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 جهان علي محمد الشرايعة: إعداد
 األستاذ الدكتور أحمد علي صالح: إشراف

 الملخص
اإلستراتيجي:  اًلستشرافأثر البيانات الضخمة على  توضيح إلىالدراسة الحالية ت هدف

اإلبداع المفتوح )متغير وسيط( في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في مدينة 
( شركة تم التركيز على الشركات الصناعية التي كان 020) القطاع عمان وبلغت عدد شركات

 طبقت الدراسات على( شركة وقد  08غ عددها )وبل ( عامل011من ) أكثرعدد العاملين فيها 
، تألف مجتمع الدراسة من وهي الشركات التي وافقت على تطبيق الدراسة( شركة منهم 00)
)مدير عام، نائب مدير عام، مدير وحدة، مدير قسم( ولمحدودية  من شاغلي الوظائف فرد( 280)
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اإلستبانة أداة لقياس متغيرات الدراسة من  المذكورة واعتمدت تشركاعينة المقابالت المهيكلة في 
لتحليل هذه البيانات تمثلت  واًلستدًلليأساليب اإلحصاء الوصفي  تخالل جمع البيانات واستخدم

والتحليل العاملي اًلستكشافي والتجزئة النصفية،  tختبار االمعياري،  اًلنحرافبالوسط الحسابي، 
 ًلختبار الفرضيات.  SMART PLS3المعادلة المهيكلة باستخدام برمجيةنموذج و  والتوكيدي

عدة نتائج كانت أهمها: أن مستوى البيانات الضخمة كان متوسط،  إلىوتوصلت الدراسة 
ويتبين من هذه  ومستوى اإلبداع المفتوح متوسط أيضًا، اإلستراتيجي متوسط، اًلستشرافومستوى 

دور الوسيط بشكل جزئي في العالقة بين البيانات الضخمة  النتيجة أن اإلبداع المفتوح لعب
  .اإلستراتيجي في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية واًلستشراف
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اإلستراتيجي لما له أهمية في تجنب الكثير من الخسائر واقتناص الفرص  اًلستشراف ممارسات
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The impact of big data on strategic foresight: 

Open Innovation is a mediating variable -A field study in the 

therapeutic industries and medical supplies sector in Amman- 

Prepared by: Jahan Ali Mohammed Al-Sharayaa 

Supervisor: Professor Dr. Ahmed Ali Saleh 

Abstract 

   This study aimed to clarify the impact of big data on strategic foresight: The open 

innovation is an intermediate variable in the therapeutic industries and medical supplies 

sector companies in Amman. The number of these companies reached to (121) , with 

special focus to those companies with more than (100) employees and their number 

reached (18) companies. This study was conducted on (11) of these companies 

companies  agreed  to apply this study,  The study community comprised of (271) 

individuals who hold positions as (general manager, deputy general manager, unit 

manager, section cheif), A comprehensive survey was  done to the whole community 

due to the limited size of the community, and 259 of valid questionnaires for analysis 

were returned back to us  representing a percentage of (95.5%). interviews were used in 

a sample of the aforementioned companies to determine the study problem,  and the 

questionnaire was used as a tool to measure the study variables through  gathering data. 

Descriptive and inferential statistics methods were used to analyze these data as 

arithmetic mean, standard deviation, t-test and half-segmentation, exploratory and 

confirmatory factor analysis and a model Structured equation using SMART PLS3 

hypothesis testing software. and the main important findings the study reached were as 

follow :The level of big data was medium, the level of strategic foresight was medium, 

and the level of open innovation was also medium, and the open innovation played 

partially as  a mediator  in the relationship between big data and strategic foresight  in 

the therapeutic industries and medical supplies sector companies . with the followings 

recommendations (1- Investing  big data in these companies due to it's importance in 

anticipating the future and implementing the open innovation practices 2- Promoting 

strategic foresight practices due to it's importance in avoiding  loss and seizing new 

opportunities 3- giving mor importance to the  Open innovation prctices leading to the 

generation of ideas and helps in the strategic foresight) 

 

Key words: Big Data, Highly Competitive, IT-Intensity, Strategic Foresight, Open 

innovation 
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 األول الفصل
 وأهميتها الدراسة خلفية

  المقدمة :واًل أ

عمال في بيئة األالمتسارعة  التغيرات عن فضاًل  تعقيد البيئة يوًما بعد يوم لزيادة مستوى نظًرا

 2.5بإنتاج  تتمثلمن البيانات في العالم  %51نه على مدار العامين الماضيين قد تم توليد ث أبحي

quintillion  مليارات عملية  5إجراء مليون بايت كل يوم حول العالم ويتم  8.5بايت بما يعادل

 إلحصائيات)وفقا  دراكهاأرقام ًل يستطيع العقل البشري إنها يومًيا حول العالم حيث أبحث 

Blazon  جائحة كورونا  خرهاكانت آ تحدياتلما يشهده العالم من تطورات و . و (2105عام

Covid-19 ي تغير لتصدي أللستشراف المستقبل ًلالملحة  الحاجةالتي فرضت و  نالحاصلة اآل

زمة ن تعبر هذه األأمما جعل المنظمات تحاول  اًلقتصادثيرات توقف عجلة أالت من هذهو  ،حاصل

حاجة لوجود قواعد بيانات لتتمكن من موائمة الوضع الحاصل من توجه  توولد ،قل الخسائرأب

بعد مرور هذه الجائحة سيتولد لدى في أثناء و  بالتالي ،غيرهالعمل عن بعد و تكنولوجيا و عمال للاأل

المستقبل لتكون مستعدة فيما ستشراف استغاللها باهائل من البيانات يتوجب عليها  المنظمات كم  

، بشكل هائل ةديناميكين البيئة أستراتيجي دائم باالتفكير بشكل زمات و نوع من األ يأمواجهة بعد ل

 اًلستشرافن تكون قادرة على أ عليها بالتالي يتوجبو ي وقت أبي طارئ و أن يحدث أمن الممكن و 

 .طارئي أ أوزمات أي أي خسائر ناتجة عن حدوث أستراتيجي لتجنب إلا

 لعماة في بيئة األكيالديناميزيادة التعقيد و و  البيئي كدأتالالستراتيجي مع إلا اًلستشرافيتعامل 

كتشاف ا دوارهأهم أمن و  ،نالفرص التي لم يالحظها المنافسو  ستغاللاكتشاف و اب امهمً  اعد نشاطً يو 

 (Disruptive Concepts) تحدث تغيير جذري أو تحدث هدم خالق أوالتي تخلق فارق المفاهيم 
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طار مفاهيمي إ ستخدامابالمستقبل على التعامل مع  دبما يساععادة هيكلة المعرفة ا  النظام و في 

  .(El Kerdini & Hooge, 2013; Adegbile, Sarpong & Meissner, 2017)ي جماع

 هاالتقاطدراكها و ا  مراقبة العوامل و هو  ستراتيجيإلا اًلستشراف الغرض الرئيسي من نأحيث 

 اًلستجابات يرات من خاللن ثم التعامل مع هذه المتغممستقبلية و  تغييرات إلىالتي تؤدي 

 (.Iden, Methlie  & Christensen, 2017) التنظيمية المناسبة 

عمل خبير اإلستراتيجي على تحديد مسار " قدرة النه أستراتيجي بإلا اًلستشرافويعرف 

 النقطة المحورية لنقاش، وتوقع عواقبه هو ختالف واضح عن الوضع الراهنا، ًل سيما متفوق

  .(Gavetti & Menon, 2016)ستراتيجية األعمال" امستقطب في 

صحة ومصداقية الدراسات المستقبلية دون معرفة طبيعة هذه و نه من الصعب تقييم جودة أ وجد

القضايا التي يتم التعامل  أكثرن إفبيئة غير مؤكدة الوبما أن  ،هستكشافاالمعرفة حول المستقبل و 

ستكشاف المجهول ًلدوات المناسبة المجهزة باأل المتوقعة غير ستكشاف المواقفامعها هي 

بعاد البحوث للمستقبل التخصصية منظور تقييم أوتتطلب  ،ة في نشر وتبادل المعرفةوالمساعد

حن نسهلة فبالمهمة التيجي ليست استر إلا اًلستشرافن عملية أمن هنا نالحظ و  كلي أومنهجي 

 هيحصل قبل وقوع نأي توقع ما يمكن أ المجهول كتشافانقوم ب

(El Kerdini & Hooge, 2013).  

، دوات محددةأ إلىتحتاج التعقيد و لية في غاية الصعوبة و عملية دراسة المستقبل هي عمن إ

 الصحيح اًلستشراف أجلالضخمة من  لبياناتهي ادوات هذه األهم أمن و 

(Kayser & Blind, 2017)  مجموعة من مجموعات نها أب البيانات الضخمة تم تعريفحيث
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ستخدام التقنيات واألدوات االبيانات الضخمة والمعقدة بحيث ًل يمكن إدارتها ومعالجتها بكفاءة ب

 .(,Lan, Dai, Chen & Zhang, 2015 Zhong, Huang( التقليدية

 اًلستشرافن أالرأي السابق بالقول  Brocke, (2018) & Müller, Fayوعضدت دراسة 

تي تمثل تكنولوجيا المعلومات تحليل للبيانات الضخمة الار و ختياستراتيجي يحتاج لجمع و إلا

رفع قدرة هم بتحقيق شدة المنافسة و ذات الجودة التي تسا المعلوماتعلى توفير  ي تساعدوبالتال

 .ستراتيجيإلا اًلستشرافالمنظمة على 

ستكشاف ابداع يعتمد على إلا نأل، بداعستراتيجي تحتاج لإلإلا اًلستشرافعملية تطوير  نإ

 بداععملية اإل إلىستراتيجي إلا اًلستشرافهنا تتجسد حاجة مسارات معرفية جديدة و 

& Hooge, 2013)El Kerdini ). 
ستكشاف مجموعة واسعة من المصادر الداخلية ا" تشجيع و  نهأبداع المفتوح إليعرف او 

 بوعي بقدرات وموارد ثابتة اًلستكشاف، ودمج ذلك بشكل منهجي بتكاراًلوالخارجية لفرص 

 .(Saebi & Foss, 2015)ستغالل تلك الفرص على نطاق واسع من خالل قنوات متعددة" او 

  ,Albino (2017) Savino &Natalicchio, Ardito; يدراستوبينت 

Sayeed & Kauranen (2016) Islam, Hossain, إلىالمفتوح  بداعحاجة عملية اإل إلى 

خارجية من المعرفة التي يعتمد على مصادر داخلية و  بحيث ،مصادر بيانات ضخمة ليتم تحقيقه

الحصول على هذا الكم من البيانات للتمكن من  أجلجراء مسح بيئي من ا  البيانات و  إلىتحتاج 

 .المفتوح بداعإلتحقيق ا

 Prahalad & Krishnan (2008) Ramaswamy (2004); & Rrahaladي دراستوأيدت 

 ،بداع المفتوحإلا تم من دون وجود بيانات ضخمة تسمح بتطبيقن تأبداع ًل يمكن إلن عملية اأ

 بداع المفتوح.إلنموذج ا تتبعها فييمكن و  حيث يمكننا تحديد عملية التنمية المشتركة
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تحقيق دراسة  أجلبداع المفتوح من إلستراتيجي ًل بد من استخدام ااإل اًلستشرافوليتم تحقيق 

على الطرق التي يمكن  Hooge, (2013) El Kerdini &دراسة  حيث أثبتت .فضل للمستقبلأ

 ستراتيجي.إلا اًلستشرافبداع المفتوح كنشاط لدعم إلن يعمل بها اأ

بداع العالقة الوطيدة بين اإل ,Wiener, Gattringer & Strehl 2015))وجدت دراسة أو 

فكار كثيرة ستراتيجي نحتاج ألإلا اًلستشرافجراء عملية إثناء أف ،ستراتيجيإلا اًلستشرافو المفتوح 

بالتالي  ،فكار الجديدةألنه عبارة عن توليد الكثير من اأبداع المفتوح بحيث إلتي دور اأهنا يو 

 .متماسك وفعال الجودة الحفاظ على مستقبل عاليستشراف المستقبل و ا

جاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين لتطوير  تقدم وبناًء على رؤية وتوجيه على ما اوتأسيسً 

الذاتي بظل  اًلكتفاءنتاج بكميات تساعد على اإلاللوازم الطبية و ات العالجية و قطاع الصناع

والتي تؤكد على ضرورة  ،)https://www.almamlakatv.com/news(الجائحة الحاصلة 

هذه الدراسة جاءت ستراتيجي لقطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية، إلا اًلستشرافوأهمية  

بداع المفتوح متغير إلا ستراتيجي من خاللإلا اًلستشرافثر البيانات الضخمة على ألتبحث في 

هذه العالقة  انعكاساتفي محاولة لتحري اللوازم الطبية في قطاع الصناعات العالجية و وسيط 

  ودورها في تطوير القطاع المذكور.

 الدراسة مشكلة :اثانيً 

فرص بالالتنبؤ  إلى ختالف أنشطتها وأهدافهااوعلى  تحتاج المنظمات بالوقت الحالي

لتقليل  أولزيادة الفوائد  بخاصة ذات التأثير الجوهري على بقائها وذلك التهديدات المحتملةو 

المحتملة  ةجلاآل ثاريستكشف اآلنه أل ؛ستراتيجيإلا اًلستشراف إلىوهذا هو سبب الحاجة  التكاليف

https://www.almamlakatv.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-37084
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 المستقبلية المرغوب فيها بالعقود اًلستثمارمن جراءات التي تعزز المزيد إلاوعواقبها على القرارات و 

Cook, Inayatullah, Burgman, Sutherland, & Wintle, 2014)). 

ن هناك فجوة معرفية بتطبيق أيتضح  دبيات المتخصصةاأل لمجموعة وبعد مراجعة الباحثة

شخاص مدربين على هذه أبداع متخصصة و إدوات ستراتيجي لما لها حاجة ألإلا اًلستشرافعملية 

  .( Kerdini & HoogeEl, (2013دوات األ

 اًلستشرافن أن الفجوة تتمحور بالشكوك حول أ  ,et al,Cook (2014) ت الدراسةحيث بين

ن الشكوك إمر غير موضوعي بالتالي فأنه أحيث ، دثن يحأستراتيجي هو عملية توقع ما يمكن إلا

 شخاصأمن قبل مناسبة و دوات أستخدام بيانات و استراتيجي باإل لالستشرافمثل األ اًلستخدامحول 

 .متمرسين بحاجة لمزيد من الدراسة

مية يطر مفاهأُ الحاجة لوجود  El Kerdini & Hooge (2013) دراسةت وضحأبينما 

 .جيستراتياإل اًلستشرافمن نشاط  اًلستفادةنستطيع من خاللها 

دلة التجريبية لعملية على وجود عدد قليل من األ Iden, et al(2017) , وتوصلت دراسة

ن كل دراسة تؤكد على أحيث ، م وجود ترابط بين البحوث النظريةستراتيجي وعداإل اًلستشراف

 مختلفة.من زاوية منظور و ستراتيجي من اإل اًلستشراف

في  Aحيث  ,Vecchiato, ;)(2010/A,B Reschke (2015) دراستينتائج  تفقتا

 ,Vecchiato (2015)دراسة حضرات الصيدًلنية و تفي صناعة المس Bالحيوية و األدويةصناعة 

مات نظستراتيجي بالماإل اًلستشرافلتطبيق عملية ن هناك حاجة أ ،ستشرافاًلبخلق القيمة من 

لما تتمتع بيئتها بدرجة  Reschke, (2010/A)شارت دراسة أكما  األدويةفي صناعة  تحديًداو 

ليتمكن مديري  صناعات  أكثرمعرفة وجود معلومات و  إلىالحاجة ظهرت أو  ،عالية من عدم اليقين
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 استجابةدورها في تشكيل ستراتيجي لتعميق فهم روابطه و اإل اًلستشرافمن  الحيوية األدوية

 ةكدت دراسأو  ،ستراتيجياإل لالستشرافزيادة الوعي بحقيقة القيمة المضافة للبيئة و  المنظمات

)/B(2010 ,Reschke  لالستشرافن منظمات صناعة المستحضرات الصيدًلنية تفتقر أعلى 

  .ةالديناميكينها بيئة عالية أستراتيجي التي تحتاجها في بيئة هذه الصناعات بحيث اإل

 Hild, (2018)-Reimers ; (2018) Shukri,-& Al Fahmi, Khudair يدراستوعضدت 

ستراتيجي في إلا اًلستشرافمعرفة كافية حول من لديها  ما لقيادةالنتائج السابقة حيث بينت الحاجة 

 اًلستشرافن أوكيف  ،الموظفين في قطاع الرعاية الصحية عصر التغيير لتصور مستقبل

 .دوات تساعد القيادة بالتركيز على المستقبل ووضع الخططأستراتيجي يوفر إلا

الصناعات العالجية في قطاع  ية وتحديًدااألردنالفجوة المعرفية في البيئة  وجودلتأكيد  ودعًما

مع بعض شركات القطاع المذكور، وهي  ت الباحثة بإجراء مقابالت مهيكلةقاماللوازم الطبية و 

مرفقة ( وشركة المنحنى الطبي للوازم الطبية ،مستودع البترا للمواد الطبية، و يةاألردنشركة الدار )

 .(2في ملحق رقم )

أن مشكلة الدراسة الحالية تكمن  يظهر المقابالت؛خلصة من نتائج المست التصوراتوبناًء على 

اإلستراتيجي رغم الحاجة  باًلستشراففي وجود فجوة معرفية تتمثل في محدودية الدراسات المتعلقة 

الماسة إليها وعدم استثمار عالقته بالبيانات الضخمة واإلبداع مما قد يضيع العديد من الفرص 

وبالتالي  الطبيةواللوازم ت العالجية ديدات لقطاع حيوي هو قطاع الصناعاويسبب الكثير من الته

  الصناعة.نساعد هذه 
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  الدراسة هدافأ ثالثًا:

 اًلستشرافثر البيانات الضخمة على أتشخيص الحالية هو  للدراسةالهدف الرئيسي 

 خالل:من  ،بداع المفتوح متغير وسيطد اإلو ستراتيجي بوجاإل

 اًلستشراف ،ةم)البيانات الضخ حول متغيرات الدراسة الرئيسيةطار نظري إتقديم  -0

 .دبيات والدراسات ذات الصلةعلى األ استنادً ابداع المفتوح متغير وسيط( اإل ،ستراتيجياإل

 اًلستشراف ،ساسية )البيانات الضخمةتحديد مستوى ممارسة متغيرات الدراسة األ -2

عالجية واللوازم الطبية قطاع الصناعات ال بداع المفتوح متغير وسيط( فياإل ،ستراتيجياإل

 . في عمان

يجي في قطاع الصناعات ستراتاإل اًلستشرافثر المباشر للبيانات الضخمة على تحديد األ  -3

 .الطبية في مدينة عمان اللوازمالعالجية و 

توح في قطاع الصناعات العالجية بداع المفثر المباشر للبيانات الضخمة على اإلتحديد األ -1

 .واللوازم الطبية في مدينة عمان

يجي في قطاع الصناعات ستراتاإل اًلستشرافبداع المفتوح على ثر المباشر لإلتحديد األ -5

 .ناللوازم الطبية في مدينة عماالعالجية و 

بداع ستراتيجي بوجود اإلاإل اًلستشرافثر غير المباشر للبيانات الضخمة على تشخيص األ -4

 .في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية اوسيطً ا المفتوح متغيرً 

  الدراسة هميةأ رابًعا:

ويتم ة التطبيقيالناحية  والثاني من ول من الناحية النظريةين األأجز  إلىهمية الدراسة أتنقسم 

 :تيعلى النحو اآل توضيحها
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 :)األكاديمية(همية العلمية ألا

 ستراتيجياإل اًلستشراف ،الضخمة لثالث متغيرات )البياناتربط بين ا الدراسة قدمت ،

 .رؤى مستقبليةللمنظمة معرفة و  الربط تولدومتطلبات هذا  المفتوح(بداع اإل

  اًلستشراف، اسة الثالثة )البيانات الضخمةالدر  معرفة المزيد عن متغيراتبحث و 

 همية التيما األستعمق الدراسة ماهية المتغيرات و بداع المفتوح( بحيث اإل ،ستراتيجياإل

 .ة المعرفيةو بيقها بالمنظمات لسد جزء من الفجمها من خالل تطستقد

  بحاث التي تحتوي متغيرات الدراسةزيادة عدد األبالموضوع من خالل  اًلهتمامزيادة. 

 تحديد متطلبات ة النظرية و يالعالقة بين المتغيرات من الناح عن طبيعة أكثرالدراسة  وضحت

 المتغيرات.الربط بين هذه 

  الباحثون في  يستفيد منها وتوفير نتائج ،بعاد الدراسة الفرعيةأعلى ماهية  أكثرالتعرف

 .تساعد بقياس الظاهرة بشكل صحيحالمستقبلية و الدراسات الحالية و 

 التطبيقية(:همية العملية )ألا

  لية آبالتالي ستساهم الدراسة بتقديم  اتراتيجي من المفاهيم المهمة حاليً ساإل اًلستشرافيعد

ستخدام استراتيجي باإل اًلستشرافلتطبيق مدراء بقطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية لل

 .بداع المفتوح متغير وسيطالبيانات الضخمة بوجود اإل

 تجاه االلوازم الطبية اريين بقطاع الصناعات العالجية و دلزيادة وعي اإلنتائج الدراسة  اعدتس

 .متغيرات الدراسة

 األردناللوازم الطبية مما سينعكس على قطاع الصناعات العالجية و داء أبتحسين  ساهمت 

 .يجابيإككل بشكل 
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 اًلستشرافثر البيانات الضخمة على أللباحثين بالمستقبل للتوسع بدراسة  الطريق مهدت 

 .دخال متغيرات جديدةإ أوبداع المفتوح متغير وسيط ستراتيجي بوجود اإلاإل

 اًلستشراف الطبية بتطبيقاللوازم الصناعات العالجية و ن في قطاع يداريتوصيات لإل قدمت 

بداع المفتوح متغير وسيط ستراتيجي في المنظمات باستخدام البيانات الضخمة بوجود اإلاإل

 .لفرص وتجنب التهديداتستغالل اًل

 وفرضياتها الدراسة أسئلة خامسا:

 الدراسة أسئلة

  التالي:طار ما تقدم يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية بالسؤال الرئيسي إفي 

في  بداع المفتوح متغير وسيطستراتيجي بوجود اإلاإل االستشراف في هل تؤثر البيانات الضخمة
 الطبية في عمان؟ لوازمقطاع الصناعات العالجية وال

سئلة الفرعية مجموعة من األ إلىجابة عن هذا السؤال بشكل منطقي تم تجزئته لتحقيق اإلو 

 وكما يلي: اًلستدًلليةو الوصفية 

 الطبية في  خمة في قطاع الصناعات العالجية واللوازمالبيانات الضب التعامل ما مستوى

 عمان؟

 اللوازم الطبية في الصناعات العالجية و ستراتيجي في قطاع اإل اًلستشراف ممارسة ما مستوى

  عمان؟

 عمان؟اللوازم الطبية في المفتوح في قطاع الصناعات العالجية و بداع ما مستوى اإل 

  يجي في قطاع الصناعات العالجية ستراتاإل اًلستشرافثر للبيانات الضخمة على أهل يوجد

 عمان؟اللوازم الطبية في و 



11 

  اللوازم قطاع الصناعات العالجية و  وح فيالمفتبداع ثر للبيانات الضخمة على اإلأهل يوجد

 عمان؟الطبية في 

  يجي في قطاع الصناعات العالجية ستراتاإل اًلستشرافبداع المفتوح على ثر لإلأهل يوجد

 عمان؟اللوازم الطبية في و 

  ابداع المفتوح متغيرً ستراتيجي بوجود اإلاإل اًلستشرافثر للبيانات الضخمة على أهل يوجد 

  ؟الطبية في عماناللوازم في قطاع الصناعات العالجية و  اسيطً و 

 الدراسة فرضيات

  :تيةختبار الفرضيات الرئيسية اآلاسيتم  ،هدافهاأسئلة الدراسة و أبناًء على ما تقدم في 

 :األولىالفرضية الرئيسية 

H0.1 ستراتيجي عند اإل اًلستشرافحصائية للبيانات الضخمة على إثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

 .قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان( في  (α ≤0.05حصائيةإمستوى دًللة 

 اآلتية:ويتفرع منها الفرضيات 

1H0.1. جمع المعلومات ستكشاف و احصائية لشدة المنافسة على إثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

≥ 𝛼) حصائيةإعند مستوى دًللة   .ناعات العالجية واللوازم الطبيةفي قطاع الص (0.05

2H0.1. ختيار المعلومات عند مستوى احصائية لشدة المنافسة على إثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

≥ 𝛼)حصائية إدًللة   .في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية (0.05

3H0.1. حصائية لشدة المنافسة على تحليل المعلومات عند مستوى إثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

≥ 𝛼)حصائيةإدًللة   .العالجية واللوازم الطبيةي قطاع الصناعات ف  (0.05
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4H0.1. جمع ستكشاف و اعلى  ائية لكثافة تكنولوجيا المعلوماتحصإثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

≥ 𝛼)حصائيةإالمعلومات عند مستوى دًللة  0.05 عالجية واللوازم في قطاع الصناعات ال (

 .الطبية

5H0.1. حصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار المعلومات إثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

≥ 𝛼)حصائيةإعند مستوى دًللة   .في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية (0.05

6H0.1. حصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل المعلومات إثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

≥ 𝛼) حصائيةإعند مستوى دًللة   .ناعات العالجية واللوازم الطبيةقطاع الصفي  (0.05

 الفرضية الرئيسية الثانية 

H0.2 بداع المفتوح عند مستوى حصائية للبيانات الضخمة على اإلإثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

≥ 𝛼)حصائية إدًللة   .جية واللوازم الطبيةاعات العالفي قطاع الصن (0.05

 الفرضية الرئيسية الثالثة 

H0.3 ستراتيجي عند اإل اًلستشرافبداع المفتوح على حصائية لإلإثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

≥ 𝛼)ة حصائيإمستوى دًللة   .ناعات العالجية واللوازم الطبيةفي قطاع الص (0.05

 الفرضية الرئيسية الرابعة 

H0.4 ستراتيجي بوجود اإل اًلستشرافحصائية للبيانات الضخمة على إثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

≥ 𝛼)حصائية إبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة اإل في قطاع الصناعات  (0.05

 اللوازم الطبية.العالجية و 

 تية:آلويتفرع منها الفرضيات ا
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1H0.4. وجمع المعلومات  استكشافحصائية لشدة المنافسة على إثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

)حصائية إبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة بوجود اإل 𝛼 ≤ 0.05 في قطاع  (

 .الصناعات العالجية واللوازم الطبية

2H0.4. حصائية لشدة المنافسة على اختيار المعلومات بوجود إثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

≥ 𝛼)حصائية إبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة اإل الصناعات في قطاع  (0.05

 .العالجية واللوازم الطبية

3H0.4. بداع حصائية لشدة المنافسة على تحليل المعلومات بوجود اإلإثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

≥ 𝛼)حصائية إالمفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة  في قطاع الصناعات العالجية  (0.05

 .واللوازم الطبية

4H0.4. جمع ستكشاف و احصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على إثر ذو دًللة أ: ًل يوجد

≥ 𝛼)حصائية إبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة المعلومات بوجود اإل في  (0.05

 .قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية

5H0.4. حصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار المعلوماتإثر ذو دًللة أ: ًل يوجد 

)حصائية إبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة بوجود اإل 𝛼 ≤ 0.05 في قطاع  (

 اللوازم الطبية.الصناعات العالجية و 

6H0.4.:  حصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل المعلومات إثر ذو دًللة أًل يوجد

)حصائية إبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة بوجود اإل 𝛼 ≤ 0.05 في قطاع  (

 اللوازم الطبية.الصناعات العالجية و 



14 

 الدراسة نموذجأ :ادسً سا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الشكل )1-2(: أنموذج الدراسة الحالية
 اآلتية:الدراسات  إلىستناد إلبا الباحثة طويرن تالنموذج م المصدر:

   Brocke,  Müller, Fay & (2018)المتغير المستقل:
  ,Natalicchio,  Ardito,  Savino & Albino(2017)المتغير الوسيط: 
  ,Hooge, &  El Kerdini (June ,2013)المتغير التابع: 

  الدراسة حدود :اسابعً 

 .قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان شركاتالحدود المكانية:  .1

 .2021ه الدراسة خالل العام الدراسي تم تطبيق هذ الحدود الزمانية: .2

الوسطى  ،ستويات الثالثة )العليامهذه الدراسة على المديرين في ال اقتصرت الحدود البشرية: .3

 .ا( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبيةالدنيو 
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  الدراسة محددات :اثامنً 

 .األردنقد يصعب تعميم نتائجها على المنظمات خارج و  األردنتم تطبيق الدراسة داخل  .0

اللوازم الطبية في عمان بالتالي قد ًل يمكن بقطاع الصناعات العالجية و  دراسةتم تطبيق ال .2

 .خرىتعميم النتائج على الصناعات األ

 اًلستشرافثر البيانات الضخمة على ألدراسات التي تناولت لالمكتبات العربية  افتقار .3

 -حسب علم الباحثة-ستراتيجي.اإل

 العالجيةالمنظمات في قطاع الصناعات  إلىالوصول د تواجه الباحثة صعوبة بالتنقل و ق .1

 .  Covid-19تواجه وباء األردنن أاللوازم الطبية كون و 

مدى دقة و  ،ستبانة وثباتهامكانية تعميمها على مدى صدق اإلا  نتائج الدراسة و  اعتمدت .5

 . حصة وموضوعيتهافالعينة الم استجابة

 وأبعادها الدراسة لمتغيرات رائيةاإلجو  المفاهيمية التعريفات :اتاسعً 

تتمثل بكميات هائلة من البيانات التي تقوم الشركات  (:Big Data: البيانات الضخمة )واًل أ

 اًلرتباطاتو نماط كتشاف األابحيث تساعد على  ،جيةيستراتاتخاذ القرارات اإل أجللها من يبتحل

 إن ،رؤى البياناتعلى من أالحصول على تجريد ستخراج القيمة من المعلومات و االتي تساعد ب

وهي التي تمثل البيانات  كبير بالنمو بشكلكمية البيانات التي يتم جمعها بمختلف الوسائط تستمر 

 .(Serrano, 2020 (الضخمة

دمجت من مصادر االبيانات والمعلومات التي عن كم هائل من  عبارةنها أب :جرائياً إتعرف و 

في كثافة تكنولوجيا المعلومات( )شدة المنافسة و  ببعدي عددة بهدف صناعة قرارات متعلقةمت

 (. 21-0تم قياسها بفقرات اإلستبانة )و  ،واللوازم الطبية العالجيةداخل قطاع الصناعات الشركات 
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ه نها مقدار التأثير الذي تمتلكأتعرف على  :((Highly Competitive شدة المنافسة* 

جهها المنظمة في نها درجة المنافسة التي تواأعنها بكما يعبر و  ،المنظمة على فرص بقاء منافسيها

 أجلخرى من ى منافسة المنظمات األا درجة قدرة المنظمة علنهأوتوصف ب ،المراكز السوقية

هي الموقف الذي تكون و  ،تعمل فيهاى الموارد المالية والتنظيمية ضمن الصناعة التي الحصول عل

 ،حسين) والنقص في الفرص المحتملة للنمو في السوق فيه المنافسة شديدة نتيجة لعدد المنافسين

 .(2108 ،حميدو  مهدي

اللوازم كات في قطاع الصناعات العالجية و القدرة التي تتمتع بها الشر  نهاأب :اجرائيً إوتعرف 

وتم قياسه بفقرات  ،صناعة القرارات المتعلقة بالمنافسة أجلالبيانات من  ستثماراالطبية في 

 .(01-0) اًلستبانة

ما إ ؛التوسع أجليات من نتقالم استخدامستوى  :(IT-Intensity) كثافة تكنولوجيا المعلومات* 

سواق الحالية تكنولوجيا جديدة في األ أوسواق جديدة أاستخدام تكنولوجيا معروفة في من خالل 

)Culén & Kriger, 2014)  اء على دتحسين األ أجلمن حدث التقنيات أب اًلستثماربحيث يتم

 .((Mamonov & Peterson, 2020المدى البعيد 

بشركات قطاع الصناعات للتقنيات ذات الطابع الحديث  الكثيف اًلستخدامهو  :اجرائيً إويعرف 

وتحليلها وتركيبها وتقيمها لتحسين األداء وزيادة  البياناتتحويل  أجلاللوازم الطبية؛ من العالجية و 

 (.21-00وتم قياسه بفقرات اًلستبانة ) التوسع في األسواقالربحية و 

بداعية والمسارات فكار اإلهو استخدام لأل :(Open Innovation)بداع المفتوح إلا :ثانًيا

 أجلمن نه يستخدم أشكال التعاون المشترك حيث أويعد شكل من ، بداعالخارجية لإلالداخلية و 
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بداع تسريع عملية اإل أجلالمعرفة الخارجية من ات الداخلية وتدفقات المعلومات و التدفقتحسين 

 .(Gaspero, Gillespie, Privitera & (2019ة داخل المنظم

الخارجية على إنتاج كم هائل من ارة عن تشجيع المصادر الداخلية و هي عب: اجرائيً إويعرف 

عادةاألفكار التي تمثل فرص  )العمليات بعاد غاللها على نطاق واسع وتتمثل باألاست لعملية وا 

 ،اللوازم الطبيةمنظمات قطاع الصناعات العالجية و في  العمليات(، اقتران الصادة، العمليات الواردة

 (.54-35وتم قياسه بفقرات اًلستبانة )

المعرفة من مصادر خارج هي عبارة عن اكتساب  (:Inbound Processالعمليات الواردة )* 

 اكتساب الفرصمعرفة الداخلية لالستفادة منها و العمل على دمجها مع قاعدة الالمنظمة و 

, 2017)et al . ,Natalicchio). 

غالبا ما المنظمة و من مصادر خارج  تأتيالتي  اًلبداعيةبأنها: تتضمن اًلفكار  اتعرف إجرائي

نها تكمل المصادر الداخلية في أقطاع لتعزيز عملية اًلبداع بحيث تكون من الشركات في نفس ال

 (.11-35وتم قياسه بفقرات اًلستبانة )اللوازم الطبية قطاع الصناعات العالجية و منظمات 

 عبارة عن تدفق المعرفة المطورة من هي: (Outbound Processالعمليات الصادرة )* 

 مع الحرص على الملكية الفكرية والدراية التامة بإدارة المعارف داخل المنظمة نحو الخارج

 ةرجية دون فقدان الميزة التنافسيالخا منظماتال إلىتحويل المعرفة  لتاليبا

Natalicchio, et al ., 2017)). 

منظمات قطاع المنظمة الحاليين في  فرادأل اًلبداعيةتتضمن اًلفكار بأنها:  وتعرف إجرائًيا

 (.51-15وتم قياسه بفقرات اًلستبانة )اللوازم الطبية الصناعات العالجية و 
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لمعرفة من قبل المنظمات هي اًلستخدام المشترك ل :(Coupled Processاقتران العمليات )* 

عرفة بينها على نشر الماكم و ، حيث تقوم هذه المنظمات بممارسة إدارة المعارف بهدف تر المختلفة

 .(,et al., Natalicchio 2017( ةياًلستراتيجاكلها وتوجهاتها هياختالف ثقافتها و 

العمليات الصادرة في المعرفة بين العمليات الواردة و  عملية دمج هيبأنها:  ايً وتعرف إجرائ

 (.54-50وتم قياسه بفقرات اًلستبانة )اللوازم الطبية اعات العالجية و منظمات قطاع الصن

هو الرؤية المستقبلية عالية الجودة  :(Strategic Foresight) ستراتيجيإلا االستشراف: اثالثً 

كشف الظروف المعاكسة بطرق مفيدة من الجانب التنظيمي بالتالي تبحيث يمثل الرؤى التي تولد 

سواق ومنتجات أستكشاف االمنظمة من  كنستراتيجي لتتمالوضع اإلو اسي للمنظمة سيالتوجه الو 

دارة ساليب اإلأساليب العقود المستقبلية و أندماج بين اجراء إويتم من خالل ، وخدمات جديدة

 .(Schwarz, 2019) Gordon, Rohrbeck &جية يستراتاإل

بما يمكن أن يحدث مستقباًل في قطاع الصناعات العالجية  اًلستبصار :اجرائيً إويعرف 

)استكشاف د بعاوتشمل األ، واللوازم الطبية من فرص وتهديدات وظروف استثنائية والتهيؤ إلدارتها

 (.38-20ستبانة )اإلوتم قياسه بفقرات  (وجمع المعلومات، اختيار المعلومات، تحليل المعلومات

يتم  :(Exploration & Information Gathering) جمع المعلوماتاف و شستكا* 

فة صحاب المعر أوعة من من مجم أكثرجمع معلومات جديدة و جية يستراتا ستكشاف مفاهيما

 باًلستشرافالمشاركة مرتبطة بشكل مباشر بالمنظمة من خالل المقابالت والمالحظات و 

 .( Kerdini & Hooge,El 2013( يستراتيجاإل
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جمع المعلومات التي تتم من خالل العصف الذهني ستكشاف و اعملية  :نهأب اجرائيً إويعرف 

يتعلق  بمااللوازم الطبية و  العالجيةالصناعات  عفي قطا ذو معرفة من المنظمة أفرادلمجموعة 

 .(24-20وتم قياسه بفقرات اًلستبانة ) ،ستراتيجياإل باًلستشراف

ة تيار المعلومات التي لها عالقخايتم  :(Information Selection)اختيار المعلومات * 

 .(,El Kerdini & Hooge 2013(ستراتيجي اإل باًلستشراف

اإلستراتيجي  باًلستشرافتحديد وتقييم وتوصيف المعلومات ذات العالقة  :بأنه اجرائيً إويعرف 

 ،وزان كمية ونوعيةأالطبية وفقًا لمعايير ومؤشرات و  اللوازممنظمات قطاع الصناعات العالجية و في 

 (.32-28وتم قياسه بفقرات اًلستبانة )

بداع لتحليل دوات اإلأ: هنا يتم استخدام (Information Analysis) تحليل المعلومات* 

 .(,El Kerdini & Hooge 2013)المعلومات التي تم اختيارها 

 اختيارهادوات لتحليل المعلومات التي تم أساليب و أهو استخدام طرق و  :اجرائيً إويعرف 

اللوازم نظمات قطاع الصناعات العالجية و في مالمستقبل  استشرافمعرفة ذات مغزى في لتحويلها و 

 (.38-33وتم قياسه بفقرات اًلستبانة ) ،الطبية

ما يلزم كل و قطاع يقدم الصناعات الدوائية و : هاللوازم الطبيةقطاع الصناعات العالجية و * 

 الطبية وغيرها( األجهزة ،الكمامات ،المعقمات من اللوازم الطبية المتمثلة )بالمطهرات، فراداأل

 .(jowww.aci.org.) مؤسسات صناعية ومؤسسات حرفية إلىوينقسم القطاع 

  

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.aci.org.jo&umid=34BBDAB0-B4AE-7605-8AE3-3B5B2163E76D&auth=6193517f88983243f78fabc078ce8d4fc7da71cb-4a2050172652f9dea58c4c29cc5c0e1ae7975a7f
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 :الفصل الثاني
 دب النظري والدراسات السابقةألا
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Figure 1 ( مخطط سير الفصل الثاني1-2الشكل )   
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 النظري  : اإلطارأواًل 

بعاده أمتغير و كل متغير من متغيرات الدراسة بعرض نبذة عن كل  الفصل سيتم تقديمفي هذا 

 .كل واحد على حدى

 (Big Dataالبيانات الضخمة )

 ايضً أمع افتتاحية كريس اندرسون ولم يكن  2118ساس البيانات الضخمة في عام ألم يكن 

ن ظهور البيانات أبل ، 0584عام  appleبل أسيس أوًل من ت 0558ختراع جوجل عام امن 

ول أبحيث كانت  ،ات بالقرن الماضي عند ظهور ما يسمى بالثورة الكميةيالضخمة بدء من الخمسين

 مبيوترانات عن طريق القوة الحسابية للكمن البي امحاوًلت لربط مجموعات كبيرة نسبيً 

Barnes, 2013)). 

ولى محاوًلت أن أحيث  ،البيانات كبيرة من سنوات عديدة صبحتأل حول كيف التساؤ  أبد

 ؤوابعدها بدلمعلومات " كان  قبل سبعين عام و ما يسمى " انفجار ا أوتحديد معدل نمو البيانات 

وتم بعدها عرض مقال يطرح مصطلح البيانات ، 0511جيم البيانات الضخمة في عام بتح

 هتماماًل أمن هنا بدل دراسة شاملة عن كم المعلومات و و أحيث كانت  0558الضخمة عام 

 0555نتجها العالم بعام أن عدد البيانات التي أتبين ، و ادادهعأحصاء إب أبدبالبيانات الضخمة و 

ن مصطلح إ ،2112اكسابايت من عام  5بلغت حوالي  2113نه بعام أاكسابايت و  0.5كان 

من و  0558الثامن في عام  IEEEصبح مقبول من قبل الباحثين بعد مؤتمر أالبيانات الضخمة 

 غيرهابتكار والمنافسة و اإلو عمال األ البيانات الضخمة ت تظهر المفاهيم التي تعتمد على أهنا بد

Jifa & Lingling, 2014; Li, Tao, Cheng & Zhao, 2015)). 
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نها "أصول معلومات كبيرة الحجم أين على ييتم تعريف البيانات الضخمة من وجهة نظر التقن

أشكاًًل مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لمعالجة المعلومات لتحسين وسريعة وعالية التنوع تتطلب 

البيانات الضخمة بأنها تشير  Cukierو Mayer-Schönbergerتخاذ القرار". ويعر ف االرؤية و 

 يمكن القيام بها على نطاق "األشياء التي يمكن للمرء القيام بها على نطاق واسع والتي ًل إلى

، بطرق تغير األسواق والمنظمات ةإنشاء أشكال جديدة من القيم أو، ًلستخراج رؤى جديدة أصغر

 .(King, 2014 Richards &394 ,(من ذلك"  أكثر، و العالقة بين المواطنين والحكوماتو 

لمعلومات عالية البيانات الضخمة على أنها أصول ا ،(2105) الرياعيو  ببن الطيعرف و 

تعزيز الرؤية  أجلمعالجتها من تقنيات عالية الجودة ل إلىالتنوع بحيث تحتاج الحجم والسرعة و 

حجم بل القرارات. إن البيانات الضخمة ًل تقتصر على الكم الهائل من البيانات من ناحية ال اتخاذو 

ة تقنيات عالية الجودالر الحاجة لتكنولوجيا المعلومات و هذا ما يبر أيًضا بالتنوع والسرعة والتعقيد و 

دارتها و  انات الضخمة التي تتمثل )التنوع، الحجم، من هنا تتوضح خصائص البيلمعالجتها وا 

 .، المصداقية(السرعة

 

 

 

 

 

  V 4خصائص البيانات الضخمة  (2-2)الشكل 
 (2105، الرياعيو  )بن الطيب إلىمن تصميم الباحثة باإلستناد 
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القرارات بحيث ترفع من جودة هذه  اتخاذجًدا بتحسين  مهمالبيانات الضخمة  استخدامإن 

تقنيات متطورة، كلما زادت كميات  باستخدامالقرارات، ان الشركات تقوم بجمع البيانات ومعالجتها 

والتطبيقات  اًلجتماعيتقنيات مختلفة مثل )وسائل التواصل  باستخدامالبيانات التي يتم جمعها 

. بالتالي ان اتطورً  أكثرنات بتقنيات أحدث و الذكية وغيرها( تزيد من الحاجة لمعالجة هذه البيا

 (.2105بن الطيب والرياعي، )_البيانات الضخمة تعد مرحلة من مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات

على  األولىان تأثيرات البيانات الضخمة تكون من الدرجة  ,et al Müller, (2018)وضح أ

القرار األفضل الذي بدوره يحسن من األداء التنظيمي مما يتماشى  اتخاذ أوعمليات صنع القرار 

 مع تأثير أنظمة دعم القرار على العمليات التنظيمية.

دقة، األقل ضوضاء ذات التوزيع األفضل المزيد من  كثراأل البياناتبالتالي يتوجب أن تشهد 

القرار يتوجب جمع، تحليل في صنع القرار، بحيث أن لزيادة جودة  المديرينمن قبل  اًلستخدام

 وانتقاء البيانات بين صانعي القرار.

زيادة جودة القرار يتوجب زيادة عوامل البيانات الضخمة التي  أجلمن  أنهومن هنا يتوضح 

 . بشدة المنافسة وكثافة تكنولوجيا المعلوماتتتمثل 

 همية البيانات الضخمة أ

تلخصت همية البيانات الضخمة بحيث أمدى   Richards & King (2014)دراسةوضحت 

ن ن المجتمع اآلأحيث  ،ى تنبؤات مستقبلية ورؤى مفاجئةهمية البيانات الضخمة بالحصول علأ

وحجم ثورة البيانات  ،بشكل عام منذ القرن الماضي ةمعلومات التي غيرت حياته والحيايشهد ثورة ال

الطب و العمل )التسويق  أوسواء على مستوى المجتمع  ةكل القرارات بالحيا أنالضخمة يعني 

 ،البيانات الضخمة ستحسم الكثير من المعايير أنثر وتتغير بالتالي أانفاذ القانون( تتو التعليم و 
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لبيانات ومدى همية التي تحتويها هذه االذين يجمعون البيانات الضخمة ًل يعلمون مدى األ فراداأل

 .هالتحول الذي ستحدث

ثارة في ابداعً إنها تمثل تحتاج للبيانات الضخمة أل المنظمات أنوضحت أكما  تاريخ  وا 

 امتالكها،لتي يتوجب على المنظمة نواع قواعد البيانات اأبالتالي ظهرت الحاجة لمعرفة  البشرية،

 واتخاذ القرارات.على التنبؤ  وهي القدرةًل إهميتها أاستخدام هذه القواعد ليتم تحقيق  وما منهج

المنظمة من خالل القرارات التي يتم  ءداأستخدامات البيانات الضخمة هو تحسين اهم أومن 

 .( (Müller, et al, 2018على البيانات الضخمة باًلعتمادتخاذها ا

أهمية  Song, ( Zhou, Su,  Pei, Zhang, Du, Luo &2020(وأوضحت دراسة 

( في عدة جوانب وتتمثل بالتجميع COVID-19البيانات الضخمة في ظل مكافحة جائحة كورونا )

السريع للبيانات الضخمة متعددة المصادر، التصور السريع للمعلومات الوبائية، التتبع المكاني 

دارة العرض والطلب للموارد المادية  باًلنتقالللحاًلت المؤكدة، التنبؤ  اإلقليمي، تحقيق التوازن وا 

 ات وصياغة التدابير.والتي بدورها وفرت دعًما لصنع القرار 

جراء حة الفيروس للبيانات الضخمة ثناء مكافأالجغرافية  المعلوماتبحيث بينت حاجة نظم  وا 

ن تعزز استراتيجيات أالتكامل للبيانات غير المتجانسة األمر الذي ولد الحاجة للشركات والحكومات 

 الحصول على المعرفة من البيانات الضخمة. 

نما هو من إن مصطلح البيانات الضخمة ليس بالمصطلح الحديث أن كل ما تقدم يبي  

ويمثل ، نتاجها وجمعها كل يوم بالمنظماتإنه تراكمات من البيانات التي يتم أالخمسينيات ويتمثل ب

بالبيانات التي تتراكم كل يوم تمكنا من استخالص جودة  اًلهتمام ن  إ ،كيدأالمعلومات بالتصول أ

ن استخدام البيانات الضخمة تعد أحيث  ،وتسخيرها بما يفيد المنظمةمنها  واًلستفادةهذه البيانات 
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مة البيانات الضخ

(Big Data )

يا كثافة تكنولوج
المعلومات

IT-Intensive

شدة المنافسة 

Highly 
Competitive

وفي  ،تم توظيفها بالطريقة الصحيحة إذابداع والتنبؤ بالمستقبل نفط المستقبل بحيث تولد لنا اإل

 كم  بهذا ال لالهتماممما يجعلنا نرى الحاجة ، العصر الحالي يتم توليد بيانات كل ثانية بالمنظمات

 من البيانات.

 بعاد البيانات الضخمة أ

)شدة المنافسة وكثافة تكنولوجيا  ليةاالت بعاد البيانات الضخمةأعتماد اسيتم  الدراسةفي هذه 

بحيث  ،نتاجية وربحية الشركةإعلى  اومباشرً  اواضحً  اثيرً أبعاد التي تؤثر تنها األأ( تبين المعلومات

بعاد وقد تم اعتماد األ .صول البيانات الضخمةالقيمة من أرة بوضوح على استخراج نها قادأ

 تية:لألسباب اآل Müller, et al, (2018 المذكورة في دراسة )

 2108جريت عام كونها دراسة حديثة أ. 

  2101لغاية و  2118تعاملت مع سلسلة واسعة من البيانات عمرها سبع سنوات من. 

 شركة. 801بلغ عددها  طبقت على عينة كبيرة من الشركات العالمية 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
أبعاد ( 3-2الشكل ) البيانات الضخمة

 (Müller, et al, 2018) إلىمن تصميم الباحثة باإلستناد 
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  ( Highly Competitiveشدة المنافسة )

وكما  المنظمة على فرص بقاء منافسيها، نها مقدار التأثير الذي تمتلكهأتعرف  شدة المنافسة:

نها درجة أوتوصف ب المنظمة في المراكز السوقية، ههاتواجنها درجة المنافسة التي أيعبر عنها ب

يمية الحصول على الموارد المالية والتنظ أجلخرى من قدرة المنظمة على منافسة المنظمات األ

وهي الموقف الذي تكون فيه المنافسة شديدة نتيجة لعدد  ضمن الصناعة التي تعمل فيها،

 .(2108 ،خرونآحسين و ) وق والنقص في الفرص المحتملة للنموالمنافسين في الس

، يتم تصنيف الشركة من ضمن المنظمات شديدة المنافسة بمقدار قواعد البيانات التي تمتلكها

ظمات شديدة ف من المنمتالك الشركات لقواعد بيانات تجعلها تصن  اهمية أن لنا هذا ما يبي  

هائل من قواعد البيانات  ذات شدة المنافسة هي التي لديها كم  ن المنظمات ن أبحيث تبي   المنافسة،

 أكثرمن خالل اتخاذ قرارات  البقاء ضمن شدة المنافسة أجلمن وتحليلها ستخدامها االتي تتيح لها 

ن كلما كانت المنظمة تقع أبحيث  بعاد البيانات الضخمةأهمية هذا البعد من أوهنا تتوضح  ،جودة

اتخاذ  أجلًلء المنافسين من عن هؤ  أكثرج لجمع وتحليل بيانات ة تحتافي بيئة تنافسية شديد

  .((Müller, et al., 2018 جودة لكي تتفوق عليهم دائما كثرالقرارات األ

 ن  إعمالهم بالمستقبل ليس ما يمثل شدة المنافسة فقط بل ع أسلوك المنافسين وتوق  مراقبة 

حيث ن تمتلك معلومات مصنفة تساعد على قراءة المستقبل. أعلى الشركة  تفرضالمنافسة الشديدة 

يجاد ميزات جديدة هذا ما يولد لة إنها مؤقتة ومحاو ومن ثم إدراك أميزات المنافسين  اكتشافان 

 .(2101 ابراهيم، ،العزاويو  )صالح يولد حركات تنافسية سريعة وبالتاليشدة المنافسة 
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هائل  نها منظمة تحتفظ بكم  أن نعلم المنافسة يجب أظمة مصنفة ضمن شدة عندما نرى المن

ن تصنف نها ًل تستطيع أأمن قواعد البيانات التي تمكنها من الحفاظ على هذه المنافسة بحيث 

 ًل وهي البيانات الضخمة.ساس لها أأتحت هذا البعد من دون وجود 

 (IT-Intensiveكثافة تكنولوجيا المعلومات )

 البيانات بطرق غير تقليدية. واختيار وتحليلتكنولوجيا المعلومات: هي جمع 

نواع التكنولوجيا التي تعمل أنها تتمثل بكافة أ( تكنولوجيا المعلومات 2101)بتقة حنان عرف 

تصال اي وسائل ألي و بحيث تشمل الحاسب اآل، كترونيةمسح وتخزين المعلومات بطريقة إل على

 وشبكات رابطة وغيرها من المعدات. 

في البنية  ساسًياأ ن تكنولوجيا المعلومات عنصًراأ  Culén & Kriger (2014)بينت دراسة

وتم تعريف  ،اًلقتصاديبتحقيق النمو  ارئيسيً  يعد عاماًل التنافسية للمنظمات و  لالقتصادياتالتحتية 

جهزة أ أونها ليست فقط عبارة عن استحضار صور عن جهاز الحاسوب أتكنولوجيا المعلومات 

تتلخص الفائدة التجارية من  الحسابية وعرض المنطق للبيانات، الحاسوب العمالقة ولكن هي القوة

جراءات جديدة وهياكل تنظيمية لها القدرة ا  ختراع عمليات و اتكنولوجيا المعلومات بقدرة  القيادة على 

قليل ن تكنولوجيا المعلومات ساعدت على تأخرى أمن ناحية  حدث التقنيات،أستخدام اعلى 

القائمة على  تاإلستراتيجيانحو  التقدم التكنولوجي يتحرك اقتصادًيان وأ المسافات بين المنظمات،

 .بداعن تكنولوجيا المعلومات هي التي تقودنا لعملية اإلبداع بحيث أاإل

نظمة المنظمة تعتمد أن معظم همية حيث أمر كبير األأستخدام تكنولوجيا المعلومات ان إ

( CRM) عالقات الزبائندارة ا  ( و ERP)على تكنولوجيا المعلومات مثل تخطيط موارد المؤسسة 

نظمة تعتمد على جمع وتحليل واختيار البيانات ن كل هذه األ( بحيث أSCMدارة سلسلة التوريد )إ
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دارية تخاذ القرارات اإلانها تدعم أخرى المهمة هو شياء األي تكنولوجيا المعلومات ومن األأ

ن البيانات الضخمة عملت على صناعة يًضا أأتم توضيح  ستراتيجية في حالة المشاكل،واإل

صول البيانات يمة من أنتاج القإهم مصادر أا من يضً أتعد  ديدة،خرى جأتكنولوجيا معلومات 

 .(,et al, 2018 Müller (منظمةنتاجية وربحية الإالضخمة بحيث تساعد على زيادة 

ختيار البيانات الضخمة وجمعها وتحليلها ان تكنولوجيا المعلومات تتبلور بأسبق  ممايتبين 

ساس أن أبعاد البيانات الضخمة بحيث أوتعد بعد من  ،تخاذ القراراتادعم  أجلواستخدامها من 

كثف كلما دعمت قرارات أوكلما كانت تكنولوجيا المعلومات ، تكنولوجيا المعلومات هي وجود بيانات

العالم قرية صغيرة بين المنظمات  جعلت تكنولوجيا المعلومات ،جودأنواعها بشكل أالمنظمة بكافة 

 .بداعمن اإل اًلقترابن التقدم بتكنولوجيا المعلومات يعني وأ بينها اًلتصالبحيث سهلت 

  (Open Innovation) بداع المفتوحإلا

 اصبح نموذجً أعمال حيث في منظمات األ اًلستخدامن شائع المفتوح اآل بداعاإليعد مصطلح 

 ( في كتابهChesbroughمن قبل ) 2113صل عام تم تقديمه باأل ،بداعلتنظيم اإل اجديدً 

(open innovation حيث )هوتم تعريف، من التكنولوجيا اًلستفادةبداع في همية اإلأوضح مدى أ 

 فكار الداخلية والخارجية بالمنظمةن المنظمات يتوجب عليها استخدام األأنه يفترض أب

 ويتم استخدام نماذج ،بداعهاإا مداخل ومخارج السوق في مسار تعزيز يضً أومعرفة 

 تفكار والمساراتحديد هذه األ أجلبداع المفتوح بالمنظمة من باإل عمالاأل

)Bogers, Chesbrough, & Moedas, 2018) هوعرف (von Hippel(  نه أ" 2115في عام

( Chesbrough)وعرفه بداع بطرق موزعة على نطاق واسع " المعلومات التي نحتاجها لعملية اإل

 نه المعرفة ذات الفائدة الموزعة ضمن نطاق واسع وذات جودة عالية بشكل عام.أ 2114في عام 



29 

 نه " المعرفةأبداع المفتوح على تعريف لإل 2102& الغرب( عام  Bogers) وقدم

 بداع"واسع خارج الشركة وتكون ذات صلة باإل نطاقالمنتشرة على 

(Chesbrough, Vanhaverbeke & West, 2014). 

نه عملية توزيع أبداع المفتوح ( اإل& Chesbrough Bogersعرف ) 2101ما في عام أ

 عبر الحدود التنظيمية.بداع عن طريق تدفقات المعرفة المدارة بشكل هادف اإل

التدفقات الداخلية والخارجية للمعرفة لتحقيق  تسخيرللمنظمات طرق  المفتوحبداع يوفر اإل

 .( ,2018et al, Bogers(نجح أبداع بشكل عملية اإل

طالق وتحفيز المعرفة الداخلية مما يزيد  المعرفة باستغاللويتمثل اإلبداع المفتوح  الخارجية وا 

 ةدارة هذه المعرفإبالشركة، حيث أنه يؤثر بشكل ايجابي على  المعرفةمن احتياط 

)Sun, Liu, & Ding, 2020). 

ان الشركات التي تطبق اإلبداع المفتوح تسمح بتدفق   ,et alSun (2020) ,تشير دراسة

 اكتسابالمعرفة في بيئة مفتوحة، بحيث ان أنشطة اإلبداع المفتوح تخلق قدرة للشركات بتحديد و 

المعرفة الداخلية والخارجية بما يخلق أمر في غاية األهمية ألداء اإلبداع مقارنة  واستخدام

بالمؤسسات المغلقة. بالتالي يساعد هذه الشركات بالحصول على موارد فريدة غير متوفرة بأي 

من تراكم كبير للمعرفة وتحقيق أقصى قيمة من خالل هذه التفاعالت مع  تحققهشركة أخرى، بما 

 لكيانات الخارجية. ا

 المفتوح  اإلبداعهمية أ

همية أحيث تتلخص ، بداع المفتوحنواعها تحتاج لإلأو  حجامهاأن بكافة كل المنظمات اآل

هناك عدة عوامل رفعت  ،ر المعرفة بالمنظماتنه يوفر الرؤى حول كيفية تسخيأبداع المفتوح باإل
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هو توزيع المعرفة بداع المفتوح ساسية من اإلن الفكرة األأ داع المفتوح وهيبمن صعود مفهوم اإل

صول أتزايد و نقل الموظفين بداع المفتوح )تما العوامل التي زادت من اإلأ ،على نطاق واسع

وجيا المعلومات عالم وتكنولاإلو اًلستثماري وصعود اًلنترنت س المال أر  إلىالشركات الناشئة 

هميته أوتتلخص ، بداع المفتوح بالمنظماتاإلظهر الحاجة لوجود أتصاًلت الداعمة( كل هذا اًلو 

ومن هنا ، عمال للمنظمةنموذج األأوضعها ب أجلفكار الغير مستخدمة بالخروج من بالسماح لأل

بطريقة شاملة ليتم استخدامه كما يجب  هبداع المفتوح بالمنظمات وفهمظهرت الحاجة لوجود اإل

2018) et al, Bogers,). 

عن بالتالي تحفيز األفكار ، منها واًلستفادةالمعرفة وتكاملها  استيعاب بداع المفتوحاإليعزز 

عمال ومنتجات جديدة عن طريق دمج المصادر واكتشاف أ يجاد ممارسات تنظيمية جديدةطريق إ

ة وتقوية المهارات بناء معرفة فوق المعرفة الموجود إلىوالخارجية للمعرفة مما يقودنا الداخلية 

 باًلستجابةيساعد اإلبداع المفتوح على حل المشكالت  ق الكفاءة.يحقت إلىنا الموجودة التي تقود

 السريعة للمعلومات، ويساعد أيًضا على خلق ميزات فريدة يصعب على المنافسين تكريرها

), 2020et alSun, ). 

بداع بداع المفتوح هي بكل بساطة عملية توسيع نطاق اإلن عملية اإلأتقدم  ممايتضح 

صبحنا نمتلك أتحفيزها كلما انتشرت بالمنظمة و بداعية كلما تم اإل فكاراأل أنبالمنظمة حيث 

بداع المفتوح الذي ن نمتلك بكل المنظمات اإلأن ومن المهم بالعصر اآل ،بداع المفتوحمصطلح اإل

 .خاذ القراراتاتلنا الرؤية المستقبلية ويساعدنا ب يعزز
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 بداع المفتوح إلبعاد اأ

 قتران العمليات(االعمليات الصادرة و و داع المفتوح )العمليات الواردة ببعاد اإلأتتلخص 

 ةالثالث األبعادب المتمثلةبداع المفتوح اإلنموذج  أبعادنها أتتمثل ب

; Bogers, et al , 2018) 7Natalicchio, et al, 201.) 

 تية:لألسباب اآل  ,Natalicchio, et al)2017المذكورة في دراسة ) بعاداألاد لقد تم اعتم

 2108جريت عام كونها دراسة حديثة أ. 

 دراسة بطريقة مراجعة اًلدبيات المنتظمة  35نها استخلصت اًلبعاد من خالل أ

Systematic literature Review)) 

 

 

 

 

 

 

 

 أبعاد اإلبداع المفتوح( 4-2)الشكل 
 (;Natalicchio, et al,. 2017 Sun, Liu, & Ding, 2020) إلىمن تصميم الباحثة باإلستناد 
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بداع المفتوح بحيث يتضمن الجزء الخارجي من اإل :( ProcessInbound) العمليات الواردة

نواع المدخالت والمساهمات الخارجية وهو الذي حظي أبداع المنظمة للعديد من إيفتح عمليات 

 .( ,2018et al, Bogers( أكبر باهتمام

تي من خارج أنها تدفقات المعرفة التي تأ  ,et al, Natalicchio(2017) تعريفها من قبلوتم 

ليس  ،تحديث وتكميل معرفة الشركات وتعزيز ابتكارها أجلي من مصادر خارجية من أ، المنظمة

داء أبالطريقة الصحيحة التي ترفع  هبداع ولكن يتطلب تنفيذيحقق اإل طوجود مصادر خارجية فق

 بداع.اإل

المعرفة الخارجية لشركاء  استكشافالواردة للشركة، بحيث أنها  بالمعرفةتتمثل العمليات الواردة 

 تطوير التكنولوجيا واستنباط هذه المعرفة. بالتالي إثراء قاعدة المعرفة أجلالشبكة الخارجية من 

 .( ,2020et alSun ,(ة المرتبطة باستغالل المعرف

ن المصادر الخارجية من أل لقدرات ومهارات المنظمة بحيث توفر المصادر الواردة تكام

يز وتمكين المنظمة من بداع بالتالي يتم تعز يل المصادر الداخلية من اإلبداع تعمل على تكماإل

 داع.بناحية اإل

 النقيض بداع المفتوح الداخلي علىل باإليتمث :(Outbound Process)العمليات الصادرة 

 .((Bogers, et al, 2018ا استكشافً قل أمن الخارج ويكون 

بداع الداخلية ن تمتلكها المنظمة وهي مصادر اإلأي السيطرة على المعرفة التي يجب وه

 ةا نحو البيئة الخارجيالموجودين داخل المنظمة وتدفق المعرفة داخليً  فرادي األأبالمنظمة 

et al, 2017) Natalicchio,). 
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العمليات الصادرة بالتطور الداخلي سواء كانت على (  ,2020et alSun ,(ة وعرفت دراس

 . باستكشافهاالمعرفة المرتبط  اكتسابالشركة، مما يوسع  استحدثتهاتقنيات  أو فرادصعيد أفكار األ

ن العمليات الصادرة هي المعرفة التي تدفق من داخل بيئة المنظمة نحو البيئات أن يتبي  

 .الخارجية

بين المنظمات  اهي عملية مشاركة المعرفة داخليً : (Coupled Process) العمليات اقتران

وتشمل التدفقات الداخلة  باًلبتكارالمختلفة جية و يستراتمختلفة الثقافات والهياكل والتوجهات اإل

تراكم ونشر المعرفة  أجلدارة المعرفة من إوالخارجة من المعرفة بين هذه المنظمات والهدف منها 

ص ضافة معرفة للمنظمات ومنحهم فر إيتم و بينهم  ةدارة المعرفا  يتم تقاسم و  بالتالي، بين المنظمات

مفاهيم يًضا بدمج تتمثل أو  .( ,2017et la, Natalicchio( من خالل هذه المعرفة المتراكمة

 ةالحاصلعلى درجات موائمة المعرفة المتراكمة اإلبداع الداخلية والخارجية في األنظمة والوصول أل

معرفة جماعية وتحسين  إلىومن هنا يتضح أنها تحويل المعرفة الفردية بداع المفتوح من خالل اإل

 .( ,2020et alSun ,(ح بعملية اإلبداع المفتو  ستخدامهًلمعرفة مخزون ال

مشاركة المعرفة بين  هالعمليات يتم من خالل اقترانعد بداع المفتوح ضمن بُ ن اإلأيتوضح لنا 

ة فوائد ضافا  وسع و أالمنظمات على اختالفها من كافة النواحي بالتالي تسمح لتراكم معرفة بشكل 

 المنظمات. دةلع

  (Strategic Foresight) ستراتيجيإلا االستشراف

ماضية حيث تم توليد الكثير من المعرفة حول كيفية  عقودمن ستراتيجي اإل اًلستشرافظهر 

العلماء بدراسة برامج  أبد تينات عندمامنذ الس بحيث، ستراتيجياإل اًلستشرافنشطة أجراء إ

مكانية إ أكبرنها توليد أكان الهدف منها تحديد تقنيات مستقبلية التي من شو  ،الوطنية اًلستشراف
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لتحسين القرارات على المدى  اًلستشرافما بسياق الشركات تم استخدام أ، اًلقتصاديةللرفاهية 

ستراتيجي من خالل تحديد المسارات البديلة وخلق والتخطيط اإل اًلبتكارنشطة أالطويل ودعم 

 بنجاح همعرفة لتطبيق إلىيحتاج  اًلستشرافسيناريوهات مستقبلية ولكن ما زال 

& Rohrbeck, 2012) Heger). 

القدرة على إنشاء والحفاظ على ه أنستراتيجي اإل اًلستشراف Slaughter (1997)عرف 

رؤى الناشئة عن طرق األمام واستخدام ال إلىها نحو النظر هوتوجي جودة عالية ومتماسكة وعملية

 ةاإلستراتيجيتوجيه السياسة ووضع على الكشف عن الظروف المعاكسة و  والقدرة ،امفيدة تنظيميً 

 الخدمات الجديدة.سواق والمنتجات و كتشاف األًل

مصطلح  إطالقتم نه لغز التنبؤ و أ Hooge (2013) El Kerdini &من قبل ه وتم تعريف

مكانات التي تحديد اإلو  ستشرافاًلستراتيجي لوصف طريقة اإل اًلستشرافغير معروف على 

 خلق رؤى وسيناريوهات بديلة.ن و هي عدم اليقيجة عملية التغيير و نمذ إلىتسعى 

نه هو القدرة على إنشاء أستراتيجي اإل اًلستشراف (Richard A. Slaughterويعرف )

لرؤى الناشئة بطرق مفيدة لالجودة  عاليةالمستقبلية واستدامة مجموعة متنوعة من وجهات النظر 

   ).Wiener, Gattringer, Strehl & September(2015 , ةمن الناحية التنظيمي

استكشاف ما الذي و  المستقبلرؤية ستراتيجي هو عملية اإل اًلستشرافن أمما سبق نالحظ 

 .على المعرفة التي يتم توليدها باًلعتمادن يحدث بالمستقبل أن ممك

 ستراتيجي إلا االستشرافهمية أ

فضل أالتهديدات بشكل جي من القدرة على اكتشاف الفرص و ستراتياإل اًلستشرافهمية أتي أت

تكوين المهارات هيكلة و عادة إبحيث يتيح لنا  ،لها فور حدوثها ستجابةاًللتتمكن المنظمة من 
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فهم القدرة على  أجلستراتيجية من تعد استكشاف الموضوعات اإلو  ،لتنظيمية والموارد نحو التغييرا

  .)Hooge, El Kerdini & 2013(ي ستراتيجاإل اًلستشراف ةهميأتمام العمل بالمنظمة من إ

البيئات على الصعيد العالمي من التحديات التي يتوجب على المنظمات التصدي  تواجههبما و 

اإلستراتيجي  رافاًلستشلها ستظهر أيضًا فرص جديدة يتوجب استغاللها، هذا ما يؤكد على أهمية 

التهديدات باستخدام القرار قادرين على تحديد الفرص و كان صانعي  إذانه أ، المذكور بالسابق

التهديدات في الوقت قادرين أيضًا على التفاعل مع هذه الفرص و  اأصبحو ستراتيجي اإل اًلستشراف

 .(Cook, et al, 2014(تعظيم الفوائد  أوتقليص الضرر  أجلالمناسب من 

دارة مهام التخطيط المعقدة مثل إستراتيجي من خالل اإل لالستشرافخرى أهمية أتتولد 

لم تكن  أنبالتالي  ،ضمن بيئة عدم اليقينها تكون أن بحيثعمال الجديدة األ أبعادستكشاف ا

بالتالي ، ستخدامها لبناء منتج معين لن تستطيع فعل هذااالمنظمة على علم بالتقنيات التي يجب 

على الحد من عدم اليقين ومواجهة التحديات ويساعد في الجمع بين تحليل  اًلستشرافيساعد 

 عملية تشكيل اًلستراتيجية ليالخارجي والتحليل الداخلي وتسه اًلتجاه

)2012 ,& Rohrbeck Heger).  

التفكير اإلستراتيجي  يحققهالبيئية تعتمد على فهم البيئة وهذا ما  النظمان معظم النهج إلدارة 

 .(Cook, et al, 2014(ي بالمستقبل اًل وهو اًلستشراف اإلستراتيج

اإلستراتيجي هو  اًلستشرافان  Dahlgren & Bergman, (2020)يًضا دراسة أضحت أو 

نه يساعد على تسهيل عملية تحديد ومراقبة أالمستقبلية بحيث  التنافسيةاألساس لتحقيق الميزة 

ثار المحتملة الخاصة بالمنظمة ومن ثم يساعدها العوامل التي تحدث التغيير وتحدد اآل وتفسير

استجابات تنظيمية مناسبة، خاصة بالمنظمات كثيفة تكنولوجيا المعلومات فمن المهم  إطالقعلى 
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وتغييرات السوق. ومن هنا يتضح  للتكنولوجياان تكون المنظمة قادرة على تحديد التغيرات المبكرة 

ان اهميتها تكمن في وقت عدم اليقين البيئي والتنافسي بالتالي سيساعد اًلستشراف اًلستراتيجي 

 لى منح المنظمة القدرة على استباق تطوير المزايا التنافسية المستقبلية. ع

ستراتيجي شيء مهم لكل المنظمات بحيث يساعدها على اإل اًلستشرافن تقدم أ ممانالحظ 

فاعلية تساعدها على التأهب للمستقبل من خالل  أكثرناريوهات يستشراف المستقبل وبناء سا

 تسخير كل مواردها لذلك.

 ستراتيجي إلا االستشرافبعاد أ

 اًلستشرافبعاد أختيار المعلومات وتحليل المعلومات( استكشاف وجمع المعلومات و وتعد )اًل

نه يقوم على هذه أستراتيجي بحيث اإل اًلستشرافنشطة أنها تعد ستراتيجي بحيث تم اعتمادها ألاإل

ي بناء أنه يعتبر تنبؤ للمستقبل أل اًلستشرافنشطة بتكوين عملية نشطة وتتمثل هذه األاأل

 .)Hooge, 2013 El Kerdini &( ناريوهات تعتمد على البيانات المتواجدة لدينايس

 تية:لألسباب اآل Hooge,  El Kerdini &)2013(بعاد المذكورة في دراسة د األلقد تم اعتما

 طبقت في شركة عالمية هي شركة رينو (Renault Company)  وهي شركة لها سمعتها

 بياناتها. بموثوقيةالعالمية الكبيرة وتتميز 

 هي المقابالت والمالحظات والمشاركة في المناقشات  متعددة مصادر بعاد مناستخلصت األ

 مما يعطيها موثوقية عالية.

 المستقبل والتوثيق مما يعطي األبعاد  فستشرااقسم متخصص في شركة رينو هو قسم  وجود

 عالية. اعتماديةالمختارة 
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استكشاف 
و جمع 
المعلومات

اختيار 
المعلومات 

تحليل 
المعلومات 

اإلستشراف 
اإلستراتيجي  

(Strategic 
foresight  )

 

 

 

 

 

 

 

 أبعاد االستشراف اإلستراتيجي( 5-2الشكل )
 )(El Kerdini& Hooge, 2013 إلىمن تصميم الباحثة باإلستناد  

ن  تعني أ :(Exploration & Information Gathering)ستكشاف وجمع المعلومات ا

المنظمة بما يرتبط بموضوع ستكشاف المعلومات التي تحتاجها اجمع و يقوموا ببالمنظمات  فراداأل

 .(Hooge, El Kerdini & 2013(ت كل منظمة تستخدم طريقة معينة لجمع المعلوما ثالبح

تيار المعلومات من اخفي هذه المرحلة يتم  :(Information Selection)ختيار المعلومات ا

 أجلتي تريدها المنظمة من وجمعها بالمرحلة السابقة ال ستكشافهااضمن المعلومات التي تم 

 .(Hooge, El Kerdini & 2013(ي ستراتيجاإل اًلستشرافتطويعها لعملية 

تحليل  أجلدوات محددة من أ: هنا يتم استخدام (Information Analysis) تحليل المعلومات

 ستراتيجياإل اًلستشرافتحقيق  أجلالسابقة من  بالمرحلةالمعلومات التي تم اختيارها 

)2013 & Hooge, Kerdini El). 

جراء نه إلي يوجد بينها عالقة تتابعية حيث أستراتيجاإل اًلستشرافبعاد عملية أن يتبين أ

 باستشرافبداعي تساعدنا إستكشاف معلومات ذات طابع اجمع و  يتوجب بدايةً  اًلستشرافعملية 

هذه  وتنتهي بتحليلتليها عملية اختيار المعلومات التي نحتاجها لهذه العملية  ومن ثمالمستقبل 

 اًلستراتيجي. باًلستشرافتوظيفها  أجلالمعلومات من 
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 الدراسات السابقة : ثانًيا

 بعنوان:  Hooge (2013) El Kerdini &دراسة 
Can strategic foresight and creativity tools be combined? Structuring a 

conceptual framework for collective exploration of the unknown.  

 لالستكشافستراتيجي واإلبداع؟ بناء إطار مفاهيمي اإل االستشرافهل يمكن الجمع بين أدوات 
 .الجماعي للمجهول

في  تعاونيمية المستوى الفردي بالنسبة للعمل الجماعي الأهتمحور هدف الدراسة بمعرفة 

على فريق متخصص من صناع  طبقت ،ستراتيجياإل اًلستشرافنشطة أب ادراسات المستقبل تحديدً 

التوثيق كان ستراتيجي و اإل اًلستشرافوحدة السيارات الفرنسية العالمية وكانت شراكة تعاونية مع 

المشاركة المالحظات و و ًل وهي  المقابالت أتم استخدام ثالث طرق  ،أفراد 8الوحدة  أفرادعدد 

غير مباشرة بعملية  أوابلة كانت مرتبطة بطريقة مباشرة مق 31جراء إحيث تم ، بجمع البيانات

صحاب ألجمع البيانات من الجماعات تكون من  ستراتيجي وتم استخدام المالحظاتاإل اًلستشراف

 اًلستشرافاجتماعات ما المشاركة كانت تتضمن أ ،شخص 21-05لح و تراوح عددهم من المصا

ستراتيجي تساهم اإل اًلستشرافن اجتماعات أسة هو برز نتائج هذه الدراأومن  ستراتيجي اإل

دوات أدارة المعرفة من خالل إلفيات وكفاءات وخبرات مختلفة بمن خ فرادشراك األإمساهمة فعالة ب

 اًلستشرافمة تساهم بشكل فعال في عملية البيانات الضخ أنا يضً أوضحت أو  ،بداعاإل

 .اإلستراتيجي منها اًلستشرافوهي الدراسة التي تم اعتماد أبعاد ستراتيجي اإل

 بعنوان: Martinez, (2014)دراسة 
Co‐creation of value by open innovation: Unlocking new sources of 

competitive advantage. 

در جديدة للميزة التنافسية تم بداع المفتوح: فتح مصامشاركة في خلق القيمة من خالل اإلال
 بالتركيز على المستهلك كمفتاح لفتح مصادر جديدة للميزة التنافسية. االعتراف

 ن الجهدأبداع المفتوح وكيف ظور جديد بخلق القيمة عن طريق اإلهدفت الدراسة للبحث بمن
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 بشركة  تم تطبيق الدراسة  ،بداعلإل اانفتاحً  أكثربداع  يقودنا لنهج المشترك بين الشركات لعملية اإل

(MCBC-UK)  في شركة هي شركة بريطانية رائدة وMoslon حيث تم اختيار جزء من  ،العالمية

رة لجمع لقد تم استخدام المقابالت المباش ،سع عليهمو بداع المفتوح األالشركة ليتم دراسة اإل

ومن ثم تم  ،بداع المفتوحلإل ت قامت بها اللجنة التوجيهيةمقابال 4 يجر أالمعلومات الرئيسية حيث 

نشرات اخبارية وخدمة و خبار الموقع أو الخرائط التنظيمية و ًلت صحفية مقاو  استخدام قائمة الشركاء

بداع بداع المفتوح يقود المنظمة إلن اإلأ  إلىتوصلت الدراسة  ،لومات الثانويةالسجالت  لجمع المع

دت لتطوير القيمة التي لها عالقة بالعميل أبداع ن عملية اإلأالمنظمة بشدة حيث  هحقيقي تحتاج

 دارة وبناء وتبادل القيمة بنجاح.إشركة بحيث تم تحقيق هذا من خالل المستهدف في ال

 بعنوان: Wiener, Gattringer, & Strehl (2015)دراسة 
Open Foresight in the Front-End of an Open Innovation Process 

  .بداع المفتوحالواجهة األمامية لعملية اإل المفتوح في االستشراف

ن يكون أيث يجب بح وليةفي المرحلة األ اًلستشرافنشطة أعرض  إلىهدفت الدراسة 

فكار المبتكرة الصندوق والشروع بالتطورات واألفكار خارج أالمفتوح طريقة للترويج ب اًلستشراف

، المفتوح اًلستشرافساسية لتصميم وتحقيق عملية قدمت الدراسة العوامل األ ،ركةللشركات المشا

م هذه الشركات ن تقو أوكان الهدف ، ت من صناعات مختلفةتم تطبيق الدراسة على خمس شركاو 

حيث كانت مدة الدراسة   اعيبدعمال اإلبداع لنموذج األفكار التي تتعلق باإلبتحديد الفرص واأل

لجمع المعلومات بدايًة تم تحديد المؤسسات العلمية استخدم الباحث المقابالت ودلفي ، اشهرً  30

/+ خبير بدراسة -151تم احصاء ، و والتطبيقية التي تتعامل مع مجال البحث والخبراء المرتبطة بها

المفتوح من وجهة نظر هذه  اًلستشرافمقابلة لجمع معلومات حول  31ل دلفي ومن ثم تم عم

ن أرز نتائج هذه الدراسة أبو ، نشاء ورش عملا  و مات لفة ومن ثم تم تحليل المعلو الشركات المخت
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واضحة لها هداف أوتحديد  اًلستشرافات يتمثل بتحقيق مشترك لمفهوم يواجه تحدي اًلستشراف

تم تحديد مجال بحث يتصف  ،مدفاق زمنية طويلة األآتفكير في  أووتصميم عملية مناسبة 

 بداعية. فكار اإلواعد للشركات لتطوير األ هو نهج  اًلستشراف أنووجدت الدراسة  باًلستشراف

 بعنوان: Hossain, Islam, Sayeed, & Kauranen (2016).دراسة 
A comprehensive review of open innovation literature. 

  .بداع المفتوحمراجعة شاملة ألدب اإل

تطور المفهوم على بداع المفتوح و مراجعة ومتابعة شاملة لعملية اإلكان الهدف من الدراسة 

حيث طبقت بالشركات المتوسطة وصغيرة  ، بداع المفتوحظهار مدى الحاجة لإلمدار السنين إل

بداع نشطة اإلأن أوكانت نتائج الدراسة تتلخص ب، كةشر  252شراك إتم و جم بالسويد وهولندا الح

ن أوفي حين  ،لجذريبداع اداء الشركات لإلأة بحيث يرتبط مصدر التكنولوجيا بنشطة مفيدأالمفتوح 

يرة والمتوسطة داع المتزايد وقدم البحث طريقة  للشركات الصغبداء اإلأالتكنولوجيا مرتبطة باكتشاف 

ن الشركات الصغيرة والمتوسطة أ ايضً أووجدت الدراسة ، داع المفتوح فيهابلية تطبيق اإلآلفهم 

 بداع المفتوح. ارك بالعديد من ممارسات عملية اإلتش

 بعنوان:  Natalicchio, Ardito, Savino & Albino (2017)ة دراس
Managing knowledge assets for open innovation  

 .بداع المفتوحإدارة األصول المعرفية لإل

يق تقديم تحليل معمق دارة المعرفة عن طر إداع المفتوح من منظور بلمعرفة اإل ةهدفت الدراس

التي تم  الصادرة واقتران العمليات(و ت الواردة االرئيسية )العمليداع المفتوح الثالث بلعمليات اإل

دد احصاء ع أجلدام مبادئ المراجعة المنهجية من تم استخ ،بداع المفتوحعاد لإلأباعتمادها ك

حيث بلغت عدد المقاًلت ، دارة المعرفةإبداع المفتوح  من منظور المقاًلت التي تحتوي عملية اإل

وتم ، مقالة 31بقاء على راء تحليل لمحتوى المقاًلت تم اإلجإمقال وبعد  11لتي تم مراجعتهم ا
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ارة المعرفة التي يجب دإوتوصلت الدراسة لتحديد دور  ايضً أدولية البحث حول منظمة اكسفام ال

 داع المفتوح.بثالثة عمليات الرئيسة لعملية اإلدارة الاعتمادها إل

 :بعنوان  ,Pirri, (2018) Petruzzelli, PannielloDel Vecchio, Di Minin &دراسة 
Big data for open innovation in SMEs and large corporations: Trends, 

opportunities, and challenges 

بداع المفتوح في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة: االتجاهات البيانات الضخمة لإل
  .والفرص والتحديات

ستدامة وتعزيز نموذج ن فرصة ًلن ُتكو  أتحديد كيف يمكن للبيانات الضخمة هدفت الدراسة 

بداع جيات عملية اإلياسترات واسعة لتكوينالبيانات الضخمة لها نظرة  أنحيث ، بداع المفتوحاإل

بعملية تخدام البيانات الضخمة نظور الواسع ًلسمهدفت الدراسة لسد الفجوة المتعلقة بال .المفتوح

تخدام سلمتوسطة وكبيرة الحجم وقد تم ااو م عمل الدراسة بالشركات الصغيرة ت ،بداع المفتوحاإل

كيد أت أجلكاديمية من عمال األتحتويها هذه الشركات ومراجعة األتحليل البيانات الضخمة التي 

جاه تمجاًلت اًل ي نوع منأعمق بأن تكون أنه يتوجب على الشركات أوتوصلت الدراسة  ،النتائج

ن أوبناء عليه يجب ، اسية التي يريدون تطويرهاسعمال األنشطة واألسيمثل قيمة بناء على نوع األ

بداع جيات اإليالبيانات الضخمة باسترات فضل الحلول لتطبيقذه اًلعتبارات تقودهم ألهتكون 

اًلتجاهات والفرص الرئيسية  إلىوقد تم التوصل  ،عمال جديدةالمفتوح بالتالي كسب فرص أل

الحاًلت التي يتوجب على  إلىوتم التوصل  ،ات التي تم ذكرهاوالتحديات التي تواجهها فئة الشرك

ا ثالث يضً أوحددت الدراسة  ،بداعخمة فيها بطريقة مربحة وتعزز اإلالشركات تحليل البيانات الض

بداع خلق فرص جديدة للحفاظ على األ جاهبداع المفتوح باتللربط بين البيانات الضخمة واإل طرق

التغيير  ،سواق ثانويةأنشاء موجودات عرضية و إ ،نشاء نموذج عمل مفتوحإًل وهي )أالمفتوح 

 .التنظيمي(
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 بعنوان: Müller, Fay & Brocke, (2018)دراسة 
The effect of big data and analytics on firm performance: An 

econometric analysis considering industry characteristics. 

 تأثير البيانات الضخمة والتحليالت على أداء الشركة: تحليل اقتصادي يراعي خصائص الصناعة

على القياسات  داء الشركة بناءأالعالقة بين البيانات الضخمة و  هدفت الدراسة لتحديد حجم

شركة مملوكة خالل الفترة  801على حيث طبقت الدراسة ، صول البيانات الضخمةالموضوعية أل

توصلت و ، القياسي لقياس البيانات التي تم احصائها اًلقتصادوتم استخدام  2101-2118زمنية ال

ل القرارات التي داء المنظمة من خالأدامات البيانات الضخمة هو تحسين هم استخأ نأ إلىالدراسة 

صول أن الشركات التي تحتوي أ إلىوتوصلت ، على البيانات الضخمة باًلعتماديتم اتخاذها 

وانتاجيتها   داءهاألوجيا المعلومات( تستطيع تحسين كثافة تكنو  ،البيانات الضخمة  )شدة المنافسة

بعاد البيانات الضخمة التي تم اعتمادها أن هذه الدراسة هي التي حددت أخرى بحيث أب أوبطريقة 

 بالسابق.

 بعنوان: Shukri-Fahmi Khudair& Al (2018)ة دراس
Effect of Strategic Foresight on the Success of Healthcare Marketing 

 .على نجاح تسويق الرعاية الصحية اإلستراتيجي االستشرافأثر 

ثره على نجاح تسويق أستراتيجي بالمنظمات و اإل اًلستشرافهمية أ إلظهارهدفت الدراسة 

من المستشفيات والعيادات الخاصة  امستجيبً  080تم جمع نه أحيث  ،الرعاية الصحية في العراق

 ،رب العراق من خسائر للقطاع الصحيستراتيجي لما خلفته حاإل لالستشرافوجدت الدراسة الحاجة 

الرعاية الصحية من حيث  ثير على قطاعأستراتيجي له تاإل اًلستشرافن أ إلىوتوصلت الدراسة 

 من قبل قطاع الرعاية الصحية. اًلستشرافوأهمية تطبيق التسويق 
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 بعنوان:( 2112) اآللوسيدراسة العبيدي و 
 .ستراتيجي في تحقيق التميز التنظيمي وفق منظور المرونة اإلستراتيجيةاإل االستشرافدور 

ستراتيجي والتميز التنظيمي ضمن منظور اإل اًلستشرافر أثالتعرف على بالدراسة  هدفت

 55 ـــيث تمثل حجم العينة بحتم تطبيق الدراسة على القطاع الصحي ب ،ستراتيجيةالمرونة اإل

 ستراتيجي والتميزاإل اًلستشرافوتوصلت الدراسة لوجود ارتباط بين  ،صحية ومنظماتمستشفيات 

والمرونة اإلستراتيجية بحيث )يتمثل التميز التنظيمي  بقدرة اإلدارة على إخراج كل القوى  التنظيمي

المنظمة في ظل المنافسة، وتتمثل  تواستراتيجياين وتوجيهها نحو خدمة سياسات الكامنة للعامل

 متغيراتبالتعامل مع عدم التأكد البيئي أي قدرة المنظمة على التعامل مع  ةاإلستراتيجيالمرونة 

ثر على التمييز التنظيمي ؤ ستراتيجي ياإل اًلستشراف تحدث بشكل مفاجئ(. توصلت الدراسة أن

بحيث كلما استطعنا استشراف المستقبل بطريقة أفضل كلما استطاعت المنظمة  بشكل ايجابي

ويؤثر  من تحديد فرص، اًلستشرافتوجيه قدراتها في ظل المنافسة بالشكل الصحيح لما يوفره 

اإلستراتيجية، كلما تمكنا من استكشاف واستشراف المستقبل المرونة  أيًضا بشكل ايجابي على 

اإلستراتيجي  اًلستشرافعامل بشكل أفضل مع عدم التأكد البيئي، بحيث أن استطاعت المنظمة الت

جية ين المنظمات التي تريد تحقيق تمييز تنظيمي ومرونة استراتأبالتالي يقلل من الالتأكد البيئي، 

 ستراتيجي.اإل اًلستشرافعليها تطبيق 

 ( بعنوان:2112حربي )و  محموددراسة 
 دراسة استطالعية في وزارة التخطيط-المستقبلي االستشراففي تعزيز  ستراتيجياإلالوضوح 

 اًلستشرافستراتيجي على تعزيز عملية ثير الوضوح اإلأهدفت الدراسة لتحديد درجة ت

حيث طبقت  ،ستراتيجياإل اًلستشرافجية على تعزيز يستراتتراتيجي بالتالي قدرة المنظمة اإلساإل

مدير وتم  001تحديد الدراسة على المدراء في وزارة التخطيط بحيث تم اختيار تسع دوائر بالوزارة و 
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المديرين ذو  أن إلىوتوصلت الدراسة ، ت والمعلوماتداة لجمع البياناأستبانة استخدام اًل

عالقة بالقرارات  همالمستويات العلمية العالية هم من يتمتعوا بمستوى وضوح استراتيجي وهم من ل

القة بشكل ايجابي بين الوضوح كيد العأي توصلت لتأ ،ستراتيجياإل باًلستشرافالمتعلقة 

 ستراتيجي. اإل واًلستشرافستراتيجي اإل

 ( بعنوان:2112األكلبي )دراسة 
  .واتخاذ القرار في جامعة الملك سعود الضخمةالبيانات 

البيانات الضخمة باتخاذ القرار وتطوير تطبيقات  همية أعلى مدى  لتركيزلهدفت الدراسة 

نظام يساعد على تحليل البيانات بسرعة فائقة تصل لتحليل البيانات بالتزامن مع جمعها باتجاه 

حيث طبقت الدراسة  ،عةيحقق القدرة على تحليل البيانات الضخمة بكفاءة تساند متخذ القرار بالجام

ل البيانات لقد تم تحلي ،بحيث تمثلت عينة الدراسة بجامعة واحدة قسام جامعة الملك سعودأو  بإدارات

ن المنظمات تمتلك الكثير من البيانات الغير منظمة أكيد النتائج التي تمثلت بأالموجودة بالجامعة لت

وبالتالي افتقارها لبرامج تحلل وتنظم هذه البيانات وتوصلت ، مما يجعلها تخسر عوائد هذه البيانات

عالة بما يخدم محرك بحث يستطيع البحث واسترجاع للكم الهائل من البيانات بطريقة ف لعدم وجود

همية أيؤمن بن أ هتفيد من البيانات الضخمة يجب عليجعل متخذ القرار مس أجلومن ، متخذ القرار

 .هذه البيانات

 بعنوان: Bag, Wood, Xu, Dhamija & Kayikci  (2020)دراسة
Big data analytics as an operational excellence approach to enhance 

sustainable supply chain performance 

  .ةللتميز التشغيلي لتعزيز أداء سلسلة التوريد المستدام كمدخلتحليالت البيانات الضخمة 

نظرية القدرة الديناميكية كأساس لتقييم قدرة تحليل البيانات الضخمة  ًلستخدامهدفت الدراسة 

كنهج للتمييز التشغيلي في تحسين أداء سلسلة التوريد المستدامة، حيث تم تطبيق الدراسة على 
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مدير بحيث تم جمع المعلومات عن  521الناشئ وبلغ عددهم  اًلقتصادالمديرين  التنفيذيين في 

ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هو أن قدرت إدارة تحليل البيانات  طريق استطالع الرأي،

الضخمة تساهم بشكل قوي بتطوير المنتجات المبتكرة، وأن اإلبداع يؤثر على أداء سلسلة التوريد، 

 خيرًا تساعد أداة تحليل البيانات الضخمة بتحديد مسار للمديرين لتحسين سلسلة التوريد.أو 

 بعنوان: maghaei & Calic, (2020)Ghaseدراسة 
Assessing the impact of big data on firm innovation performance: Big 

data is not always better data 

: البيانات الضخمة ليست دائًما األداء اإلبداعي للشركة على تقييم تأثير البيانات الضخمة 
  .بيانات أفضل

تأثيرات الخصائص الرئيسية للبيانات الضخمة )الحجم، التنوع،  ًلستكشافهدفت الدراسة 

السرعة( على أداء اإلبداع )كفاءة وفاعلية اًلبداع( والذي يؤثر بالنهاية على أداء الشركة من حيث 

وضحت الدراسة العالقة اإليجابية بين البيانات أ )منظور العميل، العوائد المالية والتمييز التشغيلي(

المعلومات الجديدة إلنشاء وقبول وتنفيذ  استغالل إلىح اإلبداع، بحيث يشير اإلبداع الضخمة ونجا

فاعلية اإلبداع وكفاءة  إلىتحليل أداء اإلبداع أنه يمكن  إلى، أشارت الدراسة أيًضا أفكار جديدة

 إلى كفاءتهالمدى الذي يكون فيه اإلبداع مفيدًا للشركة وتشير  إلىاإلبداع فتشير فاعلية اإلبداع 

الوقت والجهد الالزمين لتحقيق هذه الفائدة، وإلثبات هذه الكفاءة والفاعلية يتوجب على الشركة 

مدير وتم استخدام اًلستطالع لجمع هذه  235تم جمع البيانات من استغالل البيانات الضخمة. 

أداء الشركة في  أن تنوع البيانات وسرعتها يعززان بشكل ايجابي إلىالبيانات، وتوصلت الدراسة 

أهمية في  أكثرعملية اإلبداع، وكشفت الدراسة أيًضا ان سرعة البيانات الضخمة تلعب دورًا 

 تحسين أداء اإلبداع في الشركة. 
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 بعنوان: Galetsi, Katsaliaki & Kumar, (2020(دراسة 
Big data analytics in health sector: Theoretical framework, techniques 

and prospects. 

 .الضخمة في قطاع الصحة: اإلطار النظري والتقنيات واآلفاق البياناتتحليالت 

بما يخص تحليالت البيانات الضخمة للرعاية  لألدبياتهدفت الدراسة إلجراء مخطط منظم 

الصحية، وكيف يتم استخدام موارد البيانات الضخمة إلنشاء قيم / قدرات مؤسسية، حيث تم مناقشة 

تصنيف أنواع البيانات الضخمة المتعلقة بالرعاية الصحية. من أهم نتائج الدراسة ان قدرة البيانات 

التقنيات التي يتم استخدامها  أكثرمذجة والتعلم اآللي الضخمة تكمن بتحديد مصادرها، وأن الن

بتحليل البيانات ألنها تحسن من األداء وتقلل من الوقت والجهد، ووجدت ان هناك حاجة في 

القرارات، وان البيانات غير  باتخاذتحسن قدرة الخبراء  أوالرعاية الصحية لألنظمة التي تدعم 

 ةالضخملحسابية، والسبب الرئيسي بعدم تبني تحليل البيانات أمام المعالجة ا عقباتالمنظمة توجد 

 .ةاإلستراتيجيهو عدم إدراك أهميتها 

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: اثالثً 

 اًلستشراف ،الضخمة تالبيانا)ت لم يسبق للدراسات السابقة متغيرا ةثالث جمعت بين 

 وسيط(.ير غبداع المفتوح متاإل ،ستراتيجياإل

  نه ًل يوجد أة العربية بحيث داع المفتوح باللغبار اإلآثبمفهوم و  أكثرتعمقت هذه الدراسة

 .-بحسب علم الباحثة  – بداع المفتوحسات عربية سابقة تحتوي مفهوم اإلدرا

 لدراسات ا هللوازم الطبية وهذا ما لم تتناولوا عالجيةبقطاع الصناعات ال طبقت هذه الدراسة

في هذا المتغيرات  جنبية قليلة وتكاد تكون معدومة بالجمع بينالسابقة وحتى األالعربية 

 .القطاع
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 :ثالفصل الثال
 تجراءاالمنهجية واإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط سير الفصل الثالث (:1-3) الشكل

 

 

 

 

Figure 2 ( مخطط سير الفصل الثالث1-3الشكل )   
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 ثالفصل الثال
 المنهجية واإلجراءات

 الدراسة منهج : أواًل 

 ونوعي ن الدراسة الحالية هي دراسة سببية ذات طابع كميالتحليلي ألالمنهج الوصفي  اعتمد

جابة على التساؤًلت التي تم مالئمة في تحقيق أهداف الدراسة واإل كثراألوُيعد هذا المنهج 

 وضعها. 

 الدراسة مجتمع : انًياث

تخدام البيانات الدراسة على قطاع يقوم باس طبقتتحقيق أهداف الدراسة الموضوعة  أجلمن 

 لذلك تم اختيارمنهجية للبقاء كاًلبداع  إلىطبيعة أعماله ويحتاج المستقبل على  ويؤثرالضخمة 

  .الطبية اللوازمو  الصناعات العالجية في قطاعكات ر الش

ولدى الحصول كان مجال الدراسة الشركات في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية 

 إلى( شركة مصنفة 020ن هذه الشركات عددها )أحصائيات غرفة صناعة عمان تبين إعلى 

، وشركات صناعية بلغ عددها (%12.2)( شركة وتشكل نسبة 50شركات حرفية بلغ عددها )

 .(www.aci.org.jo) (%58.8)( شركة ونسبتها 81)

د للحصول عددارات تكفي ا  عداد عاملين و أتشمل  التي تقضي بأن الدراسة لمتطلباتوبالنظر 

على الشركات الصناعية التي يكون عدد العاملين فيها  من المشاهدات لتحليل متغيراتها تم التركيز

( 0-3)مبينة بالجدول هي شركة كما  (80)ن عددها أوعند فرز هذه الشركات تبين  أكثرف (011)

 دناه:أ

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.aci.org.jo&umid=34BBDAB0-B4AE-7605-8AE3-3B5B2163E76D&auth=6193517f88983243f78fabc078ce8d4fc7da71cb-4a2050172652f9dea58c4c29cc5c0e1ae7975a7f
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 ( 1-3الجدول )
 الصناعات العالجية واللوازم الطبية في قطاعالشركات الصناعية 

 العاملين  فرادعدد األ اسم الشركة الرقم
 228 للصناعات الدوائية الحياة 0
 146 األدويةشركة فيالدلفيا لصناعة  2
 292 للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية األوسطالشرق  3
 290 الدوائيةالرام للصناعات  1
 116 الدوائيةللصناعات  األردننهر  5
 110 البيولوجيةي للصناعات األردنالمركز  4
 160 العربية الطبيةالعبوات  8
 1342 الحكمة أدوية 8
 751 األدويةالمتحدة لصناعة  5
 682 الطبيةوالمستلزمات  والكيماوية الدوائيةللصناعات  الدولية 01
 198 الدوائيةالتقدم للصناعات  00
 435 م.ع.م األدوية إلنتاجية األردن 02
 907 دار الدواء للتنمية واًلستثمار 03
 413 األدويةلصناعة  العربية 01
 363 والتعقيم الطبيةللمنتجات  السويدية يةاألردن 05
 159 )أفيكو(العربية  البيطرية الدوائيةالصناعات  04
 174 الدوائيةشركة عمان للصناعات  08
 189 األردنام اس فارما/ 08

 5255 المجموع
 (jowww.aci.org.المصدر: غرفة صناعة عمان )

، شركة األردنام اس فارما/ )الحياة للصناعات الدوائية، ا هيشركة منه (00)وقد تم اختيار 

الحكمة، الدولية للصناعات  أدوية، البيولوجيةي للصناعات األردن المركز، األدوية فيالدلفيا لصناعة

والتعقيم، الصناعات ية السويدية للمنتجات الطبية األردنالدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية، 

للصناعات  األوسط(، شركة عمان للصناعات الدوائية، الشرق أفيكوالدوائية البيطرية العربية )

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.aci.org.jo&umid=34BBDAB0-B4AE-7605-8AE3-3B5B2163E76D&auth=6193517f88983243f78fabc078ce8d4fc7da71cb-4a2050172652f9dea58c4c29cc5c0e1ae7975a7f
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 (%40.0) وتشكل نسبة (للصناعات الدوائية األردنة، نهر الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبي

 تية:سباب اآلشركة لأل (08)من 

 .ستبانةاإلن مع الباحثة وتعبئة و الشركات للتعااستعداد هذه هو السبب الرئيسي    -0

 المستقبل. باستشرافالشركات لديها اهتمام  هذه  -2

 لديها ممارسات على البيانات الضخمة ولكنها غير محددة ستكشفها الدراسة الحالية.  -3

 :تحديد شركات مجال الدراسة يلي مخطط وفيما

 

 ختيار مجال الدراسة الحالية وا واللوازم الطبيةت قطاع الصناعات العالجية ( مخطط تحديد شركا2-3الشكل )
 (www.aci.org.joتقارير غرفة صناعة عمان ) إلىستناد من تصميم الباحثة باإل المصدر:

شركات قطاع 
الصناعات العالجية و 

الوازم الطبية

شركة 70الصناعية 
فرد(6955)

الشركات التي عدد 
100افرادها اكبر من 

شركة(18)فرد 

بلغ عدد افرادها

(6955)

شركة و 11تم اختيار 
بلغ عدد افرادها 

(3801)

الشركات التي عدد 
افرادها اقل من 

شركة(52)فرد 100

شركة 51الحرفية 
فرد(162)

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.aci.org.jo&umid=34BBDAB0-B4AE-7605-8AE3-3B5B2163E76D&auth=6193517f88983243f78fabc078ce8d4fc7da71cb-4a2050172652f9dea58c4c29cc5c0e1ae7975a7f
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 قسم،مدير  عام،نائب مدير  عام، )مديرتية ظائف اآلمجتمع الدراسة فقد تكون من الو ما أ

مكانية الوصولحجم المجتمع  ونظرًا لمحدوديةفردًا  (280)ويبلغ حجم المجتمع  وحدة(مدير   إلى وا 

عرض لطبيعة العمل  وفيما يلي طريقة المسح الشاملخذ المجتمع بالكامل به فقد أأفرادجميع 

 :مجتمع الدراسةب

 ( 2-3الجدول )
 لمجتمع الدراسة  فرادعدد األطبيعة العمل و 

 النسبة فرادعدد األ طبيعة العمل
 %2.4 8 مدير عام

 %5.2 01 نائب مدير عام
 %25.5 81 مدير قسم
 %42.8 081 مدير وحدة
 %011 280 المجموع

 وحدة التحليل : ثالثاً 

في  قسم(مدير  وحدة،مدير  عام،نائب مدير  عام،)مدير هم  ه الدراسةلهذوحدة التحليل 

  عمان.في مدينة  واللوازم الطبيةشركات الصناعات العالجية 

 الدراسة دوات : أرابعاً 

 العالقة، والعربية ذات والمراجع األجنبيةالكتب  تضمنت الثانوية: مصادر المعلومات 

  البحث. واألبحاث ومحركات ،والمقاًلت

  األوليةالمعلومات مصادر:  

  عن متغيرات الدراسة الثالثة  محددةتتضمن أسئلة  :المهيكلة المقابالت :األولالمصدر

 .(2)ملحق رقم  واللوازم الطبية،مع عدد من مديري شركات الصناعات العالجية 
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 ذ تم و داة الرئيسية األ كانت: ستبانةاإل: صدر الثانيالم تقيس المتغيرات لستبانة إتطوير ا 

 من خالل الخطوات التالية: خضاعها للصدق والثبات ا  للدراسة و  ةالثالث

األدبيات  إلىستناد اإلستبانة وتطويرها باإل: تم إعداد فقرات ستبانةإعداد فقرات اإل .0

 .فقرة( 42)بلغ عدد فقراتها  ( التي3الملحق رقم )ليها في إ المشار

وفيما  األداةصدق نوعين من الصدق لغرض التأكد من  استخداملقد تم  :األداةصدق  .2

 :األنواع شرح لهذهيلي 

  الصدق الظاهري -أ

المتخصصين في إدارة األعمال في  كاديمييناألمحكمين من ال (5)على  اًلستمارة عرض تم

متها للغرض الذي ءقدار مالصالحية الفقرات وم حول رائهم عنآخذ بواألية األردنالجامعات 

 ، وفي ضوء مالحظاتهم تم:(4الملحق رقم ) هجلوضعت أل

 ( فقرات من 4حذف )اًلستمارة. 

 لبعض الفقراتصياغة العديل ت. 

 ( فقرة. 54بشكلها شبه النهائي في ) اًلستمارةالمحكمين خرجت  آراءخذ بجميع بعد األو 

من خالل  قياسهتم : Convergent Constructive Validityالتقاربي  الصدق البنائي  -ب
 والتوكيدي. اًلستكشافيعاملي التحليل ال

( smart partial least squareبرنامج ) من خالل( Factor Loadingاستخدام ) حيث تم

3.0 (PLS بحيث يهدف )قق من مدى تشبع فقرات كل بعد من أبعاد متغيرات الدراسة التح إلى

لحكم ن مؤشرات اأ الدراسة بالرغممدى جودة بيانات التعرف على ليها و إها التي تنتمي بعادعلى أ

 .على جودة النموذج كثيرة
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  Exploratory Factor Analysisاالستكشافيالتحليل العاملي  أواًل()

دنى األ وقيمة الحد( Kaiser 1974وفقًا لمحك ) KMO( قيمة اختبار 3-3يوضح الجدول )

ويعرض كما يبين نسب التباين المفسرة من قبل كل عامل   Eigen Valueللقيم العينية )الذاتية(

 المستخلصة.قيم التحميل )التشبع( لكل فقرة من فقرات كل عامل من العوامل  الجدول

 (3-3الجدول )
  االستكشافينتائج التحليل العاملي 

 قيم التشبع نسبة التباين KMO Eigen value المتغير

البيانات 
 الضخمة

 اًلختبارتبين قيمة  1.251
 (Kaiser 1974ووفقا لقاعدة

 أن الحد إلى( والتي تشير 
 ختباراألدنى المقبول لقيمة اًل

( يتضح بأن القيمة 1.51)
يها كانت التي تم التوصل ال

ليها، من القيمة المشار إ أكبر
وعليه يعتبر حجم العينة كافيا 

  ومالئما للبحث.

   

 شدة المنافسة

 أكبروهي  5.545 
هو من المحك و 
  الواحد صحيح

ن هذه حيث أ 31..32
النسبة تفسر نسبة هذا 
البعد من نسبة تباين 

المتغير المستقل 
 )البيانات الضخمة(

ن حيث أ 5431.قل قيمة أ
من  أكبرالقيمة كانت هذه 

في التحليل العاملي  1.11)
نها تعتبر فإ اًلستكشافي(

كافية ومناسبة وتعبر عن قيم 
قبولة وكافية لفقرات تشبع م

 ستخالصه.اكل عامل تم 

كثافة تكنولوجيا 
 المعلومات

 أكبروهي  5.112 
من المحك وهو 
 الواحد صحيح

ن هذه حيث أ 31.551
النسبة تفسر نسبة هذا 
البعد من نسبة تباين 

المتغير المستقل 
 )البيانات الضخمة(

ن حيث أ 1.521قل قيمة أ
من  أكبرهذه القيمة كانت 

العاملي في التحليل  1.11)
نها تعتبر فإ (اًلستكشافي

كافية ومناسبة وتعبر عن قيم 
قبولة وكافية لفقرات تشبع م

 ستخالصه.اكل عامل تم 
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 قيم التشبع نسبة التباين KMO Eigen value المتغير

 االستشراف
 اإلستراتيجي

 اًلختبارتبين قيمة  1.211
 (Kaiser 1974ووفقا لقاعدة

 أن الحد إلى( والتي تشير 
 اًلختباراألدنى المقبول لقيمة 

يتضح بأن القيمة ( 1.51)
يها كانت لالتي تم التوصل إ

ليها، من القيمة المشار إ أكبر
وعليه يعتبر حجم العينة كافيا 

 ومالئما للبحث.

   

استكشاف 
وجمع 

 المعلومات

من  أكبر  4.2.2 
المحك وهو الواحد 

  صحيح

حيث ان   23.765
هذه النسبة تفسر نسبة 

هذا البعد من نسبة 
 عالمتغير التابتباين 

 اًلستشراف)
 اإلستراتيجي(

حيث ان  7411.قل قيمة أ
من  أكبرهذه القيمة كانت 

العاملي في التحليل  1.11)
نها تعتبر فإ (اًلستكشافي

كافية ومناسبة وتعبر عن قيم 
قبولة وكافية لفقرات تشبع م

 ستخالصه.اكل عامل تم 

 اختيار
 المعلومات

من  أكبر 4.212 
المحك وهو الواحد 

 صحيح

ن حيث أ  23.377
هذه النسبة تفسر نسبة 
هذا البعد من نسبة 

 عالمتغير التابتباين 
 اًلستشراف)

 اإلستراتيجي (

ن حيث أ 1.552قل قيمة أ
من  أكبرهذه القيمة كانت 

العاملي في التحليل  1.11)
تعتبر نها فإ (اًلستكشافي

كافية ومناسبة وتعبر عن قيم 
قبولة وكافية لفقرات تشبع م

 ستخالصه.اكل عامل تم 

تحليل 
 المعلومات

من  أكبر 3.637 
المحك وهو الواحد 

 صحيح

ن حيث أ  20.208
هذه النسبة تفسر نسبة 
هذا البعد من نسبة 

 عالمتغير التابتباين 
 اًلستشراف)

 اإلستراتيجي (

ن حيث أ 6991.قل قيمة أ
من  أكبرت هذه القيمة كان

في التحليل العاملي  1.11)
نها تعتبر فإ اًلستكشافي(

كافية ومناسبة وتعبر عن قيم 
قبولة وكافية لفقرات تشبع م

 ستخالصه.اكل عامل تم 
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 PLS 3 (smart partial least square)ج مخرجات برنام إلىمن تصميم الباحثة باإلستناد  المصدر:

  .( تفاصيل هذا التحليل4ويعرض الملحق رقم )

 قيم التشبع نسبة التباين KMO Eigen value المتغير

 اإلبداع المفتوح

 اًلختبارتبين قيمة  1.215
 (Kaiser 1974ووفقا لقاعدة

 أن الحد إلى( والتي تشير  
 اًلختباراألدنى المقبول لقيمة 

يتضح بأن القيمة ( 1.51)
يها كانت لالتي تم التوصل إ

ليها، من القيمة المشار إ أكبر
وعليه يعتبر حجم العينة كافيا 

 ومالئما للبحث.

   

 العمليات الواردة

من  أكبر 4.413 
المحك وهو الواحد 

 صحيح

ن حيث أ  25.961
هذه النسبة تفسر نسبة 
هذا البعد من نسبة 

الوسيط  تباين المتغير
 )اإلبداع المفتوح(

ن حيث أ 7791.قل قيمة أ
من  أكبرهذه القيمة كانت 

العاملي في التحليل  1.11)
نها تعتبر ( فإاًلستكشافي

كافية ومناسبة وتعبر عن قيم 
قبولة وكافية لفقرات تشبع م

 ستخالصه.اكل عامل تم 

العمليات 
 الصادرة

من  أكبر 3.992 
المحك وهو الواحد 

 صحيح

ن حيث أ  23.484
هذه النسبة تفسر نسبة 
هذا البعد من نسبة 

 طالمتغير الوسيتباين 
 )اإلبداع المفتوح(

ن حيث أ 0.660قل قيمة  أ
من  أكبرهذه القيمة كانت 

العاملي في التحليل  1.11)
نها تعتبر اًلستكشافي( فإ

وتعبر عن قيم  كافية ومناسبة
قبولة وكافية لفقرات تشبع م

 ستخالصه.اكل عامل تم 

 اقتران العمليات

من  أكبر 3.774 
المحك وهو الواحد 

 صحيح

ن حيث أ  22.198
هذه النسبة تفسر نسبة 
هذا البعد من نسبة 

 طالمتغير الوسيتباين 
 )اإلبداع المفتوح(

ن حيث أ 7841.قل قيمة ا
من  أكبرهذه القيمة كانت 

في التحليل العاملي  1.11)
نها تعتبر فإ اًلستكشافي(

كافية ومناسبة وتعبر عن قيم 
قبولة وكافية لفقرات تشبع م

 ستخالصه.اكل عامل تم 
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  Confirmator Factor Analysisالتحليل العاملي التوكيدي ثانيًا( )

 دناه.ات الثالث موضحة بالجدول أالتوكيدي لفقرات المتغير  سلوبالصدق البنائي التقاربي باأل

 (4-3) الجدول
 التحليل العاملي التوكيدي لمتغيرات الدراسة الثالث

 القرار للفقرات قيم التشبع لمتغيرا

 الضخمة البيانات

 1.415قل قيمة أ
 0.867 أعلى قيمة

 1.11من ) أكبر القيم كانتن هذه وحيث أ
جميع ن في التحليل العاملي التوكيدي( فإ

ليها تعد كافية قيم التشبع التي تم التوصل إ
ومناسبة وتعبر عن قيم تشبع مقبولة 

 Nderson and Gerbing) وكافية.
,1988 ; Hair,etal,2010 ) 

 اإلستراتيجي االستشراف

 1.800قل قيمة أ
 0.902قيمة  أعلى

 1.11من ) أكبر القيم كانتن هذه حيث أ
نها تعبر في التحليل العاملي التوكيدي( فإ

عن قيم تشبع مقبولة وكافية لفقرات العوامل 
 هفي هذ التابعالتي تعبر عن المتغير 

 Nderson an Gerbing)  دراسة ال
,1988 ; Hair,etal,2010 ) 

 بداع المفتوحاإل

 1.454قل قيمة أ
 0.898قيمة  أعلى

 1.11من ) أكبر القيم كانتن هذه وحيث أ
نها في التحليل العاملي التوكيدي( فإ

)وبالتالي باقي الفقرات اًلخرى( تعتبر 
كافية ومناسبة وتعبر عن قيم تشبع مرتفعة 
لفقرات العوامل التي تعبر عن المتغير 

 Nderson) .دراسةال هفي هذ الوسيط
and Gerbing ,1988 ; 

Hair,etal,2010 ) 
 PLS 3 (smart partial least square)  مخرجات برنامج إلىمن تصميم الباحثة باإلستناد  المصدر:

  .(8رقم ) المتغيرات بالملحقوتعرض تفاصيل قيم التشبع لكل فقرة من فقرات 
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 نجاز التحليل العاملي التوكيديالمستخدمة في إ PLS3ويبن المخطط التالي نتائج برمجية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحليل العاملي التوكيدي باستخدامالبنائي التقاربي  المستخدمة للصدق PLS3نتائج برمجية  :(3-3الشكل )

 المتغيرات ألبعادالصدق التمييزي   -ج

 ( Fornell – Larckerالركر ) –محك فورنل  باستخدام)أواًل( 

 أسلوب( بAVEيقوم هذا المحك على مقارنة قيمة الجذر التربيعي لقيمة التباين المستخلص )

 أكبرلتربيعي لمعدل التباين المستخلص حيث تكون قيمة الجذر ا ُبعدحليل العاملي التوكيدي لكل الت

نتائج هذا  (5-3)ويوضح الجدول  خرىاأل بين هذا الُبعد واألبعاد اًلرتباطمن قيم معامالت 

 .الصدق

  

 

Figure 3 ( نتائج برمجية 4-3الشكل )  PLS3 المستخدمة للصدق البنائي التقاربي بإستخدام التحليل العاملي 

 



58 

 ( 5-3) جدولال
 (Fornell – Larckerالركر ) –فورنل   أسلوبب الصدق التمييزي لمتغيرات الدراسةنتائج 

قيم المعبرة ال إلىمتغيرات الدراسة يشير  ألبعادية البين اًلرتباطائج الجدول قيم معامالت نت تبين

عنه بالخط القطري وباللون الغامق  ةوالمعبر  األبعادمن هذه  ُبعدعن مقدار الصدق التمييزي لكل 

القيم  . وبعرضُبعد( لكل AVEلمعدل التباين المستخلص ) يالتربيعحيث تمثل هذه القيم الجذر 

الواحد مع  الُبعد ارتباطاتمن قيم  أكبر( كانت AVEالتربيعي لمؤشر )ن قيم الجذر أالمبينة يتبين 

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختيار 
 المعلومات

استكشاف 
وجمع 

 المعلومات

اقتران 
 العمليات

اإلبداع 
 المفتوح

 االستشراف
 اإلستراتيجي

البيانات 
 الضخمة

العمليات 
 الصادرة

العمليات 
 الواردة

تحليل 
 المعلومات

شدة 
 المنافسة

كثافة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

اختيار 
 المعلومات

3.63 0.72 0.761           

استكشاف 
وجمع 

 المعلومات
3.64 0.76 0.402 0.830          

اقتران 
 العمليات

3.64 0.78 0.545 0.576 0.870         

اإلبداع 
 المفتوح

3.61 0.67 0.549 0.423 0.840 1.000 
       

 االستشراف
 اإلستراتيجي

3.63 0.64 0.784 0.807 0.803 0.706 1.000       

البيانات 
 الضخمة

3.62 0.70 0.584 0.530 0.767 0.706 0.776 1.000      

العمليات 
 الصادرة

3.58 0.88 0.430 0.288 0.586 0.847 0.527 0.529 0.861 
    

العمليات 
 الواردة

3.62 0.77 0.314 0.183 0.501 0.785 0.420 0.453 0.468 0.805 
   

تحليل 
 المعلومات

3.64 0.84 0.588 0.600 0.835 0.771 0.802 0.805 0.579 0.500 0.878   

شدة 
 المنافسة

3.59 0.74 0.518 0.437 0.657 0.603 0.664 0.643 0.453 0.383 0.688 0.789  
كثافة 

تكنولوجيا 
 المعلومات

3.65 0.75 0.585 0.560 0.790 0.729 0.791 0.743 0.545 0.472 0.730 0.576 0.793 
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لمعدل التباين المستخلص  يالتربيعن تكون قيم الجذر أحيث من المفترض  األبعادباقي قيم 

(AVEهي األ )السابق تحقق الصدق التمييزي وكما هو مبين في الجدول إلىما يشير  كبر.  

 داة ألثبات ا: خامساً 
 داة من خالل:من ثبات األ كدأالت تم

 الداخلي اًلتساقلضمان  والتجزئة النصفيةوالثبات المركب  الفا –ختبار كروبناخ ا. 

 لفا أالداخلي لكرونباخ  اًلتساق أسلوبالثبات بنتائج  دناهأ عرض الجدولي

(Cronbach alpha )أسلوبوب ( الثبات المركبComposite Reliability )ضافة باإل

والتجزئة  قيم معدل التباين المستخلص لكل عامل )متغير( من متغيرات لدراسة إلى

 النصفية. 

 ( 6-3الجدول )
 AVE( مؤشر CRالثبات المركب ) أسلوبوب( CA)لفا أكرونباخ  أسلوبالدراسة ب ألبعادنتائج ثبات 

 براون -مصححة بمعامل سبيرمان والتجزئة النصفية

 الفرعية األبعاد الرئيسي المتغير
عدد 
 الفقرات

قيمة 
CA 

قيمة 
CR 

التجزئة 
 النصفية

AVE 

المتغير المستقل )البيانات 
 الضخمة(

 0.622 0.900 0.942 0.932 10 شدة المنافسة
كثافة تكنولوجيا 

 المعلومات
10 0.934 0.944 0.924 0.628 

 االستشرافالمتغير التابع )
 اإلستراتيجي(

استكشاف وجمع 
 المعلومات

6 0.910 0.930 0.902 0.690 

 0.580 0.817 0.906 0.879 7 اختيار المعلومات
 0.771 0.926 0.944 0.925 5 تحليل المعلومات

اإلبداع المتغير الوسيط )
 (المفتوح

 0.647 0.833 0.917 0.890 6 العمليات الواردة
 0.742 0.905 0.945 0.930 6 العمليات الصادرة
 0.758 0.894 0.940 0.920 5 اقتران العمليات
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 :ساليببألكل عامل من العوامل متغيرات الدراسة  أبعادنتائج ثبات  حيث بين الجدول

 (CAالداخلي ) االتساق  -1

قل قيمة تم التوصل ن أا( يتبين CAالداخلي ) اًلتساق أسلوبيعرض الجدول قيم الثبات ب

ختيار ا " ُبعدذ تحققت هذه القيمة في ( إ1.885لغت )من الثبات قد ب سلوبلها بهذا األ

 " المعلومات

 ( CRالثبات المركب )  -2

بالنسبة  و اختيار المعلومات ُبعد( في 1.514ليها قد بلغت )كانت أقل قيمة تم التوصل إ

ن هذه أ( ويالحظ 1.808ليها )إقل قيمة تم التوصل التجزئة النصفية فقد بلغت أ أسلوببات بثلل

ليها في نوعي الثبات إًل أنها تعتبر إتم التوصل نها تمثل القيم الدنيا التي أوعلى الرغم من القيم 

يح( وبنفس الوقت على الذي تصله قيم الثبات وهي الواحد الصحمرتفعة )ألنها قريبة من الحد األ

ثبات فقرات كل عامل من عوامل المتغيرات  ارتفاع إلىما يشير  (1.81)من  أكبرهذه القيم كانت 

( وبالتالي تعكس 1.81أعلى من ) كانتن جميع القيم أويتبين المستقل والتابع والوسيط  الثالثة:

 ,(Hair et al. ,2010).( Anderson & Gerbing, 1988) ثبات مطمئن

 (AVEقيم التباين المستخلص ) -3

ن القيمة أوحيث  اختيار المعلومات ُبعد( في 1.581ليها قد بلغت )ن أقل قيمة تم التوصل إإ

دنى لقبول قيم تمثل الحد األ حيث( 1.51) من قيمة أكبرليها كانت إاألدنى التي تم التوصل 

المتغيرات المبينة  أبعادمن  ُبعدن فقرات كل أننا نعتبر الواحد فإ للُبعدنسبة بالن المستخلص التباي

 (%51.1دنى )بحد أ الُبعدفسير التباين في هذا في الجدول تعتبر صادقة وقادرة على ت

(Hair et al., 2010.) 
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  التجزئة النصفية  -4

ن هذه أويالحظ اختيار المعلومات  ُبعدفي ( 1.808)بالتجزئة النصفية قل قيمة قد بلغت أ

نها تعتبر الدنيا التي تم التوصل إليها في نوعي الثبات إًل أ ةنها تمثل القيموعلى الرغم من أ ةالقيم

على الذي تصله قيم الثبات وهي الواحد الصحيح( وبنفس الوقت األنها قريبة من الحد مرتفعة )أل

ثبات فقرات كل عامل من عوامل  ارتفاع إلىما يشير ( 1.81) من أكبركانت  ةهذه القيم

 . المتغيرات الثالثة: المستقل والتابع والوسيط

صبحت اإلستبانة بشكلها النهائي أ وثبات األداةوبعد عرض التحليل المتعلق بصدق  وبهذا

 وجاهزة للتطبيق.( فقرة 54مكونة من )

 سادساً: توزيع اْلداة

لقد تم تصميم إستبانة إلكترونية مطابقة لالستبانة الورقية ورابط اإلستبانة هو  

)https://forms.gle/NYP2RyiQVd77L8Jz9 ( 

المجتمع بما يتحتم علينا في ظل  أفراد إلىة لسهولة الوصول لكترونيإ إلىتم تحويل اإلستبانة و 

الشركات في قطاع الصناعات  إلى وصعوبة الوصول (Covid-19المتمثلة ) هذه الظروف

 .العالجية واللوازم الطبية

 اًلستبانات وكانتمجتمع الدراسة  أفرادوهم جميع فرد  (280) ستبانة علىلقد تم توزيع اإل

 اًلستباناتموع من مج (%55.5) تمثل نسبةو ستبانة إ( 255) والصالحة للتحليلجعة رتالم

 وكما موضح في الجدول التالي.الموزعة 

  

)https:/forms.gle/NYP2RyiQVd77L8Jz9
)https:/forms.gle/NYP2RyiQVd77L8Jz9
)https:/forms.gle/NYP2RyiQVd77L8Jz9
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 ( 7-3الجدول )
 الصالحة للتحليل االستباناتونسبة المرتجعة وغير والمرتجعة موزعة ال االستباناتعدد 

  الدراسة: فرادعرض للخصائص الديموغرافية أل وفيما يلي

 ( 8-3) جدولال
 الدراسة حسب الخصائص الديمغرافية أفرادتوزيع 

 النسبة العدد الفئة المتغير

 النوع االجتماعي
 47.5 136 ذكور
 52.5 123 انثى

 100 259 المجموع

 العمر

 39.0 101 سنة فاقل 31
 20.5 53 34اقل من  إلىسنة  30

 20.5 53 10اقل من  إلى  36
 11.2 29 14اقل من  إلى  41

 8.9 23 أكثرف 14
 100 259 المجموع

 ليميالمستوى التع

 3.9 10 دبلوم مجتمع أوثانوية 
 54.4 141 بكالوريوس
 12.7 33 دبلوم عالي
 21.6 56 ماجستير
 7.3 19 دكتوراه
 100 259 المجموع

 طبيعة العمل
عدد االستبانات 

 الموزعة

عدد االستبانات 
صالحة الو المرتجعة 

 للتحليل

عدد االستبانات 
 المرتجعةغير 

نسبة االستبانات 
 الصالحة للتحليل

 %0.5 2 5 8 مدير عام
 %1.8 2 02 01 نائب مدير عام

 %25.8 3 88 81 مدير قسم
 %43.8 5 045 081 مدير وحدة
 %011 02 255 280 المجموع
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 النسبة العدد الفئة المتغير

 طبيعة العمل

 0.5 5 مدير عام
 1.8 02 نائب مدير عام
 25.8 88 مدير قسم
 43.8 045 مدير وحدة
 011 255 المجموع

 الخبرة

 37.5 97 سنوات فاقل 5
 29.3 76 سنوات 01 - 4

 22.0 57 سنة 05 - 00
 11.2 29 أكثرسنة ف 04

 100 259 المجموع

اإلناث كان األعلى مقارنة بعدد الذكور، حيث كانت نسبة  ( أن عدد8-3يبين الجدول )

ن فئة أ( وذلك يدل على %18.5بة الذكور )( من عينة الدراسة، بينما كانت نس%52.5) اإلناث

 من فئة الذكور ويرجع ذلك لطبيعة عمل هذه الشركات. أكثرفي هذا القطاع  اإلناث

قل سنة فأ 31أعمارهم  كانت اللذين خاصن نسبة األشأالنتائج المتعلقة بالعمر فتبين  ماأ

سنة وأقل من  34ن سنة وس 34سنة وأقل من  30عمارهم من أ( واألشخاص التي تتراوح 35%)

( هم األشخاص الذين تراوحت %00.2ن نسبة )أ(، كما تبين %21.5كانت نسبتهم )سنة  10

كانت نسبتهم  أكثرف 14عمارهم أا األشخاص الذين كانت خيرً أو  14قل من أسنة و  10عمارهم من أ

(8.5%.) 

مقارنة بالمستويات  كثرسنة فأقل هم األ 31عمارهم أويالحظ بأن األشخاص الذين كانت 

شركات في هذه القطاعات مما يدل بأن ال ( من عينة الدراسة%35األخرى حيث بلغت نسبتهم )

سنة فأقل لكونهم الفئة الشابة التي تتوافر لديها خصائص اإلبداع  31بين  عمار ماتستهدف األ

 واإلنجاز والشغف والقدرة على التكيف مع البيئة المحيطة وتقبل الثقافات المتنوعة. 
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دبلوم  أون يحملون شهادة الثانوية العامة الذي فرادما بما يخص المستوى التعليمي فحصل األأ

(، %51.1البكالوريوس على نسبة )( وحصل األشخاص حاملين شهادة %3.5مجتمع على نسبة )

الحاملين درجة  فرادأل( وا%02.8الحاصلين على دبلوم عالي حصلوا على نسبة ) فراداألما أ

لى درجة الذين حاصلين ع فراد( فكانت لأل%8.3ما نسبة )أ( %20.4الماجستير على نسبة )

يحملون شهادة البكالوريوس  الذين فرادالمجتمع كانت من األ فرادن أعلى نسبة ألأفيتبين  الدكتوراه.

المتعلمين الواصلين  فرادالقطاع أغلبهم من األ أفراد( وهذا يتضح بأن %51.1ن نسبتهم )أبحيث 

 مثقفين ومتعلمين.  أفرادلمرحلة التعليم العالي بالتالي هم 

الي مدير عام كانت نسبتهم لنسب على النحو التوبما يخص طبيعة العمل فتوزعت ا

( %43.8سبتهم )نوحدة كانت  ( ومدير%25.8(، مدير قسم )%1.8، نائب مدير عام )(0.5%)

لهم هي مدير وحدة وهذا ( كانت لألشخاص الذين طبيعة عم%43.8على نسبة كان )أن أيتبين 

 العينة كانت مدراء وحدات.  أفراد أكثرن أيدل على 

سنوات فأقل كانت نسبتهم  5وأخيرًا، توزعت نسب سنوات الخبرة على النحو التالي، 

( %22على نسبة ) اسنة حصلو  05-00(، %25.3سنوات ) 01 إلى 5(، من 38.5%)

ن األشخاص أ(. يتبين %00.2كانت نسبتهم ) أكثرسنة ف 05شخاص الذين سنوات خبرتهم واأل

 أفراد( تمثلوا بأعلى %38.5أعلى نسبة بحيث بلغت ) سنوات فأقل حصلوا على 5الذين خبرتهم 

 مجتمع.ال
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 متغيرات الدراسة : سابًعا

 :تيةاعتماد المتغيرات اآل تم

 كثافة تكنولوجيا المعلومات  :بعاد التاليةوالذي اعتمد األ قل: البيانات الضخمةالمتغير المست(

 .وشدة المنافسة(

  :استكشاف وجمع ) :بعاد التاليةوالذي اعتمد األ ستراتيجيإلا اًلستشرافالمتغير التابع

 .تحليل المعلومات(المعلومات، اختيار المعلومات و 

 العمليات الواردة، العمليات  :بعاد التاليةوالذي اعتمد األبداع المفتوح إل: االمتغير الوسيط(

 .الصادرة واقتران العمليات(

 حصائية إلالمعالجة ا: ثامًنا

 وعينتها.المئوية لوصف مجتمع الدراسة  والنسبتم استخدام التكرارات  .0

 .المعياري لوصف متغيرات الدراسة واًلنحرافتم استخدام المتوسط الحسابي  .2

 .(3لوصف بعد المتوسطات الحسابية عن قيمة الحياد في اإلجابة ) tاختبار  .3

  .لوصف قرب البيانات من التوزيع الطبيعي لتواءاًلمعامل استخدام  .1

 أومؤشر القيم العينية  ،KMOاختبار ختبارات )اًلويضم بعض  اًلستكشافيالتحليل العاملي  .5

 .Loadings التشبعمعامالت  المفسر،التباين  ،Eigen Values الذاتية

 أسلوبلفا، الثبات بأ خكرو نبا أسلوبب )الثبات أسلوبمن  أكثرباًلستبانة تم التأكد من ثبات  .4

 .(AVEمعدل التباين المستخلص ) أسلوبوب براون( سيبرمانالتجزئة النصفية المعدل )

لغرض اختبار األثر Structural Equation Model تم استخدام نموذج المعادلة المهيكلة  .8

 .SMART PLS-3 برمجية من خاللالمباشر وغير المباشر 
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فورنل وًلركر، الصدق  أسلوبالتمييزي ب )الصدقتم استخدام التحليل العاملي التوكيدي وشمل  .8

 خرىاًلرتباطات البينية على العوامل األ أسلوبو  HTMTR أسلوببالتمييزي 

(Cross Loadings). 

وهي والمؤشرات اإلحصائية  تختبارااًلنحدار الخطي المتعدد يضم بعض تحليل اًل استخدام .5

 التأثيرقيم  (،Toleranceاختبار الحد األدنى للتباين المسموح ) ،VIFتضخم التباين  )معامل

للمتغير  التأثيرثير، نسب ألدًللة قيم الت T، اختبار 2R مؤشر المعيارية،المعيارية وغير 
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 :الفصل الرابع
 عرض ومناقشة النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سير الفصل الرابع (: مخطط1-4) الشكل

 

 

 

 

Figure 4 ( مخطط سير الفصل الرابع1-4الشكل )  
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 الفصل الرابع
 عرض ومناقشة النتائج

 مقدمةال: أوالً 

جابات إاإلحصائي بناءًا على ما تقدم من يعرض لنا هذا الفصل نتائج التحليل سوف 

سائل إحصائية ستخدام و ارات الدراسة وأبعادها، لقد تم مجتمع الدراسة على متغي أفرادوتقديرات 

المعياري، قيمة  اًلنحراف)المتوسط الحسابي،  ـــحيث تمثلت هذه الوسائل ب محددة بمنهجية الدراسة

 واختبارات التوزيع الطبيعيالتباين لجميع متغيرات الدراسة التجزئة النصفية، ، tاختبار 

(VIF, Tolerance K-S ))ستخدام نموذج المعادلة المهيكلة اومن ثم قمنا باختبار الفرضيات ب

SEM ستخدام برنامج ابSMART PLS3. 

 متغيرات الدراسة  عينة الدراسة ألبعاد أفراد: وصف إجابات وتقديرات ثانياً 

كل بعد من المعيارية، لفقرات  واًلنحرافاتيجاد حساب المتوسطات الحسابية، إقامت الباحثة ب

مقياس تصنيفي ثالثي المستويات لوصف مستويات المتوسطات  استخدامأبعاد الدراسة حيث تم 

 ليها.إالحسابية التي تم التوصل 

 ( 1-4جدول )ال
 مدى الوصف )طول الفئة( استخراجنيف الثالثي المستويات ومعادلة مقياس التص

 معادلة استخراج مدى الوصف التصنيف ثالثي المستويات
 تقييم منخفض   2.33 – 1

 تقييم متوسط   .3.5 – 2.34
 تقييم مرتفع    5.11 – 3.52

 دنى وزن لالستجابة(أ –على وزن لالستجابة  أ)               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطول الفئة =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )عدد الفئات التصنيفية(                           
 

              (5– 0) 
 0.33طول الفئة  = ــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

                 3   
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بعاد متغيرات بين أ رتباطاال لمعيارية ومعامالت ا نحرافاتواال وصف األوساط الحسابية  .1
 .كافةالدراسة 

 ( 2-4جدول )ال
 دراسةالفرعية للمتغيرات الرئيسية في ال الثنائية بين األبعاد االرتباطيةمصفوفة العالقات 

 1.15* قيمة العالقة دالة احصائيا عند مستوى 
 1.11** قيمة العالقة دالة احصائيا عند مستوى 

تغيرات الرئيسية في الفرعية للم بين األبعاد اًلرتباطية( قيم العالقات 2-1يظهر الجدول )

( 1.488نها قد انحصرت في القيمة )وأقوى قيم هذه العالقات يتبين أ أكبرستعراض اوب الدراسة

في  كبرن هذه القيمة هي األأل المعلومات وشدة المنافسة وحيث وهي قيمة العالقة بين تحلي

ن هذه إوبنفس الوقت  لمكونة للمتغيرات الرئيسية في الدراسةالفرعية ا أبعاد العالقات المبينة بين

قل من الحد فرعيين تعتبر أ ُبعدينن عالقة كل أ إلى( فإن هذه النتائج تشير 1.81من )القيمة أقل 

المتغيرات 
 االساسية

 أبعاد
 الفرعية

ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

شدة 
 المنافسة

كثافة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

استكشاف 
وجمع 

 المعلومات

اختيار 
 المعلومات

تحليل 
 المعلومات

العمليات 
 الواردة

العمليات 
 الصادرة

اقتران 
 العمليات

البيانات 
 الضخمة

شدة 
 المنافسة

3.55 1.81 1        

كثافة 
تكنولوجيا 
 المعلومات

3.45 1.85 **.576 1       

االستشراف 
 االستراتيجي

استكشاف 
وجمع 
 المعلومات

3.41 1.84 **.437 **.558 1      

اختيار 
 المعلومات

3.43 1.82 **.512 **.579 **.405 1     

تحليل 
 المعلومات

3.41 1.81 **.688 **.630 **.600 **.588 1    

االبداع 
 المفتوح

العمليات 
 الواردة

3.42 1.88 **.384 **.473 **.183 **.346 **.500 1   

العمليات 
 الصادرة

3.58 1.88 **.448 **.545 **.288 **.431 **.578 **.467 1  

اقتران 
 العمليات

3.41 1.88 **.654 **.588 **.573 **.569 **.634 **.500 **.582 1 
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ن القيمة الكبرى ًل تعبر عن عالقة أقات القوية بين المتغيرين بمعنى على الذي يعبر عن العالاأل

 .ن هذه العالقات ًل تعتبر قويةإليهما وبالتالي فإشارة بين المتغيرين اللذين تمت اإل ويةق

 المتغير المستقل )البيانات الضخمة عينة الدراسة ألبعاد أفرادديرات جابات وتقإوصف  .2
(Big Data)). 

شدة المنافسة( في شركات  المعلومات،بعاد البيانات الضخمة )كثافة تكنولوجيا لوصف أ

ستخراج المتوسطات الحسابية اامت الباحثة بق عمان،في مدينة  واللوازم الطبيةالصناعات العالجية 

ضح نتائج وصف البيانات ( يو 3-1) وفيما يلي جدول ،tالمعيارية وقيمة اختبار  واًلنحرافات

 وأبعادها:الضخمة 

 (3-4جدول )ال
 الضخمة المستقل: البياناتالمتغير  ألبعاد tالمعيارية وقيمة اختبار  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

المتغير 
 لالمستق

 الفرعية األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى tقيمة 

البيانات 
 الضخمة

 2 متوسط 12.8 0.74 3.59 شدة المنافسة
 0 متوسط 14.1 0.75 3.65 كثافة تكنولوجيا المعلومات

  متوسط 14.3 0.70 3.62 الكلي للمستقل
 1.25=  1.15الجدولية عند مستوى  tقيمة 

تغير "الم ألبعاد tالمعيارية وقيمة اختبار  واًلنحرافاتجدول قيم المتوسطات الحسابية يبين ال

 :قيمة الدرجة الكلية للمتغير يتبين وباستعراضالبيانات الضخمة  المستقل:

الضخمة مستوى متوسط وفقًا لمقياس التصنيف المستخدم حيث بلغت  البيانات حقق بعد .أ

على  ( بناءاً 3.48-2.31نها تمثل طول الفئة وتقع هذه النسبة بين )حيث أ( 3.42نسبتها )

  المتوسط.مقياس التصنيف وقعت هذه النسبة ضمن المستوى 

خر وبمستوى متوسط بالبعد اآل مقارنة األولىتكنولوجيا المعلومات المرتبة  حقق بعد كثافة .ب

نها تمثل طول الفئة وتقع هذه النسبة حيث أ (.3.45حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي )
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ذه النسبة ضمن المستوى على مقياس التصنيف وقعت ه ( بناءاً 3.48-2.31) بين

  .المتوسط

المتوسط يضًا حيث بلغت قيمة أالمرتبة األخيرة وبمستوى متوسط حقق بعد شدة المنافسة  .ج

 ( بناءاً 3.48-2.31نها تمثل طول الفئة وتقع هذه النسبة بين )حيث أ (.3.55الحسابي له )

  المتوسط.على مقياس التصنيف وقعت هذه النسبة ضمن المستوى 

 يختبر معنوية حياد متوسط كل بعد من أبعاد الذي tكما يتضمن الجدول نتائج اختبار 

من القيمة الجدولية  أكبرن جميع هذه القيم كانت أم يتبين القيستعراض هذه اوبالمتغير المستقل 

ت التي تم التعبير عنها من ن قيم المتوسطاوبالتالي نعتبر بأ( 1.15) ( عند مستوى0.54البالغة )

من  أكبرن جميع النسب لألبعاد كانت أي أ كانت بعيدة عن الحياد الدراسةعينة  أفرادخالل 

 .وحسبما هو مبين في الجدول (1.15( عند مستوى )0.54)

 ( 4-4جدول )ال
 " شدة المنافسة " بعد لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المستوى tقيمة  المعياري

 0 مرتفع 12.0 0.93 3.69 الشرائية. تحليل القوةتستخدم شركتنا البيانات في  5
 2 متوسط 11.0 0.97 3.66 تستخدم شركتنا البيانات ألغراض تطوير القدرات الديناميكية. 4

5 
تستفيد شركتنا من قواعد البيانات بتحديد قوة المساومة عند 

 الموردين.
 3 متوسط 10.8 0.91 3.61

 1 متوسط 10.6 0.91 3.60 .بأساليب متطورةالبيانات  تعالج شركتنا 2

3 
على البيانات باتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد شركتنا تعتمد 

 اًلستراتيجيات التنافسية المالئمة
 1 متوسط 10.7 0.90 3.60

. 
تتخذ شركتنا القرارات المتعلقة بقوة أصحاب المصالح 

 قواعد البيانات. باستخدام
 4 متوسط 9.9 0.96 3.59

التحالفات بين  تستخدم شركتنا قواعد البيانات بتحديد قوة 10
 8 متوسط 9.6 0.93 3.55 المنافسين.
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 1.25=  1.15الجدولية عند مستوى  tقيمة 

" شدة  بعد لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  واًلنحرافاتجدول قيم المتوسطات الحسابية يبين ال

( وتعبر هذه القيمة عن 3.55نها بلغت )أيتبين  ستعراض قيمة الدرجة الكلية للبعدا" وب المنافسة

 بعدن فقرات الأيالحظ  ستخدم. كمامستوى متوسطا وفقا لمقياس تصنيف المتوسطات الحسابية الم

( والتي تنص على " تستخدم 5( بحيث حققت الفقرة رقم )3.51 - 3.45قد تراوحت بين القيمتين )

حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته  األولىالشرائية " المرتبة  تحليل القوةشركتنا البيانات في 

وهي تنص على " تحدد شركتنا أسس  ة اًلخيرة في البعدبالمرتب (5( بينما حلت الفقرة رقم )3.45)

  (.3.51التنافس من قواعد البيانات " حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته )

 أكبرن جميع هذه القيم كانت أيتبين ( 1-1)المضمنة في الجدول  tستعراض قيم اختبار ابو 

ت ن قيم المتوسطااب اًلعتباروبالتالي يمكن  1.15عند مستوى ( 0.54من القيمة الجدولية البالغة )

ب لفقرات بعد ن جميع النسأي أ العينة كانت بعيدة عن الحياد أفرادالتي تم التعبير عنها من خالل 

 .(1-1( وحسبما هو مبين في الجدول )1.15( عند مستوى )0.54من ) أكبرشدة المنافسة كانت 

الشركات في ن أ( على مستوى متوسط مما يدل على 01 إلى 2لقد حصلت الفقرات من )

طوير القدرات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية يوجد لديها خلل في استخدام البيانات بت

، باستغالل قواعد البيانات بتحديد قوة المساومة عند الموردين، معالجة البيانات بأساليب ةالديناميكي

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المستوى tقيمة  المعياري

 8 متوسط 8.6 0.97 3.52 القائد بالصناعة في تحديدتمتلك شركتنا قواعد بيانات تساعد  1

8 
 قواعدعلى تقلل شركتنا حاًلت الالتأكد البيئي باًلعتماد 

 .البيانات التي تمتلكها
 8 متوسط 9.1 0.93 3.52

 01 متوسط 8.9 0.95 3.50 تحدد شركتنا أسس التنافس من قواعد البيانات. 9
  متوسط 12.8  3.59 .الدرجة الكلية لُبعد شدة المنافسة 
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المنافسة  تباستراتيجياى المتعلقة القرارات طويلة المد باتخاذمناسبة، استغالل ما لديها من بيانات 

صحاب المصالح وقوة التحالفات، استغالل البيانات بتحديد قائد الصناعة أوأسس المنافسة وقوة 

البعد يحصل على مستوى متوسط عند واستغالل البيانات بتقليل حالة اًلتأكد البيئي مما جعل هذا 

 المجتمع على فقرات هذا البعد.  أفرادة جابإ

ن شركات القطاع أ إلىحصلت على مستوى مرتفع مما يشير  (0يضًا ان الفقرة رقم )أوتبين 

 المذكور تستخدم البيانات بتحليل القوة الشرائية.

 ( 5-4جدول )ال
 "كثافة تكنولوجيا المعلومات  " البعد لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المستوى tقيمة  المعياري

 0 مرتفع 14.7 0.90 3.82 تهتم شركتنا بإدارة عالقات الزبائن. 14

19 
زيادة  أجلتستخدم شركتنا نظم دعم القرارات من 

 ية.حالرب
 2 مرتفع 12.6 0.94 3.74

 3 متوسط 12.1 0.88 3.66 اإلمداد إلكترونيًا. شركتنا سلسلةتدير  15
 3 متوسط 11.0 0.97 3.66 .استخدام اإلنترنت لتطوير خدماتهاب تتوسع شركتنا 18

17 
في  (MRP)تستخدم شركتنا نظام تخطيط الموارد 

 تقييم البدائل.
 5 متوسط 11.0 0.92 3.63

16 
في  اًلصطناعيتعتمد شركتنا تطبيقات الذكاء 

 اتخاذ القرارات.
 4 متوسط 10.2 0.98 3.62

 4 متوسط 10.5 0.95 3.62 شركتنا البرمجيات في إدارة المعرفة.تستثمر  20

13 
بالتغيير  الحاسوب للقيامباستخدام  تقوم شركتنا
 اًلستراتيجي.

 8 متوسط 9.8 1.00 3.61

11 
 اًلجتماعي فيتستخدم شركتنا وسائل التواصل 

 .إدارة البيانات
 5 متوسط 9.8 0.95 3.58

 باستخدام تطبيقات الذكاءتحلل شركتنا البيانات  12
 01 متوسط 10.0 0.93 3.57 التنافسي.

  متوسط 14.1  3.65 الدرجة الكلية لُبعد كثافة تكنولوجيا المعلومات 
 1.25=  1.15الجدولية عند مستوى  tقيمة 
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 لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  نحرافاتواًلقيم المتوسطات الحسابية  (5-1) يبين الجدول

( 3.45نها بلغت )أيتبين  للُبعدكثافة تكنولوجيا المعلومات " وباستعراض قيمة الدرجة الكلية  " بعد

ستخدم. كما لمقياس تصنيف المتوسطات الحسابية الم وتعبر هذه القيمة عن مستوى متوسطا وفقاً 

 (14( بحيث حققت الفقرة رقم )3.51 -  3.45قد تراوحت بين القيمتين ) ن فقرات البعدأيالحظ 

حيث تحققت بمتوسط حسابي  األولىوالتي تنص على " تهتم شركتنا بإدارة عالقات الزبائن" المرتبة 

وهي تنص على " تحلل  الُبعدخيرة في ة اًلبالمرتب (02( بينما حلت الفقرة رقم )3.82بلغت قيمته )

التنافسي" حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته  باستخدام تطبيقات الذكاءشركتنا البيانات 

(3.58.) 

من القيمة  أكبرن جميع هذه القيم كانت أالمضمنة في الجدول يتبين  tوباستعراض قيم اختبار 

ت التي تم ن قيم المتوسطاأب اًلعتباروبالتالي يمكن  (1.15)عند مستوى ( 0.54الجدولية البالغة )

كثافة فقرات بعد ن جميع النسب لأي ألعينة كانت بعيدة عن الحياد ا أفرادالتعبير عنها من خالل 

( وحسبما هو مبين في الجدول 1.15( عند مستوى )0.54من ) أكبركانت  تكنولوجيا المعلومات

(1-5). 

( على مستوى متوسط مما 21-08-08-04-05-03-02-00حصلت الفقرات ذات الرقم )

العالجية واللوازم الطبية ًل تقوم بتطبيق تكنولوجيا ن الشركات في قطاع الصناعات أيدل على 

عف بإدارة سلسلة اإلمداد اإللكتروني، استخدام نها لديها ضأبالطريقة الواجبة، حيث  المعلومات

 اًلصطناعيكاء اإلنترنت بتطوير خدماتها، استخدام نظام تخطيط الموارد، استخدام تطبيقات الذ

ستثمار البرمجيات في إدارة المعرفة، استخدام الحاسوب للتغير اإلستراتيجي، ا القرارات، باتخاذ

تطبيقات الذكاء  باستخدامفي إدارة البيانات وتحليل البيانات  اًلجتماعياستخدام وسائل التواصل 

 التنافسي مما جعلها تحصل على مستوى متوسط بالفقرات المتعلقة بهذه التكنولوجيا.
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ن ألت على مستوى مرتفع مما يدل على ( حص05و 01ات رقم )ن الفقر أيضًا أتوضح 

 شركات القطاع المذكور تهتم بإدارة عالقات الزبائن وتستخدم نظم دعم القرار لزيادة الربحية.

 اإلستراتيجي( االستشرافالمتغير التابع ) ألبعادعينة الدراسة  أفرادجابات وتقديرات إوصف  .3

)جمع واستكشاف المعلومات، اختيار المعلومات وتحليل  ستراتيجياإل اًلستشرافلوصف أبعاد 

في مدينة عمان، قامت الباحثة  المعلومات( في شركات الصناعات العالجية واللوازم الطبية

( 4-1) وفيما يلي جدول ،tالمعيارية وقيمة اختبار  واًلنحرافاتستخراج المتوسطات الحسابية اب

 بعاده:اإلستراتيجي وأ اًلستشرافيوضح نتائج وصف 

 (5-4جدول )ال
 اإلستراتيجي االستشرافالمتغير التابع:  ألبعاد tالمعيارية وقيمة اختبار  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 الفرعية األبعاد المتغير التابع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى tقيمة 

 االستشراف
 اإلستراتيجي

وجمع استكشاف 
 المعلومات

 0 متوسط 13.6 0.76 3.64

 2 متوسط 14.1 0.72 3.63 اختيار المعلومات

 0 متوسط 12.1 0.84 3.64 تحليل المعلومات
الكلي للتابع: اًلستشراف 

 اًلستراتيجي
  متوسط 15.9 0.64 3.63

 1.25=  1.15الجدولية عند مستوى  tقيمة 

"المتغير  ألبعاد tالمعيارية وقيمة اختبار  نحرافاتواًلجدول قيم المتوسطات الحسابية يبين ال

 :قيمة الدرجة الكلية للمتغير يتبين وباستعراضاإلستراتيجي  اًلستشراف التابع:
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وفقا  ( وتمثل هذه القيمة مستوى متوسط3.43ستراتيجي )اإل لالستشرافبلغت قيمة المتوسط  .أ

( 3.48-2.31وتقع هذه النسبة بين )نها تمثل طول الفئة حيث ألمقياس التصنيف المستخدم 

 على مقياس التصنيف وقعت هذه النسبة ضمن المستوى المتوسط.  بناءاً 

على متوسط حسابي بلغ وُبعد تحليل المعلومات حصل ُبعد استكشاف وجمع المعلومات  .ب

المتغير التابع وبمستوى متوسط  بين أبعاد األولىعلى المرتبة  صالنهما حأ( حيث 3.41)

على مقياس التصنيف  ( بناءاً 3.48-2.31نها تمثل طول الفئة وتقع هذه النسبة بين )أحيث 

 وقعت هذه النسبة ضمن المستوى المتوسط. 

( وتصنف 3.43خيرة بمتوسط حسابي بلغت قيمته )المرتبة األ المعلوماتاختيار  حقق ُبعد .ج

هذه النسبة بين نها تمثل طول الفئة وتقع أحيث نها بمستوى متوسط أذه القيمة على ه

 على مقياس التصنيف وقعت هذه النسبة ضمن المستوى المتوسط. ( بناءاً 2.31-3.48)

 من أبعاد يختبر معنوية حياد متوسط كل ُبعد الذي tكما يتضمن الجدول نتائج اختبار 

من القيمة الجدولية  أكبرن جميع هذه القيم كانت أم يتبين المتغير التابع وباستعراض هذه القي

ير عنها من ن قيم المتوسطات التي تم التعبأوبالتالي نعتبر ب )1.15)عند مستوى ( 0.54البالغة )

من  أكبرنت بعاد كان جميع النسب لألأي أ كانت بعيدة عن الحياد عينة الدراسة أفرادخالل 

 (. 1.15( عند مستوى )0.54)
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 (.-4جدول )ال
 استكشاف وجمع المعلومات ُبعد لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
t 

 الترتيب المستوى

1 
تقوم شركتنا بتوليد األفكار المتعلقة بالتوجهات 

 المستقبلية.
 0 متوسط 12.5 0.87 3.67

2 
المعلومات المتعلقة تكثف شركتنا من جمع 

 2 متوسط 11.8 0.91 3.66 بالفرص التي تم التنبؤ بها.

3 
مع المزيد من األدلة للتعامل  تجمع شركتنا
 التي ممكن أن تحدث التهديدات

 3 متوسط 11.4 0.92 3.65

5 
تُقيم شركتنا األفكار التي تم توليدها من حوارات 

 الفكر.
 3 متوسط 10.8 0.96 3.65

5 
شركتنا فريق متخصص إلدارة جلسات تمتلك 

 5 متوسط 11.2 0.90 3.62 العصف الذهني.

4 
تعيد شركتنا تصنيف المعلومات المجمعة في 

 فئات متخصصة.
 4 متوسط 10.4 0.92 3.60

  متوسط 13.6  3.64 .وجمع المعلوماتالدرجة الكلية لُبعد استكشاف  
 1.25=  1.15الجدولية عند مستوى  tقيمة 

 

 لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  واًلنحرافاتقيم المتوسطات الحسابية  (8-1) الجدوليبين 

( 3.41يتبين انها بلغت ) للُبعداستكشاف وجمع المعلومات " وباستعراض قيمة الدرجة الكلية  " ُبعد

ستخدم. كما وتعبر هذه القيمة عن مستوى متوسطا وفقا لمقياس تصنيف المتوسطات الحسابية الم

( 1( بحيث حققت الفقرة رقم )3.41 -  3.48قد تراوحت بين القيمتين ) ن فقرات الُبعدأالحظ ي

حيث  األولىالمرتبة والتي تنص على " تقوم شركتنا بتوليد األفكار المتعلقة بالتوجهات المستقبلية " 

 في الُبعد خيرةالمرتبة األب (1( بينما حلت الفقرة رقم )3.48تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته )

وهي تنص على " تعيد شركتنا تصنيف المعلومات المجمعة في فئات متخصصة." حيث تحققت 

 (.3.41بمتوسط حسابي بلغت قيمته )
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من القيمة  أكبرن جميع هذه القيم كانت جدول يتبين أالمضمنة في ال tوباستعراض قيم اختبار 

ت التي تم ن قيم المتوسطاأب اًلعتبارمكن وبالتالي ي )1.15) عند مستوى( 0.54الجدولية البالغة )

د ن جميع النسب لفقرات بعأي أالعينة كانت بعيدة عن الحياد  أفرادالتعبير عنها من خالل 

( وحسبما هو مبين في 1.15( عند مستوى )0.54من ) أكبراستكشاف وجمع المعلومات كانت 

 .(8-1الجدول )

ن ألت على مستوى متوسط مما يدل على ن كل الفقرات المتعلقة بهذا البعد حصأتبين 

فكار المتعلقة وازم الطبية لديها خلل بتوليد األالشركات في قطاع الصناعات العالجية والل

، بمقدار جمع المعلومات المتعلقة بالمستقبل، بمقدار جمع المعلومات المتعلقة بالفرص بالمستقبل

األفكار التي تم توليدها من حوارات  مبتقييالتي تم التنبؤ بها، بجمع األدلة للتعامل مع التهديدات، 

عادة تصنيف المعلومات المجمع ة الفكر، بامتالك فريق متخصص بإدارة جلسات العصف الذهني وا 

  مما جعلها تحصل على مستوى متوسط بهذا البعد. في فئات متخصصة

 ( 2-4جدول )ال
 "المعلومات اختيار ُبعد " لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى tقيمة 

 0 متوسط 5.6 0.76 3.27 .جودة اختيار المعلوماتتحرص شركتنا على  12
 2 متوسط 4.9 0.81 3.25 .تدعم شركتنا اختيار المعلومات عالية الدقة للتنبؤ 9

13 
تعتبر شركتنا اختيار المعلومات جزء مهم من صنع 

 .القرار للتأهب للمستقبل
 3 متوسط 4.4 0.84 3.23

 1 متوسط 3.1 0.83 3.16 تقترن بأدلةتهتم شركتنا في توصيف المعلومات التي  11
 5 متوسط 2.3 0.83 3.12 .تستخدم شركتنا مؤشرات كمية في تقييم المعلومات 8
 4 متوسط 2.1 0.83 3.11 تحدد شركتنا معايير ًلختيار المعلومات. .
 8 متوسط 1.7 0.82 3.09 .تعتمد شركتنا مؤشرات نوعية في تقييم المعلومات 10
  متوسط 14.1  3.63 اختيار المعلوماتالدرجة الكلية لُبعد  

 1.25=  1.15الجدولية عند مستوى  tقيمة 
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 لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  نحرافاتواًلقيم المتوسطات الحسابية  (8-1) يبين الجدول

( وتعبر هذه 3.43)نها بلغت أيتبين  للُبعدقيمة الدرجة الكلية  ستعراضوبالومات" "اختيار المع ُبعد

ن أستخدم. كما يالحظ القيمة عن مستوى متوسطا وفقا لمقياس تصنيف المتوسطات الحسابية الم

( والتي تنص 02( بحيث حققت الفقرة رقم )3.15 - 3.28قد تراوحت بين القيمتين ) فقرات الُبعد

بمتوسط حسابي حيث تحققت  األولىالمرتبة على " تحرص شركتنا على جودة اختيار المعلومات" 

وهي تنص على " تعتمد  خيرة في الُبعدالمرتبة األب (01( بينما حلت الفقرة رقم )3.28بلغت قيمته )

 (.3.15شركتنا مؤشرات نوعية في تقييم المعلومات " حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته )

من القيمة  أكبر ن جميع هذه القيم كانتأالمضمنة في الجدول يتبين  tوباستعراض قيم اختبار 

ت التي تم ن قيم المتوسطاأب اًلعتباروبالتالي يمكن  (1.15)عند مستوى ( 0.54الجدولية البالغة )

النسب لفقرات اختيار  ن جميعأي أد العينة كانت بعيدة عن الحيا أفرادالتعبير عنها من خالل 

 .(8-1( وحسبما هو مبين في الجدول )1.15( عند مستوى )0.54من ) أكبرالمعلومات 

ن كل فقرات هذا البعد حصلت على مستوى متوسط مما أ( يتبين 8-1كما موضح بالجدول )

أن الشركات في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية لديها خلل في الحرص على  إلىيشير 

، اعتبار اختيار المعلومات جزء للتنبؤلمعلومات عالية الدقة جودة اختيار المعلومات، دعم اختيار ا

بتوصيف المعلومات المقترنة بأدلة، استخدام مؤشرات  هتماماًلصنع القرار للتأهب للمستقبل، مهم ب

المعلومات، تحديد معايير ًلختيار المعلومات واعتماد مؤشرات نوعية لتقييم المعلومات  مبتقييكمية 

 المجتمع.  أفرادمما جعلها تحصل على مستوى متوسط بإجابات 
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 (2-4جدول )ال
 "تحليل المعلومات" ُبعد لفقرات tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار 

 1.25=  1.15الجدولية عند مستوى  tقيمة 

 لفقرات tقيم المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وقيمة اختبار ( 5-1)يبين الجدول 

( وتعبر هذه 3.41يتبين انها بلغت ) ستعراض قيمة الدرجة الكلية للُبعدتحليل المعلومات " وبا " ُبعد

ستخدم. كما يالحظ ان القيمة عن مستوى متوسطا وفقا لمقياس تصنيف المتوسطات الحسابية الم

( والتي تنص 08( بحيث حققت الفقرة رقم )3.58 -  3.83قد تراوحت بين القيمتين ) فقرات الُبعد

 األولىالمرتبة البيئية المستقبلية."  المتغيرات معارف حولعلى " تستخلص شركتنا من المعلومات 

خيرة في المرتبة األب( 04( بينما حلت الفقرة رقم )3.83حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته )

وهي تنص على " تستخدم شركتنا أدوات دقيقة لتحليل المعلومات " حيث تحققت بمتوسط  الُبعد

 (.3.58حسابي بلغت قيمته )

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى tقيمة 

17 
معارف تستخلص شركتنا من المعلومات 

 المتغيرات البيئية المستقبلية. حول
 0 مرتفع 12.5 0.94 3.73

14 
 المعلومات باختيارتحليل  شركتناتطور 

األشخاص ذوي الخبرة بعوامل النجاح 
 الحاسمة

 2 متوسط 10.7 0.98 3.65

18 
 متطورة بتحليلتستخدم شركتنا أساليب 

 المعلومات.
 3 متوسط 10.8 0.93 3.62

15 
تمنح شركتنا حرية كافية للموظفين في 
التعامل مع المعلومات لتحويلها لمعرفة 

 مفيدة.
 1 متوسط 9.9 0.98 3.60

16 
تستخدم شركتنا أدوات دقيقة لتحليل 

 المعلومات.
 5 متوسط 9.5 0.97 3.57

  متوسط 12.1  3.64 تحليل المعلوماتالدرجة الكلية لُبعد  
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من القيمة  أكبرن جميع هذه القيم كانت أالمضمنة في الجدول يتبين  tوباستعراض قيم اختبار 

ت التي تم ن قيم المتوسطاأب اًلعتباروبالتالي يمكن  )1.15 (عند مستوى( 0.54الجدولية البالغة )

ع النسب لفقرات تحليل ن جميأي أ العينة كانت بعيدة عن الحياد أفرادالتعبير عنها من خالل 

 .(5-1( وحسبما هو مبين في الجدول )1.15( عند مستوى )0.54من ) أكبرالمعلومات 

المجتمع مما  أفرادعلى مستوى متوسط حسب إجابات ( 08-04-05-01) فقراتالحصلت 

تطوير ب يدل على وجود ضعف لدى شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في مكان ما

اليب متطورة سأوامل النجاح الحاسمة، باستخدام تحليل المعلومات من قبل أشخاص ذوي خبرة بع

 هذه المعلومات.  لتحليلستخدام أدوات دقيقة ابتحليل المعلومات وب

مستوى مرتفع مما يبين لنا أن شركات القطاع تستخلص من ( على 08وحصلت الفقرة )

 المعلومات معارف حول المتغيرات البيئية المستقبلية.

 (اإلبداع المفتوحالمتغير الوسيط ) ألبعادعينة الدراسة  أفرادجابات وتقديرات إوصف  .4

 ( 11-4جدول )ال
 اإلبداع المفتوحالمتغير الوسيط:  ألبعاد tالمعيارية وقيمة اختبار  واالنحرافاتتوسطات الحسابية الم

 1.25=  1.15الجدولية عند مستوى  tقيمة 

 ألبعاد tالمعيارية وقيمة اختبار  نحرافاتواًلقيم المتوسطات الحسابية  (01-1) يبين الجدول

 :وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمتغير يتبين""المتغير الوسيط )اإلبداع المفتوح( 

المتغير 
 الوسيط

 الفرعية األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى tقيمة 

اإلبداع 
 المفتوح

 2 متوسط 13.0 0.77 3.62 العمليات الواردة
 3 متوسط 10.7 0.88 3.58 العمليات الصادرة
 0 متوسط 13.2 0.78 3.64 اقتران العمليات

  متوسط 14.8 0.67 3.61 الكلي للوسيط: اًلبداع المفتوح
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 ( حيث تمثل قيمة ذات مستوى متوسط3.40بلغت قيمة المتوسط الحسابي لإلبداع المفتوح ) .أ

-2.31وفقًا لمقياس التصنيف المستخدم حيث انها تمثل طول الفئة وتقع هذه النسبة بين )

 ( بناءا على مقياس التصنيف وقعت هذه النسبة ضمن المستوى المتوسط.3.48

المتغير الوسيط بمتوسط حسابي بلغ  بين أبعاد األولىعمليات المرتبة اقتران ال ُبعدحقق  .ب

نها تمثل طول الفئة وتقع هذه أتعتبر قيمة ذات مستوى متوسط حيث نها أ( حيث 3.41)

على مقياس التصنيف وقعت هذه النسبة ضمن المستوى  ( بناءاً 3.48-2.31النسبة بين )

 المتوسط.

يط بمتوسط حسابي بلغ المتغير الوس أبعادخيرة بين ققت العمليات الصادرة المرتبة األح .ج

نها تمثل طول الفئة وتقع هذه أمستوى متوسط حيث تعتبر قيمة ذات ها نأ( حيث 3.58)

على مقياس التصنيف وقعت هذه النسبة ضمن المستوى  ( بناءاً 3.48-2.31النسبة بين )

 المتوسط.

المتغير  أبعادمن  معنوية حياد متوسط كل ُبعدالذي يختبر  tيتضمن الجدول نتائج اختبار  

من القيمة الجدولية البالغة  أكبرن جميع هذه القيم كانت أوسيط وباستعراض هذه القيم يتبين ال

ن خالل ن قيم المتوسطات التي تم التعبير عنها مأوبالتالي نعتبر ب( 1.15) ( عند مستوى0.54)

( عند 0.54من ) أكبربعاد كانت ن جميع النسب لألأ أي الحيادكانت بعيدة عن  دراسةعينة ال أفراد

 .(1.15مستوى )
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 ( 11-4جدول )ال
 "العمليات الواردة" ُبعد لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
t 

 الترتيب المستوى

 0 مرتفع 11.4 0.99 3.70 تستقطب شركتنا الطاقات الموهوبة. 1

3 
المعرفة مع تشجع شركتنا على مبدأ مشاركة 

 2 متوسط 11.3 0.92 3.65 العاملين في القطاع.

5 
تتحالف شركتنا مع المنظمات اًلخرى 

 للحصول على مصادر خارجية من المعرفة.
 3 متوسط 10.6 0.96 3.64

4 
تحرص شركتنا على اكتساب األفكار 

 البيئة الخارجية. اإلبداعية من
 1 متوسط 10.4 0.94 3.61

2 
المشاريع  أسلوبب تشجع شركتنا العمل

 5 متوسط 9.5 0.95 3.56 المشتركة.

5 
تعقد شركتنا لقاءات مستمرة مع العاملين في 

 القطاع لتطويره.
 4 متوسط 9.2 0.97 3.55

  متوسط 13.0  3.62 الدرجة الكلية لُبعد العمليات الواردة 
 1.25=  1.15الجدولية عند مستوى  tقيمة 

 لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  نحرافاتواًلقيم المتوسطات الحسابية  (00-1) يبين الجدول

( وتعبر هذه 3.42نها بلغت )أيتبين  للُبعد" وباستعراض قيمة الدرجة الكلية  العمليات الواردة " ُبعد

ن أت الحسابية المستخدم. كما يالحظ القيمة عن مستوى متوسطا وفقا لمقياس تصنيف المتوسطا

( والتي تنص 0( بحيث حققت الفقرة رقم )3.55 -  3.81قد تراوحت بين القيمتين ) الُبعدفقرات 

حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت  األولىالمرتبة على " تستقطب شركتنا الطاقات الموهوبة " 

وهي تنص على " تعقد شركتنا  خيرة في الُبعدالمرتبة األب( 4( بينما حلت الفقرة رقم )3.81قيمته )

"حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته  ءات مستمرة مع العاملين في القطاع لتطويره.لقا

(3.55.) 
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من القيمة  أكبرن جميع هذه القيم كانت أالمضمنة في الجدول يتبين  tوباستعراض قيم اختبار 

تم  ت التين قيم المتوسطاأب اًلعتباروبالتالي يمكن  (1.15)عند مستوى ( 0.54الجدولية البالغة )

العمليات ن جميع النسب لفقرات أي أالعينة كانت بعيدة عن الحياد  أفرادالتعبير عنها من خالل 

 .(00-1( وحسبما هو مبين في الجدول )1.15( عند مستوى )0.54من ) أكبر الواردة

( على مستوى متوسط مما يوضح لنا أن الشركات في قطاع 4 إلى 2حصلت الفقرات من )

ركة المعرفة مع العاملين الصناعات العالجية واللوازم الطبية لديها ضعف في تشجيع مبادئ مشا

 اكتساب، بالتحالف مع المنظمات اًلخرى للحصول على معرفة خارجية، بالحرص على بالقطاع

المشاريع المشتركة وضعف في عقد  أسلوباألفكار اإلبداعية من البيئة الخارجية، تشجيع العمل ب

مما أدى للحصول على مستوى متوسط عند  لتطويرهتمرة مع العاملين في القطاع لقاءات مس

 اإلجابة عل فقرات هذا البعد. 

ن شركات أ إلىحصلت على مستوى مرتفع مما يشير  (0يضًا ان الفقرة رقم )أحيث تبين 

 القطاع المذكور تقوم باستقطاب الطاقات الموهوبة.

 (12-4جدول )ال
 "العمليات الصادرة " ُبعد لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 1.25=  1.15الجدولية عند مستوى  tقيمة 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة   t الترتيب المستوى 

 0 متوسط 10.7 0.99 3.66 تدعم شركتنا أساليب حل المشكالت. 12
مبدعين.تحرص شركتنا على اًلحتفاظ بالموظفين ال 10  2 متوسط 9.8 0.99 3.61 

11 
ضمنية لمعرفة تقنيات لتحويل المعرفة ال تمتلك شركتنا

 صريحة.
 2 متوسط 9.7 1.00 3.61

معرفة.ًلستكشاف التحفز شركتنا العاملين فيها  8  1 متوسط 9.0 1.01 3.57 
داعية.توفر شركتنا متطلبات تطبيق األفكار اإلب 9  1 متوسط 8.7 1.06 3.57 
.فراداأل تمتلك شركتنا أساليب لتوليد األفكار لدى .  4 متوسط 7.3 1.06 3.48 
العمليات الصادرة الدرجة الكلية لُبعد    متوسط 10.7  3.58 
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 لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  نحرافاتواًلقيم المتوسطات الحسابية ( 02-1)يبين الجدول 

( وتعبر 3.58يتبين انها بلغت ) لألبعاد" وباستعراض قيمة الدرجة الكلية  العمليات الصادرة " ُبعد

ت الحسابية المستخدم. كما يالحظ هذه القيمة عن مستوى متوسطا وفقا لمقياس تصنيف المتوسطا

( والتي 02( بحيث حققت الفقرة رقم )3.18 -  3.44قد تراوحت بين القيمتين ) الُبعدن فقرات أ

حيث تحققت بمتوسط حسابي  ىاألولالمرتبة تنص على " تدعم شركتنا أساليب حل المشكالت " 

وهي تنص على " تمتلك  خيرة في الُبعدالمرتبة األب( 8( بينما حلت الفقرة رقم )3.44بلغت قيمته )

 (.3.18" حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته ) فرادشركتنا أساليب لتوليد األفكار لدى األ

من القيمة  أكبرن جميع هذه القيم كانت أالمضمنة في الجدول يتبين  tوباستعراض قيم اختبار 

ت التي تم ن قيم المتوسطاأب اًلعتباروبالتالي يمكن  (1.15)عند مستوى ( 0.54الجدولية البالغة )

العمليات ن جميع النسب لفقرات أي أ العينة كانت بعيدة عن الحياد أفرادالتعبير عنها من خالل 

 .(02-1( وحسبما هو مبين في الجدول )1.15( عند مستوى )0.54من ) أكبر الصادرة

حصل هذا البعد على مستوى متوسط بكامل فقراته مما يبين لنا أن الشركات في قطاع 

مشاكل، الحرص على الصناعات العالجية واللوازم الطبية يوجد لديهم خلل في دعم أساليب حل ال

تقنيات تحويل المعرفة الضمنية لمعرفة صريحة، تحفيز  ظفين المبدعين، امتالكبالمو  اًلحتفاظ

د المعرفة، توفير متطلبات تطبيق األفكار اإلبداعية وامتالك أساليب لتولي باستكشافالعاملين 

 المجتمع على هذه الفقرات بمستوى متوسط. أفرادجابات إ. مما جعل فراداألفكار لدى األ
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 (13-4جدول )ال
 " اقتران العمليات  ُبعد لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 1.25=  1.15الجدولية عند مستوى  tقيمة 

 لفقرات tالمعيارية وقيمة اختبار  نحرافاتواًللحسابية قيم المتوسطات ا (03-1) الجدوليبين 

( وتعبر 3.41نها بلغت )أيتبين  بعاداقتران العمليات " وباستعراض قيمة الدرجة الكلية لأل " ُبعد

ت الحسابية المستخدم. كما يالحظ هذه القيمة عن مستوى متوسطا وفقا لمقياس تصنيف المتوسطا

( والتي 03بحيث حققت الفقرة رقم )( 3.58 -  3.48قد تراوحت بين القيمتين ) ُبعدن فقرات الأ

 واضحة بالمعرفةتنص على " تعمل شركتنا على نقل المعرفة بين أطراف اًلقتران وفقًا لسلسة تدفق 

حلت ( بينما 3.48حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته ) األولىبين طرفي المعرفة " المرتبة 

دعم تبادل  وهي تنص على " تستخدم شركتنا أدوات الُبعدخيرة في المرتبة األب( 04الفقرة رقم )

 (.3.58قتران "حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته )المعرفة بين أطراف اًل

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب المستوى tقيمة 

13 
تعمل شركتنا على نقل المعرفة بين أطراف اًلقتران 

بين طرفي  واضحة بالمعرفةوفقًا لسلسة تدفق 
 المعرفة.

 0 مرتفع 13.0 0.83 3.68

14 
تطبق شركتنا مبادئ الحوكمة لتنظيم دمج المعرفة 

 في الصناعات العالجية.
 2 متوسط 11.8 0.91 3.67

15 
تستخدم شركتنا حلول تكنولوجيا المعلومات لتحقيق 

 عملية اًلقتران.
 2 متوسط 11.6 0.93 3.67

17 
الداخلين  فرادتتأكد شركتنا من التوافق بين األ

 1 متوسط 11.4 0.89 3.63 والخارجين لتوليد اًلقتران في اإلبداع.

16 
تستخدم شركتنا أدوات دعم تبادل المعرفة بين 

 أطراف اًلقتران.
 5 متوسط 9.8 0.94 3.57

  متوسط 13.2  3.64 اقتران العملياتالدرجة الكلية لُبعد  



87 

من القيمة  أكبرن جميع هذه القيم كانت أالمضمنة في الجدول يتبين  tوباستعراض قيم اختبار 

ت التي ن قيم المتوسطاأب اًلعتباروبالتالي يمكن  ( 1.15) عند مستوى( 0.54لبالغة )الجدولية ا

اقتران  ن جميع النسب لفقراتأي أكانت بعيدة عن الحياد العينة  أفرادتم التعبير عنها من خالل 

 (03-1( وحسبما هو مبين في الجدول )1.15( عند مستوى )0.54من ) أكبرالعمليات 

مع على فقرات المجت أفرادة ب( على مستوى متوسط عند إجا08 إلى 01حصلت الفقرات من )

ن الشركات في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية تواجه ضعف أ إلىهذا العد مما يشير 

في تطبيق مبادئ الحوكمة لتنظيم دمج المعرفة في الصناعات العالجية، في استخدام حلول 

الداخليين والخارجيين  فراد، التأكد من التوافق بين األاًلقترانتكنولوجيا المعلومات لتحقيق عملية 

 . اًلقتراناستخدام أدوات دعم تبادل المعرفة بين أطراف  وضعف فيإلبداع في ا اًلقترانلتوليد 

ن شركات القطاع المذكور لديها أ( على مستوى مرتفع مما يدل على 03حصلت الفقرة رقم )

 طراف اًلقتران وفقًا لسلسة تدفق واضحة بالمعرفة بين طرفي المعرفة. أالمعرفة بين  قوة بنقل

 الفرضياتاختبار ثالثًا: 

المتعدد  اًلنحدارلبيانات لشرطين من شروط تحليل كد من مدى مالئمة اأقامت الباحثة بالت

لمستقلة والوسيط ( بين المتغيرات اMulti Colinearityالخطي المتعدد ) رتباطاًلوهما درجة 

تضخم سلوك البيانات كسلوك التوزيع الطبيعي وقد استخدم لهذا الهدف اختبار معامل  إلىضافة إ

ما بالنسبة ًلختبار لسلوك أ( Toleranceدنى للتباين المعاير )( واختبار الحد األVIFالتباين )

( وفيما يلي KSالبيانات وقربها من التوزيع الطبيعي فقد استخدام اختبار كولمجروف وسميرنوف )

 .ختباراتاًلعرض لنتائج هذه 
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 ( 14-4جدول )ال
( للمتغيرين المستقل Tolerance( واختبار التباين المعاير )VIFنتائج اختبار معامل تضخم التباين )

 للمتغير التابع KSوالوسيط واختبار 

كثافة تكنولوجيا  ( لُبعد4.467قيمة لمعامل تضخم التباين قد بلغت ) أكبرن أيبين الجدول 

 إلىفهذا يشير  01قل من أليها كانت إقيمة لالختبار التي تم التوصل  أكبرن أوحيث  المعلومات

نها لم أذ إلمستقلة والوسيطة( تعتبر مقبولة الخطي بين المتغيرات المتنبئة )ا رتباطاًلن درجة أ

 Brace, Kemp, and( 01ز ي لم تتجاو أعتبار وجود هذه المشكلة )دنى ًلألتتجاوز الحد ا

Snelgar (2003) دنى لقيمة اختبار التباين المعاير ن الحد األإوفي نفس السياق ف

(Tolerance( قد بلغت )لُبعد1.221 ) من الحد  أكبروهذه القيمة  كثافة تكنولوجيا المعلومات

ما  (,0202Gujarati and Porter( )051.وهي ) ختباراًلا ن تمثله قيم هذأدنى الذي يجب األ

ة واضحة بحيث يميز كل مقدار التباين بين المتغيرات المستقلة والوسيطة موجود بدرجن أ إلىيشير 

 المتغيرات
معامل تضخم 

 (VIFالتباين )
التباين المعاير 

(Tolerance) 
مستوى داللة 

 KSاختبار 

البيانات المستقل )
 ) الضخمة

 082. 388. 2.576 شدة المنافسة
 107. 224. 4.467 المعلوماتكثافة تكنولوجيا 

 093. - - الكلي للمستقل البيانات الضخمة

 التابع
االستشراف )

 ) االستراتيجي

 102. 626. 1.597 استكشاف وجمع المعلومات
 099. 620. 1.614 اختيار المعلومات
 122. 268. 3.731 تحليل المعلومات

الكلي للتابع اًلستشراف 
 اًلستراتيجي

- - .081 

االبداع الوسيط )
 (المفتوح

 065. 1.455 0.111 العمليات الواردة
 106. 1.418 0.418 العمليات الصادرة
 119. 1.333 3.110 اقتران العمليات

 058. - - الكلي للوسيط اًلبداع المفتوح
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همية جميع هذه المتغيرات في وجودها للتنبؤ بقيمة أستنتاج بمن هذه المتغيرات وبالتالي اًل متغير

 .ستراتيجي(اإل اًلستشرافالمتغير التابع )

ام وباستعراض قيم مستوى دًللة للتوزيع الطبيعي باستخد KSكما يبين الجدول قيم اختبار 

الصفرية  ختباراًلقبول فرضية  إلىما يشير ( 1.15) من أكبرن هذه القيم كانت أيتبين  اًلختبار

 .وهي فرضية عدم وجود فروق بين توزيع البيانات والتوزيع الطبيعي

    اختبار الفرضيات

      األولىالفرضية الرئيسية 

H0.1 اإلستراتيجي عند  االستشراف: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للبيانات الضخمة على
 .عالجية واللوازم الطبية في عمانفي قطاع الصناعات ال ((α ≤0.05ة مستوى داللة إحصائي

 ات الفرعية التالية:ويشتق من هذه الفرضية الفرضي

1H0.1. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على استكشاف وجمع المعلومات عند :

≥ 𝛼)مستوى دًللة إحصائية   في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (0.05

2H0.1. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على اختيار المعلومات عند مستوى دًللة :

≥ 𝛼)إحصائية   في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (0.05

3H0.1. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على تحليل المعلومات عند مستوى دًللة :

≥ 𝛼)إحصائية   في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (0.05

4H0.1. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على استكشاف وجمع :

≥ 𝛼)المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم  (0.05

 الطبية.
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5H0.1. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار المعلومات عند :

≥ 𝛼)ى دًللة إحصائية مستو   في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية.(0.05

6H0.1. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل المعلومات عند :

≥ 𝛼)مستوى دًللة إحصائية   في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (0.05

  .وفرضياتها الفرعية األولىالفرضية  اختبار( نتائج 2-1رقم ) ( والشكل05-1يعرض الجدول )

 (15-4جدول )ال
 الفرعية( أبعاده)وستراتيجي اإل االستشرافعلى الفرعية(  وأبعادهار البيانات الضخمة )أثفرضية ختبار ا

  األولىاختبار الفرضية الرئيسية 

على وهي أثر البيانات الضخمة  األولىة الرئيسية نتائج اختبار الفرضي (05-1) يبين الجدول

( وتعتبر قيمة هذا 1.551لغت )نها بأثير يتبين أوباستعراض قيم الت ستراتيجي.اإل اًلستشراف

ذ ( إ1.15) قل منأمة مستوى الدًللة المحسوبة كانت ن قيحصائية ألثير دالة من الناحية اإلأالت

 .(1.111بلغت )

 التأثيراتجاه  الفرضية
قيمة 

معامالت 
 التأثير

 tقيمة 
Sig 

مستوى 
 الداللة

2R 
معامل 
 التحديد

Adjusted 
2R 

 معامل التحديد المعدل

H1  البيانات
 الضخمة

--˂ 
اًلستشراف 
 اًلستراتيجي

0.554 8.652 0.000 0.652 0.649 

1H1. 
 شدة المنافسة

جمع استكشاف و  ˂--
 المعلومات

0.101 2.075 0.039 0.673 0.669 

2H1. --˂ 0.625 0.629 0.027 2.222 0.159 اختيار المعلومات 
3H1. --˂ 0.833 0.835 0.284 1.073 0.04 تحليل المعلومات 

4H1. 
كثافة تكنولوجيا 

 المعلومات

--˂ 
جمع استكشاف و 
 المعلومات

0.165 2.231 0.027 0.673 0.669 

5H1. --˂ 0.625 0.629 0.022 2.292 0.177 اختيار المعلومات 
6H1. --˂ 0.833 0.835 0.000 5.709 0.299 تحليل المعلومات 
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وهي " ًل يوجد أثر  األولىم رفض فرضية الدراسة الرئيسية ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يت

 ةاإلستراتيجي عند مستوى دًللة إحصائي اًلستشرافذو دًللة إحصائية للبيانات الضخمة على 

α ≤0.05) قبوًًل  وقبول الفرضية البديلة( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان

اإلستراتيجي )استكشاف  اًلستشرافبعاد أثر بعد شدة المنافسة على أقبلت من حيث جزئيًا حيث 

وجمع المعلومات، اختيار المعلومات( وتم رفضها جزئيًا من حيث بعد )تحليل المعلومات( والتي 

اإلستراتيجي عند  اًلستشرافيوجد أثر ذو دًللة إحصائية للبيانات الضخمة على  "تنص على

 طبية في عمان".( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم ال(α ≤0.05مستوى دًللة إحصائية 

 األولىلرئيسية ا للفرضيةاختبار الفرضيات الفرعية 

 األولىالرئيسية الفرضية من  األولىالفرضية الفرعية 

1H0.1. ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لشدة المنافسة على استكشاف وجمع المعلومات عند :
≥ 𝜶)مستوى داللة إحصائية  𝟎.  واللوازم الطبية.في قطاع الصناعات العالجية  (𝟎𝟓

ثير شدة المنافسة أن قيمة تأ( السابق يتبين 05-1على النتائج المبينة في الجدول ) عتمادباًل

ثير دالة من الناحية أوتعد قيمة هذا الت( 1.010على استكشاف وجمع المعلومات قد بلغت )

( ولذلك 1.135)ذ بلغت ( إ1.15) من قلأحصائية كانت ستوى الدًللة اإلن قيمة محصائية ألاإل

وهي "ًل يوجد أثر ذو دًللة  األولىتم رفض فرضية الدراسة الفرعية ومن خالل هذه النتيجة ي

 ةإحصائية لشدة المنافسة على استكشاف وجمع المعلومات عند مستوى دًللة إحصائي

α ≤0.05) ) " وقبول الفرضية البديلة والتي تنص  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية

يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على استكشاف وجمع المعلومات عند مستوى "على 

  ."في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان ( (α ≤0.05دًللة إحصائية

 



92 

 األولىالرئيسية الفرضية الفرضية الفرعية الثانية من 

H0.1.2 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لشدة المنافسة على اختيار المعلومات عند مستوى
≥ 𝜶)إحصائية داللة  𝟎.  قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. في (𝟎𝟓

ثير شدة المنافسة أن قيمة تأ( السابق يتبين 05-1على النتائج المبينة في الجدول ) عتمادباًل

ن حصائية ألدالة من الناحية اإل ثير أوتعد قيمة هذا الت( 1.055على اختيار المعلومات قد بلغت )

( ولذلك ومن خالل هذه 1.128ذ بلغت )إ 1.15من  قلأحصائية كانت ستوى الدًللة اإلقيمة م

لة إحصائية لشدة النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الفرعية الثانية وهي "ًل يوجد أثر ذو دًل

≥ 𝛼)المنافسة على اختيار المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية  في قطاع الصناعات  (0.05

يوجد أثر ذو دًللة إحصائية  " وقبول الفرضية البديلة والتي تنص علىالعالجية واللوازم الطبية " 

( في قطاع (α ≤0.05لشدة المنافسة على اختيار المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية 

 ."الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان

 األولىالرئيسية الفرضية الفرضية الفرعية الثالثة من 

3H0.1. ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لشدة المنافسة على تحليل المعلومات عند مستوى :
≥ 𝜶)داللة إحصائية  𝟎.  قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. في (𝟎𝟓

ثير شدة المنافسة أن قيمة تأ( السابق يتبين 05-1على النتائج المبينة في الجدول ) عتماداًلب

 حصائيةاإلغير دالة من الناحية ثير أوتعد قيمة هذا الت( 1.111على تحليل المعلومات قد بلغت )

( ولذلك ومن خالل 1.281ذ بلغت )إ (1.15)من  أكبرحصائية كانت ة مستوى الدًللة اإلن قيمأل

هذه النتيجة يتم قبول فرضية الدراسة الفرعية الثالثة وهي " ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة 

≥ 𝛼)المنافسة على تحليل المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية  في قطاع الصناعات  (0.05

  .العالجية واللوازم الطبية "
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 األولىالرئيسية  الفرضية الفرعية الرابعة منالفرضية 

4H0.1.على استكشاف وجمع  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات
≥ 𝜶)المعلومات عند مستوى داللة إحصائية  𝟎. في قطاع الصناعات العالجية واللوازم  (𝟎𝟓

 الطبية.

ثير كثافة أن قيمة تأ( السابق يتبين 05-1على النتائج المبينة في الجدول ) عتمادباًل

 ثيرأوتعد قيمة هذا الت( 0.165تكنولوجيا المعلومات على استكشاف وجمع المعلومات قد بلغت )

ذ بلغت إ (1.15)من  قلأستوى الدًللة اًلحصائية كانت ن قيمة محصائية ألدالة من الناحية اإل

وهي " ًل يوجد  فرضية الدراسة الفرعية الرابعة لك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض( ولذ1.128)

على استكشاف وجمع المعلومات عند مستوى  أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات

≥ 𝛼)دًللة إحصائية  وقبول الفرضية في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية "  (0.05

البديلة والتي تنص على " يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على استكشاف 

( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم (α ≤0.05وجمع المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية 

 الطبية في عمان".

 األولىالرئيسية  الفرضية الفرضية الفرعية الخامسة من

5H0.1. ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار المعلومات :
≥ 𝜶)عند مستوى داللة إحصائية  𝟎.  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (𝟎𝟓

كثافة  تأثيرن قيمة أ( السابق يتبين 05-1على النتائج المبينة في الجدول ) عتمادباًل

ثير دالة من أوتعد قيمة هذا الت( 0.177تكنولوجيا المعلومات على اختيار المعلومات قد بلغت )

( 1.122ذ بلغت )إ (1.15)قل من أحصائية كانت ة مستوى الدًللة اإلن قيمحصائية ألالناحية اإل

ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الفرعية الخامسة وهي " ًل يوجد أثر ذو 

دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية 
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(𝛼 ≤ البديلة والتي تنص وقبول الفرضية  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية " (0.05

يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار المعلومات عند مستوى "على 

 ."( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان(α ≤0.05دًللة إحصائية 

 األولىالرئيسية  الفرضية الفرضية الفرعية السادسة من

6H0.1.على تحليل المعلومات  داللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات : ال يوجد أثر ذو
≥ 𝜶)عند مستوى داللة إحصائية  𝟎.  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (𝟎𝟓

ثير كثافة أيمة تن قأ( السابق يتبين 05-1على النتائج المبينة في الجدول ) عتمادباًل

ثير دالة من أوتعد قيمة هذا الت( 1.255تكنولوجيا المعلومات على تحليل المعلومات قد بلغت )

( 1.111ذ بلغت )( إ1.15)قل من أة مستوى الدًللة اًلحصائية كانت ن قيمحصائية ألالناحية اإل

يوجد أثر ذو ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الفرعية السادسة وهي " ًل 

ة دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل المعلومات عند مستوى دًللة إحصائي

(𝛼 ≤ وقبول الفرضية البديلة والتي تنص في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية "  (0.05

يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل المعلومات عند مستوى " على 

 ."( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان(α ≤0.05دًللة إحصائية 

 الفرضية الرئيسية الثانية 

H0.2:  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للبيانات الضخمة على اإلبداع المفتوح عند مستوى
≥ 𝜶)داللة إحصائية  𝟎.  ناعات العالجية واللوازم الطبية.قطاع الص في (𝟎𝟓

 (15-4جدول )ال
 بداع المفتوح على اإل ر البيانات الضخمة وأبعادهاأثتحليل فرضية 

 التأثيراتجاه  الفرضية
قيمة 
 معامالت
 التأثير

 tقيمة 
Sig 

مستوى 
 الداللة

2R 

معامل 
 التحديد

Adjusted 
2R 

معامل التحديد 
 المعدل

H2 0.496 0.498 0.000 18.154 0.706 اًلبداع المفتوح ˂--- البيانات الضخمة 
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بداع على اإلوهي أثر البيانات الضخمة  األولىيبين الجدول نتائج اختبار الفرضية الرئيسية 

ثير دالة من أ( وتعتبر قيمة هذا الت1.814لغت )نها بأثير يتبين أوباستعراض قيمة الت المفتوح.

  .(1.111ذ بلغت )إ (1.15)قل من أكانت  ن قيمة مستوى الدًللة المحسوبةحصائية ألالناحية اإل

ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض فرضية الدراسة الرئيسية الثانية وهي " ًل يوجد أثر ذو 

(  (α ≤0.05بداع المفتوح عند مستوى دًللة إحصائيةإحصائية للبيانات الضخمة على اإل لةدًل

وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على  "في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان

 يوجد أثر ذو دًللة إحصائية للبيانات الضخمة على اإلبداع المفتوح عند مستوى دًللة إحصائية"

 (𝛼 ≤  ."في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان(0.05

 الفرضية الرئيسية الثالثة 

H0.3 اإلستراتيجي عند  االستشراف: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلبداع المفتوح على
≥ 𝜶)ة مستوى داللة إحصائي 𝟎.  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (𝟎𝟓

 (.1-4جدول )ال
 ستراتيجياإل االستشرافعلى بداع المفتوح ر اإلأثتحليل فرضية 

 اًلستشرافعلى بداع المفتوح أثر اإليبين الجدول نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة وهي 

ثير دالة من أ( وتعتبر قيمة هذا الت1.305لغت )نها بأبين ثير يتأوباستعراض قيمة الت ستراتيجي.اإل

  .(1.111ذ بلغت )إ (1.15)قل من أمة مستوى الدًللة المحسوبة كانت ن قيحصائية ألالناحية اإل

 التأثيراتجاه  الفرضية
قيمة 

معامالت 
 التأثير

 tقيمة 
Sig 

مستوى 
 الداللة

2R 

معامل 
 التحديد

Adjusted 
2R 

 معامل التحديد المعدل

H3 بداع اإل
 المفتوح

 اًلستشراف ˂---
 ستراتيجياإل

0.315 4.754 0.000 0.652 0.649 
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يوجد أثر ذو وهي " ًل فرضية الدراسة الرئيسية الثالثة ولذلك ومن خالل هذه النتيجة يتم رفض 

 ةستراتيجي عند مستوى دًللة إحصائياإل اًلستشرافلى بداع المفتوح عدًللة إحصائية لإل

α ≤0.05)وقبول الفرضية البديلة "  ( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان

اإلستراتيجي عند  اًلستشرافيوجد أثر ذو دًللة إحصائية لإلبداع المفتوح على "والتي تنص على 

  ."( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان(α ≤0.05ة مستوى دًللة إحصائي

 

ثر البيانات الضخمة أ الختبار الهيكلية البنائيةالنموذجة  Smart PLS 3( مخطط نتائج برمجية 2-4الشكل )
 الفرعية(  أبعادهاإلستراتيجي و) االستشرافالفرعية( على  أبعادهاو)

 الفرضية الرئيسية الرابعة 



97 

H0.4 اإلستراتيجي بوجود  االستشراف: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للبيانات الضخمة على
≥ 𝜶)اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى داللة إحصائية  𝟎. في قطاع الصناعات  (𝟎𝟓

 العالجية واللوازم الطبية.

 تية:ويتفرع منها الفرضيات اآل

1H0.4. وجمع المعلومات بوجود  استكشاف: ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على

≥ 𝛼)اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  في قطاع الصناعات  (0.05

 العالجية واللوازم الطبية.

2H0.4. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على اختيار المعلومات بوجود اإلبداع :

≥ 𝛼)المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  في قطاع الصناعات العالجية  (0.05

 واللوازم الطبية.

3H0.4. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على تحليل المعلومات بوجود اإلبداع :

≥ 𝛼)المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  في قطاع الصناعات العالجية  (0.05

 واللوازم الطبية.

4H0.4. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على استكشاف وجمع :

≥ 𝛼)المعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  في  (0.05

 قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية.

5H0.4. مات على اختيار المعلومات : ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلو

)بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  𝛼 ≤ 0.05 في قطاع  (

 الصناعات العالجية واللوازم الطبية.
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6H0.4.:  ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل المعلومات

)بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  𝛼 ≤ 0.05 في قطاع  (

 الصناعات العالجية واللوازم الطبية.

 .ةوفرضياتها الفرعي األولىالفرضية  اختبار( نتائج  3-1( والشكل رقم )08-1عرض الجدول )وي

 ( 12-4جدول )ال
البيانات الضخمة على  بداع المفتوح متغير وسيط في أثراإل دورختبار الفرضية الرابعة الرئيسية ا

 ستراتيجياإل الستشرافا

 

 

ةالفرضي  
بوجود  التأثيرمسارات 

 المتغير الوسيط

 التأثيراتقيم 
 المباشر

رغير المباش التأثير  
 رالتأثي
 الكلي

مؤشر  VAF  
التأثيرلنسبة   

قيمة 
رالتأثي  

مستوى 
 الداللة

قيمة 
 التأثير

مستوى 
 الداللة

نسبة 
رالتأثي  

طبيعة 
رالتأثي  

H4 
 ˂---البيانات الضخمة 

ياًلستراتيج اًلستشراف  جزئي 28.61 0.776 0.000 0.222 0.000 0.554 

H4.1 
 ˂---شدة المنافسة 

جمع المعلوماتاستكشاف و   
 جزئي 34.02 0.438 0.003 0.149 0.001 0.289

H4.2 
 شدة المنافسة

اختيار المعلومات ˂---  
 جزئي 43.36 0.512 0.000 0.222 0.000 0.290

H4.3 
 شدة المنافسة

تحليل المعلومات ˂---  جزئي 48.98 0.688 0.000 0.337 0.000 0.351 

H4.4 
ماتكثافة تكنولوجيا المعلو   

جمع  استكشاف ˂---
 المعلومات

 ًل يوجد 3.94 0.558 0.748 0.022 0.000 0.536

H4.5 
ماتكثافة تكنولوجيا المعلو   

اختيار المعلومات ˂---  
 جزئي 32.76 0.580 0.003 0.191 0.000 0.390

H4.6 
ماتكثافة تكنولوجيا المعلو   

تحليل المعلومات ˂---  
 جزئي 31.20 0.830 0.000 0.259 0.000 0.571
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 الفرضية الرئيسية الرابعة

H0.4 اإلستراتيجي بوجود  االستشراف: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للبيانات الضخمة على
≥ 𝜶)ة اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى داللة إحصائي 𝟎. قطاع الصناعات  في (𝟎𝟓

 العالجية واللوازم الطبية.

بداع المفتوح( غير المباشر للمتغير الوسيط )اإل ثيرأن قيمة التأ إلى( 08-1)يشير الجدول 

حصائيا وذلك إدالة ( وتعد هذه القيمة 1.222في العالقة بين المتغيرين المستقل والتابع قد بلغت )

ما يعني قبول قيمة  (1.15)قل من أ( كانت 1.111التي بلغت ) tختبار دًللة ا ن قيمة مستوىأل

لمستقل )البيانات غير اثير الكلي للمتأن قيمة التأكما يالحظ  حصائيا.إثير غير المباشر أالت

 .(1.884ستراتيجي قد بلغت )اإل اًلستشرافالضخمة( على 

 ثير الكليألمباشر من التثير غير اأن قيمة نسبة التأ( 08-1)كما يبين الجدول 

(Variance Accounted For( قد بلغت )وتعبر هذه القيمة عن طبيعة ت%28.40 )ثير جزئي أ

  Hair et al). (225-2014,224 81قل من أو  21من  أكبرنها كانت للمتغير الوسيط وذلك أل

بداع ن اإلأتبين  حصائية حيثالرئيسية الرابعة من الناحية اإل يتم رفض الفرضية النتيجةوبهذه 

 ستراتيجي عند مستوىاإل اًلستشرافثر البيانات الضخمة على أالمفتوح له دور وسيط في 

(1.15 α جزئيا  ثير كانأن طبيعة هذا التأو  واللوازم الطبيةفي قطاع الصناعات العالجية ( ≥

على ذو دًللة إحصائية للبيانات الضخمة يوجد أثر  "وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على

 ةعند مستوى دًللة إحصائيبوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط اإلستراتيجي  اًلستشراف

α ≤0.05) الطبية في عمان( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم". 
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 من الفرضية الرئيسية الرابعة األولىالفرضية الفرعية 

1H0.4. وجمع المعلومات بوجود  استكشاف: ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على

≥ 𝛼)اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  في قطاع الصناعات  (0.05

 الطبية.العالجية واللوازم 

بداع المفتوح( غير المباشر للمتغير الوسيط )اإل ثيرأن قيمة التأ إلى (08-1) يشير الجدول

ستكشاف وجمع المعلومات( قد بلغت افي العالقة بين المتغيرين المستقل )شدة المنافسة( والتابع )

التي بلغت  t ختباراًلن قيمة مستوى دًللة وذلك أل حصائياً إدالة ( وتعد هذه القيمة 1.015)

كما يالحظ  .حصائياً إثير غير المباشر أما يعني قبول قيمة الت (1.15)قل من أ( كانت 1.113)

ستكشاف وجمع المعلومات قد بلغت امستقل )شدة المنافسة( على ثير الكلي للمتغير الأن قيمة التأ

(1.138) 

 يثير الكلأثير غير المباشر من التأن قيمة نسبة التأكما يبين الجدول 

(Variance Accounted For( قد بلغت )وتعبر هذه القيمة عن طبيعة ت% 31.12 )ثير أ

 81 قل منأو  21من  أكبرنها كانت ك ألجزئي للمتغير الوسيط وذل

2014,224-225) (Hair et al ., 

الرئيسية الرابعة من الناحية  من الفرضية األولىيتم رفض الفرضية الفرعية  تيجةالنوبهذه 

ستكشاف اثر شدة المنافسة على أله دور وسيط في  بداع المفتوحاإلن أحصائية حيث تبين اإل

α 1.15وجمع المعلومات عند مستوى ) ن أو  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية( ≥

دًللة يوجد أثر ذو  "وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على  ثير كان جزئياً أطبيعة هذا الت
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ستكشاف و جمع المعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند االمنافسة على  إحصائية شدة

 ."( في قطاع الصناعات العالجية و اللوازم الطبية في عمان  (α ≤0.05مستوى دًللة إحصائية

 الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الرابعة

2H0.4. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على اختيار المعلومات بوجود اإلبداع :

≥ 𝛼)المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  في قطاع الصناعات العالجية  (0.05

 واللوازم الطبية.

بداع المفتوح( غير المباشر للمتغير الوسيط )اإل ثيرأن قيمة التأ إلى (08-1) يشير الجدول

( 1.222في العالقة بين المتغيرين المستقل )شدة المنافسة( والتابع )اختيار المعلومات( قد بلغت )

( كانت 1.111بلغت )التي  t ختباراًلن قيمة مستوى دًللة حصائيا وذلك ألإدالة وتعد هذه القيمة 

ثير أن قيمة التأما يالحظ ك .حصائياً إثير غير المباشر أما يعني قبول قيمة الت (1.15)قل منأ

 .(1.502الكلي للمتغير المستقل )شدة المنافسة( على اختيار المعلومات قد بلغت )

 ثير الكليأثير غير المباشر من التأن قيمة نسبة التأكما يبين الجدول 

(Variance Accounted For( قد بلغت )وتعبر هذه القيمة عن طبيعة ت%13.34 )ثير جزئي أ

 80قل من أو  21من  أكبرنها كانت وذلك ألوبالتالي هو وسيط جزئي  الوسيطللمتغير 

2014,224-225) (Hair et al . 

 يتم رفض الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الرابعة من الناحية النتيجةوبهذه 

ثر شدة المنافسة على اختيار أله دور وسيط في  بداع المفتوحاإلن أحصائية حيث تبين اإل

αمستوى )المعلومات عند  ≤ ن طبيعة أو  في قطاع الصناعات العالجية و اللوازم الطبية( 0.05

وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على " يوجد وبالتالي هو وسيط جزئي   ثير كان جزئياً أهذا الت
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جود اإلبداع المفتوح متغير وسيط أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على اختيار المعلومات بو 

( في قطاع الصناعات العالجية و اللوازم الطبية في  (α ≤0.05عند مستوى دًللة إحصائية 

 عمان".

 الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الرابعة

3H0.4. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على تحليل المعلومات بوجود اإلبداع :

≥ 𝛼)المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  في قطاع الصناعات العالجية  (0.05

 واللوازم الطبية.

المفتوح( بداع غير المباشر للمتغير الوسيط )اإل ثيرأن قيمة التأ إلى (08-1)يشير الجدول 

( 1.338في العالقة بين المتغيرين المستقل )شدة المنافسة( والتابع )تحليل المعلومات( قد بلغت )

( كانت 1.111التي بلغت ) t ختباراًلن قيمة مستوى دًللة وذلك أل وتعد هذه القيمة دالة احصائياً 

ثير أن قيمة التأالحظ كما ي .حصائياً إثير غير المباشر أما يعني قبول قيمة الت (1.15)قل من أ

 .(1.448الكلي للمتغير المستقل )شدة المنافسة( على تحليل المعلومات قد بلغت )

 ثير الكليأثير غير المباشر من التأن قيمة نسبة التأكما يبين الجدول 

(Variance Accounted For( قد بلغت )وتعبر هذه القيمة عن طبيعة ت%18.58 )ثير جزئي أ

 81قل من أو  21من  أكبرها كانت نوذلك ألوبالتالي هو وسيط جزئي للمتغير الوسيط 

2014,224-225) (Hair et al .,. 

الرئيسية الرابعة من الناحية  يتم رفض الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية النتيجةوبهذه 

ثر شدة المنافسة على تحليل أله دور وسيط في  بداع المفتوحاإلن أحصائية حيث تبين اإل

αالمعلومات عند مستوى ) ≤ ن طبيعة أو  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية( 0.05
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يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة  ”وقبول الفرضية البديلة والتي تنص علىثير كان جزئيا أهذا الت

 ةالمنافسة على تحليل المعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائي

α ≤0.05)في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان )”. 

 

 

بداع اإلستراتيجي بوجود اإل االستشرافت الضخمة )شدة المنافسة( على ثر البيانامعامل أ :(3-4الشكل )
من خالل مخرجات برمجية  المفتوح متغير وسيط في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في مدينة عمان

Smart PLS 3 

 الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الرابعة

4H0.4. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على جمع المعلومات بوجود :

≥ 𝛼)اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  في قطاع الصناعات  (0.05

 العالجية واللوازم الطبية.

بداع المفتوح( في غير المباشر للمتغير الوسيط )اإل ثيرأن قيمة التأ إلى( 08-1)يشير الجدول 

العالقة بين المتغيرين المستقل )كثافة تكنولوجيا المعلومات( والتابع )جمع المعلومات( قد بلغت 
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التي بلغت  t ختباراًلن قيمة مستوى دًللة وذلك أل حصائياً إدالة غير ( وتعد هذه القيمة 1.122)

كما يالحظ  .حصائياً إثير غير المباشر أقيمة الت ( ما يعني رفض1.15)من  أكبركانت  (1.818)

الكلي للمتغير المستقل )كثافة تكنولوجيا المعلومات( على جمع المعلومات قد بلغت  ثيرأالتن قيمة أ

(1.558). 

 ثير الكليأثير غير المباشر من التأالتن قيمة نسبة أالجدول  يبينكما 

(Variance Accounted For( قد بلغت )وتعبر هذه القيمة عن %3.51 ) ثيرأوجود تعدم 

-2014,224 21قل من أنها كانت وذلك ألجزئي غير وبالتالي هو وسيط  للمتغير الوسيط جزئي

225) (Hair et al .,. 

الرئيسية الرابعة من الناحية  الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية يتم قبول النتيجةوبهذه 

ثر كثافة تكنولوجيا المعلومات أليس له دور وسيط في  بداع المفتوحاإلن أصائية حيث تبين حاإل

  .( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبيةα ≤ 1.15على جمع المعلومات عند مستوى )

 ة من الفرضية الرئيسية الرابعةالفرضية الفرعية الخامس

5H0.4. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار المعلومات :

)بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  𝛼 ≤ 0.05 في قطاع  (

 الصناعات العالجية واللوازم الطبية.

بداع المفتوح( غير المباشر للمتغير الوسيط )اإل ثيرأالت ن قيمةأ إلى (08-1)يشير الجدول 

في العالقة بين المتغيرين المستقل )كثافة تكنولوجيا المعلومات( والتابع )اختيار المعلومات( قد 

التي بلغت  t اًلختبارن قيمة مستوى دًللة وذلك أل دالة إحصائياً ( وتعد هذه القيمة 1.051بلغت )

كما يالحظ  .حصائياً إثير غير المباشر أما يعني قبول قيمة الت )1.15)قل من أ( كانت 1.113)
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ثير الكلي للمتغير المستقل )كثافة تكنولوجيا المعلومات( على اختيار المعلومات قد أمة التن قيأ

 .(1.581بلغت )

 ثير الكليأالتثير غير المباشر من أن قيمة نسبة التأكما يبين الجدول 

(Variance Accounted For( قد بلغت )وتعبر هذه القيمة عن طبيعة ت%32.84 )ثير جزئي أ

 81قل من أو  21من  أكبرنها كانت وذلك ألوبالتالي هو وسيط جزئي للمتغير الوسيط 

2014,224-225) (Hair et al ., 

الرئيسية الرابعة من الناحية  يتم رفض الفرضية الفرعية الخامسة من الفرضية النتيجةوبهذه 

ثر كثافة تكنولوجيا المعلومات على أله دور وسيط في  بداع المفتوحاإلن أحصائية حيث تبين اإل

αاختيار المعلومات عند مستوى ) ≤ ن أو  ( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية0.05

ذو دًللة إحصائية يوجد أثر  ”وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على ثير كان جزئياً أطبيعة هذا الت

عند  متغير وسيطالمفتوح لكثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار المعلومات بوجود اإلبداع 

 .”( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان(α ≤0.05مستوى دًللة إحصائية 

 الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية الرابعة

6H0.4. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل المعلومات :

)بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  𝛼 ≤ 0.05 في قطاع  (

  الصناعات العالجية واللوازم الطبية.

بداع المفتوح( غير المباشر للمتغير الوسيط )اإل ثيرأن قيمة التأ إلى( 08-1)يشير الجدول 

في العالقة بين المتغيرين المستقل )كثافة تكنولوجيا المعلومات( والتابع )تحليل المعلومات( قد 

التي بلغت  t اًلختبارن قيمة مستوى دًللة وذلك أل حصائياً إدالة ( وتعد هذه القيمة 1.255بلغت )
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كما يالحظ  .حصائياً إثير غير المباشر أيعني قبول قيمة الت ما(  1.15)قل من أ( كانت 1.111)

ثير الكلي للمتغير المستقل )كثافة تكنولوجيا المعلومات( على تحليل المعلومات قد أن قيمة التأ

 .(1.831بلغت )

 ثير الكليأثير غير المباشر من التأن قيمة نسبة التأكما يبين الجدول 

(Variance Accounted For قد )( وتعبر هذه القيمة عن طبيعة ت% 30.21بلغت )ثير أ

 81قل من أو  21من  أكبرنها كانت وذلك ألوبالتالي هو وسيط جزئي جزئي للمتغير الوسيط 

2014,224-225) .(Hair et al ., 

الرئيسية الرابعة من الناحية  يتم رفض الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية النتيجةوبهذه 

ثر كثافة تكنولوجيا المعلومات على أله دور وسيط في  بداع المفتوحاإلن أحصائية حيث تبين اإل

αتحليل المعلومات عند مستوى ) ≤ ن أو  ( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية0.05

يوجد أثر ذو دًللة “وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على   ثير كان جزئياً أطبيعة هذا الت

ة كثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل المعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط إحصائي

( في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في (α ≤0.05ة عند مستوى دًللة إحصائي

 .”عمان
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اإلستراتيجي بوجود  االستشراففة تكنولوجيا المعلومات( على ثر البيانات الضخمة )كثا( معامل أ4-4الشكل )
من خالل مخرجات  بداع المفتوح متغير وسيط في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في مدينة عماناإل

 Smart PLS 3برمجية 

 (12-4الجدول )
 ملخص نتائج الفرضيات

 نتيجتها الفرضية

 :األولىالفرضية الرئيسية 
H0.1 اًلستشراف: ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية للبيانات الضخمة على 

≥ 𝜶)ة اإلستراتيجي عند مستوى دًللة إحصائي 𝟎. في قطاع الصناعات  (𝟎𝟓
 العالجية واللوازم الطبية في عمان.

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر

 ويتفرع منها:
1H0.1. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على استكشاف وجمع :

≥ 𝜶)المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية  𝟎. في قطاع الصناعات (𝟎𝟓
 العالجية واللوازم الطبية.

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر

2H0.1. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على اختيار المعلومات عند :
≥ 𝜶)مستوى دًللة إحصائية  𝟎. في قطاع الصناعات العالجية واللوازم  (𝟎𝟓

 الطبية.

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر
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3H0.1. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على تحليل المعلومات عند :
≥ 𝜶)مستوى دًللة إحصائية  𝟎.  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية(𝟎𝟓

تم قبول عدم وجود 
 األثر

4H0.1. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على استكشاف :
≥ 𝜶)وجمع المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية  𝟎. في قطاع الصناعات  (𝟎𝟓

 العالجية واللوازم الطبية.

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر

5H0.1. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار :
≥ 𝜶)المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية  𝟎. في قطاع الصناعات  (𝟎𝟓

 العالجية واللوازم الطبية.

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر

6H0.1. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل :
≥ 𝜶)المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية  𝟎. في قطاع الصناعات  (𝟎𝟓

 العالجية واللوازم الطبية.

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر

 الفرضية الرئيسية الثانية:
H0.2 ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية للبيانات الضخمة على اإلبداع المفتوح عند :

≥ 𝜶)مستوى دًللة إحصائية  𝟎. في قطاع الصناعات العالجية واللوازم  (𝟎𝟓
 الطبية.

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر

 :الفرضية الرئيسية الثالثة
H0.3 اإلستراتيجي  اًلستشراف: ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لإلبداع المفتوح على

≥ 𝜶)ة عند مستوى دًللة إحصائي 𝟎. في قطاع الصناعات العالجية واللوازم (𝟎𝟓
 الطبية.

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر

 :الفرضية الرئيسية الرابعة
H0.4 اًلستشراف: ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية للبيانات الضخمة على 

 ةاإلستراتيجي بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائي
(𝜶 ≤ 𝟎.  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (𝟎𝟓

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر

 تية:ويتفرع منها الفرضيات اآل
1H0.4. وجمع  استكشاف: ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على

 ةالمعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائي
(𝜶 ≤ 𝟎.  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (𝟎𝟓

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر
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2H0.4. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على اختيار المعلومات :
≥ 𝜶)بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  𝟎. في  (𝟎𝟓

 قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية.

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر

3H0.4. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على تحليل المعلومات بوجود :
≥ 𝜶)اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائية  𝟎. في قطاع  (𝟎𝟓

 الصناعات العالجية واللوازم الطبية.

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر

4H0.4. لكثافة تكنولوجيا المعلومات على استكشاف : ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية
ة وجمع المعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائي

(𝜶 ≤ 𝟎.  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (𝟎𝟓

تم قبول عدم وجود 
 األثر

5H0.4. على اختيار : ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات
 ةالمعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائي

(𝜶 ≤ 𝟎.  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (𝟎𝟓

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر

6H0.4. ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل :
 ةبوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة إحصائيالمعلومات 

(𝜶 ≤ 𝟎.  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (𝟎𝟓

تم رفض عدم وجود 
 األثر وقبول األثر
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 واًل :المقدمةأ

 إلىر فرضيات الدراسة سنحاول الوصول بناءًا على ما تقدم بالفصل السابق من تحليل واختبا

 والمقترحات المستقبلية.ساسها لقد تم وضع التوصيات أالنتائج للدراسة الحالية وعلى  همأ

  الوصفية: مناقشة النتائج ثانياً 

 النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة

تحليل اإلجابات على المتغير المستقل بأبعاده والمتمثل بالبيانات الضخمة )كثافة  ول:المحور األ 
 تكنولوجيا المعلومات وشدة المنافسة(

شركات الصناعات العالجية واللوازم الطبية في ظهرت النتائج بأن أبعاد البيانات الضخمة في أ

المجتمع وتم ذكر بالفصل السابق ما هي  أفرادان متوسطة المستوى من وجهة نظر مدينة عم

ن الشركات في أبحيث يتبين من هذه النتائج باألمور التي حققت فيها الشركات مستوى متوسط، 

تي تمتلكها بالطريقة ستغالل قواعد البيانات الام بقطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية ًل تقو 

ة دراسنتيجة مع . وتتفق هذه النتيجة همية هذه البيانات بالشكل الكافيأنها غير مدركة أالمطلوبة و 

Galetsi, Katsaliaki & Kumar, (2020)  رعاية الصحية ن هناك حاجة في الأبحيث وجدت

جد عقبات ن البيانات غير المنظمة تو أالقرارات، و  باتخاذ تحسن قدرة الخبراء أولألنظمة التي تدعم 

، والسبب الرئيسي بعدم تبني تحليل البيانات الضخمة هو عدم إدراك أهميتها أمام المعالجة الحسابية

 . ةاإلستراتيجي
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ن الشركات التي أبحيث بينت   Müller, et al, (2018)هذه النتيجة مع دراسةوتختلف 

 خر.آب أوداءها بشكل أت ضخمة يكون لها قدرة على تحسين صول بياناأ تمتلك

 وسنناقش األبعاد التفصيلية للبيانات الضخمة فيما يلي:

 ( وتمثلت 3.55يمته ): حصلت شدة المنافسة على متوسط حسابي بلغت قشدة المنافسة

نها بمستوى متوسط أبالمتوسط الحسابي وتصنف هذه القيمة على  الُبعدخيرة في بالمرتبة األ

خيرة في البعد وهي تنص ة األبالمرت (5رقم )المجتمع، حيث حققت الفقرة  أفرادمن وجهة نظر 

على " تحدد شركتنا أسس التنافس من قواعد البيانات " حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت 

ًل مما يعني بأن الشركات في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية  (.3.51قيمته )

نها ًل تأخذ قواعد البيانات على أي أسس التنافس أد على البيانات الضخمة في تحديد تعتم

 Galetsi, Katsaliaki & Kumar, (2020) محمل الجد. تتفق هذه النتيجة مع دراسة

ة قواعد البيانات في القرارات هميأن الرعاية الصحية لم تدرك بعد أوضحت بأبحيث 

 رارات بشكل عام. الق اتخاذو  ةاإلستراتيجي

ن تحافظ أن الشركات التي تريد أبحيث بينت  Müller, et al, (2018)مع دراسة  تختلفو 

 على موقعها التنافسي تكون بحاجة شديدة لقواعد البيانات. 

 مقارنة  األولىلى المرتبة : حصلت كثافة تكنولوجيا المعلومات عكثافة تكنولوجيا المعلومات

وحققت ( 3.45) الُبعدذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا إخر وبمستوى متوسط اآل بالُبعد

 باستخدامنص على " تحلل شركتنا البيانات خيرة في البعد وهي تالمرتبة األ (02رقم )الفقرة 

(. حيث يتبين من 3.58تطبيقات الذكاء التنافسي" حيث تحققت بمتوسط حسابي بلغت قيمته )

هتمام اتولي ن الشركات في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية ًل أذه النتائج ه
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 ,Müller,et alتفقت دراسة ابحيث لتطبيقات الذكاء التنافسي في عملية تحليل البيانات 

لمعلومات أمر كبير األهمية ن استخدام تكنولوجيا اأ إلىمع هذه النتيجة فأشارت  (2018)

 المعلومات في إدارة القوة التنافسية.  عتمد على تكنولوجيانظمة المنظمة تأن معظم أبحيث 

ستراتيجي )جمع اإل باالستشرافتغير التابع بأبعاده المتمثل جابات المإالمحور الثاني: تحليل 
  .واستكشاف البيانات، اختيار البيانات وتحليل البيانات(

اإلستراتيجي في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم  اًلستشرافبينت النتائج بأن أبعاد 

ن الشركات في أ إلىالمجتمع وهذا يشير  أفرادلت على مستوى متوسط من وجهة نظر الطبية حص

وًل  ن تكون غير مفيدة جميعهاً أمع واستكشاف معلومات من الممكن القطاع المذكور تقوم بج

نها ًل تقوم بجمع واستكشاف الكمية الكافية من أ أوتستشرف المستقبل  لشركات القطاع تجعلها 

المعلومات مما يجعل لديها قصور برؤية المستقبل وبناءًا على هذه المعلومات يتم اختيار 

ن أيتبين  نها كانت متوسطة المستوىأوكما ظهر بالنتائج  تخصصهص حسب المعلومات كل شخ

ي يكون لديها أالمستقبل   باستشرافالمتعلقة ات الشركات في القطاع ًل تقوم باختيار المعلوم أفراد

المستقبل، كما  باستشرافلمنظمة خطأ باختيار المعلومات ذات الجودة والمعرفة الكافية لمساعدة ا

ن الخطوة التي سبقتها المتمثلة أات عملية تحليل المعلومات وبما نه يلي مرحلة اختيار المعلومأ

 أومات الخطأ ومن هنا يظهر القصور عليه يتم تحليل المعلو  باختيار المعلومات كانت خطأ بناءاً 

زي السبب لعدم استخدام ن نعأستقبل بالطريقة المطلوبة ويمكن عدم القدرة على التنبؤ بالم

 على التنبؤ بالمستقبل. وتتفق دراسة فراددوات تنبؤ حديثة ومتطورة تساعد األأالمنظمات 

(Fahmi, khadair & AL-shukri, (2019  مع هذه النتيجة حيث بينت أهمية تطبيق

تحقيق النجاح في قطاع الرعاية الصحية.   أجلستراتيجي بالطريقة المطلوبة من اإلٍ  اًلستشراف
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نها وضحت بأن الشركات التي أ( مع هذه النتيجة حيث 2108)، يدراسة العبيدي واآللوس ختلفوت

الشركة عليها  تستراتيجياواحو خدمة وسياسات جيهها نتريد أن تخرج كل القوة الكامنة للعاملين وتو 

 اإٍلستراتيجي.  اًلستشرافأن تطبق 

 اإلستراتيجي فيما يلي: لالستشرافسنناقش األبعاد التفصيلية 

 بلغ : حصل بعد استكشاف وجمع المعلومات على متوسط حسابي استكشاف وجمع المعلومات

الحسابي وتصنف هذه  التابع بالمتوسط بعاد المتغيرأ بين األولى( حيث تمثل بالمرتبة 3.41)

رقم ع، حققت الفقرة ذات الالمجتم أفرادها ذات مستوى متوسط من وجهة نظر نأالقيمة على 

خيرة في البعد والتي تنص على " تعيد شركتنا تصنيف المعلومات المجمعة في المرتبة األ (1)

ن الشركات في  أيعني ( مما 3.41فئات متخصصة" حيث حققت متوسط حسابي بلغت قيمته )

قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية ًل تعمل على تصنيف وترتيب المعلومات ضمن 

نها تواجه كم هائل من المعلومات ولكن أخصصة بالطريقة المطلوبة بالتالي مجموعات مت

القرارات السليمة لعشوائية المعلومات التي  اتخاذكل عشوائي مما يجعلها ًل تستطيع بش

وضحت أحيث  El kerdini & hooge, (2013) ةهذه النتيجة مع دراس واتفقت. تمتلكها

 تسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمستقبل.  أجلمية ترتيب وتصنيف المعلومات من أه

 حيث ( 3.43حصل بعد اختيار المعلومات على متوسط حسابي بلغ ) :اختيار المعلومات

الحسابي وتصنف هذه القيمة على  المتغير التابع بالمتوسط بعادأتمثل بالمرتبة األخيرة بين 

تمع ،حيث المج أفرادات المتوسطات من وجهة نظر فتصني نها ذات مستوى متوسط بينأ

البعد التي تنص على "تعتمد شركتنا مؤشرات المرتبة األخيرة في  (01قم )حققت الفقرة ذات الر 

 مما يعني أن )3.15متوسط حسابي بلغت قيمته )نوعية في تقييم المعلومات " حيث حققت 
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الشركات في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية تهمل المؤشرات النوعية في تقييم 

ي والبحوث المسحية والمقابالت وغيرها من المؤشرات أالر  باستطالعمعلومات التي تتمثل ال

ومات التي تم جمعها ًلختيار النوعية التي تساعد الشركات على تقييم مدى جودة المعل

 ةالمستقبل. واتفقت هذه النتيجة مع دراس ًلستقراءالمعلومات المناسبة 

Bag, Wood, Xu, Dhamija & Kayikci, (2020)  ن جودة القرارات أحيث أوضحت

 مؤشرات نوعية. باستخدامتعتمد على تقييم المعلومات 

 :( حيث تمثل 3.41حصل بعد تحليل المعلومات على متوسط حسابي بلغ ) تحليل المعلومات

نها مستوى أالحسابي وتصنف هذه القيمة على  بالمتوسط البعديضًا في أ األولىبالمرتبة 

المرتبة األخيرة في  (04ذات الرقم )يث حققت الفقرة المجتمع، ح أفرادمتوسط من وجهة نظر 

التي تنص على " تستخدم شركتنا أدوات دقيقة لتحليل المعلومات " حيث حققت متوسط البعد و 

ن شركات في قطاع الصناعات العالجية واللوازم أمما يعني ( 3.58حسابي بلغت قيمته )

ا ًل نهأبؤ بحيث نها جوهر عملية التنأة تحليل المعلومات على الرغم من الطبية تهمل عملي

هذا يتولد لديها خلل المستقبل وب ًلستقراءتحليل المعلومات  أجلة من تستخدم األدوات الواجب

 تفق هذا التحليل مع دراسةاحيث  اإلستراتيجي اًلستشراففي عملية 

(El kerdini & hooge, (2013  باستخدامحيث أوضحت أهمية تحليل المعلومات المختارة 

 المستقبل بالطريقة الواجبة.  استشراف أجلأدوات دقيقة من 
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جابات المتغير الوسيط بأبعاده المتمثل باإلبداع المفتوح )العمليات إالمحور الثالث: تحليل 
 الواردة، العمليات الصادرة، اقتران العمليات( 

ظهرت نتائج الدراسة الحالية بأن أبعاد اإلبداع المفتوح في شركات قطاع الصناعات العالجية أ

ن أ إلىلمجتمع ويتبين لنا أن هذا يعود ا أفرادواللوازم الطبية متوسطة المستوى من وجهة نظر 

خراج إنها تشجع على أملية اإلبداع بمستوى متوسط بحيث شركات القطاع المذكور تتعامل مع ع

المنظمة بشكل متوسط ومشاركتها مع شركات القطاع األخرى  أفرادلمعرفة واألفكار اإلبداعية من ا

ية اإلبداع بالشكل مما يقلل من احتكاكها بالبيئة الخارجية بالتالي يعمل على عدم تكامل عمل

مشاركتها الشركة )العمليات الصادرة( و  أفرادثل بإخراج المعرفة واإلبداع من نه يتمأالمطلوب بحيث 

الشركات األخرى ومن هنا يتم أخذ معرفة من الخارج )العمليات الواردة ( ومن هنا يتم  أفرادمع 

بداعية جديدة )اقتران العمليات( .تتفق دراسة إفكار أرفة الداخلية والخارجية لتوليد جمع مصادر المع

(Natalicchio, Ardito, Savino & Albino, (2017  كدت نتائجها أمع هذه النتيجة حيث

 على تطبيق نموذج اإلبداع المفتوح بشكل متكامل وصحيح. كما اتفقت دراسة

(Martinez, (2014  بداع المفتوح يقود المنظمة إلبداعهم نتائجها أن اإلأمع هذه النتيجة وكانت 

 .بداع المفتوح أدت لتطوير القيمةعملية اإلن أالمنظمة بشدة حيث  تحتاجهحقيقي 

  ث ( حي3.42: حصلت العمليات الواردة على متوسط حسابي بغت قيمته )الواردةالعمليات

نها ذات مستوى أر الوسيط وتصنف هذه القيمة على بعاد المتغيأتمثل بالمرتبة الثانية من بين 

المرتبة األخيرة في البعد  (4قم )المجتمع، حققت الفقرة ذات الر  أفرادمتوسط من وجهة نظر 

التي تنص على " تعقد شركتنا لقاءات مستمرة مع العاملين في القطاع لتطويره " حيث بلغ 

اللوازم كات في قطاع الصناعات العالجية و ن الشر أ( مما يعني 3.55متوسطها الحسابي )

لتطورات التي ها ًل تواكب انأي أت تطوير القطاع بعدد مرات قليلة الطبية تقوم بعقد لقاءا
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ن قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية هو أن تحدث بشكل مستمر مع العلم أممكن 

حدث بالبيئة الخارجية ومما ي مستجدات تأتطوير مستمر لمواكبة  إلىوبحاجة  قطاع حساس

ن شركات القطاع  تقوم بأخذ المعرفة من العاملين بالشركات الخارجية ولكن أ إلىيضًا أيدل 

هذه النتيجة مع دراسة  تختلفبشكل ليس بالكثير أي انها ًل تشجع مشاركة المعرفة. 

(Elkerdini & Hooge, (2013  مع  اجتماعاتأكدت هذه الدراسة على ضرورة عمل حيث

شراك األ من خلفيات وكفاءات وخبرات مختلفة بإدارة المعرفة من خالل أدوات  فرادالعاملين وا 

اختالف  إلىلدراسة اإلبداع. يعزى السبب وراء حصول هذه الفقرة على مستوى متوسط عكس ا

 . مجتمع الدراسة

 ( تمثلت 3.58الصادرة على متوسط حسابي بغت قيمته ) العملياتحصلت  :العمليات الصادرة

نها ذات أر الوسيط وتصنف هذه القيمة على بعاد المتغيأه القيمة بالمرتبة األخيرة  بين هذ

المرتبة األخيرة في  (8قم )لمجتمع، حققت الفقرة ذات الر ا أفرادمستوى متوسط من وجهة نظر 

" حيث بلغ متوسطها  فرادالبعد التي تنص على " تمتلك شركتنا أساليب لتوليد األفكار لدى األ

ن الشركات في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية أمما يعني ( 3.18الحسابي )

ذات مستوى متوسط مما يبين أن هناك أفكار  فراداألساليب التي تمتلكها لتوليد األفكار لدى األ

ار الجديدة لدى العاملين لم تخرج بعد وأن الشركات غير قادرة بشكل كامل على توليد األفك

ها وأنها ًل تستغل األفكار اإلبداعية بالشكل المطلوب مما جعل هذا أفرادواإلبداعية من قبل 

البعد وهذه الفقرة بالتحديد يحصل على قيمة متوسطة. تتفق هذه النتيجة مع دراسة 

(Carlsson, Corvello, Schroll & Mild, 2011)  حيث أكدت أن الشركات تقوم
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يتوجب أن  من استخدام العمليات الواردة بالتالي فأن الشركات أكثرالعمليات الصادرة  باستخدام

 . الشركة أفرادتوليد األفكار لدى  أجلتستخدم أدوات خاصة من 

 يث ( ح3.41العمليات على متوسط حسابي بلغت قيمته ) اقترانحصلت  :اقتران العمليات

نها ذات مستوى أر الوسيط وتصنف هذه القيمة على بعاد المتغيأمن بين  األولىتمثل بالمرتبة 

المرتبة األخيرة في البعد  (03قم )لمجتمع، حققت الفقرة ذات الر ا أفرادمتوسط من وجهة نظر 

" حيث بلغ  اًلقترانالتي تنص على " تستخدم شركتنا أدوات دعم تبادل المعرفة بين أطرف 

العالجية واللوازم ن الشركات في قطاع الصناعات أمما يعني ( 3.58متوسطها الحسابي )

متوسط المستوى لتبادل المعرفة بينها وبين شركات القطاع األخرى أي  اهتمامالطبية تبدي 

الداخليين مما يجعلها تخسر تحقيق نموذج  فرادأنها ًل تقوم بتوسيع معرفتها وتكتفي بمعرفة األ

ف واألفكار اإلبداعية بين المنظمات لتوسيع اإلبداع المفتوح الذي ينص على تبادل المعار 

 هذه النتيجة مع دراسة إبداع وفاعلية وتتفق أكثرفكرها ومعرفتها والعمل بشكل 

(Martinez, (2014 مليات اإلبداع يقودنا حيث أكدت أن الجهد المشترك بين الشركات لع

 .نفتاحًا لإلبداعا أكثرلنهج 

 مناقشة الفرضياتثالثًا: 

: ال يوجد أثر ذو داللة احصائية للبيانات الضخمة على H0.1 األولىالفرضية الرئيسية 
𝛂اإلستراتيجي عند مستوى داللة إحصائية ) االستشراف ≤ 𝟎. ( في قطاع الصناعات 𝟎𝟓

 العالجية واللوازم الطبية.

رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية  إلى األولىتوصلت النتائج اإلحصائية للفرضية الرئيسية 

اإلستراتيجي  اًلستشرافالبديلة إذ تبين وجود أثر مباشر ذو دًللة إحصائية للبيانات الضخمة على 

αمستوى دًللة إحصائية )عند  ≤ ( في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية 0.05
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وقامت بترتيبها واختيارها  أكثرويتبين من هذه النتيجة أن الشركات كلما كانت تمتلك قواعد بيانات 

 أكبروتحليلها بما يتعلق بالمستقبل استطاعت أن تستشرف المستقبل وكانت قدرتها على التنبؤ 

المنافسين  أن تغتنم الفرص وتتجنب التهديدات في البيئة الخارجية ومواجهة أكثربالتالي استطاعت 

مع التحليل  Kayser & Blind, (2017)ة والبيئة بشكل عام بطريقة أفضل. واتفقت دراس

ي عملية معقدة وتحتاج أن عملية دراسة المستقبل ه إلىاإلحصائي لهذه الفرضية بحيث توصلت 

قوم أدوات محددة ومن أهم هذه األدوات البيانات الضخمة بالتالي أن الشركات التي تريد أن ت إلى

  . البيانات الضخمة باستخدامعلومات ا جمع واختيار وتحليل المهالمستقبل يتوجب علي باستشراف

( 3.45له ) ةوأوضحت التحليالت أيضًا أن ُبعد كثافة تكنولوجيا المعلومات قيمة الدرجة الكلي

حيث حققت مستوى أعلى من ُبعد شدة المنافسة في متغير البيانات الضخمة وتراوحت درجات 

( وتتصنف هذه القيم على أنها ذات درجة متوسطة مما يدل أن 3.51-3.45فقرات الُبعد )

الشركات في القطاع المذكور تستخدم التقنيات أي تكنولوجيا المعلومات وتعتبرها جزء من إدارة 

المعرفة بحيث أن المنظمات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات بطريقة كثيفة هي الشركات التي 

 يتولد لديها كم هائل من المعرفة. 

ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية  :H0.1.1األولىمن الفرضية الرئيسية  األولىالفرضية الفرعية 
≥ 𝛼)لشدة المنافسة على استكشاف وجمع المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية  في  (0.05

 قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية.

رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية  إلى األولىحصائية للفرضية الفرعية تشير النتائج اإل

البديلة إذ يتبين وجود أثر مباشر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على استكشاف وجمع 

≥ 𝛼)المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية  في شركات قطاع الصناعات العالجية  (0.05

شاف وجمع المعلومات واللوازم الطبية ويتبين من ذلك أن شدة المنافسة تساعد الشركات على استك
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عن  أكثربحيث أن الشركة التي تكون في بيئة شديدة المنافسة تحتاج لجمع واستكشاف معلومات 

في بيئة شديدة منافسة كلما  الحفاظ على موقعها التنافسي فكلما كانت الشركة أجلالمنافسين من 

 ةواستكشاف معلومات. اتفقت هذه النتيجة مع دراس لجمع أكثراحتاجت 

Müller, et al, (2018)  بحيث أن الشركات التي تريد أن تحافظ على موقعها التنافسي يتوجب

 لديها بيانات ضخمة. أن يكون

ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على اختيار :  H0.1.2الفرضية الفرعية الثانية
≥ 𝛼)المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية  الصناعات العالجية واللوازم في قطاع  (0.05

  الطبية.
ن الفرضية الفرعية الثانية تم رفضها وقبول البديلة إذ تبين  أ إلىبينت النتائج اإلحصائية 

وجود أثر مباشر ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على اختيار المعلومات عند مستوى دًللة 

≥ 𝛼)ة إحصائي في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية ويتبين من هذا أن  (0.05

شدة المنافسة لها تأثير على اختيار نوعية المعلومات ولماذا يتم اختيارها وهذا يتفق مع دراسة 

kerdini & Hooge, (2013) El  بحيث بينت أن الشركات عند اختيار المعلومات تختارها

المستقبل لمعرفة  استشرافنافسة وتريد حسب الغرض منها حيث أن الشركات التي تكون في بيئة م

معلومات ذات عالقة بالمستقبل وبالمنافسين وكيف من  باختيارالفرص والتهديدات يتوجب أن تقوم 

 لهذه المعلومات.  استنادا التنافسي الممكن أن يتم المحافظة على موقعها

ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية :  H01.3 األولىمن الفرضية الرئيسية  الفرضية الفرعية الثالثة
≥ 𝛼)لشدة المنافسة على تحليل المعلومات عند مستوى دًللة إحصائية  في قطاع  (0.05

 الصناعات العالجية واللوازم الطبية.
ن الفرضية الفرعية الثالثة تم قبولها  ورفض البديلة إذ تبين  عدم أ إلىبينت النتائج اإلحصائية 

وجود أثر مباشر  ذو دًللة إحصائية لشدة المنافسة على تحليل المعلومات عند مستوى دًللة 
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≥ 𝛼)إحصائية  في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية ويتبين من هذا أن  (0.05

الشركات في القطاع ًل تقوم بتحليل البيانات بالطريقة التي تجعلهم يحافظوا على موقعهم التنافسي 

ائي أنه يتوجب تحليل المعلومات التي تم اختيارها وبما أن الفرضية صتبين من التحليل اإلححيث 

معلومات ذات صلة يتبين لنا أن  اختيارعلى أنه للمحافظة على المنافسة يتوجب  السابقة أكدت

المعلومات المناسبة ولكنها ًل تمتلك القدرة على تحليها  اختيارالشركات بالقطاع قادرة على 

 اختيارحيث بينت أنه  Müller, et al, (2018)بالطريقة المطلوبة وهذا ما أكدته دراسة 

المعلومات وتحليلها يتم بما يتناسب مع غرض الشركة من التحليل أًل وهو المحافظة على المنافسة 

عن طريق تحليل المعلومات يتبين لنا أن هذه الدراسة تعارضت مع نتائج تحليل هذه الفرضية 

 بوجوب تحليل المعلومات بالطريقة المطلوبة لرفع قدرة الشركة على المنافسة في بيئة شديدة

 المنافسة. 

ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية : H0.1.4 األولىمن الفرضية الرئيسية الفرضية الفرعية الرابعة 
 ةعلى استكشاف وجمع المعلومات عند مستوى دًللة إحصائي لكثافة تكنولوجيا المعلومات

(𝛼 ≤  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (0.05

البديلة إذ تبين وجود  وقبول رفضهان الفرضية الفرعية الرابعة تم أ إلىبينت النتائج اإلحصائية 

أثر مباشر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على استكشاف وجمع المعلومات عند 

≥ 𝛼)مستوى دًللة إحصائية  يتبين في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية  (0.05

تستخدم تكنولوجيا المعلومات في عملية مسح وتخزين المعلومات وهذا أن الشركات في القطاع 

( التي أكدت على أن تكنولوجيا المعلومات هي نظم ضخمة 2101مع دراسة بتقة حنان، ) يتفق

 تعمل على مسح وتخزين المعلومات. 
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ًل يوجد أثر ذو دًللة : H0.1.5 األولىمن الفرضية الرئيسية  الفرضية الفرعية الخامسة
 ةإحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار المعلومات عند مستوى دًللة إحصائي

(𝛼 ≤  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (0.05

ن الفرضية الفرعية الخامسة تم رفضها وقبول البديلة إذ تبين أ إلىتائج اإلحصائية بينت الن

وجود أثر مباشر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار المعلومات عند 

≥ 𝛼)مستوى دًللة إحصائية  في شركات قطاع الصناعات العالجية و اللوازم الطبية  (0.05

اختيار  أجلحيث يتبين أن الشركات في القطاع تستخدم نظم وتقنيات ذات طابع تكنولوجي من 

( 2105) بطريقة عالية الجودة والدقة وهذا يتوافق مع دراسة األكلبي، لمعلوماتها المتعلقة بالمستقب

ن تختار معلومات ذات جودة وتساعد متخذ القرار يتوجب أن حيث أكدت أن المنظمات التي تريد أ

 تقوم بتطوير تقنيات تساعد على هذا الشيء. 

ًل يوجد أثر ذو دًللة :  H0.1.6األولىالفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية 
 ةإحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل المعلومات عند مستوى دًللة إحصائي

(𝛼 ≤  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (0.05

ن الفرضية الفرعية السادسة تم رفضها  وقبول البديلة إذ تبين  أ إلىالنتائج اإلحصائية  بينت

وجود أثر مباشر ذو دًللة إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل المعلومات عند مستوى 

≥ 𝛼)دًللة إحصائية  شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية ويتبين من في  (0.05

هذا أن الشركات في القطاع تحلل المعلومات المتعلقة بالمستقبل التي يتم جمعها بتقنيات تكنولوجية 

متخصصة ونظم تحليل معلومات ذات دقة بالتالي يتوضح أن منظمات القطاع تحرص على صحة 

 Galetsi, Kataalia ki & Kumar, (2020جة مع دراسة )تحليل معلوماتها، تتفق هذه النتي

حيث أن الرعاية الصحية تستخدم تقنيات كالنمذجة والتعلم اآللي لتحليل المعلومات بحيث أنها 

 ى تحسين األداء وتقلل الوقت والجهد. لتعمل ع
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: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للبيانات الضخمة على اإلبداع H0.2الفرضية الرئيسية الثانية 
≥ 𝜶)إحصائية المفتوح عند مستوى داللة  𝟎. الصناعات العالجية واللوازم  في قطاع (𝟎𝟓

 الطبية.

رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية  إلىصائية للفرضية الرئيسية الثانية توصلت النتائج اإلح

البديلة إذ تبين وجود أثر مباشر ذو دًللة إحصائية للبيانات الضخمة على اإلبداع المفتوح عند 

αمستوى دًللة إحصائية ) ≤ ( في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية ويتبين 0.05

تولد األفكار غير المؤلوفة يجب أن من هذه النتيجة أن الشركات التي تريد أن تحقق اإلبداع و 

تمتلك قواعد بيانات ضخمة ألن البيانات هي التي تولد المعرفة التي يحتاجها اإلبداع. واتفقت 

جابية بين البيانات يحيث أكدت على العالقة اإل Ghasemaghaei & Calic ,(2020دراسة )

هي استغالل البيانات  نجاحهالضخمة ونجاح اإلبداع، بحيث أن اإلبداع من أهم متطلبات 

  .الضخمة الجديدة إلنشاء وقبول وتنفيذ األفكار الجديدة

: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلبداع المفتوح على H0.3الفرضية الرئيسية الثالثة 
≥ 𝜶)ة ئياإلستراتيجي عند مستوى داللة إحصا االستشراف 𝟎. قطاع الصناعات في  (𝟎𝟓

 الطبية.العالجية واللوازم 

رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية  إلىصائية للفرضية الرئيسية الثالثة توصلت النتائج اإلح

اإلستراتيجي  اًلستشرافالبديلة إذ تبين وجود أثر مباشر ذو دًللة إحصائية لإلبداع المفتوح على 

αعند مستوى دًللة إحصائية ) ≤ ( في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية 0.05

 استشراف أجلويتبين من هذه النتيجة أن الشركات تقوم بتطبيق نموذج اإلبداع المفتوح من 

نه مبني على المجهول بالتالي يحتاج المستقبل أمر في غاية التعقيد أل المستقبل حيث أن استشراف

من خارجها وهذا ما يحققه  أوعية سواء من داخل الشركة لكم هائل من المعرفة واألفكار اإلبدا

اإلستراتيجي. تتفق  باًلستشرافنموذج اإلبداع المفتوح ومن هنا تستطيع هذه الشركات أن تقوم 
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مع هذه النتيجة بحيث أن نموذج اإلبداع  Wiener, Gattringer & Strehl, (2015) ةدراس

 اإلستراتيجي.  اًلستشراف أجليولد األفكار التي تحتاجها الشركة من 

( حيث حققت 3.41له ) الكليةوأوضحت التحليالت أيضًا أن ُبعد اقتران العمليات قيمة الدرجة 

 أعلى مستوى بين أبعاد المتغير الوسيط )اإلبداع المفتوح( وتراوحت درجات فقرات الُبعد

لشركات في ( وتتصنف هذه القيم على أنها ذات درجة متوسطة مما يدل أن ا3.48-3.58)

القطاع المذكور تستخدم اإلبداع المفتوح وتعتبرها جزء من توليد المعرفة بحيث أن المنظمات التي 

 اًلستشرافاإلستراتيجي ألن جوهر  اًلستشرافتطبق نموذج اإلبداع المفتوح تستطيع أن تطبق 

 اإلستراتيجي هو توليد المعرفة.  

: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للبيانات الضخمة على H0.4الفرضية الرئيسية الرابعة 
 ةاإلستراتيجي بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى داللة إحصائي االستشراف

(𝜶 ≤ 𝟎.  في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (𝟎𝟓

رفض هذه الفرضية و قبول الفرضية  إلىصائية للفرضية الرئيسية الرابعة توصلت النتائج اإلح

البديلة إذ تبين وجود أثر غير مباشر )أثر جزئي( ذو دًللة إحصائية حيث تبين أن اإلبداع المفتوح 

اإلستراتيجي عند مستوى دًللة إحصائية  اًلستشرافله دور وسيط في أثر البيانات الضخمة على 

(α ≤ واللوازم الطبية ويتبين من هذه النتيجة أن ( في شركات قطاع الصناعات العالجية 0.05

اإلستراتيجي، حيث  اًلستشرافاإلبداع المفتوح يلعب دور وسيط في العالقة بين البيانات الضخمة و 

 اًلستشرافيجابي بين البيانات الضخمة و إوح يعمل على تفعيل العالقة بشكل أن اإلبداع المفت

زيز ثقافة مشاركة ى إخراج أفكارهم اإلبداعية وتعالشركة عل أفراداإلستراتيجي من خالل تحفيز 

قران إهارات وأفكار جديدة  من ثم على كسب م أجلوبين شركات القطاع األخرى من المعرفة بينهم 

 ةمصادر المعرفة مع بعضها البعض لتوليد اإلبداع في الشركة وتتفق دراس
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Martinez, (2014)  أن اإلبداع المفتوح يساعد المنظمات على توليد  إلىمع النتيجة فتوصلت

شراك شركات ا  األفكار المبنية على البيانات و على توليد  فرادأفكار جديدة من خالل تحفير األ

 واًلستعدادالعوامل المستقبلية  والتماسكار بالتالي كسب مهارات جديدة القطاع األخرى بهذه األف

 لها. 

: ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية H0.4.1يسية الرابعة ئلر من الفرضية ا األولىة الفرعية الفرضي
وجمع المعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى  استكشافلشدة المنافسة على 

≥ 𝛼)دًللة إحصائية   في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (0.05

رفض  إلىمن الفرضية الرئيسية الرابعة  األولىتوصلت النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية 

هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة إذ تبين وجود أثر غير مباشر )أثر جزئي( ذو دًللة إحصائية 

ات ستكشاف وجمع المعلومار وسيط في أثر شدة المنافسة على حيث تبين أن اإلبداع المفتوح له دو 

αعند مستوى دًللة إحصائية ) ≤ ( في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية 0.05

في العالقة بين شدة المنافسة  ويتبين من هذه النتيجة أن اإلبداع المفتوح يلعب دور وسيط

ستكشاف وجمع المعلومات، حيث أن اإلبداع المفتوح يعمل على تفعيل العالقة بشكل ايجابي بين او 

البعدين من خالل تطبيق نموذج اإلبداع المفتوح الذي يسمح لنا بتوليد المعرفة في ظل بيئة شديدة 

للمحافظة على  أكثرستكشاف وجمع معلومات نا يتولد لدى الشركات الحاجة ًلالمنافسة ومن ه

مع هذه النتيجة بحيث أكدت أن اإلبداع  Sun, et al, (2020موقعها التنافسي. اتفقت دراسة )

المعرفة الداخلية والخارجية في  واستخدام اكتسابيساعد على تدفق المعرفة بالتالي على تحديد و 

 بيئة المنافسين. 
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ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية : H0.4.2الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسية الرابعة 
لشدة المنافسة على اختيار المعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة 

≥ 𝛼)إحصائية   في قطاع الصناعات العالجية و اللوازم الطبية. (0.05

رفض  إلىية من الفرضية الرئيسية الرابعة توصلت النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية الثان

هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة إذ تبين وجود أثر غير مباشر )أثر جزئي( ذو دًللة إحصائية 

حيث تبين أن اإلبداع المفتوح له دور وسيط في أثر شدة المنافسة على اختيار المعلومات عند 

αمستوى دًللة إحصائية ) ≤ ويتبين ( في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية 0.05

اختيار ط في العالقة بين شدة المنافسة و من هذه النتيجة أن اإلبداع المفتوح يلعب دور وسي

ل يجابي بين البعدين من خالإوح يعمل على تفعيل العالقة بشكل المعلومات، حيث أن اإلبداع المفت

ح لهم باختيار من ثم السمابالتعبير عن أفكارهم و  فرادح لألالسماتطبيق نموذج اإلبداع المفتوح و 

بالتالي تحافظ المنظمة على الفرص وتجنب التهديدات و  باستغاللالتي لها عالقة المعلومات 

فأوجدت أنه لتحقيق الميزة  Dahlgren & Bergman, (2020تتفق دراسة )و  .موقعها التنافسي

ات المعلومتحديد العوامل التي تحدث تغيير من خالل اختيار تنافسية المستقبلية يجب اختيار و ال

 . ير مزاياها التنافسية المستقبليةتنظيمية مناسبة لتطو  استجاباتطالق إمن ثم التي ولدها اإلبداع و 

ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية : H0.4.3الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسية الرابعة 
لشدة المنافسة على تحليل المعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط عند مستوى دًللة 

≥ 𝛼)إحصائية   اللوازم الطبية.في قطاع الصناعات العالجية و  (0.05

رفض  إلىثة من الفرضية الرئيسية الرابعة توصلت النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية الثال

هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة إذ تبين وجود أثر غير مباشر )أثر جزئي( ذو دًللة إحصائية 

حيث تبين أن اإلبداع المفتوح له دور وسيط في أثر شدة المنافسة على تحليل المعلومات عند 

αمستوى دًللة إحصائية ) ≤ يتبين ( في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية و 0.05
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من هذه النتيجة أن اإلبداع المفتوح يلعب دور وسيط في العالقة بين شدة المنافسة وتحليل 

ن من خالل يجابي بين البعديإوح يعمل على تفعيل العالقة بشكل المعلومات، حيث أن اإلبداع المفت

 شرافاًلستدوات تحليل محددة للمعلومات التي لها عالقة بشدة المنافسة من خالل أاستخدام 

يجابي إن ناحية أن شدة المنافسة هو أمر م Muller, et al, (2018اإلستراتيجي. وتتفق دراسة )

 أدوات لتحليل المعلومات.  استخدامهم يرتبط بمدى قدرة المنظمة على وم

ًل يوجد أثر ذو دًللة إحصائية  :H0.4.4الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسية الرابعة 
لكثافة تكنولوجيا المعلومات على استكشاف وجمع المعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط 

≥ 𝛼)عند مستوى دًللة إحصائية   في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (0.05

هذه  قبول إلىعة من الفرضية الرئيسية الرابعة توصلت النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية الراب

مباشر )أثر جزئي( ذو دًللة  غيروجود أثر  عدم الفرضية البديلة إذ تبين رفضالفرضية و 

دور وسيط في أثر كثافة تكنولوجيا المعلومات على  ليس لهلمفتوح إحصائية حيث تبين أن اإلبداع ا

)استكشاف وجمع المعلومات عند مستوى دًللة إحص αائية  ≤ ( في شركات قطاع 0.05

يلعب دور وسيط ًل الصناعات العالجية واللوازم الطبية ويتبين من هذه النتيجة أن اإلبداع المفتوح 

في العالقة بين كثافة تكنولوجيا المعلومات واستكشاف وجمع المعلومات، حيث أن اإلبداع المفتوح 

البعدين من خالل استخدام وسائل اًلتصال يجابي بين إالعالقة بشكل  يعمل على تفعيلًل 

 ةدراس ختلفوت جراء مسح للبياناتإالتكنولوجيا ب عالشبكات الرابطة وغيرها من انواو 

El kerdini & Hooge, (2013) في والتكنولوجيا أدوات اإلبداع  مع أنه يتوجب استخدام

 . تكشاف وجمع المعلومات المتعلقة بالمستقبلاس
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ًل يوجد أثر ذو دًللة :  H0.4.5الخامسة من الفرضية الرئيسية الرابعةالفرضية الفرعية 
إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار المعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط 

≥ 𝛼)عند مستوى دًللة إحصائية   في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (0.05

رفض  إلىسة من الفرضية الرئيسية الرابعة للفرضية الفرعية الخامتوصلت النتائج اإلحصائية 

هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة إذ تبين وجود أثر غير مباشر )أثر جزئي( ذو دًللة إحصائية 

حيث تبين أن اإلبداع المفتوح له دور وسيط في أثر كثافة تكنولوجيا المعلومات على اختيار 

αلة إحصائية )المعلومات عند مستوى دًل ≤ ( في شركات قطاع الصناعات العالجية 0.05

واللوازم الطبية ويتبين من هذه النتيجة أن اإلبداع المفتوح يلعب دور وسيط في العالقة بين كثافة 

تكنولوجيا المعلومات واختيار المعلومات، حيث أن اإلبداع المفتوح يعمل على تفعيل العالقة بشكل 

خالل استخدام نظم دعم القرار باختيار المعلومات التي لها عالقة ايجابي بين البعدين من 

م نظم مع أن المنظمات  تستخد Muller, et al, (2018اإلستراتيجي وتتفق دراسة ) باًلستشراف

 القرارات اإلستراتيجية.  اتخاذ أجلتيار المعلومات المناسبة من دعم القرار في عملية اخ

ًل يوجد أثر ذو دًللة : H0.4.6الفرضية الفرعية السادسة من الفرضية الرئيسية الرابعة 
إحصائية لكثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل المعلومات بوجود اإلبداع المفتوح متغير وسيط 

≥ 𝛼)عند مستوى دًللة إحصائية   في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. (0.05

رفض  إلىسة من الفرضية الرئيسية الرابعة النتائج اإلحصائية للفرضية الفرعية السادتوصلت 

هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة إذ تبين وجود أثر غير مباشر )أثر جزئي( ذو دًللة إحصائية 

حيث تبين أن اإلبداع المفتوح له دور وسيط في أثر كثافة تكنولوجيا المعلومات على تحليل 

αمات عند مستوى دًللة إحصائية )المعلو  ≤ ( في شركات قطاع الصناعات العالجية 0.05

واللوازم الطبية ويتبين من هذه النتيجة أن اإلبداع المفتوح يلعب دور وسيط في العالقة بين كثافة 

قة بشكل تكنولوجيا المعلومات وتحليل المعلومات، حيث أن اإلبداع المفتوح يعمل على تفعيل العال
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بين البعدين من خالل استخدام البرمجيات وأدوات اإلبداع التي تساعد على تحليل  يجابيإ

 & Galetsi, Kataaliaاإلستراتيجي وتتفق دراسة  باًلستشرافعالقة  المعلومات التي لها

Kumar, (2020)  مع أن استخدام تقنيات ذات دقة في تحليل المعلومات هو الذي يحقق لنا أداء

 أفضل.

 وصيات الترابعًا: 

على جية واللوازم الطبية بناءًا بعد النظر بالقصور الحاصل في شركات قطاع الصناعات العال

 ختبار الفرضيات تقدم الدراسة الحالية التوصيات التالية: اتحليل البيانات و  نتائج

بالبيانات الضخمة في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية لما له  اًلستثمار  -0

 :من خالل المستقبل وتطبيق نموذج اإلبداع المفتوح استشراف من أهمية في

 طريق: عنالبيانات الضخمة  باستخدامتحسين شدة المنافسة  -أ

في شركات قطاع بها  ستثمارواًل وأساليب معالجتها زيادة استغالل البيانات الضخمة -

وتقليل حالة اًلتأكد  ةالديناميكياللوازم الطبية في تطوير القدرات الصناعات العالجية و 

  .البيئي

القرارات طويلة المدى المتعلقة  اتخاذتحسين و عند الموردين قوة المساومة تحديد تعزيز  -

شركات في قوة أصحاب المصالح والتحالفات  أسس المنافسة، المنافس، تباستراتيجيا

 .من خالل استخدام قواعد البيانات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية

 :الضخمة لتعزيز القرارات عن طريقالبيانات ام تكنولوجيا المعلومات في خدستثيف اتك  -ب

في شركات سلسلة اإلمداد اإللكتروني  إدارةوتعزيز تطوير تطبيق تكنولوجيا المعلومات  -

 العالجية واللوازم الطبية.قطاع الصناعات 
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وسائل  استخداموتحسين والتنافسي  اًلصطناعيتطبيقات الذكاء  باستخدام اًلستثمار -

في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية والحاسوب  اًلجتماعيالتواصل 

جراء التغيير اإلستراتيجي بتحليل البيانات دارة البيانات وا   . وا 

اإلستراتيجي لما له أهمية في تجنب الكثير من الخسائر واقتناص الفرص  اًلستشراف تعزيز  -2

 الجديدة من خالل: 

 باستكشاف وجمع المعلومات المتعلقة بالمستقبل عن طريق: أكثر اًلستثمار .أ

المتعلقة بالمستقبل وزيادة تصنيف المعلومات  جمع المعلومات وتوليد األفكار تعزيز  -

علقة بالمستقبل في شركات قطاع الصناعات العالجية المتفي فئات متخصصة  المجمعة

 واللوازم الطبية.

 قطاعتدعيم جمع المعلومات المتعلقة بالفرص واألدلة للتعامل مع التهديدات في شركات  -

 الفرص وتجنب التهديدات. ستغاللًلعات العالجية واللوازم الطبية الصنا

قطاع الصناعات العالجية  تحسين حوارات الفكر وجلسات العصف الذهني في شركات -

ت وتقييم األفكار واللوازم الطبية من خالل تحديد فريق متخصص إلدارة هذه الجلسا

  .منها المولدة

 المعلومات المتعلقة بالمستقبل عن طريق: اختيارتحسين  .ب

واستخدام معايير ًلختيار المعلومات بجودة المعلومات ودقتها وتوصيفها  اًلهتمام -

في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية للتنبؤ ومؤشرات كمية ونوعية 

 . وتقييم المعلومات

عملية اختيار  عتبارباعات العالجية واللوازم الطبية زيادة الوعي في شركات قطاع الصنا -

 . المعلومات جزء مهم من صنع القرار للتأهب للمستقبل
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للمستقبل عن  اًلستعدادتحليل المعلومات المتعلقة بالمستقبل لزيادة  أجلمن  اًلستثمار .ج

 طريق:

ذوي الخبرة والمعرفة بعوامل  فرادمن قبل األزيادة استخدام أساليب متطورة وأدوات دقيقة  -

 في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية لتحليل المعلومات. النجاح الحاسمة 

في شركات قطاع الصناعات  ةالديناميكياستخالص المعارف حول متغيرات البيئة  -

 العالجية واللوازم الطبية من المعلومات. 

اإلستراتيجي من  اًلستشرافبداع المفتوح لما يولد من أفكار ويساعد على نموذج اإل تطبيق  -3

 خالل:

ألفكار على تقبل اجية واللوازم الطبية شركات قطاع الصناعات العال أفرادتحفيز  .أ

 )العمليات الواردة( عن طريق:

بداعية والتحالف مع منظمات القطاع فكار اإلمعرفة واكتساب األتشجيع مبدأ مشاركة ال -

 .ناعات العالجية واللوازم الطبيةاألخرى في شركات قطاع الص

زم زيادة عقد لقاءات مع العاملين في القطاع في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوا -

 الطبية لتطويره. 

 الشركة الداخليين عن طريق: أفراددعم العمليات الصادرة أي أفكار  .ب

معرفتهم  وتحويلارهم المبدعين وامتالك أساليب لتوليد أفك الموظفينتحسين الحفاظ على  -

 صريحة في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية.  إلىمن ضمنية 

المعرفة وتوفير المتطلبات لتطبيق أفكارهم اإلبداعية في  باستكشافتحفيز العاملين  -

 شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. 
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تطوير اقتران العمليات لما له أهمية بإخراج األفكار اإلبداعية من نموذج اإلبداع المفتوح  .ج

 اإلستراتيجي عن طريق: اًلستشرافواستغاللها في 

تعزيز استخدام أدوات دعم المعرفة وتطبيق مبادئ الحوكمة لدعم تبادل المعرفة ودمجها  -

 في شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية.

 أفرادوالتأكد من توافق  قتراناًللوجيا المعلومات لتحقيق عملية زيادة استخدام حلول تكنو  -

 .لوازم الطبية لتوليد اإلبداعفي شركات قطاع الصناعات العالجية وال اًلقتران

موظفين القطاع لتسهيل إجراء دراسات تخص هذا القطاع إلثراء  إلىالوصول  تسهيل -1

 بأبحاث متعلقة بقطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية.المكتبات العربية 

 اإلستراتيجي في منظمات القطاع: اًلستشرافآلية تطبيق  -5

توليد األفكار اإلبداعية من المعرفة الداخلية والخارجية في المنظمة باستخدام البيانات  .أ

 الضخمة المتوفرة لدى المنظمات. 

 ومدى أهميته للمنظمة.اإلستراتيجي  اًلستشرافالمنظمة عن  فرادتقديم شرح أل .ب

اإلستراتيجي من  باًلستشرافاستكشاف وجمع المعلومات ذات العالقة ب فرادقيام األ .ج

 .األفكار اإلبداعية التي تم توليدها من اإلبداع المفتوح

 المستقبل. باستشرافباختبار المعلومات ذات العالقة ذو الخبرة  فرادقيام األ  .د

 استشرافتحليل هذه المعلومات من ثم توظيفها في  أجلاستخدام أدوات ذات جودة من  .ه

 المستقبل. 
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 المستقبلية خامسًا: الدراسات 

 المستقبلية التالية:  الدراساتجراء إاسة أن يتم ح الدر تقتر 

 على تحليل المعلومات المتعلقة بالمستقبل. شدة المنافسةأثر عن  أكثردراسة ال -0

استكشاف وجمع المعلومات ذات  علىفة تكنولوجيا المعلومات كثا أثر عن أكثر دراسةال -2

 . متغير وسيط المفتوحباستخدام اإلبداع العالقة بالمستقبل 

  الحالية بقطاعات أخرى. الثالثة إجراء دراسة بنفس المتغيرات -3

 .األردنإجراء نفس الدراسة بمنظمات خارج  -1

 عن البيانات الضخمة.  أكثردراسات  -5
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 Journal of Information Studies  &Technology .البيانات الضخمة

(JIS&T)، 2108(2 ,)04 

االدارة بالذكاءات "منهج (. 2101، بشرى وابراهيم، إبراهيم خليل )العزاوي صالح، أحمد علي،
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مجلة جامعة كركوك للعلوم اًلدارية  .التنظيمي وفق منظور المرونة اإلستراتيجية

  .011-003 ،(0)8 ،واًلقتصادية

جودة اتخاذ القرار اإلداري وعالقته بالتفكير اإلبداعي لدى المشرفين (. 2104عقيل، ناصر )
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 Doctoral) دور أسلوب العصف الذهني في تحقيق اإلبداع اإلداري (.2108بالل ) ،كرامش
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 (1)الملحق 
 التي أجريت معهم المقابالت الهاتفية المهيكلةشركات القطاع 

جرت الباحثة مقابالت هاتفية مهيكلة مع عدد من الشركات في قطاع الصناعات العالجية أ
ستراتيجي بالمنظمة ومدى ربطها إلا اًلستشرافحيث تمت المناقشة حول تطبيق  ،واللوازم الطبية

مة باستخدام قواعد البيانات والحاجة لوجود بداع بالمنظإلمع قواعد البيانات وكيف يتم تطبيق ا
بعملية  هوربطاًلستراتيجي  اًلستشرافستراتيجي وقد تبين للباحثة وجود فجوة بتطبيق إلا اًلستشراف

بداع بالمنظمة بحيث إلتطبيق عملية ا أجلفكار من أبداع ومدى استخدام قواعد البيانات بتوليد إلا
ستراتيجي بحيث إلا اًلستشراففكار وًل تطبق عملية أن الشركات ًل تستغل قواعد البيانات بتوليد أ

 يكون على المدى القصير.  باًلستشرافن قامت ا  تعتمد على مجارية المخاطر بعد حدوثها و 

 سماء الشركات التي اجريت الباحثة المقابلة معهم:أوفيما يلي 

 ية األردنشركة الدار  -0
 .الطبية استيراد اللوازمركة: تخصص الش

 .منتجاتها: اللوازم الطبية
 .المعدات: تتولى عملية استيراد اللوازم الطبية وتوزيعها على المستشفيات
 .اجريت المقابلة مع السيد محمود الكناني: صاحب الشركة ومديرها العام

 .04/5/2121دقيقة يوم السبت  20لمدة  5:15الساعة 
 

 مستودع البترا لمواد الطبية  -2
 .الطبية األجهزةوالمستلزمات و  األدويةتخصص الشركة: استيراد 

 .الطبية األدويةمنتجاتها: 
 .ومستلزمات طبية أدويةراد المعدات: استي

 .صاحب مستودع البترا ادي الصنارة:اجريت المقابلة مع السيد ف
 .20/5/2121دقيقة يوم الخميس  05لمدة  1:12الساعة 

 /http://www.petradrugstore.comالموقع اًللكتروني: 
 

 شركة المنحنى للوازم الطبية  -3
 .الشركة: استيراد المعدات الخفيفة والمستلزمات والمستهلكات الصيدًلنية والطبية تخصص

 .منتجاتها: المعدات الخفيفة والمستلزمات والمستهلكات الصيدًلنية والطبية

http://www.petradrugstore.com/
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المعدات: استيراد وبيع المعدات الخفيفة والمستلزمات والمستهلكات الصيدًلنية والطبية 
 .بالجملة

 .صاحب مستودع البترا لسيد فادي الصنارة:اجريت المقابلة مع ا
 .20/5/2121دقيقة يوم الخميس  05لمدة  1:12الساعة 

https://kinz.jo/search/get- الموقع اًللكتروني
-dGzm_Iodrecord?id=JgRSUiOWzSeFuB

RpX32K8_8oDFQo8rmBRc%3D 

 

  

https://kinz.jo/search/get-record?id=JgRSUiOWzSeFuBdGzm_Iod-RpX32K8_8oDFQo8rmBRc%3D
https://kinz.jo/search/get-record?id=JgRSUiOWzSeFuBdGzm_Iod-RpX32K8_8oDFQo8rmBRc%3D
https://kinz.jo/search/get-record?id=JgRSUiOWzSeFuBdGzm_Iod-RpX32K8_8oDFQo8rmBRc%3D
https://kinz.jo/search/get-record?id=JgRSUiOWzSeFuBdGzm_Iod-RpX32K8_8oDFQo8rmBRc%3D
https://kinz.jo/search/get-record?id=JgRSUiOWzSeFuBdGzm_Iod-RpX32K8_8oDFQo8rmBRc%3D
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 (2)الملحق 
 أسئلة المقابلة ونتائجها

رقم 
 المالحظات الجواب مضمون السؤال السؤال

0 
هل لديكم ممارسات وتطبيقات 

 المستقبل؟ ًلستشراف

نعم على المدى القصير بحيث ًل 
بالمعنى الحقيقي  استشرافيمثل 

 األجل. للمستقبل طويل 

وتعتمد  المستشفيات قليلألن عدد 
يتم  العالجية،على السياحة  كثرباأل

أن هناك  استشعارتطبيق التنبؤ عند 
 ISOال  وألن معاييرتغيير بالبيئة 

تتطلب إدارة المخاطر بالتالي يتوجب 
على الشركات أن تتصدى الشركة 

  .ألي جديد

2 

هل هناك حاجة ضرورية 
 اًلستشرافلممارسة 

اإلستراتيجي خاصة بعد جائحة 
 كورونا؟

بعضهم أدرك وجوب تطبيقه بعد 
الجائحة والبعض األخر يرى أن 

 كافي. استشرافما يتم تطبيقه من 

تجارة عمان  تم إجراء اجتماع بغرفة
كان صلب الموضوع أن اللوازم 

الطبية ًل يوجد لديها تاريخ صالحية 
بالتالي يتوجب توفيرها بكميات كبيرة 

 .الحجم

3 

هل لديكم قواعد بيانات متعددة 
وهل تم استخدام هذه  ومتنوعة؟

 استشرافالقواعد في 
 المستقبل؟

 نعم يوجد قواعد بيانات.

البيئة  ةلمجارابعضهم يستخدمها فقط 
والبعض يوجهها حسب التخصصات 
حيث كل قسم يستخدم القواعد حسب 

 عمله وتستخدم بعملية التنبؤ.

1 

مسجلة؟ هل لديكم إبداعات 
وكيف تتم عملية اإلبداع هل 
فقط من داخل الشركة أم يتم 
إشراك أصحاب المصالح فيها 

 ؟

 ًل لم تسجل أي شركة إبداعات. 
تتم من خالل إعطاء ثقة 

توليد أفكار  أجلللموظفين من 
إبداعية بعضهم يقوم باجتماع كل 

أسبوع لرصد أفكار الموظفين 
بعمل اجتماع سنوي  واألخرى تقوم

 عمليات اإلبداع. لأجمن 

أصحاب المصالح يتم إشراكهم في 
بعض القرارات والتجديدات وعملية 

 بشكل محدود.  التطوير ولكن

5 
من عالقة  اًلستفادةهل تم 

البيانات مع اإلبداع في 
 استشراف المستقبل؟

وهناك حاجة  جًدا،بشكل محدود 
كبيرة لتفعيل استخدام البيانات 

المتاحة في التعامل مع المستقبل 
 وعملية اإلبداع. 

يتم استخدام البيانات لتكميل العمليات 
بالمنظمة بحيث ًل يتم ربط عالقة 

 واستشراف المستقبلالبيانات باإلبداع 
 بشكل مباشر.
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 (3)الملحق 
 اإلستبانةجدول مصادر متغيرات الدراسة وأبعاد 

 المصادر المتغيرات
 

 (Big dataالبيانات الضخمة ) المستقل: المتغير
 

 ويشمل المتغيرات المستقلة الفرعية اآلتية:
 (highly competitive) شدة المنافسة -
 (IT-intensiveتكنولوجيا المعلومات ) كثافة -

 
- Gupta, S., Modgil, S., & Gunasekaran, A. 

(2020). Big data in lean six sigma: a review 
and further research directions. International 
Journal of Production Research, 58(3), 947-
969. 

- Bag, S., Wood, L. C., Xu, L., Dhamija, P., & 
Kayikci, Y. (2020). Big data analytics as an 
operational excellence approach to enhance 
sustainable supply chain 
performance. Resources, Conservation and 
Recycling, 153, 104559. 

- Müller, O., Fay, M., & vom Brocke, J. (2018). 
The effect of big data and analytics on firm 
performance: An econometric analysis 
considering industry characteristics. Journal 
of Management Information Systems, 35 (2), 
488-509. 

صالح، أحمد علي   والعزاوي، بشرى وابراهيم، إبراهيم خليل،   -
"منهج التميز االستراتيجي االدارة بالذكاءات (. 2101)
 ، عّمان.التوزيعدار وائل للنشر و ، االجتماعي للمنظماتو 

 
االستراتجية منهج (. 2105الدين، يعقوب عادل، ) ناصر -

" التفكير االستراتيجي /التخطيط  الممارسات المتكاملة
منشورات جامعة الشرق ، االستراتيجي/االدارة االستراتجية "

 ، عّمان.األوسط
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 المصادر المتغيرات
 اإلستراتيجي االستشراف المتغير التابع:

(strategic foresight ) 
 ويشمل المتغيرات التابعة الفرعية اآلتية:

 Explorationالمعلومات ) استكشاف وجمع -
&information gathering ) 

 informationاختيار المعلومات ) -
selection ) 

 informationتحليل المعلومات ) -
analysis) 

- Greenblott, J. M., O’Farrell, T., Olson, R., & 
Burchard, B. (2019). Strategic foresight in 
the federal government: a survey of 
methods, resources, and institutional 
arrangements. World futures review, 11(3), 
245-266. 

- Bag, S., Wood, L. C., Xu, L., Dhamija, P., & 
Kayikci, Y. (2020). Big data analytics as an 
operational excellence approach to enhance 
sustainable supply chain 
performance. Resources, Conservation and 
Recycling, 153, 104559 

- El Kerdini, S., & Hooge, S. (2013, June). Can 
strategic foresight and creativity tools be 
combined? Structuring a conceptual 
framework for collective exploration of the 
unknown. 

- (. 2105انسام حسوني حربي. ) د سماح مؤيد محمود & -
 - تأثير الوضوح االستراتيجي في تعزيز االستشراف

مجلة  دراسة استطالعية في وزارة التخطيط.-المستقبلي
 .54-85(, 008, )اًلدارة واًلقتصاد

العصف الذهني في  أسلوبدور  (.2108كرامش, & بالل. ) -
 .(Doctoral dissertation) تحقيق اإلبداع اإلداري

(. جودة اتخاذ القرار اإلداري 2104خليل ناصر. ) عقيل -
وعالقته بالتفكير اإلبداعي لدى المشرفين التربويين 

مجلة جامعة . االختصاصين في مديرية تربية بابل
 , 45424 ,(1)-467بابل
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 المصادر المتغيرات
 openاإلبداع المفتوح )سيط: المتغير الو 

innovation)  
 

 اآلتية:ويشمل المتغيرات الوسيطة الفرعية 
 ( Inbound processالعمليات الواردة ) -
 (Outbound Process) الصادرة  العمليات -
 (Coupled processالعمليات ) إقتران -

-  Natalicchio, A., Ardito, L., Savino, T., & Albino, 
V. (2017). Managing knowledge assets for 
open innovation: a systematic literature 
review. Journal of Knowledge Management. 

- Bag, S., Wood, L. C., Xu, L., Dhamija, P., & 
Kayikci, Y. (2020). Big data analytics as an 
operational excellence approach to enhance 
sustainable supply chain 
performance. Resources, Conservation and 
Recycling, 153, 104559 

- Carlsson, S., Corvello, V., Schroll, A., & Mild, 
A. (2011). Open innovation modes and the 
role of internal R&D. European Journal of 
Innovation Management. 

- Wheelen , L. ,Hunger ,J. , Hoffman , N. & 
Bamford, E. (2018) . strategic management 
and business policy “ Glibalization, 
innovation and sustainability  
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 (4)الملحق 
  قائمة بأسماء السادة محكمي اإلستبانة

 الجامعة الرتبة االسم الرقم
  جامعة البلقاء التطبيقية  أستاذ دكتور أكثم الصرايرةد  أ. 0
 جامعة عمان العربية دكتورأستاذ  بالل برهمد  أ. 2
 يةاألردنالجامعة  أستاذ دكتور محمد النعيميد  أ. 3
 جامعة آل البيت أستاذ دكتور سالم العوند  أ. 1
 جامعة مؤتة أستاذ دكتور علي العضايلةد  أ. 5
 األوسطجامعة الشرق  أستاذ مشارك حمد الحموزأد.  4
 األوسطجامعة الشرق  أستاذ مشارك حمد طبيةأد.  8
 يةاألردنالجامعة  أستاذ مشارك عبد الحكيم خورشيدةد.  8
 األوسطجامعة الشرق  أستاذ مشارك عبد اهلل البطاينةد.  5

 .رتبت أسماء السادة المحكمين على أساس الرتبة العلمية ومن ثم الحرف األبجدي
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 (5)الملحق 
 اإلستبانة

 
   السادة اًلفاضل،

 ورحمة اهلل وبركاته ،،،،السالم عليكم 

اإلستراتيجي : اإلبداع المفتوح متغير  االستشراف" أثر البيانات الضخمة على تقوم الباحثة بدراسة بعنوان
 "وسيط دراسة ميدانية في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عمان 

 

  األردنمن  الدور الفاعل الذي تلعبه شركات الصناعات العالجية واللوازم الطبية في  انطالقا
على المستوى اًلجتماعي واًلقتصادي والتكنولوجي والدولي تحديًدا في ظل ظروف جائحة كورونا 

(COVIDE الحاصلة ومن )المساهمة في تعزيز دورها اإليجابي وتطوير سمعتها وتوسيع  أجل
هذه الدراسة  جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال تعد  أنتشارها  . 

، ولكون الموضوع يطبق في شركاتكم  وأنتم المعنيين به مباشرة لذلك   األوسطمن جامعة الشرق 
 فأنتم أفضل من يدلي برأيه في هذا المجال  ومن هذا المنطلق اتوجه اليكم باإلستبانة المرافقة  أرجو 

 مع رأيكفي المربع الذي يتفق  ((√قراءتها  بدقة ومن ثم اإلجابة عن فقراتها  وذلك بوضع إشارة 
 والمقابل لكل فقرة. 

وفي الوقت الذي اتقدم لكم به بالشكر لتعاونكم معي ، أود  أعالمكم بأن المعلومات الواردة  
في اإلستبانة ستستخدم  ألغراض البحث العلمي حصرًا وسيتم التعامل معها بسرية تامة، من دون 

 ان يطلع عليها أحد. 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

  جيهان علي الشرايعة: ةالباحث                   أحمد علي صالح  دأ.إشراف : 
 0202/يلولأ

 



 ( والوظيفية الديموغرافية)اواًل: المعلومات 

 ( في المكان المناسب:xيرجى اختيار اإلجابة المناسبة عن طريق وضع إشارة )

 النوع االجتماعي:    -1

 أنثى                      ذكر    

 

 العمر -0

 سنه 35أقل من  -31من                                       فأقل سنه 31 

 سنه 45أقل من -41من                           سنه 41أقل من  -35من  
 أكثرسنه ف 45

 

 المستوى التعليمي -3

 دبلوم مجتمع  أوثانوية عامة 

 دبلوم عال    بكالوريوس

 دكتوراه                         ماجستير           

 

 طبيعة العمل  -4

 نائب مدير عام                                      مدير عام 

  وحدة قسم                   مدير مدير

 

 سنوات الخبرة -5

 سنوات 11 - 5سنوات فأقل                                  من  5 

 أكثرسنة ف 15سنة                                  15 - 11من  
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  الفقرات
 أتفق
 تماماً 

 أتفق
 أتفق

 حد إلى
 ما

 أتفق َل
 أتفق َل

 تماماً 

5 4 3 2 1 

 : (Big Dataالبيانات الضخمة ) اوًًل:

      قوى المنافسين .أ تمتلك شركتنا قواعد بيانات تساعد في  تحديد .1

      البيانات بأساليب  حديثة  . شركتناتعالج   .2

القرارات المتعلقة بتحديد  خاذتباعلى البيانات شركتنا تعتمد  .3
 ستراتيجيات التنافسية  .اإل

     

      تستخدم شركتنا البيانات ألغراض تطوير القدرات الديناميكية. .4

      تستخدم شركتنا البيانات في تحليل  القوة الشرائية . .5

شركتنا من قواعد البيانات بتحديد قوة المساومة عند الموردين تستفيد . 6
. 

     

 باستخدامتتخذ شركتنا القرارات المتعلقة بقوة أصحاب المصالح  .7
 قواعد البيانات .

     

على  قواعد البيانات  عتمادباًل تقلل شركتنا حاًلت الالتأكد البيئي. 8
 التي تمتلكها .

     

      التنافس من قواعد البيانات. تحدد شركتنا أسس. 9

بين  البيانات لتحديد قوة التحالفاتتستخدم شركتنا قواعد   .10
 المنافسين.

     

      انات .يفي جمع الب  اًلجتماعيوسائل التواصل شركتنا  تستخدم. 11

      تحلل شركتنا البيانات باستخدام  تطبيقات  الذكاء التنافسي.. 12

للقيام   االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا تقنياتشركتنا باستخدام تقوم . 13
 بالتغيير اًلستراتيجي.

     

      تهتم شركتنا بإدارة عالقات الزبائن . .14

      لكترونيًا .إ تدير شركتنا  سلسلة اإلمداد. 15

      ت.رافي اتخاذ القرا اًلصطناعيتعتمد شركتنا تطبيقات الذكاء . 16

      ئل.في تقييم البدا (MRP)تستخدم شركتنا نظام تخطيط الموارد . 17

      تتوسع  شركتنا باستخدام اإلنترنت لتطوير خدماتها.. 18

      زيادة الربجية . أجلتستخدم شركتنا نظم دعم القرارات من . 19

      تستثمر شركتنا البرمجيات في إدارة المعرفة .. 00
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 الفقرات

 أتفق
 تماماً 

 أتفق
 أتفق

 حد إلى
 ما

 أتفق َل
 أتفق َل

 تماماً 

5 4 3 2 1 

 (:Strategic Foresightاإلستراتيجي ) االستشراف :ثانيــا 

      تقوم شركتنا بتوليد األفكار المتعلقة بالتوجهات المستقبلية .. 21

تكثف شركتنا من جمع المعلومات المتعلقة بالفرص التي تم التنبؤ . 22
 بها.  

     

التهديـدات التـي ممكـن  تجمع  شركتنا المزيد من األدلة للتعامل مـع . 23
 .ن تحدث أ

     

      تعيد شركتنا تصنيف المعلومات المجمعة في فئات متخصصة.. 24

      توليدها من جلسات العصف الذهني .تُقيم شركتنا األفكار التي تم . 25

      . تمتلك شركتنا فريق متخصص إلدارة جلسات العصف الذهني. 26

      تحدد شركتنا معايير ًلختيار المعلومات .. 27

      .تستخدم شركتنا مؤشرات كمية في تقييم المعلومات . 28

      .للتنبؤتدعم شركتنا اختيار المعلومات عالية الدقة . 29

      .تعتمد شركتنا مؤشرات نوعية في تقييم المعلومات. 30

      . تهتم شركتنا في توصيف المعلومات التي تقترن بأدلة. 31

      .تحرص شركتنا على جودة اختيار المعلومات . 32

تعتبر شركتنا اختيار المعلومات جزء مهم من صنع القرار للتأهب . 33
 .للمستقبل 

     

تحليل المعلومات  باختيار األشخاص ذوي الخبرة  شركتناتطور . 34
 .)CSF(بعوامل النجاح الحرجة 

     

تمنح شركتنا حرية كافية للموظفين في التعامل مع المعلومات . 35
 لتحويلها لمعرفة مفيدة .

     

      تستخدم شركتنا أدوات دقيقة لتحليل المعلومات .. 36

شركتنا من المعلومات  معارف  حول المتغيرات البيئية تستخلص . 37
 المستقبلية.

     

      تستخدم شركتنا أساليب متطورة  بتحليل المعلومات .. 38
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 الفقرات

 أتفق
 تماماً 

 أتفق
 أتفق

 حد إلى
 ما

 أتفق َل
 أتفق َل

 تماماً 

5 4 3 2 1 

 (:Open Innovationاإلبداع المفتوح ) :ثالثــا 

 

      تستقطب شركتنا الطاقات الموهوبة .. 39

      المشاريع المشتركة . أسلوبتشجع شركتنا العمل ب. 40

      تشجع شركتنا  مبدأ مشاركة المعرفة مع العاملين في القطاع .. 41

تحرص شركتنا على اكتساب األفكار اإلبداعية  من البيئة . 42
 الخارجية.

     

للحصول على مصادر  الشركات اًلخرىتتحالف شركتنا مع . 43
 خارجية من المعرفة .

     

      تعقد شركتنا لقاءات مستمرة مع العاملين في القطاع لتطويره.. 44

      .فرادتمتلك شركتنا أساليب لتوليد األفكار اإلبداعية لدى األ. 45

      .تحفز شركتنا العاملين فيها إلستكشاف المعرفة. 46

      شركتنا متطلبات تطبيق األفكار اإلبداعية.توفر . 47

      حتفاظ بالموظفين المبدعين.تحرص شركتنا على اًل. 48

      تمتلك  شركتنا تقنيات لتحويل  المعرفة الضمنية لمعرفة صريحة.. 49

 ساليب حل المشكالت .تدعم شركتنا أ. 50
     

      .تعزز شركتنا ثقافة مشاركة المعرفة . 51

مصادر (  تعمل شركتنا على نقل المعرفة بين أطراف اًلقتران. 52
 وفقًا لسلسة تدفق واضحة  .  )المعرفة الداخلية و الخارجية

     

تطبق شركتنا مبادئ الحوكمة لتنظيم دمج المعرفة في الصناعات . 53
 العالجية.

     

  قتراناًللتحقيق عملية تستخدم شركتنا حلول تكنولوجيا المعلومات .54

 . )مصادر المعرفة الداخلية و الخارجية( 

     

قتران بين أطراف اًل تستخدم شركتنا أدوات دعم تبادل المعرفة. 55
 .)مصادر المعرفة الداخلية و الخارجية(

     

الداخلين و الخارجين لتوليد  فرادتتأكد شركتنا من التوافق بين األ. 56
 قتران في اإلبداع .اًل
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 (5)الملحق 
 الثالثة متغيراتللالصدق العاملي اإلستكشافي 

  ( Big Dataالبيانات الضخمة ) صدق التحليل العاملي االستكشافي للمتغير المستقل: .أ

( البيانات الضخمةشبع )التحميل( لفقرات العوامل الممثلة للمتغير المستقل )تقيم ال يعرض جدولال 
 (Varimaxللمحاور )والناتجه من خالل التدوير المتعامد 

رمز  الرقم
 الفقرة الفقرة

 قيم التشبع على العوامل
شدة 
ةالمنافس  

يا كثافة تكنولوج
 المعلومات

1 x1.1 . 668.  تمتلك شركتنا قواعد بيانات تساعد في  تحديد القائد بالصناعة 
2 x1.2   البيانات بأساليب  متطورة  . شركتناتعالج   .706 

3 x1.3  راتيجيات التنافسية على البيانات باتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد اًلستشركتنا تعتمد
 782.  المالئمة  

4 x1.4 .801.  تستخدم شركتنا البيانات ألغراض تطوير القدرات الديناميكية 
5 x1.5 . 765.  تستخدم شركتنا البيانات في تحليل  القوة الشرائية 
5 x1.6  قواعد البيانات بتحديد قوة المساومة عند الموردينتستفيد شركتنا من .   .722 
. x1.7  البيانات . قواعد باستخدامتتخذ شركتنا القرارات المتعلقة بقوة أصحاب المصالح   .636 
8 x1.8 تي تمتلكها تقلل شركتنا حاًلت الالتأكد البيئي باًلعتماد على  قواعد البيانات ال   .591 
9 x1.9 أسس التنافس من قواعد البيانات. تحدد شركتنا   .675 
10 x1.10 ين.تستخدم شركتنا قواعد البيانات بتحديد قوة التحالفات بين المنافس   .645 
11 x2.1 انات  .يفي إدارة الب  اًلجتماعيوسائل التواصل شركتنا  تستخدم  .710  
12 x2.2  التنافسي .تحلل شركتنا البيانات باستخدام  تطبيقات  الذكاء  .736  
13 x2.3 .678. تقوم  شركتنا باستخدام الحاسوب  للقيام بالتغيير اًلستراتيجي  
14 x2.4 . 543. تهتم شركتنا بإدارة عالقات الزبائن  
15 x2.5 . 713. تدير شركتنا  سلسلة اإلمداد إلكترونيًا  
16 x2.6  في اتخاذ القرارات. اًلصطناعيتعتمد شركتنا تطبيقات الذكاء  .800  
17 x2.7  تستخدم شركتنا نظام تخطيط الموارد(MRP) في تقييم البدائل.   .801  
18 x2.8 . 744. تتوسع  شركتنا باستخدام اإلنترنت لتطوير خدماتها  
19 x2.9  زيادة الربجية . أجلتستخدم شركتنا نظم دعم القرارات من  .677  
20 x2.10  البرمجيات في إدارة المعرفة .تستثمر شركتنا  .745  

 6.112 5.546 القيم الذاتية )العينية(
 30.560 32.731  التباين المفسر

 KMO 1.551 التباين المفسر
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 اإلستراتيجي االستشرافصدق التحليل العاملي االستكشافي للمتغير التابع:  .ب
(Strategic Foresight) 

اإلستراتيجي(  االستشرافلفقرات العوامل الممثلة للمتغير التابع )شبع )التحميل( تقيم اليعرض جدول ال
 (Varimaxوالناتجه من خالل التدوير المتعامد للمحاور )

 

رمز  الرقم
 الفقرة الفقرة

 قيم التشبع على العوامل
استكشاف وجمع 

 المعلومات
اختيار 
 المعلومات

تحليل 
 المعلومات

1 y1.1  782. المتعلقة بالتوجهات المستقبلية .تقوم شركتنا بتوليد األفكار     
2 y1.2   .741. تكثف شركتنا من جمع المعلومات المتعلقة بالفرص التي تم التنبؤ بها     

3 y1.3  تجمع  شركتنا المزيد من األدلة للتعامل مع  التهديدات التي ممكن أن
 تحدث

.802     

4 y1.4  777. في فئات متخصصة.تعيد شركتنا تصنيف المعلومات المجمعة     
5 y1.5 . 809. تُقيم شركتنا األفكار التي تم توليدها من حوارات الفكر     
5 y1.6 812. . تمتلك شركتنا فريق متخصص إلدارة جلسات العصف الذهني     
. y2.1 . 764.   تحدد شركتنا معايير ًلختيار المعلومات   
8 y2.2  741.   .تستخدم شركتنا مؤشرات كمية في تقييم المعلومات   
9 y2.3 753.   .تدعم شركتنا اختيار المعلومات عالية الدقة للتنبؤ   
10 y2.4 782.    .تعتمد شركتنا مؤشرات نوعية في تقييم المعلومات   
11 y2.5 683.   . تهتم شركتنا في توصيف المعلومات التي تقترن بأدلة   
12 y2.6  670.   .تحرص شركتنا على جودة اختيار المعلومات   

13 y2.7  تعتبر شركتنا اختيار المعلومات جزء مهم من صنع القرار للتأهب للمستقبل
. 

  .662   

14 y3.1  تحليل المعلومات  باختيار األشخاص ذوي الخبرة بعوامل  شركتناتطور
 النجاح الحاسمة

    .767 

15 y3.2  تمنح شركتنا حرية كافية للموظفين في التعامل مع المعلومات لتحويلها
 لمعرفة مفيدة . 

    .770 

16 y3.3 . 699.     تستخدم شركتنا أدوات دقيقة لتحليل المعلومات 

17 y3.4  تستخلص شركتنا من المعلومات معارف  حول المتغيرات البيئية المستقبلية
. 

    .824 

18 y3.5  826.     شركتنا أساليب متطورة  بتحليل المعلومات .تستخدم 
 3.637 4.208 4.278 القيم الذاتية )العينية(

 20.208 23.377 23.765  التباين المفسر
 KMO 0.910 التباين المفسر
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 صدق التحليل العاملي االستكشافي للمتغير الوسيط: اإلبداع المفتوح .ج
(Open Innovation ) 

شبع )التحميل( لفقرات العوامل الممثلة للمتغير الوسيط )اإلبداع المفتوح( والناتجه تقيم ال يعرضجدول ال
 (Varimaxمن خالل التدوير المتعامد للمحاور )

 الرقم
رمز 
 الفقرة الفقرة

 قيم التشبع على العوامل
العمليات 

 الواردة
العمليات 
 الصادرة

اقتران 
 العمليات

1 m1.1  . 660.  تستقطب شركتنا الطاقات الموهوبة  
2 m1.2 779.  المشاريع المشتركة . أسلوبتشجع شركتنا العمل ب  
3 m1.3 . 779.  تشجع شركتنا على مبدأ مشاركة المعرفة مع العاملين في القطاع  
4 m1.4 .796.  تحرص شركتنا على اكتساب األفكار اإلبداعية  من البيئة الخارجية  
5 m1.5 775.  ول على مصادر خارجية من المعرفة تتحالف شركتنا مع المنظمات اًلخرى للحص  
5 m1.6 .799.  تعقد شركتنا لقاءات مستمرة مع العاملين في القطاع لتطويره  
. m2.1 808. .فرادتمتلك شركتنا أساليب لتوليد األفكار لدى األ   
8 m2.2  . 797. تحفز شركتنا العاملين فيها ًلستكشاف المعرفة   
9 m2.3 .845. توفر شركتنا متطلبات تطبيق األفكار اإلبداعية   
10 m2.4 .797. تحرص شركتنا على اًلحتفاظ بالموظفين المبدعين   
11 m2.5 .806. تمتلك  شركتنا تقنيات لتحويل  المعرفة الضمنية لمعرفة صريحة   
12 m2.6 . 779. تدعم شركتنا أساليب حل المشكالت   

13 m3.2   تعمل شركتنا على نقل المعرفة بين أطراف اًلقتران وفقًا لسلسة تدفق واضحة
 786.   بالمعرفة بين طرفي المعرفة .

14 m3.3 . 784.   تطبق شركتنا مبادئ الحوكمة لتنظيم دمج المعرفة في الصناعات العالجية 
15 m3.4 . 824.     تستخدم شركتنا حلول تكنولوجيا المعلومات لتحقيق عملية اًلقتران 
16 m3.5  . 831.   تستخدم شركتنا أدوات دعم تبادل المعرفة بين أطراف اًلقتران 

17 m3.6 الداخلين و الخارجين لتوليد اًلقتران في  فرادتتأكد شركتنا من التوافق بين األ
 785.   اإلبداع .

 3.774 3.992 4.413 الذاتية )العينية(القيم 
 22.198 23.484 25.961  التباين المفسر
 KMO 0.916 التباين المفسر
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 (.)الملحق 
  الثالثة )المستقل، التابع، الوسيط( متغيراتالالصدق البنائي التقاربي باألسلوب التوكيدي لفقرات 

 البيانات الضخمةالتوكيدي لفقرات المتغير الملستقل  لسلو الصدق البنائي التقاربي باأل .أ

(Big Data ) 

يعرض الجدول  قيم الشبع )التحميل( لفقرات العوامل الممثلة للمتغير المستقل )البيانات الضخمة( 
 التحليل العاملي التوكيدي أسلوبوالناتجه ب

رمز  الرقم
 الفقرة الفقرة

لقيم التشبع على العوام  
شدة 
ةالمنافس  

وجيا كثافة تكنول
 المعلومات

1 x1.1 تمتلك شركتنا قواعد بيانات تساعد في  تحديد القائد بالصناعة .  0.645  
2 x1.2   البيانات بأساليب  متطورة  . شركتناتعالج  0.780  

3 x1.3  ًلستراتيجيات على البيانات باتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد اشركتنا تعتمد
  0.756 التنافسية المالئمة  

4 x1.4 .0.867 تستخدم شركتنا البيانات ألغراض تطوير القدرات الديناميكية  
5 x1.5 . 0.838 تستخدم شركتنا البيانات في تحليل  القوة الشرائية  
5 x1.6  ردين .البيانات بتحديد قوة المساومة عند المو تستفيد شركتنا من قواعد  0.818  
. x1.7  واعد البياناتق باستخدامتتخذ شركتنا القرارات المتعلقة بقوة أصحاب المصالح.  0.800  
8 x1.8 ات التي تمتلكها تقلل شركتنا حاًلت الالتأكد البيئي باًلعتماد على  قواعد البيان  0.802  
9 x1.9 التنافس من قواعد البيانات. تحدد شركتنا أسس  0.764  
10 x1.10 افسين.تستخدم شركتنا قواعد البيانات بتحديد قوة التحالفات بين المن  0.793  
11 x2.1 انات  .يفي إدارة الب  اًلجتماعيوسائل التواصل شركتنا  تستخدم   0.729 
12 x2.2  التنافسي .تحلل شركتنا البيانات باستخدام  تطبيقات  الذكاء   0.827 
13 x2.3 ي.تقوم  شركتنا باستخدام الحاسوب  للقيام بالتغيير اًلستراتيج   0.792 
14 x2.4 . 0.727  تهتم شركتنا بإدارة عالقات الزبائن 
15 x2.5 . 0.769  تدير شركتنا  سلسلة اإلمداد إلكترونيًا 
16 x2.6  في اتخاذ القرارات. اًلصطناعيتعتمد شركتنا تطبيقات الذكاء   0.792 
17 x2.7  تستخدم شركتنا نظام تخطيط الموارد(MRP) في تقييم البدائل.    0.826 
18 x2.8 . 0.827  تتوسع  شركتنا باستخدام اإلنترنت لتطوير خدماتها 
19 x2.9  زيادة الربجية . أجلتستخدم شركتنا نظم دعم القرارات من   0.800 
20 x2.10  شركتنا البرمجيات في إدارة المعرفة .تستثمر   0.830 
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 اإلستراتيجي  اَلستشرافصدق التحليل العاملي اَلستكشافي للمتغير التابع:   .ب

(Strategic Foresight)  

اإلستراتيجي(  االستشرافقيم الشبع )التحميل( لفقرات العوامل الممثلة للمتغير التابع ) يعرض الجدول
 التحليل العاملي التوكيدي أسلوبوالناتجه ب

رمز  الرقم
 الفقرة الفقرة

 قيم التشبع على العوامل
استكشاف وجمع 

 المعلومات
اختيار 
 المعلومات

تحليل 
 المعلومات

1 y1.1 .0.803 تقوم شركتنا بتوليد األفكار المتعلقة بالتوجهات المستقبلية   

2 y1.2  تكثف شركتنا من جمع المعلومات المتعلقة بالفرص التي تم التنبؤ
   0.822 بها.  

3 y1.3  تجمع  شركتنا المزيد من األدلة للتعامل مع  التهديدات التي ممكن
   0.858 .أن تحدث

4 y1.4 .0.821 تعيد شركتنا تصنيف المعلومات المجمعة في فئات متخصصة   
5 y1.5  0.833 األفكار التي تم توليدها من حوارات الفكر.تُقيم شركتنا   
5 y1.6 0.844  تمتلك شركتنا فريق متخصص إلدارة جلسات العصف الذهني   
. y2.1 .0.745  تحدد شركتنا معايير ًلختيار المعلومات  
8 y2.2 0.763  .تستخدم شركتنا مؤشرات كمية في تقييم المعلومات  
9 y2.3  0.775  .اختيار المعلومات عالية الدقة للتنبؤتدعم شركتنا  
10 y2.4 0.809  .تعتمد شركتنا مؤشرات نوعية في تقييم المعلومات  
11 y2.5 0.774   تهتم شركتنا في توصيف المعلومات التي تقترن بأدلة  
12 y2.6 0.748  .تحرص شركتنا على جودة اختيار المعلومات  

13 y2.7  اختيار المعلومات جزء مهم من صنع القرار للتأهب تعتبر شركتنا
  0.711  .للمستقبل

14 y3.1  تحليل المعلومات  باختيار األشخاص ذوي الخبرة  شركتناتطور
 0.840   بعوامل النجاح الحاسمة

15 y3.2  تمنح شركتنا حرية كافية للموظفين في التعامل مع المعلومات
 0.893   لتحويلها لمعرفة مفيدة. 

16 y3.3 .0.866   تستخدم شركتنا أدوات دقيقة لتحليل المعلومات 

17 y3.4  تستخلص شركتنا من المعلومات معارف  حول المتغيرات البيئية
 0.888   المستقبلية.

18 y3.5 .0.902   تستخدم شركتنا أساليب متطورة  بتحليل المعلومات 
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 الوسيط: اإلبداع المفتوحصدق التحليل العاملي اَلستكشافي للمتغير  .ج

(Open Innovation) 

قيم الشبع )التحميل( لفقرات العوامل الممثلة للمتغير الوسيط )اإلبداع المفتوح( والناتجه  يعرض الجدول
 من خالل التحليل العاملي التوكيدي

رمز  الرقم
 الفقرة الفقرة

 قيم التشبع على العوامل
العمليات 

 الواردة
العمليات 
 الصادرة

اقتران 
 العمليات

1 m1.1  . 0.696 تستقطب شركتنا الطاقات الموهوبة   

2 m1.2 0.802 المشاريع المشتركة . أسلوبتشجع شركتنا العمل ب   
3 m1.3 . 0.816 تشجع شركتنا على مبدأ مشاركة المعرفة مع العاملين في القطاع   
4 m1.4 0.840 البيئة الخارجية. تحرص شركتنا على اكتساب األفكار اإلبداعية  من   

5 m1.5  تتحالف شركتنا مع المنظمات اًلخرى للحصول على مصادر خارجية من
   0.819 المعرفة .

5 m1.6 .0.845 تعقد شركتنا لقاءات مستمرة مع العاملين في القطاع لتطويره   
. m2.1 0.854  .فرادتمتلك شركتنا أساليب لتوليد األفكار لدى األ  
8 m2.2  . 0.858  تحفز شركتنا العاملين فيها ًلستكشاف المعرفة  
9 m2.3 .0.886  توفر شركتنا متطلبات تطبيق األفكار اإلبداعية  
10 m2.4 .0.831  تحرص شركتنا على اًلحتفاظ بالموظفين المبدعين  
11 m2.5 .0.867  تمتلك  شركتنا تقنيات لتحويل  المعرفة الضمنية لمعرفة صريحة  
12 m2.6 . 0.871  تدعم شركتنا أساليب حل المشكالت  

13 m3.2  تعمل شركتنا على نقل المعرفة بين أطراف اًلقتران وفقًا لسلسة تدفق
 0.875   واضحة  بالمعرفة بين طرفي المعرفة .

14 m3.3  تطبق شركتنا مبادئ الحوكمة لتنظيم دمج المعرفة في الصناعات العالجية
.   0.858 

15 m3.4 . تستخدم شركتنا حلول تكنولوجيا المعلومات لتحقيق عملية اًلقتران 
    0.898 

16 m3.5  . 0.856   تستخدم شركتنا أدوات دعم تبادل المعرفة بين أطراف اًلقتران 

17 m3.6 الداخلين و الخارجين لتوليد اًلقتران  فرادتتأكد شركتنا من التوافق بين األ
 0.865   في اإلبداع .

 

  



160 

 

 (2)الملحق 
 كتاب تسهيل المهمة

 


