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 البيانات ماىيةلبيانات الضخمة مف خالؿ معرفة ا تقنيات تحميؿ ورقابةىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 
 االصطناعي الذكاءو  الضخمة البيانات تحميؿ تطبيقاتوالبحث في  الضخمة البيانات تحميؿ تقنياتو  الضخمة
 الحكومية الرقابةأو  الداخمية الرقابةسواء  الضخمة البيانات رقابةو  البيانات لتحميؿ اإللكترونية وبرامج ونظـ

في الجميورية العربية السورية  واستخالص  المالية لمرقابة المركزي الجياز عمى ميدانية دراسةوتـ اجراء 
 جيدة معرفة وافرمدى تمثؿ  ساؤالت المطروحة مف قبؿ الباحثنتائج الفرضيات  المتمثمة  باإلجابة عمى الت

وىؿ  .التدقيؽ عممية اثناء البيانات تحميؿ لمرقابة االعمى الجياز خدـومدى است الضخمة البيانات بماىية
 تحميؿ تقنيات تطبيؽ مدى ماو  .الضخمة البيانات لتحميؿ والمالئمة الكفاية المركزي الجياز لدى يتوفر

 وجودة مضافة قيمة خمؽ في منيا واالستفادة( والحكومية الداخمية)  الرقابة أجيزة لدى لضخمةا البيانات
وعف   التحميمي الوصفي وتمت الدراسة مف خالؿ المنيج   .المتعددة مراحميا عبر الرقابية لمعممية وموثوقية

 وخصائصيا، أنواعيا الؿخ مف الضخمة البيانات ورقابة تحميؿ تقنيات عمى التعرؼ بيدؼبانة طريؽ االست
وتـ  .بيا المتعمقة القضايا وأىـ الضخمة، البيانات لتحميؿ المستخدمة واألدوات الطرؽ عمى الضوء وتسميط

 والذكاء الرقابة وتقنيات البيانات لتحميؿ ياـال دورال التي تؤكد عمى استخالص النتائج والتوصيات 
 وجب المتقدمة الخوارزميات عمى باالعتماد البيانات مف رةٍ كبي كمياتٍ  تحميؿ عمى اآللي والتعمـ االصطناعي

 واستخداميا  االلي والتعمـ االصطناعي الذكاء تقنيات  تطبيؽ عمى الحكومات دعـوضرورة  عمييا التعرؼ
 الجياز يساعد العاـ القطاع في الضخمة البيانات لتحميؿ ومالئـ كافي تطبيؽ وأف. الرقمي  التحوؿ  عند

 لدى الضخمة البيانات تحميؿ تقنيات فراو وضرورة ت التدقيؽ عممية اثناء البيانات تحميؿ عمى بةلمرقا االعمى
 تحميؿ بعمميات قياـلم( ،التكنولوجيا العمميات األفراد،) مف الضخمة البيانات رقابة مستمزماتو  الرقابة أجيزة

.الخدمات وتقديـ الرئيسية لقراراتا اتخاذ في الضخمة لمبيانات ستراتيجياال ستخداـواال الضخمة البيانات
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ة المتطورة والسريعة، أصبحت البيانات محيطًة بنا مف ُكؿ جانٍب وموجودًة في ُكؿ في زمف التكنولوجيا الرقمي
مكاٍف مف حولنا، وذلؾ نتيجة تزايد استخداـ اإلنترنت والتكنولوجيا بشكٍؿ كبيٍر وىائٍؿ في العالـ أكممو، ويتزايد 

بشكٍؿ سريٍع جًدا ويتضاعؼ ىذا حجـ البيانات الرقمّية الموجودة في عالمنا ويتزايد تأثيرىا في تغيير حياتنا 
ميغابايت مف  1.7الحجـ كؿ عاميف، حيث تقوؿ دراساٌت قامت بيا فوركس بأف سيتـ إنشاء ورفع حوالي 

المعمومات الجديدة في كؿ ثانية تمر مف حياة كؿ إنساٍف عمى وجو األرض، مما يجعؿ مجاؿ البيانات يتطور 
عالمنا وحياتنا، واليـو سوؼ نستطمع عمى مف عمـو البيانات  بشكٍؿ كبيٍر ويرتفع شأنو وأىميتو في مستقبؿ

 وكذلؾ تحميؿ البيانات الضخمة وغيرىا مف األمور التي تتعمؽ بيذا الموضوع.

 وىؿ بالبيانات يقصد فماذا ،”الجديد النفط ىي البيانات“ عبارة 1(IMF) الدولي النقد صندوؽ أطمؽ لقد
 النفط؟ فعؿ مثمما ثورة إحداث تستطيع

تحميؿ البيانات الضخمة يعني استخداـ التقنيات التحميمّية الُمتقدمة لتحميؿ وفيـ مجموعات ضخمة وكبيرة مف 
البيانات التي تختمؼ بأشكاليا وأنواعيا، ويشمؿ ىذا العمـ أو المجاؿ بالغ األىمية تحميؿ البيانات الُمنظمة، 

ختمؼ المصادر وبُمختمؼ األحجاـ ابتداًء مف التيرابايت وصواًل وشبو الُمنظمة، وغير الُمنظمة القادمة مف مُ 
  والمنظمات  واالطراؼ ذات العالقة المدققيف إلى الزيتابايت، حيث تُتيح تمؾ العممية الفرصة لمباحثيف و 

 التخاذ القرارات بشكٍؿ أفضؿ وأكثر سرعة، 

وضرورة التعامؿ معيا نيتيا  و مصادرىا وبمف حيث المعرفة  والفيـ لطبيعتيا  موضوع البيانات الضخمة و 
ترد  حيث أشارت الدراسة إلى أف البياناتبتقنيات تحميؿ وبرامج مالئمة وكافية وقادرة عمى مواكبة  سرعتيا 

إلى كافة المنظمات في العالـ بشكؿ أسرع مما كانت تتوقع، وخاصة مع اتساع األعماؿ التجارية، والتطور 
لتحميؿ اتقنيات معرفة في  لذا  تكمف مشكمة البحث  وتنوعيا اليائؿ  إلى حجمياأضؼ   التقني والتكنولوجي،

 كفايتيا وسواء لدى الحكومة أو االجيزة الرقابية االحصائية  والبرمجية المستخدمة لمعالجة البيانات الضخمة 
 البيانات تحميؿ  ياتتقن  تطبيؽ عمى  ة ) الداخمية و الحكومية (يجيزة الرقابوتحديد قدرة األ.   ومالئمتيا
 . عممية الرقابيةفي الواالستفادة منيا   الضخمة

                                                           
1
 ، 2114 مارس االحصائٌة،  مالنظ وتحدٌث الضخمة البٌانات االحصائٌة، اللجنة واالجتماعً، االقتصادي المجلس المتحدة، االمم - 
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 منيا : نذكر الضخمة البيانات ورقابة تحميؿ تقنياتموضوع   لدينا الكثير مف التساؤالت في دراسة 

 الضخمة؟ البيانات بماىية جيدة معرفةواالجيزة الحكومية  لدى المدققيف  يتوافر ىؿ  -
 ؟ الرقمى التحوؿ كف قياس وتقييـ االداء بظؿ عمؿ الحكومة اإللكترونية ويم كيؼ -
 العاـ؟ القطاع في الضخمة لبياناتا ي ومالئـ لتحميؿكاف تطبيؽ يوجد ىؿ -
 .لمبيانات تفصيمي استخداـ لمرقابة  االعمى الجياز لدى يتوافر ىؿ -
 .التدقيؽ عممية اثناء البيانات تحميؿ لمرقابة  االعمى الجياز يستخدـ ىؿ -
 .( لمقياـ بعممية التحميؿ،التكنولوجيا العمميات فراد،األ) التالية العناصر الجياز لدى يتوافر ىؿ -
 .  لمرقابة العميا ألجيزةل الضخمة البيانات االساس في  تحميؿ ىي"المضافة   القيمة" ىؿ  -
 .مواطنيفوال لمتقارير قيمة تضيؼ لمرقابة العميا جيزةاأل قبؿ مف البيانات تحميؿىؿ  -
 .الخدمات وتقديـ الرئيسية القرارات اتخاذ في لمبيانات استراتيجي استخداـ يوجدىؿ  -
  .مؤتمتة الرئيسية الحكومية العممياتىؿ كامؿ  -

 ومف ىذه التساؤالت نقدـ فرضيات البحث التالية : 

 

 

 

كذلؾ مف خالؿ  ونأمؿ أف تقدـ الدراسة إجابة  ليذه التساؤالت مف خالؿ الفصوؿ والبحوث المعدة  و 
 عدميا والوصوؿ إلى  نتائج وتوصيات مفيدة . الدراسة الميدانية  التي سوؼ تؤكد صحة الفرضيات مف 
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أصبحت واقع نعٌشه، حتى أن قاموس أوكسفورد اعتمد المصطلح و أضافه  big dataالبٌانات الضخمة 

 .tweetللقاموس مع مصطلحات مستحدثة أخرى مثل التغرٌدة 

منيا وعدـ القدرة عمى التحكـ فييا ف البيانات الضخمة سببت متاعب كبيرة لمبشر لصعوبة االستفادة ا  و 
بوضعيا الذي ىي عميو، واستنتجت الدراسة أف البيانات الضخمة تحوي عمى الكثير مف الكنوز والمنافع 
الغير مستغمة والتي لـ يتـ الكشؼ عنيا عبر تحميميا واستخالص النتائج منيا فالبيانات الضخمة تختزف 

حتممة والمفيدة، وىدفت الدراسة لمتعريؼ بالبيانات الضخمة، وأىـ الكثير مف المنافع والمعارؼ القيمة الم
التطبيقات المستخدمة في تخزينيا بما يساىـ في التعريؼ بتمؾ التطبيقات لنشر ثقافة العمؿ عمى تحميؿ 

البيانات الضخمة، كـ بينت الدراسة أىـ الفرص والتحديات عندما تتـ معالجة البيانات الضخمة وآليات وطرؽ 
عامؿ مع مشاكؿ البيانات والمنيجيات األساسية لمتعامؿ مع طوفاف البيانات، مثؿ الحوسبة الحبيبية، الت

 .والحوسبة السحابية، والحوسبة المستوحاة مف الحيوية التفاعمية

 :أمثمة عممية

يعالج مالييف العمميات الخمفية كؿ يوـ، فضاًل عف استفسارات مف أكثر مف  Amazon.comموقع  –
ميوف بائع طرؼ ثالث. وتعتمد أمازوف عمي نظاـ المينوكس بشكؿ أساسي ليتمكف مف التعامؿ مع نصؼ م

قواعد بيانات لينوكس في العالـ والتي تصؿ سعتيا إلي  3ىذا الكـ اليائؿ مف البيانات، و تممؾ أمازوف أكبر 
 تيرابايت. 24.7و  18.5، 7.8

عاممة تجارية كؿ ساعة، والتي يتـ استيرادىا إلي قواعد تعالج أكثر مف مميوف م Walmartسمسمة المتاجر  –
 167وىو ما يوازي  –تيرابايت( مف البيانات  2560بيتابايت ) 2.5بيانات ُيقدر أنيا تحتوي عمي أكثر مف 

 ضعؼ البيانات الواردة في جميع الكتب الموجودة في مكتبة الكونغرس في الواليات المتحدة.

” صورة مف قاعدة مستخدميو. ويقوـ نظاـ حماية بطاقات االئتماف مف االحتياؿ مميار  50يعالج فيس بوؾ  –
FICO Falcon Credit Card Fraud Detection System ” مميار حساب نشط في  2.1بحماية

 جميع أنحاء العالـ.
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تحميميا واستخراج التعريؼ بأفضؿ ممارسات عف معالجة البيانات الضخمة التي تـ االطالع عمييا وآليات 
عرؼ عمى كيفية قياـ المنظمات بإعداد البيانات وتنظيميا ليتـ استخداميا بشكؿ مفيد في والتالمنافع منيا، 

عمى استخراج معمومات أكثر فعالية مف البيانات  تيامف خالؿ مساعد الجيات والمنظمات الحكومية إدارة 
سة أف البيانات الضخمة تمثؿ مشكمة لمعديد مف الضخمة والحصوؿ عمى قيمة مضافة ليا، وبينت الدرا

في العديد مف المجاالت والتخصصات وذلؾ ألف تقنية معالجة  والحكومات  وأجيزة  الرقابة  المنظمات
البيانات الحالية ال تساعد عمى جعؿ البيانات الضخمة بيانات فعالة ومفيدة، وبينت الدراسة أف السبب 

مقياـ بمعالجة البيانات الضخمة وتحميميا واالستثمار في ذلؾ كاف ألجؿ تقميؿ الرئيسي الذي أدى بالمنظمات ل
المخاطر التنظيمية والتقنية وتحقيؽ أرباح أعمى مف ىذه البيانات، كما توصمت الدراسة إلى أف تنظيـ البيانات 

قوي لممنظمة،  وتحميميا يساعد في تقديـ معمومات مفيدة تساند المسؤوليف في اتخاذ القرار وضماف مستقبؿ
 وفي ما يتعمؽ مدى اإلفادة مف قدرات الحاسب اآللي في التعامؿ مع البيانات الضخمة

 :ىما متكامميف مصدريف مف معموماتيا وتستمد التحميمي، الوصفي المنيج الدراسة ىذه تستخدـ

 ذلؾ في بما المكتبية، ياتوالمقتن المراجع مختمؼ في وتتمثؿ(: secondary sources) ثانوية مصادر . أ
 .االنترنت شبكة عمى المالئمة والمواقع والدوريات الكتب

 لدييـ تتوافر الذيف المتخصصيف األشخاص في تتمثؿ والتي(: primary sources) أولية مصادر . ب
 بانةاالست طريقة عف ىؤالء مف المعمومات تجميع وتـ وخبراتيـ ومالحظاتيـ ممارساتيـ خالؿ مف المعمومات

 

أمور مف أىميا أىمية استثمار البيانات الضخمة بعد تنظيميا وتحميميا لمساندة متخذ عمى وتتفؽ الدراسات 
القرار، وأف ذلؾ يتـ عند توفر الكفاءات البشرية المؤىمة، واألنظمة الخبيرة لتكتمؿ عممية تحميؿ البيانات 

ي يمكف تقديـ مخرجات صحيحة، مع األخذ في الحسباف مسألة تخزيف البيانات الضخمة بطريقة مثالية ولك
الضخمة مف خالؿ مستودعات الحوسبة السحابية التي توفر مساحات تخزيف كبيرة مع أىمية اف يتوفر الحد 
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الكافي مف اإلجراءات األمنية المناسبة التي تضمف المحافظة عمى خصوصية البيانات لتكوف بذلؾ مصدر 
 ء وقوة.ثرا

فقد تناولت موضوع البيانات الضخمة مف جية التعريؼ بأفضؿ  stryk 2015))2سترايؾ  راسةد -
ممارسات المسؤوليف عف معالجة البيانات الضخمة التي تـ االطالع عمييا وآليات تحميميا واستخراج المنافع 

وىو منيج تفاعمي يعتمد منيا، وىي مف الدراسات التنبؤية االستشرافية حيث اعتمدت عمى منيج دلفاي 
عمى التواصؿ مع مجموعة مف الخبراء أو لجنة مف الخبراء مف أجؿ استطالع آراءىـ حوؿ موضوع معيف 
في عدة جوالت بواسطة أداة االستبانة في الغالب، وىو ما تـ بالفعؿ في ىذه الدراسة التي استخدمت ىذا 

نات وتنظيميا ليتـ استخداميا بشكؿ مفيد في إدارة المنيج لمتعرؼ عمى كيفية قياـ المنظمات بإعداد البيا
المنظمة مف خالؿ مساعدة المنظمات عمى استخراج معمومات أكثر فعالية مف البيانات الضخمة والحصوؿ 
عمى قيمة مضافة ليا، وبينت الدراسة أف البيانات الضخمة تمثؿ مشكمة لمعديد مف المنظمات في العديد مف 

ؾ ألف تقنية معالجة البيانات الحالية ال تساعد عمى جعؿ البيانات الضخمة المجاالت والتخصصات وذل
بيانات فعالة ومفيدة، وبينت الدراسة أف السبب الرئيسي الذي أدى بالمنظمات لمقياـ بمعالجة البيانات 
ى مف الضخمة وتحميميا واالستثمار في ذلؾ كاف ألجؿ تقميؿ المخاطر التنظيمية والتقنية وتحقيؽ أرباح أعم

ىذه البيانات، كما توصمت الدراسة إلى أف تنظيـ البيانات وتحميميا يساعد في تقديـ معمومات مفيدة تساند 
المسؤوليف في اتخاذ القرار وضماف مستقبؿ قوي لممنظمة، وفي ما يتعمؽ مدى اإلفادة مف قدرات الحاسب 

 .اآللي في التعامؿ مع البيانات الضخمة
( التي تناولت موضوع البيانات الضخمة وضرورة التعامؿ معيا Bieraugel 2016  ) دراسة بيروقؿ  -

واالستعداد المستمر لمقابمة تضخميا المتسارع، حيث أشارت الدراسة إلى أف البيانات ترد إلى كافة 
المنظمات في العالـ بشكؿ أسرع مما كانت تتوقع، وخاصة مع اتساع األعماؿ التجارية، والتطور التقني 

وجي، والتوسع في التعميـ العاـ والعالي، وىذا كمو يولد بيانات تزداد تضخما ما جعميا مثار نقاشات والتكنول
وتكينات لدى المسؤوليف والخبراء بسبب الخوؼ مف عدـ القدرة عمى استيعابيا أو السيطرة عمييا، وأكدت 

ممتاز وثري لممعمومات  الدراسة عمى أنو مف الميـ أف نفيـ أف البيانات الضخمة يمكف أف تكوف مصدر
الموجودة في المكتبات عندما يتـ التعامؿ مع ىذه البيانات مف خالؿ تحميميا واستخداـ األدوات الخاصة 

بذلؾ والتي ستؤثر عمى المكتبات بشكؿ مباشر مف خالؿ معالجة ما لدييا مف بيانات ضخمة عف المقتنيات 

                                                           
2
 Stryk B. 2115;, do organizations prepare and clean Big Data to achieve better data governance? A Delphi Study 

(doctoral dissertation, Capella University 
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رة والنسخ ، وبشكؿ غير مباشر مف خالؿ التعاوف مع والمستفيديف والخدمات التي تقدميا وعمميات اإلعا
أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ تحميؿ البيانات الواردة في نتائج أبحاثيـ والتوصيات التي يتوصموف ليا 

 وتحويميا إلى معمومات مفيدة وقيمة مضافة لمقتنيات المكتبات.
ر البيانات الضخمة عمى اتخاذ بإجراء دراسة حوؿ تأثي Janssen 2017 ))3جانسف وآخروف دراسة  -

القرار حيث أظير ىذا البحث الذي ىو عبارة عف دراسة حالة أف قناعة المنظمات بأىمية االستفادة مف 
البيانات الضخمة ىي عممية تطورية يؤدي فييا التفيـ التدريجي إلمكانات البيانات الضخمة والقيمة 

  .المضافة ليا

                                                           
3
 Janssen M, van der Voort H, Wahyudi A. 2017;, Factors influencing big data decision-making quality. Journal of 

Business Research, 70 (2017) 338-345. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.007 . 
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البيانات الضخمة مصطمح يشير إلى مجموعة بيانات تستعصي لضخامتيا أو تعقيدىا عمى التخزيف أو 
فياـ، ال ُيمكف التعامؿ المعالجة بإحدى األدوات أو التطبيقات المعتادة إلدارة البيانات. أو ببساطة لتقريب األ
« البيانات الضخمة»معيا عمى حاسوب عادي بمفرده مف خالؿ قاعدة بيانات بسيطة. ومف سمات مجاؿ 

 استعماؿ حواسب عديدة لتقاسـ األعماؿ المطموبة

دارة  وىي عادة ما تتضمف مجموعات بيانات ذات أحجاـ تتخطي قدرة البرامج التي يشيع استخداميا اللتقاط وا 
جة البيانات في غضوف فترة زمنية مقبولة. وبالنسبة ألحجاـ البيانات الضخمة فيي ىدؼ متحرؾ ومعال

، يتراوح حجميا بيف بضع عشرات مف تيرابايت إلي العديد مف بيتابايت 2012باستمرار، فاعتبارًا مف عاـ 
وات "البيانات مف البيانات في مجموعة واحدة فقط. ومع ىذه الصعوبة، يتـ تطوير منصات جديد مف أد

 الضخمة" لمتعامؿ مع مختمؼ الجوانب الخاصة بالكميات الكبيرة مف البيانات.

 META، قاـ "دوغ الني" محمؿ مجموعة 2001في تقرير بحثي وعدد مف المحاضرات المتعمقة بو عاـ 
Group  المعروفة اآلف باسـ(Gartner)4 عاد، بتعريؼ تحديات نمو البيانات وفرصيا كعنصر ثالثي األب

بمعني زيادة الحجـ )كمية البيانات(، السرعة )سرعة البيانات الصادرة والواردة( والتنوع )تنوع أنواع البيانات 
والكثير مف الشركات في ىذه الصناعة اآلف باالستمرار في استخداـ نموذج  Gartnerومصادرىا(. وتقوـ 

"3Vs قامت 2012" لوصؼ البيانات الضخمة. وفي ،Gartner يث تعريفيا ليصبح كالتالي: "البيانات بتحد
الضخمة ىي أصوؿ معمومات كبيرة الحجـ، عالية السرعة، وعالية التنوع تتطمب أشكاؿ جديدة مف المعالجة 

 لتعزيز عممية صنع القرار والفيـ العميؽ وتحسيف العممية".

: البيانات الضخمة ىو مصطمح ينطبؽ عمي األجساـ الضخمة لمبيانات لضخمةلمبيانات ا TBDIتعريف 
التي تتنوع في طبيعتيا سواء أكانت منظمة، غير منظمة أو شبو منظمة، بما في ذلؾ مف المصادر الداخمية 

                                                           
4
 2121 الكبٌرة؟ البٌانات تحلٌالت هً ما -موقع سٌن نٌوز  
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 أو الخارجية لممنظمة، ويتـ توليدىا بدرجة عالية مف السرعة مع نموذج مضطرب، والتي ال تتفؽ تمامًا مع
مخازف البيانات التقميدية والمنظمة وتتطمب نظاـ إيكولوجي قوي ومعقد مع منصة حوسبة عالية األداء 
وقدرات تحميمية لاللتقاط ومعالجة وتحويؿ وكشؼ واستخالص القيمة والرؤى العميقة في غضوف وقت زمني 

 مقبوؿ

لتستعمميا في مجاؿ واحد ال يوازي ىي تمؾ البيانات التي تمتمكيا جية ما بكميات كبيرة  البيانات الضخمة
 تكمفة جمعيا وتخزينيا.

ىي عبارة عف مجموعة مف مجموعة البيانات الضخمة جدًا والمعقدة لدرجة أنو ُيصبح مف  البيانات الضخمة
الصعب معالجتيا باستخداـ أداة واحدة فقط مف أدوات إدارة قواعد البيانات أو باستخداـ تطبيقات معالجة 

 “تعريؼ موسوعة الويكيبيديا: ” قميدية البيانات الت

البيانات الضخمة أنيا أي مجموعة مف البيانات التي ىي بحجـ  2011عرؼ معيد ماكنزي العالمي سنة  *
 يفوؽ قدرة أدوات قواعد البيانات التقميدية مف إلتقاط، تخزيف، إدارة و تحميؿ تمؾ البيانات.

يانات الصغيرة ولكنيا أكبر وىذا يتطمب إجراءات مختمفة تشبو الب” ( بأنيا(Grobelnik2012* ويعرفيا 
 ”تتمثؿ في التقنيات واألدوات والبنية الييكمية لتساعد في حؿ مشكمة البيانات الضخمة

( أنيا مجموعة متنوعة مف البيانات بكميات كبيرة يصعب التعامؿ Watson 2014* وفي تعريؼ واتسوف )
 معيا بشكؿ جيد.

البيانات الضخمة بشكؿ عاـ بأنيا البيانات التي ال يمكف تخزينيا أو  5(Bieraugel 2016* ويعرؼ )
 تحميميا مف قبؿ األجيزة والبرمجيات التقميدية.

( إلى أف الفرص كبيرة عندما تقـو الدوؿ والمنظمات بتحميؿ البيانات Hilbert 2013ويشير ىمبرت  )* 
رارات في مجاالت حيوية وىامة لممجتمعات خاصة ما الضخمة إذ أف ذلؾ يساعدىا في القدرة عمى اتخاذ الق

 يتعمؽ منيا بالرعاية الصحية والتوظيؼ وزيادة االنتاج والحد مف الجريمة ورفع مستوى األمف.

 

                                                           
5
 11: الكترونٌا النشر تارٌخ - 1األكلبً ذٌب بن علً.د: المؤلفون- اتقان لنظام تقٌٌمٌة دراسة: سعود الملك جامعة فً القرار واتخاذ الضخمة لبٌاناتا 

 2119 ٌناٌر 
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 بعدة خصائص يمكف اجماليا في اآلتي:6تتميز البيانات الضخمة 

مكانيات قيمة يحدد ما وىو ما، مصدر مف تخرجةالمس البيانات حجـ ىو:   (Volume) الحجم •   وا 
 ما عمى اإللكتروني الفضاء سيحتوى 2020 العاـ وبحموؿ الضخمة، البيانات ضمف مف ُتصنؼ لكي البيانات
 .المعمومات واستخالص لمتحميؿ الجاىزة البيانات مف ميتابايت 40.000 مف يقرب

 أو باحثيف كانوا سواء المستخدميف ُتساعد والتي مستخرجة،ال البيانات تنوع بو ُيقصد :  (Variety)التنوع• 
 قواعد في( Structured Data)ُمييكمة بيانات وتتضمف بحثيـ لمجاؿ المناسبة البيانات اختيار عمى ُمحمميف
 وأشرطة الصوت وتسجيالت ومقاطع الصور: مثؿ( Un Structured Data)مييكمة غير وبيانات بيانات
 في لتييئتيا وجيداً  وقتاً  وتتطمب  ،(GPS) الخرائط وبيانات المكالمات وسجالت قصيرةال والرسائؿ الفيديو
 .والتحميؿ لمتجييز مناسب شكؿ

 تعتبر حيث عمييا الطمب لتغطية إرساليا البيانات واستخراج إنتاج سرعة بيا ُيقصد : (Velocity) السرعة
 وصوؿ لحظة مف نستغرقو الذي الوقت وىو يانات،الب ىذه عمى بناء القرار اتخاذ في حاسماً  عنصراً  السرعة

القيمة المضافة ليذه البيانات عندما يتـ تحميميا • .عمييا بناء بالقرار الخروج لحظة إلى البيانات ىذه
 . ومعالجتيا

 البيانات فإف لذلؾ القرار، ألصحاب لمبيانات والموثوقية والجودة الدقة،: ويعنى  :(Veracity الموثوقية) -
 المؤسسات في الصحيح القرار صناعة يعزز بما بياناتيا لمعالجة جديدة وطرًقا أشكااًل  تتطمب مةالضخ

 .7المختمفة

  ىناؾ مصادر تولدت مف مدخالت أحد األنظمة اآللية لممنظمة، كالسجالت الطبية اإللكترونية وزيارات
 فية.المستشفيات وسجالت التأميف والسجالت المصر 

                                                           
6
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بيانات ناشئة عف التعامؿ بيف جيتيف مثؿ معامالت البطاقات االئتمانية والمعامالت التي تجرى عف طريؽ • 
 اإلنترنت بوسائؿ منيا األجيزة المحمولة.

بيانات تـ التقاطيا عبر شبكات أجيزة االستشعار، عمى سبيؿ المثاؿ، التصوير باألقمار الصناعية، وأجيزة • 
 أجيزة استشعار المناخ ونحوىا.استشعار الطرؽ، و 

مصادر واردة عبر أجيزة التتبع، مثؿ تتبع البيانات الصادرة عف اليواتؼ المحمولة والنظاـ العالمي لتحديد • 
 المواقع.

تتبع البيانات السموكية، مثؿ عدد مرات البحث عمى اإلنترنت عف منتج أو خدمة ما أو أي نوع آخر مف • 
 مقطع معيف عمى اإلنترنت. المعمومات، ومرات مشاىدة

 بيانات استطالعات اآلراء، مثؿ، التعميقات عمى وسائط التواصؿ االجتماعي.• 

 .العاـ البيانات الضخمة تزداد ضخامة بسرعة ىائمة وتحتاج إلى خطة معالجة استراتيجية عمى مستوى • 

ونتائج يمكف الحصوؿ عمييا بعد الفائدة مف البيانات الضخمة ال زالت محدودة مقارنة بما فييا مف فرص • 
 التحميؿ.

  
 ( مصادر البيانات الضخمة1الشكؿ رقـ) 

 أسرع بشكؿ الضخمة البيانات معالجة عمى القدرة   :السرعة   -
 الناس مف محددة مجموعة استيداؼ عمى القدرة : العميل استهداف -
 التنبؤ عمى لقدرةا    :ؤوالتنب االستباقية االحتياجات -
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 البيانات في الفجوات تحديد عمى القدرة  :الفجوات تحديد عمى القدرة -
 وتخفيفيا المخاطر تحديد عمى القدرة تحسيف :المخاطر تحديد -
 دقة اكثر قرارات اتخاذ يمكف أعاله، المذكورة الفوائد عمى بناءً   :القرار اتخاذ تحسين -

 دقيقة غير تدخميا التي البيانات كانت إذا(: GIGO) : قاعدة بيانات جودة سوء -
 .النوعية المصادر مف خاصة البيانات عمى الحصوؿ عمى القدرة البيانات : عمى الحصول -
 إلى المعمومات لتكنولوجيا التحتية البنية تحتاج قد كبيرة، نقدية نفقات واألجهزة : التكمفة احتياجات  -

 ديثالتح
 .والتخريب االختراؽ خطر بسبب مستمر تحديث األمان : -
 كبيرة تخزيف سعة البيانات مف الكبير الحجـ يتطمب التخزين : -
 .البيانات قاعدة عف االستعالـ في صعوبة المستخدـ يجد قد االستعالم : -

 المؤسسي اإلطار -

o التشرٌع 

o الحساسة البٌانات على الحصول 

o البٌانات لحماٌة العامة الالئحة 

 التنظيمي اإلعداد -

o البٌانات، تحلٌالت سٌستخدم من pa أو fa أو ca. 

 المهنية الكفاءات -

o الجدد الموظفون 

o الحالٌٌن الموظفٌن تدرٌب 

 والتكنولوجيا األدوات -

o المبدئً التكلفة سعر 

o علٌها الحصول المطلوب األجهزة 

o الترخٌص 
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والكفاءة في  في مختمؼ مجاالت عمميا لمعمؿ بشكٍؿ أسرع زيادة التنافس بين المؤسسات والشركات -
ة خاصة عمى أجيزة حاسوب تمتمؾ قواعد بيانات يالتحميؿ، األمر الذي أدى االعتماد عمى نظـ تحميم

 .كبيرة، وقدرة عالية عمى الحوسبة والمعالجة
يات تحميؿ البيانات الضخمة الحديثة مف تكاليؼ تخزيف الكميات الكبيرة تخفؼ تقن تقميل التكاليف: -

الشييرة، وتنظميا بشكٍؿ مساعٍد وأكثر فعاليًة لمقياـ  Hadoopمف البيانات مثؿ مجموعة تخزيف 
 بأعماؿ الشركات بشكٍؿ سيٍؿ.

لُمختمفة، تتمكف : نتيجة التحميالت السريعة والمفصمة لمصادر البيانات ااتخاذ القرارات بشكل أسرع -
الشركات مف فيـ المعمومات وتحميميا بشكٍؿ سريٍع وفوريٍّ التخاذ القرارات المناسبة، والتي تحسف مف 

 آلية عمميا وربحيا في األياـ القادمة.
تتمكف الشركات مف فيـ وتحديد احتياجات العمالء ومعرفة ما  تقديم الخدمات والمنتجات الجديدة: -

بيانات المنتجات والمبيعات وآراء الناس التي تقوـ بيا تقنيات تحميؿ البيانات، يرضييـ، نظًرا لتحميؿ 
مما يجعؿ الشركات تقوـ بتطوير المُنتجات الناجحة وتقديـ الُمنتجات والخدمات الجديدة التي ستناؿ 

 إعجاب ورضى الزبائف.

 البيانات مع التعامؿ عمى تعمؿ وىي المنظمات منيا تعاني التي والصعوبات التحديات مف العديد ىناؾ 
 :يأتي فيما التحديات ىذه أبرز إجماؿ ويمكف الضخمة،

 .مستمرة بصفة المتزايد الضخمة البيانات حجم•  

 .البيانات كمية في والمتسارع الهائل النمو •

 .الضخمة اتالبيان داخل العشوائي واالسترجاع البحث •

 البيانات تنوع •

 .الضخمة البيانات تحميل في المتخصصين الموظفين توفر •
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 االستخدام في ومرونة جيدة بقدرات وتتمتع المنظمة احتياج تناسب التي الخبيرة اآللية األنظمة توفر •
 .والتطوير

 

 ضخمة بيانات لدييا التي المنظمات تواجو التي التحديات( 2) رقـ الشكؿ

 يمكف تمخيصيا بما يمي :  8الضخمة البيانات استخداـ تالي  ىنالؾ مجموعة مف التحدياتوبال

 تطبؽ ال وغالبا كالسرية، الديمقراطية أعمدة لحماية المطموبة المؤسسات تمؾ وىي :المؤسساتي اإلطار -1
 البيانات ستخداـا مف لمرفع معالجتو يجب أساسيا تحديا يعتبر إذ الضخمة، بالبيانات األمر يتعمؽ عندما

 بيا، المرتبطة المعمومات في التحكـ في األشخاص حؽ ىي والخصوصية. المستدامة التنمية في الضخمة
 في الحؽ ىذا عمى التعدي لتفادي تطبيقيا يجب والحماية. الديمقراطية أسوار داخؿ عنيا الكشؼ يمكف والتي

 التنمية، في الضخمة البيانات استغالؿ ديري شخص ألي شامؿ تحدي الخصوصية تعتبر إذ الرقمي، العصر
 إلى وتخزينيا البيانات ىذه اقتناء مف بداية العمؿ مجاالت جميع في التطبيؽ ممكنة أصبحت أف منذ وذلؾ

 الوعي مع خاصة التحديات، مف نفسيا البيانات إنتاج يرفع الحاالت، بعض في. واستعماليا حفظيا
 لمشاركة أخالقية وقواعد قانوني إطار ُيوفر أف إذف يجب. يوميا المولدة البيانات وأنواع بحجـ األشخاص
 ىذه تعتبر لذلؾ،. أصحابيا مف فيـ وبدوف وعي، بدوف واستعماليا جمعيا عمى الموافقة يتـ التي البيانات
 .التنمية في الضخمة البيانات قدرة مف لمرفع المطموبة المجيودات مركز الخطوة
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 متفاوتة، وبسرعات متعددة، بطرؽ العالـ عبر تنتشر البيانات ثورة أف فم بالرغـ: الرقمية الفجوة -2
 إلى بمد مف الضخمة البيانات وأنواع وفرة الختالؼ الكثيروف توقع مما أكبر بشكؿ تتناقص الرقمية فالفجوة
 ياناتالب مف عدد أكبر تنتج واالنترنت الذكية لميواتؼ االختراؽ مف نسب ألكبر تتعرض التي فالبمداف. آخر

 المداخيؿ وحسب العمرية الفئات حسب المولدة البيانات وتختمؼ. المواطنيف معمومات خالؿ مف المولدة
 بناء في استخداميا يجب واالنحرافات االختالفات وىذه الجغرافي، والموقع الجنس وحتى االقتصادية
 مف نسب أقؿ تنتج التي مدافلمب خاص اىتماـ يوجو أف يجب كما. الضخمة البيانات عمى القائمة السياسات
 أخرى مؤثرات إضافة تفادي أجؿ مف البيانات تحميؿ في ضعيفة قدرات تمتمؾ التي تمؾ أو الضخمة، البيانات
 .الرقمية لمفجوة

 لدييا لمعامة المتاحة البيانات مف الكثير أف مف بالرغـ :والشراكة الضخمة البيانات إلى الوصول -3
 مف الكثير أف حيث منيا، كبيرة بأحجاـ يحتفظ الخاص القطاع أف إال لتنمية،ا أىداؼ في قوية استعماالت
 البيانات عمى العمؿ يتطمب ليذا،. لزبائنيا وحماية المنافسة مف خوفا البيانات مشاركة تمانع الشركات
 فلضما والمؤسسات البيانات وحفظ تخزيف رؤساء وبيف ومستخدمييا، البيانات منتجي بيف الشراكة الضخمة
 .الضخمة البيانات قوة تحقيؽ

 الستخراج) معنى ذات الضخمة البيانات جعؿ عممية إف :القدرات وتحديات التحميمية التحديات -4
 أف حيث النتائج، صحة مف تحد أف يمكف التي التحميمية المخاطر مف مجموعة يتضمف (المناسبة المعمومات

 بصحة مرتبطة أو منيجية إما التحديات مف الكثير رحيط والتقييـ السياسات إلعداد البيانات ىذه تحميؿ
 البيانات تجمبيا التي القوة كؿ استعماؿ عمى القدرة وتحدي جية، مف لمتحميؿ المستخدـ المنيج أو ترجمتيا،
 يعيؽ يزاؿ الذي المؤسساتي اإلطار إلى باإلضافة األولى خطواتو في يزاؿ ال والذي فعاؿ بشكؿ الضخمة

 . أخرى جية مف البيانات وتحميؿ استخداـ عمى بو مميفالعا قدرات تقوية
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 المتعمقة( الخاـ) الصور أو الرموز أو األرقاـ أو الكممات أو الحروؼ مف مجموعة ىي البيانات عاـ بشكؿ
 بدوف( التخصص – الشعبة – المستوى األرقاـ – األسماء) الطالب بيانات: ذلؾ عمى مثاؿ. معيف بموضوع
 .معمومات مصطمح عميو يطمؽ ما المعالجة بعد البيانات ىذه عف وينتج ترتيب،

 :الكمية و النوعية، البيانات مف نوعيف نميز و
 إلى وتنقسـ ددية،ع قيما تأخذ أف دوف معينة لظاىرة ما صفة تقيس Qualitative Data النوعية البيانات
 .الترتيبية البيانات و  اإلسمية البيانات ىما نوعيف

 اإلسمية البيانات Nominal Data: عف النظر بغض لموحدات النوعي التصنيؼ عمي تعتمد 
 .واإلناث و ذكور طبقتيف مف يتكوف الجنس مثؿ. الترتيب أىمية

 الترتيبية البيانات Ordinal Data: دورا الترتيب يمعب لذلؾ معا، رتيبوالت التصنيؼ عمي تعتمد 
 (فأكثر جامعي ثانوي، إعدادي، ، ابتدائي) التعميمي المستوى مثؿ. الظاىرة معالـ تحديد في أساسيا

 ظروؼ حسب كسرية أو صحيحة عددية قيما تأخذ Quantitative Data الكمية أو الرقمية البيانات
 .النسبية والبيانات الدفترية ناتالبيا ىما نوعيف إلى أيضا تنقسـ. المدروسة الحالة

 ويستخدـ الرتب، بيف المسافات بتساوي البيانات مف النوع ىذا يتميز:Interval Data الدفترية * البيانات
 في أنو بالذكر والجدير ، وغيرىا الذكاء قياس مثؿ واالجتماعية والنفسية التربوية العمـو في كثيرا البيانات ىذا
 فدرجة الخاصية وجود عدـ النوع ىذا في الصفر يعني ال أي حقيقي، غير الصفر البيانات مف النوع ىذا

 .المقرر في شيء يعرؼ ال أنو يعني ال مثال صفر تساوي طالب

 انعداـ خاصية أي العدـ خاصية لمصفر أف النسبية خاصية تعني و : Rational Data النسبية *البيانات
 .متوقفة السيارة أف تعني صفر تساوي سيارة سرعة مثؿ الظاىرة

في أغمب األحياف، تستخدـ الشركات منصات التخزيف كمحطٍة أوليٍة لتخزيف البيانات الضخمة قبؿ  -
نقميا لقاعدة البيانات التحميمّية، وبمجرد أف تصبح البيانات كاممًة وجاىزًة، يتـ تحميميا بوساطة برامج تحميؿ 
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ي تعتبر كثيرًة في األسواؽ، حيث تمتمؾ ىذه البرامج أدواٍت خاصًة لمقياـ بعممية عالية الجودة، والت
 التحميؿ، وأبرز ىذه األدوات:

تقوـ ىذه األدوات بتنقيح البيانات، باإلضافة إلى البحث عف جميع أصناؼ  التنقيب عن البيانات: -
 وأنماط البيانات.

االصطناعي في بناء نماذج االحتماؿ والتنبؤ تعتمد ىذه األدوات عمى الذكاء  :التحميل التنبؤي  -
 بالتطورات المستقبمّية، وبسموؾ وحركة العمالء المتعمقة بآرائيـ ومتطمباتيـ.

 يعمؿ عمى تحميؿ كمياٍت كبيرٍة مف البيانات باالعتماد عمى الخوارزميات المتقدمة. التعمم اآللي: -
التحميؿ الرياضي واإلحصائي دوًرا كبيًرا  كما يمعب البرنامج المستخدـ في استخراج النصوص وبرامج -

، حيث يتـ تصميـ ىذه البرامج بمغات البرمجة القوية واألساسية  في عممية تحميؿ البيانات الضخمة ككؿٍّ
، وغيرىا مف المغات، R، أو لغة Pythonفي مجاؿ تحميؿ البيانات وبناء قواعد البيانات؛ مثؿ لغة بايثوف 

 ..SQL-on-Hadoopويتـ دعـ ىذه المغات بوساطة تقنيات ، Scala، ولغة SQLمثؿ لغة 

ُيراد منو وصؼ ممخص لمبيانات وال يتطمب إيجاد تفسيرات ليا، مثؿ ما يقدمو تحميؿ  تحميل وصفي: -1
 استبيافالبيانات إلحصاء السكاني لبمد معيف، حيث ال يقدـ التحميؿ أكثر مف خالصة لما يشممو 

 ء مف جنس، وعمر، وعنواف وغيرىا.االحصا
: تحميؿ البيانات االستكشافي يحاوؿ إيجاد عالقات، اكتشافات، ارتباطات، ميوؿ مف استكشافيتحميل  -2

القياسات لعدة متغيرات بغرض إيجاد أفكار وفرضيات معينة. مثاؿ عمى التحميؿ االستكشافي ىو ما قاـ 
ية كثيرة جمعيا مقراب كبمر فوجدوا نظامًا شمسيًا مف بو مجموعة مف اليواة الذيف حمموا بيانات فضائ
 أربعة كواكب مف خالؿ تحميؿ خصائص الضوء.

: أحد أكثر تحميالت البيانات شيوعًا في البحوث العممية، ويذىب إلى ما وراء التحميؿ تحميل إستنتاجي -3
نات المتوفرة. مثاؿ االستكشافي ليرى إف كانت األنماط المكتشفة صالحة لكي تكوف وراء مجاميع البيا

عميو كشؼ العالقة بيف التموث البيئي ومتوسط العمر عمى مستوى الواليات في الواليات المتحدة. يقـو 
 ىذا التحميؿ بتقييس واحتساب العالقات المختمفة بيف القياسات المتوفرة.
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بتوقع  التنبؤيحميؿ بينما يقوـ النوع السابؽ بتقييس العالقات واحتساب قيميا، يقوـ الت تحميل تنبؤي: -4
قياسات معينة مف قياسات موجودة. مثاًل ما تقوـ بو مؤسسات االحصاء في تنبؤ نتيجة االنتخابات مف 

 .االستبياناتخالؿ تحميؿ سموؾ التنبؤ الذي تتـ مالحظتو في 
 احتسابمقاييس معينة في حاؿ تغير مقاييس أخرى، مثاًل  باحتسابيقوـ ىذا التحميؿ  تحميل سببي: -5
 ثير ممارسة طبية معينة عمى تقميؿ اإلصابة بمرض معيف.تأ
يقـو التحميؿ السببي السابؽ بإيجاد عالقة ليا نسبة معينة مف الحدوث وعمى أثر  تحميل ميكانيكي: -6

بيانات قد تكوف ضخمة جدًا، مثاًل عمى مدى عقود تقوؿ البيانات أف التدخيف يؤدي إلى اإلصابة 
ًا فقد ال تموت بالسرطاف رغـ تدخينؾ. ما يقوـ بو التحميؿ الميكانيكي ىو بالسرطاف، لكف األمر ليس مؤكد

 إيجاد عالقة مؤكدة وحتميف بيف قياسيف.
ييدؼ تحميؿ البيانات إلى اعداد ما يسمى بنموذج بيانات النظاـ. وتعتبر ىذه العممية مف األنشطة و 

،أي المخططات والرسوـ التي  النماذج البيانيةالرئيسية لمرحمة التحميؿ وتتـ نمذجة البيانات غالبا باستخداـ 
 تشبو إلى حد ما مخططات تدفؽ البيانات

ىي الخطوة األولي في تحميؿ البيانات ويقصد بيا التعريؼ والتحديد بنوعية  :تحديد متطمبات البيانات -1
  المراد تحميمياوكمية وغيرىا مف األشياء الميمة المطموب توافراىا في البيانات 

مثاؿ: البيانات المطموبة ىؿ ىي ارقاـ، نصوص اـ صور، ىؿ ستكوف البيانات محسوبة لشخص 
 واحد اـ لكؿ االشخاص في ىذا المكاف، .... الخ مف المتطمبات.

بات في الخطوة ميتـ فييا تجميع البيانات مف مصادر مختمفة بحيث تحقؽ المتط  :تجميع البيانات -2
ممكف اف يقوـ بجمعيا اشخاص، او الحصوؿ عمييا مف خالؿ التقنيات الحديثة مثؿ االولي . ومف ال

 االنترنت ... الخ. االقمار الصناعية، اشارات المرور،
بعد مرحمة تجميع البيانات تبدأ عممية توزيع البيانات في شكؿ جداوؿ ليا صفوؼ  :تنظيم البيانات -3

 .Excelواعمد كما في ممفات 
لضروري فحص البيانات حتي ال تكوف المعمومات الناتجة بيا اخطاء وغير مف ا :فحص البيانات -4

صحيحة. ويتـ ذلؾ مف خالؿ مراجعة البيانات وازالة او تصحيح المغموطة . البيانات المغموطة قد 
تكوف ارقاـ غير صحيحة ،بيانات مكررة ،بيانات مرتبات ولكف يوجد بيا حروؼ ابجدية. ومف 



 

21 
 

المكرر واعادة حساب االرقاـ وفي عممية تدخيؿ  بإزالةنات المغموطة الممكف التخمص مف البيا
 البيانات نتأكد اف البيانات المدخمة ليا نفس النوع لنفس العمود.

تسمى ىذه الخطوة أيضا نمذجة بيانات النظاـ. ويتـ خالليا   :اعداد النموذج المفاهيمي لمبيانات -5
 الرئيسية لمبيانات ، وعالقاتيا مع بعضيا البعضبناء النموذج الذي يعكس الموضوعات)األشياء( 

 .ويسمى التحميؿ في ىذا المستوى بتحميؿ المضموف أو المعنى.
ويتـ فيو تحسيف النموذج المفاىيمي بإعادة تصميـ الكينونات بطريقة تقمؿ التكرارات  :تحميل العالقات -6

ولة .وتسمى ىذه العممية وتحوؿ الكينونات إلى عالقات مبسطة يمكف التعامؿ معيا بمرونة وسي
 أيضا تسوية أو تطبيع البيانات وبناء النموذج العالقي لمبيانات.

 وتيتـ بتحويؿ النموذج العالقاني إلى توصيؼ قاعدة بيانات النظاـ .: تصميم قاعدة البيانات -7
 

 
 البيانات تحميؿ عممية( 3) رقـ الشكؿ

تتعامؿ مع ىذه الخدمة وتحديد واجبات وحقوؽ كؿ  التيـ أي خدمة يجب تحديد األطراؼ لكى يتـ تنظي
ما بينيا ،ىذه المنظومة ُمكونة مف  في طرؼ. تتكوف منظومة البيانات الضخمة مف عدة جيات تتفاعؿ 

موفر البيانات الضخمة وُمقدـ خدمة البيانات الضخمة وعميؿ خدمة البيانات الضخمة ويمكف توضيح 
  الجيات كما يمي: ذهى
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يعمؿ موفر البيانات الضخمة عمى توفير البيانات مف مصادر ُمختمفة إلى  :  موفر البيانات الضخمة أواًل:
نشاء المعمومات  موفريُمقدـ الخدمة، وتشمؿ أنشطة  البيانات عمى سبيؿ المثاؿ إنشاء البيانات وا 

يجاد التي( Meta dataالوصفية) ( open dataمصادر البيانات المفتوحة ) تصؼ مصدر البيانات وا 
( إلى ُمقدـ الخدمة عف البيانات القابمة Service catalogueعمى اإلنترنت وتوفير بياف الخدمات )

 .لالستخداـ
يقوـ ُمقدـ الخدمة بتحميؿ البيانات الضخمة وتوفير البنية التحتية  :  ثانيًا: ُمقدم خدمة البيانات الضخمة

مصادر البيانات وجمع البيانات  في أنشطة ُمقدـ الخدمة عمى سبيؿ المثاؿ البحث  الالزمة ليا وتشمؿ
( كما تشمؿ Data Crawlingاإلنترنت ) في عف طريؽ الطمب المباشر مف موفر البيانات أو البحث 

أنشطة مقدـ الخدمة تخزيف البيانات ودمجيا وتوفير األدوات لتحميميا ودعـ إداراتيا مثؿ خصوصية 
 ات وأمف البيانات وممكية البيانات وغيرىا.البيان

وىو المستخدـ النيائي لمنظومة البيانات الضخمة أو ىو نظاـ   :  ثالثًا: عميل خدمة البيانات الضخمة
ُيقدميا ُمقدـ خدمة البيانات الضخمة، كما يمكف لمعميؿ أف ُينتج خدمات  التييستخدـ النتائج أو الخدمات 
مادًا عمى نتائج تحميؿ البيانات الضخمة. تشمؿ أنشطة العميؿ عمى سبيؿ جديدة أو معرفة وذلؾ إعت

ُمخرجات خدمة البيانات الضخمة في  واستخداـالمثاؿ طمب خدمة البيانات الضخمة مف مزود الخدمة 
 النشاط الذي يرغبو ويتخصص فيو.

 

أدوات التعمـ عبر اإلنترنت والبرامج القائمة عمى التفاعؿ بصورة متزايدة في مجاؿ  استخداـأدى 
التعميـ إلى زيادة حجـ البيانات، واختالؼ نوعية البيانات الكبيرة التي ُيمكف جمعيا مف بيئات التعمـ، 

برات التعمـ لدى المتعمميف، كما نجد بيانات متعمقة داخؿ فينا نجد بيانات كبيرة عف المتعمميف، وخ
في بيئات التعمـ، وبيانات ُمفصمة عف أنشطة  االجتماعيةبيئات التعمـ، وبيانات حوؿ التفاعالت 

التعمـ مف نصوص ووسائط ومقاطع فيديو وغيرىا، كما تختمؼ ىذه البيانات في نوعيتيا وعمقيا 
 بنسب متفاوتة.
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ف تحميؿ ىذه األنواع مف البيانات الضخمة في التعميـ، لتوفير مجموعة ُمتنوعة مف م االستفادةيمكف 
الفرص والخيارات بيدؼ تحسيف تعمـ الطالب مف خالؿ التعمـ التكيفي أو التعميـ القائـ عمى الكفاءة، 

ت مما ينتج عنو تعمـ أفضؿ نتيجة لتشخيص أسرع وأكثر تعمقًا في بيانات حقيقية تراكمية الحتياجا
التعمـ أو المتاعب التي تواجيو أثناء عممية التعمـ، بما في ذلؾ تقييـ الميارات مثؿ التفكير المنظـ، 
والتعاوف، وحؿ المشاكؿ في سياؽ عميؽ، وتقييـ أصيؿ لمجاؿ وموضوع المعرفة، باإلضافة لتحديد 

مؤسسات، التدخالت المستيدفة لتحسيف نجاح الطالب وخفض التكاليؼ اإلجمالية لمطالب وال
السياسات، ويمكف أف توفر  واستخداـ البيئات القائمة والمعمومات المعقدة  في صنع القرارات وتحديد

ىذه البيانات أدوات حديثة وفعالة لقياس أداء الطالب لممياـ التعميمية، ويمكف أف ُتساعد كذلؾ في 
مكف أف تعطي تحمياًل ُمحددة لمطالب، وي احتياجاتتصميـ بيئات تعمـ تصميمًا ُمخصصًا وفؽ  

 واضحًا لردود الفعؿ الفردية والجماعية لمجموعة مف القضايا التعميمية وغيرىا مف المميزات.

ف نجاح المؤسسة أو القطاع الحكومي  إف عممية اتخاذ القرارات ُتعد محور العممية اإلدارية وجوىرىا وا 
ى حد كبير عمى قدرة وكفاءة القيادة اإلدارية عمى إتخاذ القرارات اإلدارية المناسبة. إف يتوقؼ إل

عممية صنع القرار تبدأ بتجميع البيانات وُمعالجتيا واستخالص المعمومات التي بناء عمييا يتـ اتخاذ 
حميؿ البيانات القرار حيث بدأت تعتمد العديد مف الشركات الكبيرة والقطاعات الحكومية عمى سياسة ت

الضخمة والمعقدة والتي تحتاج إلى البرمجيات المتخصصة في مجاؿ إدارة البيانات والتحميالت، 
والتي ال يمكف ُمعالجتيا باستخداـ أداة واحدة فقط أو العمؿ عمى تطبيقات ُمعالجة بيانات تقميدية، 

ؽ لممشكمة وتحميميا لموصوؿ فمف المعروؼ أف جمع البيانات والمعمومات ُتساعد عمى التوصيؼ الدقي
نظاـ إداري يشمؿ تحميؿ البيانات الضخمة واليائمة جدًا.  اعتمادإلى نتائج دقيقة، لذلؾ كاف البد مف 

يستخدـ القطاع الحكومي والشركات الكبيرة نظاـ تحميؿ البيانات الضخمة لتحسيف العمميات الداخمية، 
خدمات الموجستية. كما يستخدـ لتحسيف المنتجات مثؿ إدارة المخاطر، إدارة عالقات العمالء، وال

مف المعمومات وتقديـ العروض  واالستفادةوالخدمات القائمة، وتطوير الخدمات والمنتجات الجديدة 
 المناسبة لمعمالء في الوقت المناسب.
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ود سع الممؾ في جامعة 9األكمبي ذيب بف عمي. د القرار واتخاذ الضخمة البيانات الدراسة توصمت
 :يأتي كما إجماليا يمكف وتوصيات نتائج عدة إلى

  استراتيجية معالجة خطة إلى وتحتاج ىائمة بسرعة ضخامة تزداد الضخمة البيانات -
 · يمكف ونتائج فرص مف فييا بما مقارنة محدودة زالت ال الجامعة في الضخمة البيانات مف الفائدة -

 .التحميؿ بعد عمييا الحصوؿ
 · آليات عمى بناء متنوعة عوائدىا وأف الضخمة لمبيانات الكبيرة التجارية مةالقي الدراسة أظيرت -

 .تحميميا وطرؽ
  ىو لمبيانات الفكرية الممكية وقضايا لمتحميؿ الخاضعة البيانات خصوصية أف الدراسة أظيرت -
 جاريةالت أو االجرامية االتجاىات عف الكشؼ في يساعد الضخمة البيانات تحميؿ أف الدراسة أظيرت -
 دائرة ضمف لمغاية مفيد منتج إلى تحويميا يجعؿ مما البيانات ىذه اصحاب لدى الوظيفية أو السموكية أو·

 .واقعا أمرا المعرفة عمى المبني االقتصاد
 · ايجاد في المفيدة والطرؽ الحموؿ أىـ مف السحابية الحوسبة تقنيات أف الدراسة أظيرت -

 وأوصت المناسبة بالسرعة معيا التعامؿ في وتساعد الضخمة لمبيانات تخزينية مساحات
 والدولي واإلقميمي الوطني المستوى عمى المنظمة والتشريعات االنظمة سف بضرورة الدراسة
 .البيانات وخصوصية الفكرية الممكية لموضوع واضح بشكؿ
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  : 

ات والمؤسسات والييئات اليـو عمى إختالؼ أنواعيا تحميؿ حركة العمالء لقد أصبح بإمكاف الشرك
مف شراء وبيع ونحوه بدقة أكبر ليتمكنوا وفقًا لذلؾ مف معرفة السمع األكثر طمبًا أو تمؾ الراكدة 
ويقترحوا عمى عمالئيـ سمع معينة وفقًا لعمميات الشراء التي تتـ. كما أصبح لدييـ القدرة عمى فيـ 

لعمالء بشكؿ أكثر دقة وتحديد المميزيف منيـ ومف ىـ بحاجة لمساعدة أو لتحديد توجياتيـ سموؾ ا
أو ُمراقبة أدائيـ. ىذا األمر ليس فقط لمراكز البيع التقميدية بؿ يشمؿ المتاجر اإللكترونية عمى شبكة 

 اإلنترنت وعمى نطاؽ أوسع.
يد اإللكتروني في أحياف كثيرة، بظيور فأصبح يتفاجأ ُمستخدـ شبكات التواصؿ اإلجتماعي أو البر 

إعالنات تجارية لسمع قاـ مسبقًا بالبحث عنيا في تطبيقات أخرى، بؿ أكثر مف ذلؾ ىناؾ بعض 
الخوارزميات التي تستخدـ بيانات تحديد الموقع عمى جياز الياتؼ القتراح اإلعالنات. ومف ىنا نجد 

تجة مف ىذه المواقع واإلستفادة منيا في التسويؽ أف ذلؾ يحدث نتيجة لتحميؿ البيانات الضخمة النا
وذلؾ باستخداـ كؿ جزء صغير مف البيانات المتاحة عف المستخدميف لمعرفة ميوليـ وتفضيالتيـ 
بغية عرض البضائع بأمثؿ طريقة ممكنة تجمب لشركات التسوؽ اإللكتروني أعظـ ربح ممكف. وال 

صفح المستخدـ لإلنترنت وحسب، بؿ قد تتبع زيارتو تقوـ بتحميؿ البيانات التي تحصؿ عمييا مف ت
لألسواؽ الحقيقية مف خالؿ جياز تحديد المواقع الُمثبت بجيازه.  ربما يعتقد البعض أف ىذا إختراؽ 

 اتفاقيةلمخصوصية، لكف في حقيقة األمر فإف الشركات التي تقوـ بذلؾ قد حصنت نفسيا مف خالؿ 
عند تسجيؿ الدخوؿ إلى تطبيقات التواصؿ اإلجتماعي كالفيسبوؾ الشروط التي يوقع عمييا المستخدـ 

 وتويتر.
وقد دخمت عممية التجارة اإللكترونية في السنوات األخيرة مستوى جديدًا مف التنافس، بظؿ الكـ 
اليائؿ مف بيانات المستخدميف التي توفرىا شبكات التواصؿ اإلجتماعي واستخداـ اإلنترنت. أصبح 

مالقة التجارة اإللكترونية ىو كيفية البقاء في المنافسة. فمف ناحية، تحتاج الشركات الشاغؿ األوؿ لع
لمترويج لبضائعيا وىذا يتطمب معرفة باحتياجات الزبائف، ومف ناحية أخرى تحتاج  ألف تقدـ 

 بضائعيا بأسعار تنافسية في نفس الوقت تضمف ليا ىامش ربح كبير.
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 منذ كبيًرا انتشاًرا حققت التي المفاىيـ أبرز مف واحًدا البيانات وعمـ االصطناعي الذكاء مفيوـ ُيعد
 جزًءا جعمو ما المجاالت؛ كؿ في المفيوـ ىذا دخؿ حيث الحالي؛ القرف مف الثاني العقد بداية

 في سنتناوؿ لذلؾ احتياجاتنا؛ كؿ رتوف التي اإلمكانيات يمتمؾ لكونو اليومية؛ حياتنا مف أساسًيا
 .10البيانات وعمـ االصطناعي الذكاء مفيوـ التالية السطور

” Alan Turing“ العالـ قدـ عندما 1950 عاـ إلى االصطناعي الذكاء مفيوـ ظيور بداية تعود
 رتوقد حاؿ في ذكًيا وتصنيفو الكمبيوتر لجياز الذكاء تقييـ إلى ييدؼ كاف الذي ”تورينج“ اختبار
 التي الكبيرة اإلنجازات مف الكثير معو حاماًل  المفيوـ ىذا جاء حيث البشري؛ العقؿ محاكاة عمى
 البيانات وتحميؿ التفكير عمى الفائقة بالقدرة االصطناعي الذكاء ويتميز حياتيـ، البشر عمى ُتسيؿ
 .المجاالت ببعض والفعالة المناسبة القرارات واتخاذ المشكالت وحؿ
 

 باستخداـ خوارزميات عمى االصطناعي الذكاء أنظمة في التشغيؿ عممية تعتمد الحاؿ، وبطبيعة
 الكومبيوتر أجيزة بيانات تغذية الخوارزميات تمؾ تتولى حيث العميؽ؛ والتعمـ اآللي التعمـ تقنيات
 مف االصطناعي الذكاء أنظمة لتمكيف إحصائية تقنيات خالؿ مف وذلؾ االصطناعي؛ الذكاء ألنظمة

 .اآللي تعمـال
 ال أنو إال باإلنساف، الشبيية األداء عالية الروبوتات عف صوًرا يقدـ االصطناعي الذكاء أف ورغـ
 بشكؿ البشرية والمساىمات القدرات لتعزيز جاء ولكنو اإلطالؽ، عمى البشر محؿ يحؿ أف إلى ييدؼ
 .كبير

 

 البيانات وعمـ االصطناعي الذكاء( 4)رقـ الشكؿ

                                                           
10
 ..البٌانات وعلم االصطناعً الذكاء - - 2121 أكتوبر، 11 النجار اسالم -11 



 

26 
 

 والحواسيب اآلالت جعؿ إلى تيدؼ األنظمة مف مجموعة عف عبارة بأنو" االصطناعي ذكاءال تعريف مكفي
 في البشر قدرة تتعدى أو لمبشر مشابية بطريقة معينة أىداؼ تحقيؽ عمى قادرة الحديثة والتقنيات الرقمية
 عمى القدرة لدييا تيوال المياـ ألداء البشري الذكاء ُتحاكي أنظمة عف عبارة ىو آخر بمعنى .األحياف " أغمب

 برامج كانت االصطناعي الذكاء ظيور قبؿ فمثاًل  تجمعيا، التي المعمومات باستخداـ نفسيا مف ُتحسف أف
 بيا يقوـ أف ُيمكف التي والنقالت االحتماالت مف ممكف عدد أكبر تخزيف طريؽ عف ُتصمـ الشطرنج ألعاب
 أصبحت االصطناعي الذكاء انتشار ظؿ في لكفو  الحاسوب، جياز خالؿ مف المعبة ُيمارس الذي االعب
 ميمتيا تكوف التي المتخصصة بالخوارزميات الشطرنج لعبة برنامج تغذية يتـ حيث تطوًرا؛ أكثر األمور
 مع المعبة بممارسة الالعب فييا يقوـ مرة كؿ في األفعاؿ ردود وتقييـ واالستنتاج التعمـ عمى القدرة تزويد
 .جديد العب

 في ومساعدتيـ النفسية والضغوطات المخاطر مف البشر حماية في االصطناعي الذكاء أىمية ُتكمف
 األماكف واستكشاؼ الخطرة المياـ تنفذ التي اآلالت طريؽ عف وذلؾ فقط؛ الميمة األشياء عمى التركيز

 .الطبيعية الكوارث أثناء اإلنقاذ عمميات في والمشاركة المجيولة
 وحتى اإلنترنت عصر بداية منذ العالـ أنتجيا التي البيانات حجـ فإف ”إنتؿ“ شركة أصدرتيا لتقارير وفًقا
 الرقـ ىذا وتضاعؼ بايت، جيجا بالييف 8 ُيعادؿ ما أي بايت إكسا 8 مف أكثر بنحو يقدر 2006 عاـ
 جيجا بميوف األلؼ يعادؿ بايت الزيتا“ بايت زيتا 5.6 إلى ليصؿ ،2018 عاـ خالؿ مرة 1500 مف أكثر
 .ـ2022 عاـ بنياية مرات 5 الرقـ ىذا يتضاعؼ أف الخبراء بعض ويتوقع ،”بايت
 حوكمتيا في البيانات سياسة إدماج نحو العالـ دوؿ مف الكثير توجو إلى الضخمة البيانات ىذه كؿ وأدت
 األمريكية المتحدة الواليات قامت الصدد ىذا وفي المعرفة، عمى األساس في تعتمد مجتمعات بناء أجؿ مف
 متوّفرة بيانات قاعدة ألؼ 200 نحو تضـ data.gov“ جوؼ.داتا“ عنواف تحت إلكترونية بوابة أسيسبت

 .لمعمف
 الفعؿ ورد واالستنتاج التعمـ عمى القدرة لدييا التي االصطناعي الذكاء تقنيات عمى الحكومات وتعتمد
 إف القوؿ ُيمكننا إًذا الصحيحة، القرارات اتخاذ في ومساعدتيا الصحيح بالشكؿ ومعالجتيا البيانات لتحميؿ
 .عنيا والتنقيب الضخمة البيانات تحميؿ عمى الفائقة القدرة لدييا االصطناعي الذكاء تقنيات
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 مستجدات وب أسيمت ما عمى معتمدة تواردىا وسرعة البيانات تضخـ إلى أدت التي الظروؼ ىذه ظؿ وفي
 اقتناء أو بناء الى ممحة الحاجة أصبحت االجتماعية التواصؿ ووسائؿ الرقمية العمؿ وبيئات وأدواتيا التقنية
 العديد ظيور إلى أدى ما وىذا المتزامف، الوقت في الضخمة البيانات تحميؿ في فائقة سرعة يضمف نظاـ
 :مثؿ 11لمبيانات التحميؿ بأعماؿ اختصت التي النظـ مف

 بالذكر الجدير ومف الباحثيف مف الكثير عمييا يعتمد التي اليامة اإلحصائية البرامج مف spss برنامج   -
 يعتمد. الكمي التحميؿ عمى البرنامج ذلؾ ويعمؿ 1968 عاـ في إنشاءىا تـ البرنامج مف األولى النسخة فإ

 .لمجميع ومتاحة سيمة بطريقة الوصفي اإلحصاء وتوزيع الرقمية والبيانات الجداوؿ عمى spss برنامج
 منصات عمى تعتمد التي التفاعمية البيانات عمى يعتمد برنامج stata برنامج يتسـ  stata برنامج -

. الماوس زر باستخداـ تحريكيا يتـ تحكـ بواجية ويتميز المعقدة اإلحصائية العمميات بجميع تقوـ إلكترونية
 .التوضيحية الصور مف ومجموعة نيةالبيا والجداوؿ البيانات إنشاء يمكنؾ كما

نشاء التقارير كتابة عمى يعمؿ والذي اإلحصائي بالتحميؿ sas برنامج يعرؼ SAS برنامج -  المخططات وا 
 .خاللو مف واألشياء المشروعات إدارة عمى والقدرة

 عمى والقدرة ؿوالتحمي المعمومات انشاء عمى لمعمؿ دقيقة برمجيات عمى إنفو برنامج يعتمد إنفو برنامج  -
 عمى والعمؿ يدوي بشكؿ المياـ بتحميؿ البرنامج ذلؾ يتسـ كما. حجميا كاف ميما والبيانات المعمومات بناء

 .واالختبارات االتجاىات جميع واكتشاؼ وفرزىا تصنيفيا
 الضخمة البيانات وتحميؿ إدارة أنظمة أفضؿ مف يعتبر و المصدر مفتوح برنامج وىو  Hadoop برنامج -
 أجيزة مف مجموعات عبر موزعة البيانات مف كبيرة مجموعات بتجييز يسمح الذي العمؿ بإطار يتميزو 

 مف اآلالؼ إلى واحدة خوادـ مف لتتدرج مصممة وىي. بسيطة برمجة نماذج تستخدـ التي الكمبيوتر
 فالمكتبة عالية، وفرت خدمة لتقديـ األجيزة عمى االعتماد مف فبدال. المحمى بالتخزيف تقوـ آلة وكؿ اآلالت،
 عمى ومتاحة عالية خدمة بتقديـ وذلؾ التطبيقات، حيز في معو والتعامؿ فشؿ أي لكشؼ مصممة نفسيا
 منصة أو برنامجويعتبر . لمفشؿ عرضة تكوف قد منيا واحدة كؿ الكمبيوتر، أجيزة مف مجموعة رأس

 أف أي موزع بشكؿ الضخمة البيانات جةوُمعال لتخزيف تستخدـ الجافا بمغة مكتوبة المصدر مفتوحة برمجية
 لتسريع األجيزة ىذه عمى المعالجة عممية توزع ثـ ومف أجيزة عدة عمى تكوف الضخمة البيانات ىذه تخزيف
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 مف الضخمة البيانات مع تتعامؿ التي األدوات تتكوف. واحدة كحزمة تستدعى أو وتعود المعالجة نتيجة
 Data)التحميؿ وأدوات( Data Mining) البيانات عف قيبالتن أدوات: وىي رئيسية أجزاء ثالثة

Analysis ) ًالنتائج عرض أدوات وأخيرا(Dashboard).  (http://hadoop.apache.org .) 

 لمبيانات المتزامف التحميؿ بعمميات القياـ في مستخدميو النظاـ ىذا يساعد  SAP HANA رنامجب -
 إنجاز مف تقتنيو التي تجارية والغير التجارية المنظمات يمكف وىذا النظاـ، منصة إلى ترد والتي الضخمة
 بمياـ والقياـ القرار اتخاذ في تساعد معالجة بيانات مف ليا توفر ما خالؿ مف أسرع بشكؿ التجارية العمميات
 (ap.com/abouthana.htmlhttps://hana.s) عالية، بكفاءة والتنفيذ التخطيط

 

 

    

 البٌانات لتحلٌل اإللكترونٌة وبرامج نظم( 5)رقم الشكل

 في الجودة عالية مفيدة معمومات إلى الخاـ البيانات تحويؿ عممية لتسريع البيانات تحميؿ برامج تصميـ وتـ
. بينيا مف االختيار الصعب مف ؿيجع مما البيانات تحميؿ أدوات تغمره السوؽ فإف ، ذلؾ ومع. نقرات بضع

 وتحديد التعمـ ومنحنى أدائيا مثؿ المناسبة األداة في األشياء مف قميؿ عدد عف البحث الميـ مف ، وبالتالي
 .إلخ ، بيا الخاصة لمممكية اإلجمالية التكمفة

https://hana.sap.com/abouthana.html
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excel data analytics       :وجيودؾ وقتؾ لتوفير بياناتؾ يرتب لذلؾ ووفًقا أنماطؾ يتكّيؼ إنو. 

 لمساعدتؾ البيانية الرسوـ بأحدث محممة تأتيو  .مخصصة ورقة إنشاء لتجربة حديثة وقوالب حسابات يقدـ
 .عناء دوف ، باالتجاىات لمتنبؤ فقط واحدة نقرة في التنبؤات يخمؽو  .جذابة بطريقة بياناتؾ عرض في

 عمى يساعدؾ ، ذلؾ عمى عالوة .الحقيقي الوقت في والتعاوف بؾ الخاص البيانات جدوؿ لمشاركة خيار
 .المتقدمة األعماؿ تحميالت ميزة باستخداـ نماذج إنشاء

Zoho Analytics       :الخدمة ذاتية األعماؿ وتحميالت األعماؿ تحميؿ أداة  تتيح ، Zoho 
Analytics ، تحويؿ عمى يساعدؾ. البصر لمح في ذكية معمومات ولوحات جذابة بيانات عروض إنشاء 

 .المعمومات لوحات وفي تقارير شكؿ في قيمة معمومات إلى الخاـ البيانات مف كبيرة أجزاء

 ، CSV ، HTML ، النصية الممفات) المسطحة والممفات البيانات جداوؿ مف البيانات سحب  يتيح -
Excel ، وتحميميا( إلخ. 

نشاء لمبيانات المرئي التحميؿ يسيؿ -  السحب واجية اـباستخد متعمقة معمومات ولوحات تقارير وا 
 .واإلفالت

 والتي HTTP مف المدعومة الديناميكية لمويب( API) التطبيقات برمجة واجيات مف مجموعة يوفر -
 والمزيد mete بيانات ومعالجة البيانات تكامؿ في تساعد

 .االحتياطي والنسخ والخصوصية والسرية لمتكرار قوي دعـ مع آمنة بيانات أف يضمف -

Tableau Public  :  لتحميؿ مجانية أداة عف يبحثوف الذيف ألولئؾ قوية لكنيا مجانية منصة عف عبارة 
 البيانية الرسوـ تصميـ مف IT يمّكُنؾ. ييمؾ موضوع أي حوؿ البيانات ونشر تمثيؿ لؾ يتيح. البيانات
 MA و MS Excel تتضمف مختمفة تنسيقات توصيؿ عمى Tableau Public يساعدو  .والخرائط التفاعمية

Access جيجابايت 10 بػ محدودة البيانات تخزيف مساحةو  النصية الممفات مف أخرى مختمفة وأنواع. 

 فإف ، المصدر مفتوح أساسًيا نظاًما كونو واحد ممؼ في 000،000 ، 1 عمى البيانات صفوؼ تقتصرو 
 نسخة تنزيؿ خيار مع اإلنترنت عبر ، لمجميور مفتوحة األساسي النظاـ عمى المحفوظة المحتويات جميع
 .شخص أي قبؿ مف البيانات مصنؼ مف
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 أدوات مف واحدة Tableau Public تعد ، الويب عمى مكاف أي في نشره يتـ دقائؽوب يتمتع بالمرونة 
 .لمتكيؼ وقابمة وآمنة ديناميكية األكثر الكاممة التحميؿ

IBM Analytics    :ينتمي IBM Analytics عممية يسرعوف الذيف بيـ الموثوؽ القادة مف واحد إلى 
 أنواع جميع تغطي. الكالسيكية والمقاربة االصطناعي الذكاء باستخداـ بؾ الخاصة البيانات تحويؿ

 .التحميالت أثناء ذكية قرارات اتخاذ مف تمكينؾ مع الصناعات

 يااكتساب تحسيف أجؿ مف البيانات بتحميؿ تقوـ التي والطريقة ، والترتيب ، البيانات جمع عممية يبسط -
دارتيا  .وحجميا وا 

 .البيانات مصادر مف مختمفة أنواع مف البيانات أنواع جميع جمع حرية -
 الوصوؿ يكف لـ والذي الدليؿ إلى استناًدا قرارؾ في رؤى تضميف طريؽ عف معرفتؾ نطاؽ لتوسيع خيار -

 .سابؽ وقت في ممكًنا إليو
 . الذكاء تحسيف خالؿ مف البيانات عموـ مشاريع دمج يسرع الذي اآللي التعمـ استخداـ -
 .التجارية المفاضالت وتعظيـ العمؿ قيود بمراجعة التقميدي التحميؿب يسمح -
 أو المتقدمة التحميالت قوة أو التنبؤية النمذجة أو البيانات عف التنقيب عمى التنبئي التحميؿ يحصؿ -

 .واحد مكاف في النص تحميالت

Python  :   في يساىـ فيو. الترميز لعالـ مخصصة الغرض امةوع المصدر مفتوحة برمجة لغة إنيا 
 يقدـ ، األخيرة اآلونة في. ذلؾ مف وأكثر ، الوظيفية والبرمجة واليياكؿ ، الكائنات إلى المستندة البرمجة
 .اآللي والتعمـ AI لػ متقدمة تطبيقات برمجة واجية

 األساسية الكممات وكذلؾ ، والبديمة اإلجبارية الحجج لقوائـ السماح مع  الوظائؼ بوضوح يحدد -
 .العشوائية والحجج

 سردىا يمكف والتي ، بيثوف في المستخدمة المركبة البيانات أنواع مف واحدة تعد التي ”قوائـ“ بػ مدعوـ -
 .أخرى متكاممة وظائؼ مع والتأثير ، تجزئة ،
 ووظائفيا/  و*  و – و+  لمعوامؿ السماح خالؿ مف بسيطة التعبير وصيغة الحسابية العمميات يجعؿ -

 .لمتجميع)(  األقواس باستخداـ لمسماح. طبيعي بشكؿ
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Apache Spark     : معالجة ويدعـ ، لممطوريف خصيًصا مصمـ المصدر المفتوح البرنامجىذا SQL 
 تحويؿ عمى القدرة ولدييا بسرعة مدمجة متكاممة تحميؿ أداة الستخداـ سيمة وسيمة إنو. والُدفعات والدفؽ
 .البيانات فم كبيرة أجزاء

 .R و Scala و SQL و Python و Java في التطبيقات كتابة يتيح -
 Spark و GraphX و اآللي لمتعمـ MLlib و DataFrames و SQL تضـ ضخمة بمكتبة مزود -

Streaming ، التطبيؽ في بسالسة دمجيا يمكف وكميا. 
 الوصوؿ وكذلؾ ، سحابة أو مستقؿ أو Kubernetes أو Apache Mesos أو Hadoop مع يعمؿ -

 .البيانات مصادر مف مختمفة أنواع إلى

R Programming     :عدي R Programming اإلحصائية لممياـ مثالية مجانية بيانات تحميؿ أداة 
عداد الرسومات وتصور  والبرمجة والحمقات بالفروع تسمح مترجمة كمبيوتر لغة عمى يعتمد. التقارير وا 
 أو Net. أو++  C أو C بمغات المكتوبة األكواد مع بسالسة أيًضا ؿيتكام. الوظائؼ مع المعيارية
Python أو FORTRAN. 

 متكررة ووظائؼ مشروطة وشروط مخرجات وخيارات بحمقات محممة تأتي وفعالة سيمة برمجة لغة -
 .المستخدـ يحددىا

 .تخزيف مساحة ويوفر بفعالية البيانات يعالج -
 .والمصفوفات والمتجيات القوائـ لحساب األدوات مف واسعة مجموعة يوفر -
 .البيانات لتحميؿ خصيصا المصممة األدوات مف وموحدة ومنطقية ضخمة مجموعة يسيؿ -
 األوراؽ عمى أو الكمبيوتر شاشة عمى مباشرة البيانات تحميؿ إخراج لتقديـ وخيار رسومية إمكانات يوفر -

 .المطبوعة
 .Unix و Mac OS و Windows مثؿ متعددة أنظمة عمى عمؿي -

Splunk      :والتفاعالت واألجيزة األنظمة جميع مف المتصمة لمبيانات شامالً  عرًضا أساسي بشكؿ يوفر 
 تأثير إنشاء عمى ىذا يساعدؾ. الفعمي الوقت في يحدث ما االطالع عمى   Splunk ويتيح. مؤسستؾ في
 لمتطبيؽ قابمة رؤى تقديـ لؾ يتيح وفإن ، ذلؾ عمى عالوة. لبياناتؾ الحقيقية القوة عف الكشؼ عبر شركتؾ في

 .المحموؿ لمياتؼ المعزز الواقع باستخداـ الفعمي الوقت في ، المعنييف ألولئؾ
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 مفيد أمر وىو SPL كتابة إلى الحاجة دوف المستخدـ بيانات إلى لموصوؿ Splunk باستجواب لؾ يسمح -
 .تقنية غير خمفية لدييـ الذيف ألولئؾ بالنسبة حتى

 تمقائًيا Splunk بيانات ولوحات بياناتؾ باختبار لؾ يسمح مما NFC عالمات أو QR وزرم لمسح خيار -
 .SPL إلى ينتموف ال الذيف لممستخدميف Splunk لػ قيمة رؤى تقديـ مع الكائنات عمى

 في اإلشعارات بشأف إجراءات وتتخذ وتتمقى ، المحمولة لألجيزة خصيًصا مصممة معمومات لوحات توفر -
 .الوقت نفس

 مع التفاعؿ مف المحمولة األجيزة تمكف مرور بكممة ومحمية عمييا االعتماد يمكف سحابية خدمة يوفر -
 .النظراء مجموعة إلى والمستندة المدمجة المثيالت

 .العمؿ عبر الفعمي الوقت في أسرع قرارات باتخاذ لؾ يسمح ، أساسي بشكؿ -

Qlik Sense        :يعد Qlik Sense مع يأتي ألنو. البيانات تحميؿ منصات مف مةسمس ألحدث معياًرا 
 يمكف التي السحابية متعددة وبيئة ، المكررة AI مع كاممة ، نوعيا مف فريدة صمة ذات تحميالت برنامج

 وأفضؿ أسرع قرارات اتخاذ مؤسستؾ في لألشخاص يتيح فإنو ذلؾ مف وأكثر الوظائؼ ىذه كؿ مع. تحجيميا
 .يومي أساس عمى

 .الذكي البحث ووظيفة ، المرئي واإلفالت سحبال بمرفؽ مزودة -
 .البيانات مصادر مف مختمفة ألنواع عمييا االعتماد ويمكف سريعة اتصاالت -
 .مكاف أي وفي وقت أي في الفعمي الوقت في البيانات تحميالت إلى الوصوؿ يتيح -
 .سيمة الذاتية الخدمة راحة وكذلؾ القصص سرد مرفؽ ميزات -
 .والمعيارية المفتوحة الديناميكية التطبيقات برمجة وواجيات ، تركةمش كائنات بمكتبة مزود -
 .كبيرة بيانات يتضمف الذي المصادر متعدد البيانات توحيد مرفؽ مع التدريجي التطوير سيولة يوفر -

 

 على التدقٌق فرٌق ٌرى وعلٌه ،البٌانات تلك معنى فهم على القدرة هو البٌانات لتحلٌل األساسٌة المهارة

 التحلٌل عملٌات لتنفٌذ الفرٌق ضمن للعمل لبٌانات ل محلل توظٌف المفٌد من أنه12 المستدامة التنمٌة أهداف
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 على للحصول التالٌة الكفاءات فً االستثمار فً للرقابة العلٌا األجهزة ترغب قد. رت لتصوا ا وإنشاء

 . البٌانات لتحلٌل أساس قوي

 . حدسً بشكل المنتظمة وغٌر المنتظمة البٌانات فهم على القدرة: البيانات في الحدس ▪

 والمعالجة التجمٌع آلٌات أو الجمع عملٌات تصمٌم على القدرة: المسبقة والمعالجة البيانات جمع ▪

  .الضرورة عند والتصفٌة والتجمٌع التنقٌة مثل المسبقة

 متعددة أو فردٌة التحلٌل عملٌات اجراء  على رةالقد: البيانات وتفسير اإلحصائي التحليل ▪

 . أوالتوجهات األثر( – )السبب العالقات أو االعتمادٌة العالقة على للعثور التحلٌل نتائج وتفسٌر المتغٌرات 

 المعلومات عن لإلبالغ الصحٌحة الطرٌقة اختٌار على القدرة والتصور(: )التقارير البيانات عرض ▪

 .التصورات  وإعداد

 excel, idea :األدوات معرفة ▪

 :ٌلً ما على المتقدمة الكفاءات بعض تشمل قد كما

ا واستعادتها البٌانات قواعد جمع على القدرة: وحفظها البيانات على الحصول ▪ ًٌ  إمكانٌات وإدارة محل

 . البٌانات إلى الوصول

 . المنظمة البٌانات قواعد من البٌانات الستخراج  البٌانات قاعدة استعالمات تصمٌم :االستعالم ▪

 . البٌانات تحلٌل متطلبات لحل الخوارزمٌات تطوٌر :البرمجة ▪

 tableau, r, python, postgresql:  باألدوات المعرفة ▪

 االستثمار المفٌد من أنه للرقابة األعلى الجهاز ٌرى قد األساسٌة، المهارات  قائمة عن النظر بصرف ▪

 .االعتبار فً المدى طوٌلة استراتٌجٌة  وضع مع االصطناعً الذكاء رت ا ومها اآللً التعلم فً

 جعةلممرا يمكف وال الشركات، عمؿ طريقة في جذري تغيير إلى الضخمة والتحميالت البيانات غالبًا ما تؤدي
 ولكنيا عقود، منذ جيد بشكؿ مستمرة التقميدية الداخمية المراجعة فخدمات الركب، عف تتخمؼ أف الداخمية
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 عددا يظير والواقع إمكاناتيا، مف بنجاح االستفادة أجؿ مف التحميالت لدمج تنقيح/  تحديث إلى تحتاج
 فدمج الداخمية، المراجعة منيجية جوىر مف يتجزأ ال جزءا التحميالت فييا أصبحت التي الحاالت مف متزايدا

 يتطمب ولكنو والدقة، السرعة في كبيرة تحسينات عف يسفر أف يمكف الداخمي التدقيؽ في البيانات تحميالت
 .والنيج العقمية في جذريا تغييرا

 ـتقيي خالؿ مف فعالة رقابية ضوابط عمى الحفاظ في الشركات يساعد اف يجب الداخمية المراجعة نشاط إف
 الداخمية المراجعة تقوـ اف يجب وبالتالي المستمر، التحسيف تعزيز خالؿ ومف الضوابط ىذه وكفاءة فعالية
 عمى كبير بشكؿ الداخمييف المراجعيف يركز أف يجب كما والتكنولوجيا، العمميات عمى الرقابية الضوابط بتقييـ
 مف عمييا الحصوؿ تـ التي النتائج إلى تنادااس الشركات تتخذىا التي واإلجراءات البيانات استيالؾ كيفية
 مبادرات في وىاما حاسما دورا يمعبوا أف الداخمييف المراجعيف عمى يجب كما الضخمة، البيانات تحميؿ

 الضخمة البيانات حموؿ مف االستفادة الداخمييف لممراجعيف يمكف كما ، بمؤسساتيـ الخاصة الضخمة البيانات
 البيانات اكتسبت المنظمة الف نظرا الداخمية المراجعة بمشاريع الخاصة مبياناتل التحميمية جيودىـ لدعـ
 مستودع مف البيانات استيالؾ خالؿ مف كبيرة فاعمية الداخمية المراجعة تكتسب قد وبالتالي ودمجتيا، بالفعؿ

 (.DataLake IIA   )  2017 البيانات بحيرة أو البيانات

 الوصفية التحميالت ذلؾ في بما الكمية، البيانات تحميالت اءةكف تحسيف الضخمة لمبيانات ويمكف
 وتقديـ االفراد، جميع عف وصفية إحصاءات التحميالت ىذه توفر أف يمكف. والوصفية والتنبؤية والتشخيصية

 ، الفعمية األعماؿ وعمميات المالية البيانات بيف روابط وبناء ، اكتماال وأكثر أوسع نطاؽ عمى تدقيؽ أدلة
 مف الداخمي التدقيؽ عمميات تستفيد أف يمكف كما ،(المبكر اإلنذار إشارات) المحتممة الحمراء األعالـ حديدوت

 في لمتحكـ المالية وغير المعمومات مف المزيد استخداـ طريؽ عف الضخمة البيانات
 مىع القدرة إف"  ديمويت مخاطر مدير  Neil Whiteوايت نيؿ ويرى( Tang&karim,2017)لمخاطرا

جراء معا، المتباينة البيانات مصادر سحب  البيانات، مجموعات إلى واالنضماـ ومعقد، بسيط تحميؿ وا 
لحاقيا،  المراجعة وألف ،"حيوية ميارة ىي والمؤسسية الخارجية البيانات مف أكبر مجموعات مف واالستفادة وا 
 برؤية تحميمية استراتيجية وضع مف فالبد لؾبذ القياـ أجؿ مف والبشرية المادية الموارد إلى تفتقر قد الداخمية
 لمفجوات تحميؿ ذلؾ يعقب ،وقد الداخمية والمراجعة العميا اإلدارة مشتركة بصورة وضعتيا التي النيائية الحالة
 خطة وضع ذلؾ بعد لمفريؽ ويمكف والعمميات، والتكنولوجيا االفراد، منظور مف المطموبة القدرات لتحديد
 الميارات مف لالنتقاؿ منظـ نيج ىناؾ يكوف حتى طويمة، فترة مدى عمى الثغرات ىذه لمعالجة مشروع
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 أف يمكف الداخمي التدقيؽ وظيفة مكاف في واضحة خطة مع تقدما، أكثر تحميمية ميارات  إلى األساسية
 .مفاجئة سرعة مع األحياف مف كثير في األماـ إلى تتحرؾ

 مع والتعامؿ الحديثة التكنولوجية التطورات مع ويتكيؼ يتطور أف البد الداخمي المراجع دور اف الباحث ويرى
 بعض في الخارجي والمراجع المراجعة ولجنة اإلدارة، ومجمس العميا، اإلدارة تزويد اجؿ مف الضخمة البيانات
 وبالتالي المناسب، الوقت في الصحيحة القرارات اتخاذ اجؿ مف ودقيقة سريعة واستشارات بتقارير األحياف
 عصر في بدورىـ القياـ اجؿ مف تدريبيـ ومستويات وفاعميتيـ كفاءتيـ رفع الداخمييف المراجعيف عمى يتحتـ

 توضيح خالؿ مف اال الضخـ البيانات عصر في الداخمي المراجع دور إظيار يمكف وال.  الضخمة البيانات
 : يمى كما وىى األعماؿ تمنظما في الضخمة البيانات تحميؿ عمميو بيا تمر التي المختمفة المراحؿ

 البيانات عن التنقيب: األولى المرحمة

 خالؿ مف المختمفة المصادر مف األعماؿ منظمات تخص التي البيانات بجمع الضخمة البيانات موفري يقوـ
 بوضعيا الشركة إدارة تقوـ معينة معايير عمى بناء البيانات بالتقاط تقوـ استشعار أجيزه أو معينة تطبيقات

 وفؽ البيانات عمى الحصوؿ يتـ الضخمة البيانات مع التعامؿ في وأىدافيا الشركة استراتيجية خالؿ مف
 أو االستشعار أجيزة مثؿ المصادر مف البيانات تتدّفؽ الفوري، النمط ففي دفعات، عمى أو الفوري: نمطيف

 البيانات، مف معينة كمية أو ينةمع مده كؿ المصادر مف الثاني النمط في البيانات جمع يتـ بينما التطبيقات،
 يتـ حتى centralized container مركزي موقع أو Data lake البيانات بحيره إلى البيانات نقؿ ويتـ

 .تشغيميا

 الضخمة البيانات تحميل: الثانية المرحمة

 موقع أو Data lake البيانات بحيرة في البيانات بتخزيف الضخمة البيانات محممي يقوـ المرحمة ىذه في 
 وما وتحميميا تحويميا دمجيا، البيانات، تنظيؼ ويتـ تشغيميا، يتـ حتى centralized container مركزي

 القرار متخذي أماـ عرضيا أو تقديميا يتـ حتى ، ىامة لالستنتاجات البعض بعضيا مع وربطيا ذلؾ إلى
 البيانات لتحميؿ تستخدـ التي لتقنياتوا األدوات مف العديد ويوجد المناسب، الوقت في و  المناسب بالشكؿ
 .  Hadoop ،MapReduce  ،GridGain ،HPCC ،Storm ،Cassandr: مثؿ الكبيرة

 الضخمة البيانات استخدام: الثالثة المرحمة



 

36 
 

 والمدير اإلدارة، مجمس مثؿ األعماؿ منظمات داخؿ القرار ومتخذي المستفيديف مختمؼ يقوـ المرحمة ىذه في
 المعمومات  مف باالستفادة وغيرىـ الداخمي والمراجع اإلداري، والمحاسب المختمفة، األقساـ رومدي التنفيذي،

 .التالي الشكؿ في المختمفة المراحؿ ىذه بياف ويمكف  الضخمة البيانات مف المستخمصة

 الداخمي التدقيق نشاط يقوم أن يجب أنه عمى بالحوكمة الخاص 2112 الداخمي المراجعة معيار وينص
 :أجل من المنظمة إدارة عمميات لتحسين المناسبة التوصيات وتقديم تقييمب

 .والتشغيمية االستراتيجية القرارات اتخاذ •

 .عمييا والسيطرة المخاطر إدارة عمى اإلشراؼ •

 .المنظمة داخؿ المناسبة والقيـ األخالقيات تعزيز •

 .التنظيمية والمساءلة األداء إدارة فعالية ضماف •

 .لممنظمة المناسبة المناطؽ إلى التحكـ ومعمومات المخاطر نقؿ •

يصاؿ أنشطة، تنسيؽ •  الضمانات ومقدمي والداخمييف، الخارجييف المراجعيف المجمس، بيف المعمومات وا 
 .واإلدارة اآلخريف

 يمى: كما السابقة المراحؿ مف مرحمة كؿ الداخمي في المراجع دور ويمكف

 طريؽ عف إما المستمر، المخاطر تقييـ في التحميالت تساعد أف يمكف ىؿ - المخاطر تقييم 
 .المستمرة المخاطر رصد عمميات ضمف أو المخصص االختبار

 مساعدة خالؿ مف استيدافا أكثر تدقيؽ إجراء عمى التحميالت تساعد أف يمكف ىؿ - التخطيط 
 .لمخطر عرضة األكثر السكاف شرائح أو المناطؽ عمى التركيز عمى المدققيف

 االختبار إجراء أو الضماف، مف أعمى درجة لتوفير التحميالت استخداـ يمكف - الميداني العمل 
 .كفاءة أكثر بشكؿ

 خالؿ مف تحميالت، خالؿ مف لمتنفيذ قابمة نتائج ثاقبة أكثر نتائج نقدـ أف يمكف ىؿ - اإلبالغ 
 .الجذرية األسباب تحديد أو المخاطر، قياس عمى المساعدة
 : في الضخمة البيانات تحميؿ مف المستخمصة المعمومات استخداـ الداخمي جعلممرا ويمكف
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 داخؿ واالحتياؿ الفساد اكتشاؼ في الداخمييف المراجعيف الضخمة البيانات تساعد أف يمكف -
 أنحاء جميع في واالقتصادات لممنظمات كبير قمؽ مصدر ىو المالي فاالحتياؿ األعماؿ، منظمات
 Association of Certified Fraud المعتمديف االحتياؿ خبراء داتحا ويقدر العالـ،

Examiners2016 ىذا وبتطبيؽ. لالحتياؿ عاـ كؿ العائدات مف٪  5 تفقد النموذجية المؤسسة أف 
 4 مف يقرب ما إلى االحتياؿ في العالمية الخسائر تصؿ ، 2014 لعاـ اإلجمالي العالمي الناتج عمى

 البيانات تقنيات تطبيؽ في النظر إلى الباحثيف األرقاـ ىذه دفعت قدو . أمريكي دوالر تريميوف
  Chang et al.,2008 المثاؿ سبيؿ عمى. منو والوقاية بو والتنبؤ االحتياؿ كشؼ عمى الضخمة

 فيـ- تفاعمي بشكؿ البنكية المعامالت مالييف لفحص المرئية البيانات تحميالت استخداـ يقترح
   Abbasi et al.,2012 نموذج يقوـ ذلؾ، مف النقيض وعمى. وفعاؿ ممكف النيج ىذا بأف يجادلوف
 التعمـ في متخصص شكؿ وىو ، meta-leaning"لينيف ميتا" باستخداـ النموذجي المالي باالحتياؿ

 .الدقة لتحسيف التكيؼ ذاتية بطريقة المتعددة اآللي التعمـ تقنيات مخرجات بيف يجمع اآللي
 غير العصبية الشبكات أو لإلشراؼ الخاضعة العصبية الشبكات خرىاأل الطرؽ استخداـ أو 

 االحتياؿ كشؼ نموذج لبناء متنامية ىرمية ذاتي تنظيـ خريطة أساس عمى لإلشراؼ الخاضعة
 (.Gepp et al.,2018 ) المالي

 مجمس -المراجعة لجنة -الخارجي المراجع) الحوكمة اطراؼ والتواصؿ االتصاؿ تحسيف      -2
 مف ناتجة عالية جودة ذات معمومات عمى تحتوى واستشارات بتقارير إمدادىـ خالؿ مف( رةاإلدا
 .متعددة مصادر مف بيانات تحميؿ

دارة قياس في الداخمي المراجع دور تفعيؿ      -3  عمى القدرة لدييا الكبيرة فالبيانات األداء، وا 
 تظير قد والتي ومعنوياتيـ الموظفيف اؿأفع ردود وقياس متابعو خالؿ مف األداء إدارة أنظمة تحسيف

 خالؿ ومف  المختمفة االجتماعي التواصؿ وسائؿ في الموظفيف وتعميقات مشاركات نبرة خالؿ مف
 األداء بيف والعالقات جديدة تحفيزية تدابير تحديد يمكف الضخمة البيانات تحميؿ تقنيات اعتماد
 .السابؽ في عتباراال بعيف تؤخذ لـ التي والمتغيرات الجيد اإلداري

 التواصؿ شبكات عمى األفراد سموكيات تحميؿ خالؿ مف العامميف سموكيات تحميؿ في المساعدة-4
 التواصؿ مواقع عبر بالشركات المتعمقة األمور حوؿ النقاشات تتضمف المثاؿ سبيؿ عمى االجتماعي،
 عده العامميف مف العديد متمؾي قد وبالتالي كبيرة قيمة تحمؿ العامميف سموكيات عف دقيقيو معمومات
 ثـ متعددة مصادر مف العامميف بأحد المتعمقة البيانات ىذه وبجمع التواصؿ مواقع عمى بروفايالت
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 ومدى العامميف سموكيات عف ىامو ودالالت إشارات فتعطى المناسبة األوقات في وتحميميا ربطيا
 .لمشركة والئيـ

 مور التالية : وهنا  يرى الباحث ضرورة التأكيد عمى اال
 البيانات بموضوع االىتماـ وغيره، الداخمييف المراجعيف معيد مثؿ المينية الجيات عمى يجب -

 تضميف الوقت نفس في و  الداخمية المراجعة معايير ضمف أساسية بصوره وتضمنييا الضخمة
 .المينية والمؤىالت الشيادات عمى الحصوؿ مقررات ضمف الضخمة البيانات

 وكيفية البيانات عف التنقيب وعمـ البيانات بعموـ اكبر بشكؿ التعميمية االىتماـ ظماتالمن يجب عمى -
 المختمفة. األعماؿ مجاالت في  الضخمة البيانات مف االستفادة

 مختمؼ اتخاذ في الضخمة البيانات مف القصوى باالستفادة االىتماـ األعماؿ منظمات عمى يجب  -
 أحدث عمى مدرب يكوف أف يجب الداخمية المراجع فريؽ تضمفي اف يجب الوقت نفس في و  القرارات
 البيانات تحميؿ في ومتخصص الكترونيات ميندس عمى يحتوي واف ا المعمومات تكنولوجيا وسائؿ
 .األقؿ عمى

 مسؤولياتيا أداء المطموبة األخرى والكفاءات والميارات المعرفة الداخميوف المدققوف يمتمؾ أف يجب  -
 والميارات المعرفة عمى الحصوؿ أو جماعي بشكؿ الداخمي التدقيؽ نشاط يمتمؾ أف يجب. الفردية

 يكوف اف الداخمية المراجعة فريؽ عمى يجب وبالتالي. مسؤولياتيا ألداء الالزمة األخرى والكفاءات
 الضخمة البيانات توفير مرحمو مف الضخمة البيانات مع التعامؿ مف تمكنو التي الميارات مف عنده
 الداخمية المراجعة نص المعيار )حسب  الداخمية المراجعة قرارات اتخاذ في منيا واالستفادة ميياوتحمي

1210 . ) 

 وى السبب تقريبا و يومي أساس عمى البيانات مف جدا ىائمة كمية لدييا يوجد بمد أي مف كانت أيا الحكومات
 ىائؿ تأثير الضخمة لمبيانات يكوف أف يمكف. المواطنيف المتعمقة البيانات وقواعد السجالت لتتبع أجيزة لدييـ
 اتخاذ في ومساعدتيا مغذى ذات تتمقاىا التي المعمومات جميع لجعؿ تحاوؿ الحكومات فإف الحكومة، في
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 لعب الضخمة البيانات تحميؿ: ذلؾ عمى ةاألمثم ومف. الناس مف المالييف عمى تؤثر التي الحيوية القرارات
 2012 عاـ أوباما باراؾ األمريكي الرئيس انتخاب إعادة حممة في كبيراً  دوراً 

 البيانات مف ىائمة كميات وجود مشكمة تواجو الحكومية المنظمات أغمب البيانات، بإدارة األمر يتعمؽ عندماو 
 أنيا يعني وىذا( unstructured data) ُمييكمة أو ةمنظم غير البيانات هىذ ومعظـ الكمبيوتر، أنظمة في
 المنظمات تطبؽ أف يجب البيانات ىذه في الموجودة األنماط لفيـ. مسبقاً  معّرؼ بيانات نموذج أي تناسب ال

 ىذه تسمى و المييكمة غير البيانات مف ىائمة كميات ومعالجة اللتقاط تسعى إحصائية نماذج الحكومية
 القدرة تممؾ ال أو الموظفيف مف كافي عدد تممؾ ال الحكومية المنظمات أغمبو . الضخمة بػالبيانات العممية

 حجميا وارتفاع المتغيرة البيانات طبيعة ومع بيـ، الخاصة البيانات جميع وتحميؿ إلدارة   الالزمة الحسابية
 أمراً ( Cloud Computing) السحابية الحوسبة خالؿ مف الضخمة الػبيانات بأدوات االستعانة أصبحت
 الخدمات عف المواطنيف رضا مدى رصد الحكومية الخدمات بتطوير المختصيف بإمكاف فأصبح. ضرورياً 
 مسح أصبح حيث والتحسيف، لمتطوير عممو يمـز ما استنتاج يمكف المحممة النتائج ضوء وعمى. ليـ المقدَّمة

 لتنوع نظراً  وذلؾ األحياف، مف كثير في دٍ مج وغير مكمفاً  التقميدية االستبيانات طريؽ عف الجميور آراء
 المسجمة البيانات ىي الضخمة البيانات لتمؾ المصادر أكبر مف إف. المتعامميف وثقافات الديموغرافية البيانات

 الحكومات تستنتج أف يمكف حيث الحكومية، البيانات قواعد في والتسجيؿ السكاني التعداد عمميات خالؿ مف
 .المخزنة البيانات تمؾ تحميؿ خالؿ مف جداً  ثمينة معمومات

 االعمال: جدول عمى البيانات وضع13 لمرقابة العميا األجهزة عمى يجب

 عمى اعتماًدا لتصبح أكثر(  ستراتيجياتواالوالعمميات والتكنولوجيا  االفراد )الداخمية  القدرات تقييـ -

  .البيانات 

 .البيانات الضخمة  لتحميؿ ةالعميا لمرقاب األجيزة حوؿ جاىزية متفائمة نظرة -

 . تحميالت البيانات مف استخالص القيمة كيفية تقييـ  -

 .الصمة   البيانات ذات إلى لضماف الوصوؿ الشراكات بناء - 

                                                           
13

 اإلفرٌقٌة بالمنظمة المعلومات نظم تدقٌق مدٌرمن  18 ٌناٌر 2121.التقارٌر على وتأثٌرها الضخمة البٌانات حول العلمً اللقاء فً  المقدم العرض

 .زامبٌا فً العام المراجع مكتب من منتدب"  أي– فروساي"   النكلٌزٌةا باللغة الناطقة للرقابة العلٌا لألجهزة
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   . مستقبال لكيفية التوظيؼ خطة الموظفيف ووضع بتمكيف القياـ  -

 .والبنية التحتية القدرات بناء -

 البرامجو  وخارجيا داخميا البيانات مياراتو  والمسؤوليات لألدوار واضح تحديدو  وذلؾ مف خالؿ االفراد
 .البيانات تحميؿ خبراء و المدققوف و المالئمة او الصحيحة التدريبية

 :   مثؿ  عمى مواضيع  تركيزال وىنا البد مف

 مدى تطبيؽ األجيزة الحكومية  تقنيات وبرامج تحميؿ البيانات الضخمة  -
 عمى عممية الرقابة  وجودتيا  الضخمة البيانات تحميؿ وبرامج تقنيات الرقابية زةاألجي تطبيؽ مدى -
 الحكومية الشركات في الغش اكتشاؼ في الضخمة البيانات دور   -
 الحكومية الشركات في األداء مقاييس تطوير عمى الضخمة البيانات أثر   -
 ةالحكومي الرقابة في األثبات ادلو عمى الضخمة البيانات أثر   -
عداد اثر البيانات الضخمة عمى  -   .التقرير اختبارات الرقابة  واختيار  العينات واالىمية النسبية وا 
 عمؿ مجموعو ُتسيؿ INCOSAI مؤتمر في الضخمة لمبيانات االنتوساي عمؿ مجموعة تأسيس تـ -

 العميا األجيزة ُتسمح ابدورى والتي لمرقابة، العميا األجيزة بيف والخبرات المعمومات تبادؿ الضخمة البيانات
  المستدامة وعالمياً  محمياً  والتنمية الرشيدة الحوكمة في لممساىمة أفضؿ بشكؿ لمرقابة
 البيانات مراجعة حاالت مف مجموعة الضخمة البيانات عمؿ مجموعة ،أصدرت 2018عاـ في -

 والتي ،"المستدامة ةالتنمي أجؿ مف الضخمة البيانات مراجعو: العالمية الممارسات"العالمية،  الضخمة
 مراجعة مجاؿ في التقدـ ودفع الوعي وزيادة التعاوف، تعزيز الخبرات لتبادؿ مدى يمكف أي إلى تعكس

 .الضخمة البيانات
 :الضخمة بما يمي  البيانات عمل مجموعة وبمكن تمخيص مهمة 

 الضخمة. البيانات مراجعة وخبرات ممارسات وتعزيز تمخيص 
  األبحاث. وتقارير الضخمة البيانات ةلمراجع إرشادات إصدار 
  الضخمة. البيانات لمراجعي الميني التطوير دعـ 
  لمرقابة. العميا األجيزة بيف األطراؼ ومتعدد الثنائي التعاوف تعزيز 
  الضخمة. بالبيانات المعرفة تبادؿ أنشطة تسييؿ  
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  القوانيف تحسيف أو مقدمة تتناوؿ عممية مقترحات تقديـ 
 الظروؼ مع يتوافؽ بما الضخمة البيانات لمراجعة وطويمة األجؿ متوسطة يرة،قص خطط تقديـ    

 الضخمة .  البيانات لمراجعة واإلدارة المناسبة التنظيـ ونماذج الوطنية؛
تحت عنوف   ببيرو لمرقابة األعمى الذي استضافو الجياز  2019 لمنزاىة السنوي الدولي وفي المؤتمر -

 الضخمة والبيانات االصطناعي الذكاء " وناقش  المؤتمر قضايا  الفساد كافحةلم التكنولوجيا استخداـ"
 في والفساد الوظيفي السموؾ سوء أفعاؿ ومنع اكتشاؼ تسييؿ عمى واثرىا  اآللي والتعمـ األعماؿ وذكاء
 . العالمي النطاؽ عمى العامة اإلدارة

 نظـ باستخداـ ُبعد عف المراجعة عمميات الروسية   بإجراء  الحسابات غرفة قامت 2015 عاـ في -
 ُبعد عف المراجعة عمميات الجراء المعمومات لتحميؿ نظاـ وادخاؿ تطويرالمتكاممة و  المعمومات تحميؿ
 إلى مباشرة الوصوؿ صالحية لمرقابة األعمى الجياز يمنح الذي 2013 لعاـ الفيدرالي القانوف إلى استناًدا
 لتكنولوجيا متزايد بشكؿ الحكومية المؤسسات الستخداـ نظراً  .14اجعةلممر  الخاضعة الجيات معمومات أنظمة

 لعمميات كبديؿ بعد عف المراجعة بعمميات لمرقابة العميا األجيزة تقوـ فقد األىداؼ، لتحقيؽ المعمومات
 (.الميدانية المراجعات) الموقع في التقميدية المراجعة

 بأف يوحي المعمومات تحميؿ نظاـ باستخداـ بعد عف اجعةالمر  لعمميات الحسابات لغرفة الناجح التنفيذ إف
 تحسيف في االستمرار أىمية مف الرغـ وعمى. مماثؿ نيج مف تستفيد قد األخرى البمداف في المراجعة اجيزة
 المالية العممية رقمنة وأف خاصة - ومينة كمجاؿ - المراجعة في البيانات وتحميالت البيانات توافر أثر لقد

 كفاءة مف القدرة ىذه تزيد. المعامالت مف٪ 100 بمراجعة لمرقابة العميا لألجيزة تسمح جديدة اتتقني جمبت
 غير المعامالت تمييز إف. العادية وغير العادية المعامالت بيف التمييز لممراجعيف وتتيح المالية المراجعة
 . كبيرة نةعي مراجعة إلى بحاجة المراجعوف يعد لـ حيث إضافية، ةكفاء يخمؽ العادية

 المتاحة البيانات فإف ذلؾ، ومع. البرنامج وكفاءه اقتصادية مدى تحديد عمى تقميدًيا األداء مراجعة تركزو 
 .مباشرة البرنامج فاعمية بقياس لممراجعيف تسمح ويسير سيؿ بشكؿ منيا كبيره كميات تحميؿ ووسائؿ
 التغيرات تقييـ اآلف لمرقابة العميا ألجيزةل يمكف ،الفقر من الحد برنامج مراجعة عند المثاؿ، سبيؿ عمى

 قواعد مف العمؿ سوؽ في المشاركة نسب عمى الحصوؿ يتـ قد و .الحكومة تدخؿ نتيجة الفقر في الفعمية
 .لممراجعة زمةالال ىامة معمومات الى تفتقر أف يمكف التي الضريبية البيانات

                                                           
14
 الروسً . باالتحاد الحسابات غرفة الرقمً التحول إدارة مدٌر بٌتروف، مٌخائٌل بقلم مقال  
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 في ضرورية برامج الى الحاجة وضع اف مبكراً  العتبارا قواعد مف المعمومات باستخداـ التقييمات إجراء قبؿ 
 معيار توفير والمستقبمية؛ الحالية المراجعة احتياجات تمبية عند التكاليؼ يخفض أف يحتمؿ: عديدة فوائد لو

 حاسب أجيزة أيًضاً  أي الجديدة البرامج حموؿ تتطمب قدو  .البيانات لحماية مناسبة حموؿ واختيار لمميارات؛
. السحابة نظـ عمى معتمدة حموؿ أو المشتركة المركزية لمخوادـ أو/  و بيانات محمؿ لكؿ - األداء ةعالي الي
 البيانات، اختصاصيو كاف إذا. البيانات متخصصي تخصيص كيفية عمى ضاأي أي الخيارات ىذه تعتمد قد

 تجميع المنطقي مف وفيك فقد النياية، إلى البداية مف المراجعة عمميات عمى يعمموف المثاؿ، سبيؿ عمى
 عدد سيكوف حيث السحابة، تقنية عمى المعتمدة الحموؿ أو المشتركة أو المركزية الخوادـ مع الحواسب موارد

 تخصيص ببمجيكا لمرقابة األعمى الجياز اختارحيث  .محدوًدا البيانات بتحميؿ يقوموف الذيف المتخصصيف
 ذلؾ، ومع. النياية إلى البداية مف المراجعة عمميات جراءبإ يقوموا حيث المراجعة، لفرؽ البيانات متخصصي

 لدييا ليس التي الفرؽ بدعـ ضاً أي البيانات متخصصو يقوـ ، DataLab المناقشة مجموعة خالؿ ومف
 .البيانات تحميؿ في متخصصوف

 تحقيؽ إلى أساساً  وتيدؼ الوزراء مجمس برئيس ترتبط مستقمة رقابية ىيئة ىو المالية قابةلمر  المركزي الجياز
 الناحية مف لمسؤولياتيا واالقتصادية اإلدارية التنفيذية األجيزة أداء ومتابعة الدولة أمواؿ عمى فعالة رقابة
 201315لعاـ  64التشريعي  المرسوـ في المبيف الوجو عمى وذلؾ حساباتيا وتفتيش بتدقيؽ ويختص المالية

 بما يمي :   والمحاسبية المالية الرقابة مجاؿ ويقـو في
 العاـ القطاع ومنشآت وشركات لمؤسسات الختامية المالية والقوائـ والميزانيات الحسابات مراجعة -

 والمراجعة المحاسبة ومعايير  السميمة المحاسبية لممبادئ وفقاً  المالي المركز حقيقة عمى لمتعرؼ االقتصادي
بداء المعتمدة  .واألنظمة القوانيف تطبيؽ في والقصور والمخالفات األخطاء بشأف المالحظات وا 

 دوف الكفاية مف درجة بأعمى تـ قد المالية الموارد استخداـ أف مف والتحقؽ واألداء الكفاية رقابة -
دارة استعماؿ كفاية مدى مراقبة عف فضالً   ضياع أو إسراؼ  ىذه تصرؼ تحت وضوعةالم األمواؿ وا 
 ومقارنتيا النتائج وتقييـ ليا مقدراً  كاف ما عمى األعماؿ تكاليؼ حسابات ومراجعة العامة الجيات

 بالمصروفات تنفيذىا تـ قد األعماؿ تمؾ أف مف والتحقؽ فييا المستخدمة والموارد وتكمفتيا باالستثمارات
 .تبذير أو ضياع أو إسراؼ دوف ليا قدرت التي

                                                           
15
 المالٌة للرقابة المركزي الجهاز قانون المتضمن 2113 لعام/  64/  رقم التشرٌعً المرسوم - 
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وعضو  فاعؿ في  الذي جعؿ  الجياز المركزي في سورية  طرؼ ذو مصمحة  في التحوؿ الرقمي  االمر  
بناء قاعدة البيانات  لمحكومة اإللكترونية  بناء عميو قاـ بإعداد و تنظـ مصفوفة  بيانات  ضخمة  

تراتيجية  تدقيؽ لمواضيع رقابية  مثؿ" مصفوفة العقود " لكافة الوزرات والجيات العامة. وكذلؾ اعتماد اس
أىداؼ التنمية المستدامة المعتمدة عالميًا إضافة إلى ميامو الرقابية االعتيادية مما دفعو لممساىمة  الجدية 

 في استخداـ التقنيات الحديثة لتحميؿ البيانات الضخمة .

حيث نة دمشؽ، في مدي المالية تـ اجراء الدراسة الميدانية عمى عينة مف موظفي الجياز المركزي لمرقابة -
التعرؼ عمى ( مفتش ومفتشة مف مختمؼ المستويات اإلدارية، بيدؼ 183بمغ حجـ المجتمع المدروس )

لبيانات الضخمة مف خالؿ أنواعيا وخصائصيا، وتسميط الضوء عمى الطرؽ ا تقنيات تحميؿ ورقابة
 ا.واألدوات المستخدمة لتحميؿ البيانات الضخمة، وأىـ القضايا المتعمقة بي

لتحديد حجـ العينة المدروسة قاـ الباحث باستخداـ جداوؿ كريجسي ومورغاف حيث أف حجـ العينة و 
لغاء عدد 130(، ومف أجؿ ذلؾ تـ توزيع )123( ىو )183المناسب لحجـ مجتمع ) ( استبياف تـ استرداد وا 

 منيا، كما يبينو الجدوؿ التالي:

 الدراسة عينة أفراد عمى مستردة والصالحة لمتحميلالموزعة وال االستبيانات عدد يبين( 1) رقم الجدول

 النسبة العدد البياف

 %100 130 االستبيانات الموزعة

 %94 122 االستبيانات المستردة

 %6 8 االستبيانات غير المستردة

 %4 5 االستبيانات غير الصالحة لمتحميؿ

 %90 117 االستبيانات الصالحة لمتحميؿ

( استبانة بنسبة 117) بمغت لمتحميؿ والقابمة المستردة االستبانات عدد أف (1) رقـ الجدوؿ مف نالحظ
، وبذلؾ يستقر العدد الكمي لألفراد البيانات لتحميؿ ومقبولة كافية نسبة وىي الموزعة االستبانات % مف90

 (:2رقـ ) حيث كانت العينة تتوزع وفؽ المتغيرات الديموغرافية كما يبينو الجدوؿ فردًا، 117العينة عمى 
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 ( يبين التوزيع التكراري والنسبي لعينة البحث وفقًا لممتغيرات الديمغرافية2الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المتغيرات الديموغرافية
 %27.35 32 أنثى الجنس

 %72.65 85 ذكر
 %100.00 117 المجموع

 %57.26 67 إجازة جامعية الدرجة العممية:
 %3.42 4 دبمـو عالي

 %35.90 42 درجة ماجستير
 %3.42 4 درجة دكتوراه
 %100.00 117 المجموع

 %32.48 38 سنوات 10أقؿ مف  سنوات الخبرة
 %18.80 22 سنوات 15سنوات وأقؿ مف  10أكثر مف 

 %48.72 57 سنة وأكثر 15مف 
 %100.00 117 المجموع

 %23.08 27 مدير المنصب الوظيفي
 %17.09 20 مفتش

 %49.57 58 مفتش أوؿ
 %10.26 12 مفتش معاوف
 %100.00 117 المجموع

نالحظ أف أغمب أفراد العينة كانوا حاصميف عمى إجازة  الدراسة لعينة الديموغرافية المتغيرات تحميؿوب
( مف العينة، في حيف بمغت نسبة حممة شيادة الماجستير %57.26جامعية حيث بمغت نسبتيـ )

سنوات،  10( خبرتيـ أقؿ مف %32.48ما فيما يتعمؽ بخبرة أفراد العينة فنجد أف )(، أ35.9%)
سنة، أما بالنسبة لممنصب الوظيفي ألفراد العينة يتبيف أف  15و 10( تتراوح خبرتيـ بيف %18.8و)
( بمنصب مفتش %17.09( مدير، و)%23.08( مف أفراد العينة يشغؿ وظيفة مفتش أوؿ، و)49.57%)

 ( مفتش معاوف.%10.26أوؿ، و)

 :وثباته المقاييس صدق اختبارو . تصميم االستبيان 1

 . تصميم االستبانة:1.3

خمسة  إلى ُقسمت وقد ،البيانات الضخمة المتعمقة الجوانب تغطي استبياف استمارة بتصميـ الباحث قاـ
 العممي، كالمؤىؿ لبحثا عينة بأفراد المتعمقة الديموغرافية البيانات بعض األوؿ القسـ ضـ ،ةأساسيأقساـ 
 . الوظيفي والموقع الخبرة، سنوات وعدد

 لممعرفة بالبيانات الضخمة. العامميف إدراؾ تقيس اتعبار ( 5) مف تكوف فقد الثاني القسـ أما
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 تحميؿ البيانات الضخمة. تقيس اتعبار ( 5) مف تكوف فقدالقسـ الثالث 

 .تقنيات تحميؿ البيانات الضخمةالعامميف ب ( عبارات تقيس معرفة10والقسـ الرابع فقد تكوف مف )

( عبارات تقيس رقابة البيانات الضخمة مف قبؿ الجياز المركزي لمرقابة 10القسـ الخامس فقد تكوف مف )
 المالية في الجميورية العربية السورية

 خمس مف كوفالم االستبياف فقرات عمى العينة أفراد استجابات لقياس ليكرت مقياس الباحث استخداـ ولذلؾ
 بشدة، موافؽ 5: )اآلتية لمدرجات وفقاً  المقياس صحح وقد بشدة، موافؽ وغير بشدة موافؽ بيف تراوحت رتب
 (.بشدة موافؽ غير 1 موافؽ، غير 2 محايد، 3 موافؽ، 4

 :وثباته المقاييس صدق اختبار. 3.2

 الباحث عرضجؿ ذلؾ ومف أ بدقة قياسو المراد الشيء قياس عمى قدرتو مدى المقياس بصدؽ يقصد
، حيث أشاروا الرقابية وتحميؿ البيانات المجاالت في متخصصيفال المحكميف مف مجموعة عمى اإلستبانة

 بإجراء وقاـ المحكميف آلراء الباحث استجاب وقد إلى بعض المالحظات كحذؼ أو تعديؿ بعض العبارات
 بو ُفيقصد المقياس ثبات أما .النيائية رتوصو  في االستبياف خرج وبذلؾ المقدمة، المقترحات ضوء يمـز ما

 اعتمد الباحث أف إالالمقاييس  ثبات لحساب طرائؽ عدة وتوجد، المقياس عبارات بيف الداخمي االتساؽ
البرنامج اإلحصائي  باستخداـ سياالمق ثبات لحساب Cronbach's Alpha كرونباخ ألفا طريقة عمى

SPSS بالثبات المقياس يتمتع وحتى 1و  0يجب أف تتراوح بيف   وقيمة معامؿ االتساؽ ألفا كرونباخ 
 .0.6عف  االختبار ىذا في كرونباخ معامؿ االتساؽ ألفا لقيمة األدنى الحد يقؿ أالّ  يجب

، متغير المعرفة بالبيانات الضخمة( بالنسبة إلى  0.731أشارت النتائج إلى أف قيمة ألفا كرونباخ بمغت ) 
( بالنسبة إلى متغير تقنيات التحميؿ 0.720تحميؿ البيانات الضخمة، و)غير ( بالنسبة إلى مت0.785و)

( لمرقابة البيانات الضخمة مف قبؿ الجياز المركزي لمرقابة المالية في 0.740البيانات الضخمة، و)
الرقابية (، وتعد ىذه القيـ مقبولة في البحوث 3ىو موضح بالجدوؿ رقـ )الجميورية العربية السورية، 

عمى ذلؾ يمكف القوؿ: إف المقاييس المستخدمة جميعيا في البحث تتسـ بالثبات  ، وبناءً قتصادية والماليةواال
 الداخمي لعباراتيا.
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 البحث لمتغيرات كرونباخ ألفا معامالت( 3) رقم الجدول

 عدد البنود معامل ألفا كرونباخ المتغير

 5 0.731 البيانات الضخمة

 5 0.785 تحميل البيانات الضخمة

 10 0.720 تقنيات تحميل البيانات الضخمةكفاية ومالئمة 

رقابة البيانات الضخمة من قبل الجهاز المركزي لمرقابة المالية في 
 الجمهورية العربية السورية

0.740 10 

 دراسة الفرضيات:. 2

لبيانات الضخمة يتوافر لدى المدققين واالجهزة الحكومية معرفة جيدة بماهية االفرضية األولى: . 1.2
 .(0.05عند مستوى داللة إحصائية )

لدراسة الفرضية األولى قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتغير المعرفة بالبيانات 
( كما T-Test( باستخداـ اختبار ت ستيودنت )3الضخمة، ثـ تمت مقارنة متوسط مع القيمة المتوسطة )

 يبينو الجدوؿ التالي:

 (T-Test( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار ت ستيودنت )4الجدول رقم )

المعرفة 
بالبيانات 
 الضخمة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t df Sig. (2-tailed) 

117 3.7248 0.49600 15.806 116 0.001 

( أصغر مف مستوى الداللة Sig = 0.001صائية )مف الجدوؿ السابؽ نجد أف قيمة المعنوية اإلح
يتوافر لدى المدققيف واالجيزة الحكومية معرفة جيدة ( وبالتالي نقبؿ الفرضية األولى أي 0.05اإلحصائية )

( 3.7248ألف قيمة المتوسط الحسابي ) (0.05بماىية البيانات الضخمة عند مستوى داللة إحصائية )
 أكبر مف القيمة المتوسطة.

يستخدم الجهاز االعمى لمرقابة تحميل البيانات اثناء عممية التدقيق عند مستوى : لثانيةالفرضية ا. 2.2
 .(0.05داللة إحصائية )
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لدراسة الفرضية الثانية قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتغير تحميؿ البيانات 
( كما T-Test( باستخداـ اختبار ت ستيودنت )3طة )الضخمة، ثـ تمت مقارنة متوسط مع القيمة المتوس

 يبينو الجدوؿ التالي:

 (T-Test( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار ت ستيودنت )5الجدول رقم )

تحميل البيانات 
 الضخمة

 المتوسط الحسابي العدد
االنحراف 
 المعياري

t df Sig. (2-tailed) 

117 2.2134 0.51203 -16.575 116 0.001 

( أصغر مف مستوى الداللة Sig = 0.001مف الجدوؿ السابؽ نجد أف قيمة المعنوية اإلحصائية )
يستخدـ الجياز االعمى لمرقابة تحميؿ البيانات ال أي  الثانيةالفرضية  نرفض( وبالتالي 0.05اإلحصائية )

( أقؿ مف 2.2134ف قيمة المتوسط الحسابي )أل (0.05اثناء عممية التدقيؽ عند مستوى داللة إحصائية )
 القيمة المتوسطة.

عند  يتوفر لدى الجهاز المركزي الكفاية والمالئمة لتحميل البيانات الضخمة: لثالثةالفرضية ا. 2.2
 .(0.05مستوى داللة إحصائية )

ر كفاية ومالئمة لدراسة الفرضية الثالثة قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتغي
-T( باستخداـ اختبار ت ستيودنت )3لمتقنيات التحميمية، ثـ تمت مقارنة متوسط مع القيمة المتوسطة )

Test:كما يبينو الجدوؿ التالي ) 

 (T-Test( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار ت ستيودنت )6الجدول رقم )

كفاية ومالئمة تحميل 
 الضخمةالبيانات 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

 t df Sig. (2-tailed) االنحراف المعياري

117 3.217 0.580 4.052 116 0.001 

( أصغر مف مستوى الداللة Sig = 0.001مف الجدوؿ السابؽ نجد أف قيمة المعنوية اإلحصائية )
المالية الكفاية عمى لمرقابة الجياز اال يتوفر لدىأي  الثالثةالفرضية  نقبؿ( وبالتالي 0.05اإلحصائية )
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بشكؿ متوسط ألف قيمة المتوسط  (0.05عند مستوى داللة إحصائية ) والمالئمة لمعالجة البيانات الضخمة
 (.3.217الحسابي )

ما مدى تطبيق تقنيات تحميل البيانات الضخمة لدى أجهزة الرقابة ) الداخمية : الرابعةالفرضية . 2.2
حمها اها في خمق قيمة مضافة وجودة وموثوقية لمعممية الرقابية عبر مر والحكومية( واالستفادة من

 .(0.05المتعددة عند مستوى داللة إحصائية )

لدراسة الفرضية الرابعة قاـ الباحث بحساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتغير تطبيؽ تقنيات 
( T-Test( باستخداـ اختبار ت ستيودنت )3)تحميؿ البيانات، ثـ تمت مقارنة متوسط مع القيمة المتوسطة 

 كما يبينو الجدوؿ التالي:

 (T-Test( يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار ت ستيودنت )7الجدول رقم )

تقنيات تحميل 
 البيانات الضخمة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t df Sig. (2-tailed) 

117 2.9000 0.54314 -1.992 116 0.049 

( أصغر مف مستوى الداللة Sig = 0.049مف الجدوؿ السابؽ نجد أف قيمة المعنوية اإلحصائية )
المالية تقنيات الجياز االعمى لمرقابة  يتوفر لدىأي  الرابعةالفرضية  نقبؿ( وبالتالي 0.05اإلحصائية )

بشكؿ متوسط ألف قيمة المتوسط الحسابي  (0.05عند مستوى داللة إحصائية ) تحميؿ البيانات الضخمة
(2.9.)  

 ومما سبق نجد ما يمي:   

 البيانات جـ.وح التقميدية والبرمجيات األجيزة قبؿ مف تحميميا أو تخزينيا في ضخمة البياناتأىمية  -
مكانيات قيمة يحدد ما ىو ما، مصدر مف المستخرجة  الضخمة البيانات ضمف مف ُتصنؼ لكي البيانات وا 

 عمى الحصوؿكما أف  وتخفيفيا المخاطر تحديد عمى القدرة تحسيف البيانات تحميؿ أداة استخداـ مزايا مفو 
  .  النوعية المصادر مف خاصة البيانات عمى الحصوؿ عمى القدرة يتطمب  الضخمة البيانات

 كبيرةٍ  كمياتٍ  تحميؿ عمى ياآلل التعمـىنالؾ دور ىاـ لتحميؿ البيانات وتقنيات الرقابة والذكاء االصطناعي و  -
  .المتقدمة الخوارزميات عمى باالعتماد البيانات مف
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 التنبؤي الذكاء مف جدا متقدمة مستويات إلى التوصؿ يمكف وتحميميا لممنظمات الضخمة البيانات معالجة -
      .  األشخاص ورغبات وسموكيات نمط فيـ عمى والقدرة
 الفعؿ ورد واالستنتاج التعمـ عمى القدرة لدييا التي االصطناعي اءالذك تقنيات عمى الحكومات تعتمد  -

      .  ومعالجتيا البيانات لتحميؿ
 القطاع في الضخمة البيانات لتحميؿ ومالئـ كافي تطبيؽ يوجد ال الضخمة البيانات تحميؿ تقنياتفي  - 

  تقنيات توفروكما أنو  ت التدقيؽ ميةعم اثناء البيانات تحميؿ عمى  لمرقابة  االعمى الجياز العاـ  يساعد 
خبرات فنية قادرة  عمى  القياـ بعمميات  تحميؿ البيانات   الرقابة أجيزة لدى  الضخمة البيانات تحميؿ

      الضخمة . 
 المتعددة مرحميا عبر الرقابية لمعممية وموثوقية وجودة  مضافة قيمة خمؽ الضخمة تحميؿ مف يستفاد ال  -
عداد النسبية واالىمية العينات  واختيار  الرقابة اختبارات عمى الضخمة اناتالبي  تؤثر -  التقرير وا 
وكذلؾ   الحكومية  الجيات في  والحتياؿ الغش اكتشاؼ في الضخمة البيانات لتحميؿ وأثر  دور ىنالؾ  -

    . الحكومية الرقابة في األثبات دلوعمى أ
 البيانات التحميؿ بعممية لمقياـ( ،التكنولوجيا العمميات األفراد،) التالية العناصر الجياز لدى يتوافر ال-

      الضخمة
    .والمواطنيف لمتقارير قيمة تضيؼ لمرقابة العميا األجيزة قبؿ مف البيانات تحميؿ  -
 البيانات  بتحميؿ  لمقياـ موثوؽ خدمة موفر تعتبرال و  مؤتمتة الرئيسية الحكومية العمميات كامؿ ليست -

     الضخمة
 التحوؿ و اإللكترونية الحكومة عمؿ بظؿ االداء وتقييـ قياس  مف تمكف  الضخمة البيانات عمى الرقابة  -

     .  الرقمى
   الخدمات وتقديـ الرئيسية القرارات اتخاذ في الضخمة  لمبيانات استراتيجي استخداـ يوجد -

 .بسرعة ىائمة وتحتاج إلى خطة معالجة استراتيجية البيانات الضخمة تزداد ضخامة • 

ت محدودة مقارنة بما فييا مف فرص ونتائج يمكف الحصوؿ عمييا بعد لالفائدة مف البيانات الضخمة ال زا• 
 .القيمة المضافة ليذه البيانات عندما يتـ تحميميا ومعالجتياو  التحميؿ
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 سواء الضخمة البيانات لمعالجة المستخدمة والبرمجية  ئيةاالحصا التحميؿ تقنياتل  ومالئمة كفاية ال توجد-
 .  الرقابية االجيزة أو الحكومة لدى

 في منيا واالستفادة(  الحكومية و الداخمية)  الرقابة أجيزة لدى  الضخمة البيانات تحميؿ  تقنيات  تطبيؽ  -
 الوالدة .الزالت حديثة   ددةالمتع مرحميا عبر الرقابية لمعممية موثوقية و وجودة  مضافة قيمة خمؽ

أف تقنيات الحوسبة السحابية مف أىـ الحموؿ والطرؽ المفيدة في ايجاد مساحات تخزينية لمبيانات الضخمة  -
وتساعد في التعامؿ معيا بالسرعة المناسبة وأوصت الدراسة بضرورة سف االنظمة والتشريعات المنظمة عمى 

 كؿ واضح لموضوع الممكية الفكرية وخصوصية البيانات.المستوى الوطني واإلقميمي والدولي بش

استثمار البرمجيات مفتوحة المصدر المتخصصة في تحميؿ البيانات والمواءمة بيف المناسب منيا  -
 ”.ومحطات العمؿ الالزمة

  .وضع استراتيجيات تساعد عمى إدارة البيانات الضخمة بكامؿ التفاصيؿ التي تدعـ اتخاذ القرار -

تحميؿ البيانات في تبويبيا بشكؿ يسيؿ فيميا و أيضا تفيد في تسميط الضوء عمى نقاط القوة التي  يفيد -
يمكف استعماليا لمتغمب عمى المنافسيف و تسميط الضوء عمى نقاط الضعؼ التي يمكف ابتكار عدة حموؿ 

 لمعالجتيا

 التعامؿ عمى مدربيف رة،الخب ذوي مف أشخاص تكويف يتـ حتى البيانات مجاؿ في التكويف إمكانية-
 .التنمية قطاعات شتى في استغالليا كيفية في ويتحكموف البيانات مع بكفاءة

 الجيات، وتحديد العامة، المصمحة وتخدـ الضخمة، البيانات تعزيز تخص استراتيجية وضع -
 دةموح دولية معايير تطبيؽ عمى تعمؿ البيانات ومعالجة وتحميؿ، جمع عف المسؤولة والمؤسسات

 .البيانات مع لمتعامؿ

 .البيانات وتسيير معالجة في المختصيف خبرات مف واالستفادة الدولي، التعاوف وتعزيز تشجيع -

 مف المنبثقة الجديدة البيانات وتبادؿ المعرفة، نقؿ تسييؿ شأنيا مف وخاصة عامة شراكة آليات ضع -
 .الرسمية االحصاءات إنتاج في اإلبداع عمى عالوة والتطوير، البحث
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 تحميؿ عمى اآللي والتعمـ االصطناعي والذكاء الرقابة وتقنيات البيانات لتحميؿ ىاـ دور طالما ىناؾ  -
  .وجب التعرؼ عمييا  المتقدمة الخوارزميات عمى باالعتماد البيانات مف كبيرةٍ  كمياتٍ 

واستخداميا عند  التحوؿ   لي والتعمـ اال االصطناعي الذكاء تقنيات عمى تطبيؽ   الحكومات دعـ -
 الرقمي.   

  عمى لمرقابة  االعمى الجياز  يساعد  العاـ القطاع في الضخمة البيانات لتحميؿ ومالئـ كافي تطبيؽ -
  الرقابة أجيزة لدى  الضخمة البيانات تحميؿ  تقنيات تتوفر  أنو وكما التدقيؽ عممية اثناء البيانات تحميؿ
     .  الضخمة البيانات تحميؿ  بعمميات القياـ  عمى  قادرة فنية خبرات

 . الغش اكتشاؼلدى االجيزة الرقابية يساعد في  الضخمة البيانات تحميؿ -

 .( ،التكنولوجيا العمميات األفراد،)ضرورة توفير مستمزمات رقابة البيانات الضخمة مف  -

   .والمواطنيف تقاريرلم قيمة تضيؼ لمرقابة العميا األجيزة قبؿ مف البيانات تحميؿ  -

  الخدمات وتقديـ الرئيسية القرارات اتخاذ في الضخمة لمبيانات استراتيجي استخداـالبد مف  -
 طرؽ واستحداث الضخمة البيانات مف االستفادة بكيفية المتعمقة البحوث مف المزيد بأجراء نوصى -

 الدراسات مف بمجموعو والقياـ والمراجعة المحاسبة مجاؿ في الضخمة البيانات لتحميؿ جديده
 مثؿ :  المستقبمية

 الحكومية الشركات في الغش اكتشاؼ في الضخمة البيانات دور  -
 الحكومية الشركات في األداء مقاييس تطوير عمى الضخمة البيانات أثر  -
 .المراجعة في األثبات ادلو عمى الضخمة البيانات أثر  -
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