معنوية أبعاد المرونة االسععتراتيحية  داللة عحصععائية فيما  ين ا وبين 

. وفقا الخت ار ت ( ث ما أن  وة العال ة  ين ه ه المحددات وبين أبعاد المرونة 01) 
. ق قا لمعامالت ا رت اع (ث ما  لغي نسععععععع ة 84. ث53االسعععععععتراتيحية تتراو  ما  ين )

الت ا ن المفسععععععععععععععر فى المتغير التابع ) أبعاد المرونة االسععععععععععععععتراتيحية( من خال  ه ه 
.( ويحدر ا شععععارة على أن ه ه المحددات مرت ة حسععععب 74. ث51المحددات  ما  ين )

 أهميت ا ويلح كما هومواح فى الحدو  التالى:
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 (23جدول رقم )

 

 ( 26جدول رقم )
)مخرجات بأبعاد المرونة االستراتيجية وفقا لعالقتها محددات تحليل البيانات ال خمة العالقة بين 

 تحليل اإلنحدار المتعدد  و الخ وات المتعاقبة(
قيمة )ت(  النمو  

T-Test 
معامل بيتا 

Beta 
مستو  
 المعنوية

               المرونة ا نتاج ة

التا ت 
 المحددات الت نولوج ة

99.03 
23.71 

7.24 
0.291 

000,0 
000,0 
 

التا ت 
المحددات الت نولوج ة 

 المحددات ال شر ة

40.23 
17.51 
8.39 

 .73 
0.314 
0.141 

 

000,0 
000,0 
000,0 
 

التا ت 
المحددات الت نولوج ة 

المحددات ال شر ة 
 المحددات ا دار ة

30.33 
13.71 
8.47 
4.38 

 .19 
0.191 
0.951 
0.118 

 
 

000,0 
000,0 
000,0 
000,0 
التا ت  

المحددات الت نولوج ة 
المحددات ال شر ة 
المحددات ا دار ة 
 محددات استرات ج ة

31.35 
14.17 
5.83 
7.42 
 .21 

7.41 
0.197 
0.8  

0.171 
0.087 

000,0 
000,0 
000,0 
002,0 
000,0 
 

                المرونة التسو ق ة
التا ت 

 المحددات ا دار ة
91.07 
21.71 

5.40 
0.29  

000,0 
000,0 

التا ت 
المحددات ا دار ة 

31.30 
12.42 

4. 3 
0.222 

000,0 
000,0 
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التا ت 
المحددات ا دار ة 
 المحددات ال شر ة

31.30 
12.42 
7.51 

4. 3 
0.222 
0.114 

 

000,0 
000,0 
000,0 

التا ت 
المحددات ا دار ة 
المحددات ال شر ة 

 المحددات الت نولوج ة *

28.25 
11.84 
 .41 
5.51 

4.19 
0.179 
0.917 
0.118 

000,0 
000,0 
000,0 
000,0 

               المرونة المال ة
التا ت 

 المحددات ا دار ة
29.33 
11.08 

4.18 
0.184 

000,0 
000,0 

التا ت 
المحددات ا دار ة 
 المحددات ال شر ة

7.78 
 . 3 
4.25 

0.125 
0.53 
0.51 

000,0 
000,0 
000,0 

التا ت 
المحددات ا دار ة 
المحددات ال شر ة 

 المحددات الت نولوج ة

27.20 
12.21 
5.35 
3.71 

5.1  
0.181 
0.947 
0.137 

000,0 
000,0 
000,0 
000,0 

               مرونة التور د
التا ت 

 المحددات الت نولوج ة
51.27 
17.05 

3.48 
0.218 

000,0 
000,0 

التا ت 
المحددات الت نولوج ة 

 المحددات ال شر ة

28.80 
9.38 
7.41 

 .27 
0.1 9 
0.128 

000,0 
000,0 
000,0 

التا ت 
المحددات الت نولوج ة 

المحددات ال شر ة 
 المحددات ا دار ة

21. 1 
5.74 
 .17 
3.13 

 .78 
0.171 
0.179 
0. 1 

000,0 
000,0 
000,0 
000,0 
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التا ت 
المحددات الت نولوج ة 

المحددات ال شر ة 
المحددات ا دار ة 
 محددات استرات ج ة

17.12 
7.74 
5.71 
5.5  
3.19 
 

3.19 
0.237 
0.187 
0.171 
0.117 

000,0 
000,0 
000,0 
000,0 
000,0 

               المرونة ال شر ة
التا ت 

 المحددات ا دار ة
40.19 
11.05 

3.41 
0.215 

000,0 
000,0 

التا ت 
المحددات ا دار ة 
 المحددات ال شر ة

24.8  
7.31 
4.32 

7.12 
0.187 
0.117 

000,0 
000,0 
000,0 

التا ت 
المحددات ا دار ة 
المحددات ال شر ة 
 محددات استرات ج ة

21.92 
8.7  
8.41 
3.91 

4. 1 
0.142 
0.139 
0.49 

000,0 
000,0 
000,0 
000,0 

               المرونة التنافس ة
التا ت 

 المحددات الت نولوج ة
53.21 
15.01 

3. 5 
0.213 

000,0 
000,0 

التا ت 
المحددات الت نولوج ة 

 المحددات ال شر ة

15.42 
8.31 
3.34 

2.42 
0.211 
0.219 

000,0 
000,0 
000,0 

التا ت 
المحددات الت نولوج ة 

المحددات ال شر ة 
 المحددات ا دار ة

17.11 
 .71 
3.25 
4.09 

3.47 
0.2 8 
0.179 
0.147 

000,0 
000,0 
000,0 
000,0 

التا ت 
المحددات الت نولوج ة 

المحددات ال شر ة 
المحددات ا دار ة 
 محددات استرات ج ة

13.42 
5.87 
3.91 
3.5  
2.75 

3.14 
0.2 7 
0.1 8 
0.133 
0.117 

000,0 
000,0 
000,0 
000,0 
000,0 
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 النتائج العامة -13
 وجد عختالد  ين شععععععركات األدوية الكا ععععععة ومتعددة الحنسععععععية من حيل أهمية  -1

تحليل البيانات الضععععكمةثوه ا االختالد ليص فى المنطق نفسععععه بقدر ما هو عنعكاس 
لكيفية اسععععععتكدا  تحليل البيانات الضععععععكمة ثوه ا ما يفسععععععر سععععععيطرة الشععععععركات متعددة 

.مما (EFPIA,2016) فى مصععر  الحنسععية على النصععيب األ بر من السععوق الدوائى
سععبق يمكن القو  بان االتحاهات التى تكون ا شععركات األدوية العاملة فى مصععر نحو 
أهمية تحليل البيانات الضكمة تتراو  ما  ين رد الفعل وغير الم ت  ممعلة فى شركات 

( 2القطا  الكا  وم ادر ممعل فى الشععععععععركات متعددة الحنسععععععععية) انظر الشععععععععكل ر  
تلح النتائج مع العد د من الدراسات السابقة التى  سمي الشركات على تالتة ثوتتوافق 

أنوا  :األو  وال ك  دأ بالفعل فى تحليل البيانات الضععععععكمة ثوالعانى ال ك  دأ فى أخ  
خطوات مبدئية فى سعععععبيل التطبيقثواألخيرة التى مازالي ال تعرد عن تحليل البيانات 

 الضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععكعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة شعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععئعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاص 
(jafar.al,etal,2004&Ghasemaghaei.m,etal,2015&Ram.j,zhang.c,

koronios.a,2018).                                                                    
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األدوية الكااعة للدراسة في درجة تطبيق ا ألبعاد المرونة تكتلف شركات  -2

االستراتيحية  ت عا الختالد نو  الملكية )خا ثمتعدد الحنسية(ثحيل  تضح أن 
الشركات متعددة الحنسية هى األ عر تطبيقصا ألبعاد المرونة االستراتيحية  بالمقارنة 

للشركات متعددة الحنسية بالشركات الكا ة ث وربما  رجع يق على التفوق الوااح 
على شركات القطا  الكا  على ع تنا  تلح الشركات باهمية المرونة االستراتيحية ث 
با اافة على عد  توافر مقومات التطبيق الالزمة للمرونة االستراتيحية في الشركات 
 الكا ةثمعل الكبرات ا داريةث واألساليب ا دارية الحد عةث وقرق ا نتاج المتطورةث

والمناخ التنظيمي المالئ ثوغيرها من المقومات وهو ما يعضد ما تو لي عليه بعض 
 Nejad, H. O., Sina, Z. & Golkar, H)الدراسات السابقة

M,2013&Radomska, J,2015).      3-  توجد عال ة يات داللة عحصائية
يل تساه   ين محددات تحليل البيانات الضكمة والمرونة االستراتيحية بشكل عا  ثح

تلح المحددات فى تفسير التغير ال ك يحدث فى أبعاد المرونة االستراتيحية  نس ة 
ثوتتسق تلح النتيحه مع بعض الدراسات السابقةث وخا ة التى حاولي الربط 78%

 De Toni) ين تاتير تكنولوجيا المعلومات على المرونة االستراتيحية
,Tonchina,2005 & Davenport, T.H,2014 & jafar.a,et,al,2014& 

Wang,etal, 2018).                                                                     4- 
تكتلف درجة تاتير محددات تحليل البيانات الضكمة على المرونة االستراتيحية بشكل 

 ( 2شكل ر   ) 
 عختالد شركات األدوية حو  أهمية تحليل البيانات الضكمة
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ات ال شرية ت   عا  ثحيل جا ت المحددات التكنولوجية فى المقا  األو   لي ا المحدد
المحددات ا دارية ثوأخيرصا المحددات استراتيحية ثويمعل ه ا من وج ة نظر ال احل 
تسلسل منطقى يعتمد أوال على توافر البنية التكنولوجية الالزمة لتطبيق وتشغيل النظا  
ثوك لح توافر الم ارات ال شرية التى ستضع تلح البنية التكنولوجية مواع التشغيلثولن 

ى يلح تماره عال عيا ت  العمل فى عقار منظومة عدارية متكاملة تحدد مسئوليات  ؤت
القائمين على النظا  ومدك توافقه مع ما تضعه المنظمة من خطط وسياساتثوتتوافق 

 تلح النتائج مع العد د من الدراسات التى تناولي تاتير تلح المحددات
(akter.sh.etal,2016& thirathon.u.etal,2017&wang,etal,2018) 

 التوصيات والدالالت اإلدارية -14 
 نعععا  على النتعععائج التى ت  التو عععععععععععععععععل علي عععا ثيمكن القو  بعععان هنعععاق محموععععة من 
التو عععععععععيات والدالالت ا داريةث والتى يمكن أن تسعععععععععاه  بشعععععععععكل عملى فى دع   درة 

ا  وتحقيق المنظمة على تطبيق أبعاد المرونة االسععععععععتراتيحيةث ومن ت   درت ا على ال ق
 ميزة تنافسية ثوتتمعل تلح التو يات فيما  لى: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
   16/4/2019 النشرقبول تاريخ       احمد محمود محمد النقيرة محددات تحليل البيانات الضخمة وأثرها علي المرونة    

 584                                               المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة 

 ( 24جدول رقم )

 التوصيات والدالالت التطبيقية
الجهه الموجه إليها 

 التوصية
 

 مضمون التوصية
 

 ليات التنفيذآ
 

 مؤشرات القياس

 ا دارة العليا

تععنععمععيعععععععة الععوعععى بععمععفعع ععو  
تحليل البيانات الضعععععععكمة 

وكيفيععععة عدارة ومحععععددات ععععا 
 النظا .

التصععععععععععععمي  والتنفي  لبرامج نشععععععععععععر 
الوعى بمف و  تحليعععععل البيعععععانعععععات 
الضعععععععععععكمة والفوائد التى سعععععععععععتعود 

 على المنظمة من ممارست ا.

 ع تنا  ا دارة العليا بالنظا  ومكوناته. -
وجود تقععععافععععة تنظيميععععة تعتبر نظععععا  تحليععععل  -

 البيانات الضكمة جز  من ا.
الترتي ات الالزمة لتطبيق النظا  ولو واعععععع  -

 بشكل جزئى.

 ا دارة العليا

تحعععععد عععععد مو ع الوحعععععدة  -
التى سعععععععععععععععتقو   تحليعععععععل 
البيععانععات الضععععععععععععععكمععة فى 
ال يكل التنظيمى سععععععععععععععوا  
من خال  تكصعععععععععععععععيعت 
وحععدة مسععععععععععععععتقلععةثأو على 
األ ل ت عيت ا لوحدة أخرك 
مع التحعععد عععد العععد يق أله  

 عختصا ت ا.

ستقلة التو يف الوظيفى لوحدة م
فى ال يكعععععععل التنظيمى لتحليعععععععل 
البيانات الضعععععكمة أو ت عيت ا على 
وحعععععععدة أخرك مععععععععل تكنولوجيعععععععا 
المعلومات أوالتسويق أو التكطيط 
االسعععععععععععععععععتععععراتعععيععععحععععى أو الععع ععععحععععوث 

 والتطوير.

ععداد تو ععععععععععععععيف د يق لوحدة  تحليل البيانات 
الضععععععععععععععكمعة يسععععععععععععععتنعد على الم عا  المنوقعة   عا 

 وعال ت ا بالوظائف األخرك.

 ارة العلياا د

 نععععا  الميزانيععععة  المععععاليععععة 
الكافية لممارسعععععععة وتطبيق 

 النظا .

تكصعععععععععععععععيت جز  من ميزانيعععععععة 
المنظمة لممارسة لتحليل البيانات 
الضعععععععععكمة مع التحد د المفصعععععععععل 

 لتكاليف عنشا  وادارة النظا .

مدك كفاية ما  ت  تكصععععععععععععععيصععععععععععععععه من ميزانية 
 المنظمة  دارة وتنفي  النظا .

 العلياا دارة 

عحععععاقععععة العععععاملين بكععععافععععة 
الفوائد التى سعععععععععتعود على 
الععمععنععظععمعععععععة مععن تععطععبععيععق 

 النظا .

تنظي  اللقععا ات وا جتمععاععات مع 
 عافعة الععاملين لتواععععععععععععععيح الفوائعد 
التى سععععععععععععععتعود على المنظمة من 

 ممارسة تحليل البيانات الضكمة

درجعععععة التععععععاون  ين وحعععععدة تحليعععععل البيعععععانعععععات 
العاملين الضععععععععععععععكمة والوحدات األخرك وكافة 

 بالمنظمة.
 

 ا دارة العليا

التعععععا عععععد من توافر البنيعععععة 
الععتععكععنععولععوجععيعععععععة الععالزمعععععععة 

 لتطبيق النظا .

يمكن توفير يلععععح من خال  من 
خععال  ا سععععععععععععععععتععععععععععانعععععععة  عع عععععض 
المتكصععصععين النشععا  النظا  ثأو 
شععرا  نظا  جاهز لتحليل البيانات 
الضعععععععععكمة معل ما تنتحه شعععععععععركة 

IBM&SAS 

 مدك مناس ة البنية التكنولوجية المتاحة. -
 مدك مال مت ا لطبيعة النشاع. -
معععععدك  عععععدرت عععععا على الوفعععععا  بعععععاحتيعععععاجعععععات  -

 المستفيد ن.
درجة التعاون والتكامل  ين نظ  المعلومات  -

الموجودة داخععل المنظمععة معععل نظ  المعلومععات 
ا داريععععةثعدارة المعرفععععة وبين تحليععععل البيععععانععععات 
الضععععععععععععععكمة بما يكفل ا سععععععععععععععتفادة من الموارد 

 المتاحة وعد  اهدارها.
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 ا دارة العليا

التكطيط المسععععععععبق لكيفية 
 عدارة النظا .

البيعععانعععات واععععععععععععععع خطعععة لتحليعععل 
الضععععععععععععععكمععععة والتى تبععععدأ  تحععععد ععععد 
عحتيععاجععات المسععععععععععععععتفيععد ن وتنت ى 
بمدك راعععععععععععا  المسعععععععععععتفيد ن عن 

 مكرجات النظا .

هعععععل ت  التحعععععد عععععد المسععععععععععععععبق الحتيعععععاجعععععات  -
 المستفيد ن المتو عين من النظا .

مدك راععععععععععععععا  المسععععععععععععععتفيد ن عن مكرجات  -
 النظا .

 ا دارة العليا

الربط  ين وظععائف ا دارة 
جععععات تحليععععل العليععععا ومكر 

 البيانات الضكمة

ععت ار مكونات ومكرجات النظا  
مكون أسععععععععععععاسععععععععععععى فى كافة أبعاد 

 المرونة االستراتيحية 

مععدك نحععا  ا دارة العليععا فى أدا  م ععام ععاثأو 
خر ععت عععار أدا  ا دارة العليعععا معيعععار آبمعنى 

أساسى للحك  على نحا  نظا  تحليل البيانات 
 الضكمة

 أج زة الدولة

توفير التشععععريعات الحد دة 
التى تنظ  عمعععععل تحليعععععل 
البيانات الضكمة وتحافظ 

 على سرية المعلومات.

التعرد على المشعععععععععكالت اآلمنية 
التى تواجه الشععععععععععركات وخا ععععععععععة 
فيما  تعلق بالسععععععععععععععطو على  واعد 
المعلومات والرشععععععوة والسععععععر ة ثت  
محععاولععة التغلععب علي ععا من خال  

 بعض القوانين.

ومععات وتحليل ععا بمععا ال  ؤتر حريععة ت ععاد  المعل
 على حقوق اآلخرين.

ا دارة العليا&غرفة 
  ناعة األدوية

تطوير البنيععة التكنولوجيععة 
للشععععععركات وا عتماد على 
تحليل البيانات الضعععععععكمة 
 اداة لتحقيق ميزة تنافسية 
خا ععععععععععععععة فى ظل تطبيق 

 عتفاقية التري ص.

اآلليات العالث التى التركيز على 
عتفععاقيععة التري ص على تفراعععععععععععععع ععا 

 على شععركات األدوية وهى :النفاي
 التنافسعععععية من جو في األسعععععواق
بالموا ععععععععفات  وا لتزا  ثالمفتوحة

 وحمعععايعععةثوععععالميعععا المقبولعععةعلميعععا  
  .الفكرية الملكية حقوق 

زيععادة حح  الصععععععععععععععععادرات و زيععادة العععائععد على 
 ا ستعمار.

 ا دارة العليا

تععوجععيعععععععه ا هععتععمعععععععا  نععحععو 
خعععرك العععتعععى اآللعععيعععععععات األ

تسععععععععععععععععاعععد فى دع  أبعععاد 
 المرونة االستراتيحية 

ععادة النظر فى اآلليات التنظيمية 
وا دارية وال شعععععرية المسعععععئولة عن 
تس يل عملية ا تصاالت وواع 

 .المنظمة فى مواع الم ادرة

واععع محموعة من الضععوابط للحك  على مدك 
نحعععا  االدارة العليعععا فى تطبيق أبععععاد المرونعععة 
االسععععععععععععععتراتيحيةثويمكن ا عتماد فى يلح على 
بعض المؤشععععععععععععععرات المعععاليعععة مععععل الععععائعععد على 

 ا ستعمار.
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 إطارمقتر  لكي ية تطبيق تحليل البيانات الضخمة لدعم المرونة االستراتيجية -15
فى عقار محموعة النتائج التى ت  التو عععععععل علي اثحاو  ال احل واعععععععع عقار لتطبيق 

لضكمة  بما  دع  المرونة ا ستراتيحيةثحيل  رك ال احل أن تطبيق تحليل البيانات ا
النظا  يحتاج على  نا  تقافة تنظيمية تدع  عملية التطبيقثبا اععععععافة على تكصععععععيت 
الموارد المالية الكافية لتوفير البنية التكنولوجية التى تفى باحتياجات المسعععععععععععتفيد ن من 

ى مرحلتين همععا:مرحلععة البنععا  ومرحلععة النظععا ثومن ت   ععا  ال ععاحععل  تقسععععععععععععععي  يلععح عل
 ا ستكدا  ثوفيما  لى الو ف التفصيلى لكل مرحلة.

 أوال: مرحلة التصميم لبرنامج تحليل البيانات الضخمة 
وجود محموعة من المقومات   تطلب تصعععععععععععععمي   رنامج تحليل البيانات الضعععععععععععععكمة   

 أهم ا:
اآلليات المرتبطة بكل بعد من األبعاد : وتتمثل فى مجموعة المقومات اإلدارية -1

 اإلدارية والتى يمكن تو يحها فيما يلى:
 آليات تخطيطية: تتمثل أهم اآلليات المرتبطة بالتخطيط فيما يلى: 1/1
تحليل وتو ععععععيف المتغيرات البيئية الداخلية  والكارجية:ويلح حتى  تسععععععنى واععععععع  -

والت د دات التى ترت ط  تصمي  وتنفي   رنامج  ائمة باه  نقاع القوة والضعف والفر  
 ثومن أه  ه ه المتغيرات: تحليل البيانات الضكمة

 العقافة ا دارية السععععائدة ومدك ع تنا  ا دارة العليا باهمية تحليل البيانات الضععععكمة -
 وجعل ا جز  من العقافة التنظيمية .

ا لتصعععمي  وتنفي   رنامج تحليل االمكانيات المادية وال شعععرية المتاحة ومدك مال مت  -
  البيانات الضكمة
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تحدد ما هو المطلو  من ا؟ والتى  ت   واععععععععععععععع خطة لتحليل البيانات الضععععععععععععععكمة -
تحد دها  نا  على احتياجات المسعععتفيد ن من النظا  ثت  واعععع محموعة من المعا ير 

 الالزمة للحك  على مدك نحا  النظا  ودرجة راا  المستفيد منه. 
محموعة االسعععععتراتيحيات الالزمة للتعامل مع النظا ث ويقصعععععد باسعععععتراتيحيات تحد د  -

نظا  تحليل البيانات الضعععععععكمة تحد د نطاق التطبيق ثهل سعععععععيشعععععععمل كافة األنشعععععععطة 
 واأل سا  داخل المنظمة أ  سيقتصر على بعض األنشطة.

 تحد د محموعة السععععياسععععات التى توجه التصععععرد عن التعامل مع النظا  وما  نتحه -
من معاردثوخا ة فيما  تعلق بالضوابط األخالقية عند تحميع البيانات أو الحصو  

 على المعارد من النظا .
تحد د وتو ععععععععععععععيف محموعة ا جرا  ات الالزمة لتنفي  وتشععععععععععععععغيل النظا  وك لح  -

 االجرا ات التى تنظ  العال ة  ين القائمين على النظا  والمستفيد ن منه.
مة التغيير ويلح من خال  شععععععععععععععر  فوائد تطبيق النظا  واععععععععععععععع خطة  دارة مقاو  -

 للعاملينثوإشرا    فى مرحلة تصمي  وتنفي  النظا .
فى ال يكل التنظيمى  : تتمعل فى مو ع تحليل البيانات الضعععععععععكمةتنظيمية آليات 1ال2

سععوا  من خال  وحدة مسععتقلة فى ال يكل أو بالت عية على الوحدات األخركث با اععافة 
 والتو يف أله  عختصا ات ا وعال ت ا   ا ى الوظائف داخل المنظمة. على التحد د

تعد التغ ية العكسععععععية بمعابة مؤشععععععر للحك  على مدك نحا  نظا  آليات رقابية : 3/1
ث ويلح من خال  التعرد على تقيي  المسععتفيد ين من النظا   تحليل البيانات الضععكمة

على مدك مال مت ا من حيل الشعععععععكل  للمعارد التى يقو  النظا  بانتاج اث با اعععععععافة
والمضعععمونثويلح حتى  تسعععنى تقوي  نقاع الضععععف فى حالة وجودها ومن ت  اعععمان 

 فعالية النظا ثويمكن ترجمة يلح من خال :
 سوا  كاني كمية أو نوعية. البرنامج واع المعا ير الر ا ية الالزمة لتقيي  -
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يانات عن األدا  الفعلى للنظا ث ويعد تحد د اآلليات التى سيت  من خالل ا توفير الب -
سععععععؤا  المسععععععتفيد من النظا  ) متك  القرار( من أه  مؤشععععععرات الحك  على مدك نحا  

 النظا .
 مقومات تكنولوجيا المعلومات  -2
: والتى تتمعععععل فى البنيععععة التكنولوجيععععة الالزمععععة لتطبيق مقومخخات تكنولوجيخخة   2/1

سععععععععائل واألدوات ثويمكن الحصععععععععو  علي ا من النظا ث ممعلة فى محموعة البرامج والو 
معععععل  تحليععععل البيععععانععععات الضععععععععععععععكمععععةالشععععععععععععععركععععات المتكصععععععععععععععصعععععععععععععععععة فى تصععععععععععععععمي  

IBM,SAS,ORCAL  حيل تقو  تلح الشععععععععععركات  توفير تلح النظ  ق قا الحتياجات
خا ععععععة   ععععععممي نظ  تحليل البيانات الضععععععكمة IBMالعميل حتى ان بعضعععععع ا معل 

العالمية فى محا  األدوية من أه  عمالئ ا معل بشعععععععععععععركات األدوية وتعد الشعععععععععععععركات 
 نوفارتص وفا زر.

: والتى تمعل جوهر عمل نظا  تحليل البيانات الضععععععععععععععكمة معلوماتية مقومات 2ال2
والتى يمكن الحصععععععععععععععو  علي عععا من داخعععل المنظمعععة من خال  السععععععععععععععحالت أو نظ  

نظ  DSSنظ  دع  القرارات MISالمعلومععات االخرك معععل نظ  المعلومععات االداريععة 
نظ  ميكنععة المكععاتععب  TPSنظ  معععالحععة المعععامالت  TMISمعلومععات االدارة العليععا 

OAS  او من مصععععععادر خارجية  ت  تحميع ا من المصععععععادر المكتلفة  موا ع االنترني
 أو المنشورات واللقا ات الكا ة بالمنافسين والبيئة التى تعمل في ا المنظمة.

 مقومات مادية وبشرية -3
: حيل عن العنصعععععععر ال شعععععععرك هو المحور الرئيص لتشعععععععغيل أك بشخخخخرية مقومات 1ال3

نشعععععاع داخل المنظمة ثومن ت  فإنه يحب تدريب القائمين على نشعععععاع تحليل البيانات 
الضععكمة على كيفية التعامل مع مكتلف أجزا  النظا  ثوك لح المسععتفيد ن من النظا  

رفع كفا ة القائمين على ممعلين فى متك ك القرارات االسعععععععععتراتيحية ثوب لح نسعععععععععتطيع 
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النظعععا  ومن ت  فععععاليعععة النظعععا  ككعععلثهنعععاق جعععانعععب لخر ال يمكن عغفعععالعععه وهو أنمعععاع 
المععد رين والطرق المكتلفععة التى  لحععا علي ععا المععد ريين فى تحفيز ورفع الرو  المعنويععة 

 للعاملينثوك لح قرق التعامل مع المشكالت واتكاي القرارات.
ي الحز  ال ك  سععيت  تكصععصععيه من ميزانية  المنظمة وتتمعل فمقومات مادية:  3/2

من أجل تصعععععععععععععمي  وتنفي   رنامج تحليل البيانات الضعععععععععععععكمة ث ويلح  نا  على تحد د 
التكاليف المكتلفة الالزمة لبنا  وتنفي  البرنامج سععععععععععععععوا  فيما  تعلق بالبنية التكنولوجية 

ل على تشععععغيل النظا  والتى تتو ف على نطاق تطبيق البرنامج أو الفريق ال ك سععععيعم
وفيما  لى  سعععوا  كانوا من داخل المنظمة أو ت  ا سعععتعانة   عض الكبرا  من الكارج.

تواععععععيح الو ععععععف التفصععععععيلى لبرنامج تطبيق تحليل البيانات الضععععععكمة من المنظور 
 ا دارك.
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 (25جدول رقم )
 الضخمة المنظور اإلدارى لتحليل البيانات

المفهوم العخخخام 
لخخخخخخلخخخخخخمخخخخخخحخخخخخور 

 اإلدارى 

التكامل بين نظم تحليل  متطلبات التطبيق
البيخخخخانخخخخات الضخخخخخخخخخخمخخخخة 

 والمنظمة كنظام

مؤشرات  إجرا ات التطبيق
 القياس والتقييم

العععععتعععععكعععععطعععععيعععععط 
لعععععععتعععععععحعععععععلعععععععيعععععععل 
العععععععبعععععععيعععععععانعععععععات 

 الضكمة

تقيي  الواعععع الداخلى  -
لععتععحعععععععد عععععععد نععقعععععععاع الععقععوة 
والضععععععععععععععف فى البنيععععععة 
العتعكعنعولعوجعيعععععععة العالزمعععععععة 

 للتطبيق.
المتغيرات دراسعععععععععععععععععععة  -

البيئيعة الكعارجيعة لتحعد د 
معععععحعععععمعععععوععععععععة العععععفعععععر  
والععتعع عععععععدات الععتععى تععؤتععر 
بشعععععععكل م اشعععععععر أو غير 

 م اشر على المنظمة.
ع تنععععا  ا دارة العليععععا  -

بععاهميععة تحليععل البيععانععات 
 الضكمة 

وجود تقعععافععة تنظيميعععة  -
 تدع  تطبيق النظا 

تكصعععععععععععععيت ميزانيعععة  -
  افية لتطبيق النظا 

التحار  دراسة بعض  -
 الناجحة ل ستفادة من ا.

عيا كاني المنظمة تسعى 
على تحقيق محموعععة من 
األهععععععداد التى تمكن ععععععا 
من ال قا  وا سععععععععععععتمرارث 
فعععععإن تحليعععععل البيعععععانعععععات 
الضعععععععععععكمة تسعععععععععععاه  فى 
تحقيق يلععععععح من خال  
دعم ععععا ألبعععععاد المرونععععة 

 االستراتيحية.

تو ععععععععيف الواععععععععع القائ   -
حالياثويلح من خال  تحد د 

ات متك  القرارات من عحتياج
 النظا .

تحد د مدك مال مة البنية   -
التكنولوجيعععة الحعععاليعععة لتطبيق 

 النظا .
تحد د نطاق التطبيق ثهل  -

سععععععيشععععععمل كافة األنشععععععطة أ  
يقتصر على بعض األنشطة 

 الرئيسة.

واععععععععع خطة  -
لتحليععل البيععانععات 
الضععكمة تسععاه  
فعععععى تعععععحعععععقعععععيعععععق 
الععععععععععععععكععععععععععععععطععععععععععععععة 
ا سعععععععععععععتراتيحيعععععة 

 للمنظمة.

تحليعععععععل تنظي  
العععععععبعععععععيعععععععانعععععععات 

 الضكمة

تععو عععععععععععععععيععف العععععععدور  -
المنوع تحليعععل البيعععانعععات 

 الضكمة القيا  به.
تحد د ا ختصا ات  -

والعال ععات  ين نشععععععععععععععاع 
تحليل البيانات الضععكمة 

تععنععظععيعع  وحعععععععدة تععحععلععيعععععععل 
البيانات الضععكمة بشععكل 
 تفق مع قبيععععة ال يكعععل 
التنظيمى للمنظمة ثوبما 

أدا  الم ا   يسعععععاعد على
المكتلفة تحليل البيانات 
الضعععععععععععععكمة بالتعاون مع 

تحععد ععد مو ع تحليععل البيععانععات 
الضععععععععععععععكعمعععععععة فعى الع عيعكعععععععل 
التنظيمىثوالتى يحعععععععب أن 

 تاخ  أحد شكلين هما:
وحدة مسعععععععععتقلة فى ال يكل  -

الععتععنععظععيععمععى عععلععى أن تععكععون 
 تابعة ل دارة العليا.

وحدة مسععععتقلة  -
لتحليععل البيععانععات 
الضعععععععععععععكمععة فى 
العععععععععع ععععععععععيععععععععععكععععععععععل 

 التنظيمى.
ت عيعععة تحليعععل  -

العععععععععبعععععععععيعععععععععانعععععععععات 
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واألنشعععععععععععععطة األخرك فى 
 المنظمة.

 

األنشعععععععععععععطعععة األخرك فى 
 المنظمة.

أخرك بالت عية على وحدات  -
مععععععععل التسععععععععععععععويق وال حوث 

 والتطوير.
تحد د عختصععا ععات وحدة  -

تحليععل البيععانععات الضعععععععععععععكمععة 
وعععال ععتعع عععععععا بعععععععاألنشعععععععععععععععطعععععععة 
والوظعععععععائف األخرك داخعععععععل 

 المنظمة.
دورهعععععععا فعى دعع  أبعععععععععاد  -

العمعرونعععععععة االسععععععععععععععتعراتعيعحعيعععععععة 
 باعت ارها وظيفة عستشارية.

الضعععععععععععكمة ألك 
مععععن الععععوحعععععععدات 
األخععععرك مععععععععععععل 
الععتسعععععععععععععععويععق أو 
العععععععععععع ععععععععععععحععععععععععععوث 

 والتطوير.

توجيعععه وتحفيز الععععاملين  التوجية
لتنفي  الكطة المواعوعة 
فععععععععععى عقععععععععععار األدوار 
الععتععنععظععيععمععيعععععععة الععمععحعععععععددة 

 ثويلح من خال :
شعععععععععععععر  فوائعععد تحليعععل  -

البيانات الضعععععكمة لكافة 
 العاملين بالمظمة.

مععات ع عععععععععععععععدار التعلي -
واألوامر الالزمة لتشعغيل 

 النظا .
عسعععتكدا  كافة أشعععكا   -

التحفيز سوا  كان مادك 
 أو معنوك.

عععد  وجود تعععارض  ين 
نظ  التوجيعععععععه والتحفيز 
على مسعععععععععععععتوك المنظمة 
والنظ  المسععتكدمة داخل 
وحععععدة تحليععععل البيععععانععععات 

 الضكمة

دراسعععععععععععععة سعععععععععععععلوق ودوافع  -
العاملين لتحد د نظ  التحفيز 

 المناس ة.
تحد د نظ  ا تصعععععععععا  مع  -

العاملين  مداده  بالتعليمات 
 المكتلفة.

الععععععتععععععحعععععععد عععععععد  -
الوااعععععح لقنوات 

 ا تصا .
مال معععة نظ   -

الععععععععتععععععععحععععععععفعععععععيعععععععز 
 والتوجيه.

واعععععععععععع محموعة من  - التقيي 
المعععا ير تت   نععا  علي ععا 

 عملية التقيي .

عتفعععاق تلعععح المععععا ير مع 
المعا ير التى تسععععععععععععتكد  
فعععى العععحعععكععع  ععععلعععى أدا  

 المنظمة.

تحد د مدخل عملية التقيي   -
ثويفضعععععععععععععععععل ا عتمععععاد على 
المععععدخعععل العععع اتى فى عمليععععة 
الععتععقععيععيعع  ثويلعععععععح مععن خععال  
سععععععععععععؤا  متك  القرار باعت اره 
المسععععععععععععععتفيعععععععد الن عععععععائى من 

 مكرجات النظا .
 

واعععععععععععععع نظععععععا  
للتقيي  لتحععععععد ععععععد 
معععععععدك نعععععععحعععععععا  
تحليععل البيععانععات 
الضعععععععععععععكمععة فى 

 تحقيق أهداف ا.
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 : ويتطلب يلحتنفيذ برنامج تحليل البيانات الضخمةمرحة : ثانيا
 تحد د حح  البيانات التى سيت  جمع ا.  1ال4
معععدك ا رت عععاع والتكعععامعععل  ين حح  البيعععانعععات المطلوبعععة والمتعععا  من خال  نظ   2ال4

 المعلومات األخرك الموجودة داخل المنظمة.
األع ا  والتى تقو  ب Data Warehousesتصععععععععععععععمي  مسععععععععععععععتودعات البيانات  3ال4

 المكتلفة لنظ  تحليل البيانات الضكمة معل ترتيب البياناتثالتقاريرثا ستعالمات.
تحد د شععععععععكل التقارير التى يحتاج ا متك  القرارثوهل هى روتينية أ  أن ا تحتاج  4ال4

 على معلومات خا ة تكتلف بإختالد عحتياجات متك  القرار.
ظ  تحليل البيانات الضعععكمة يحتاج باالاعععافة الى ما سعععبق فإن عسعععتكدا  مكرجات ن 

 على:
 التحليل المنطقى للمعارد التى  نتح ا النظا  •
 تنمية  دائل القرار •
 التعاون  ين متك  القرار والعاملين فى محا  تحليل البيانات الضكمة •
 مدك التاتير على أدا  المنظمة •
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