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 البحث  ملخص
هدفت هذه الدراسةةةةةة إتع الععر  اقع ااتخ اسةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةلسة دي الخنود الاةةةةةعود ة  االدار الذ   سك  

أن تاةة ب بف دي داب ايتاا الارارا  العسويلاةت ينون مجعسخ الدراسةةة م  ادد م  الخنود الاةةعود ة  يب امعاارهب بال رياة  

اآلتي: موافاة كل اانة الدراسةةةة اقع يوافر ب اة ياعاة معناملة لعاناا  اوعلوما   العسد ةت ايوصةةةلت الدراسةةةة إتع  عاا  م  ا 

اااليصةةةةةةةةةةةةةاال   اتةااةدة باةا ةا  معنةاملةة تدةةةةةةةةةةةةةسةل جساخ اإلدارا   اةدم يوافر الاتام  اوعتصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةة وعةا جةة ايالاةل الخاةا ةا  

  ادم يوافر معتصةةةةصةةةةلن دي يالال  HPCC  بر ام  Apache Hive  بر ام  Hadoop/ MapReduceالبةةةةلسة  مثل بر ام    

الخاا ا  البةةلسة باسةةعتدام الاتام  اوذكورة سةةاباا  اافات كل اانة الدراسةةة  دةةدة اقع اخارا  املاور الدار الذ   سك  

ماعوى  أن تا ب بف يالات  الخاا ا  البلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة دي الخنود  اجود امعت  دال إحصاااا دي

 الدار الذ   سك  أن تا ب بف  عاا  يالال الخاا ا  البلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة دي الخنودت
 

 الدالةالكلمات  

 الخاا ا  البلسة  الب يالال الخاا ا   صنخ الارار  ينااب الخاا ا ت
 

 ةقدمامل(  1)

اوعلومةا  يي اةامةل  جةاي را يةةةةةةةةةةةةةصا  ي ر اقع أداع صةةةةةةةةةةةةةةاعةي الارار  ااقع اجةف العاةد ةد سةةةةةةةةةةةةةراةة ايتةاا الارارا ت دي  

الوتت ا ااضةةةةةةةةةةةةر  يسعلم منكسا  اضاسال نساا  اةةةةةةةةةةةةلسة م  الخاا ا  االلا يع لب أداا  معانة لعالال ات ا ناع   

ا   ايوفلتهةةا م  أجةةل معةةا جةةة ااسةةةةةةةةةةةةةعتت   اقع الةةم   جةةب دراسةةةةةةةةةةةةةةة ا الول التممةةة لعالاةةل هةةذا الكب م  الخاةةا ةة 

الخاةةةةا ةةةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةةةة  ايجةةةةب اقع صةةةةةةةةةةةةةةةةاعةي الارار أن  نو وا تةةةةادري  اقع ا اصةةةةةةةةةةةةةول اقع   اوعرفةةةةة م  مجسواةةةةا  
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إحصاعا  تاسة م  هذه الخاا ا  اوعغلتة  اراة  م  حاث ا حجب االاراة االعنّوع االصدق االااسة باسعتدام  

 ((Elgendy and Elragal, 2016ي خااا  يالال الخاا ا  البلسةت  

يسعلم ياناة الخاا ا  البةلسة إمنا اة يالال باا ا  مواتخ اإل رت ت اأج ةة االسةعدةعار ا اا ا  اةخنا  العواصةل  

االجعسةايي  حاةث أن يالاةل هةذه الخاةا ةا  واةةةةةةةةةةةةةسن بوجود اريخةابةا  بلن مجسواةة م  الخاةا ةا  اواةةةةةةةةةةةةةعالةة لكدةةةةةةةةةةةةة   

نافاة ا جريسة دي املجال اضم ا  جوا ب اد دة  ام  ا اقع سةةةةةةةةةةةة ال او  ثال الع خي بااليجاها  العجارية للدةةةةةةةةةةةةركا   امم

اغلتهةات نسةا يوفر هةذه الع خيا  لصةةةةةةةةةةةةةةاعةي الارار أداا  مخعكرة لف ب أفيةةةةةةةةةةةةةةل للكرا  العنةافاةةةةةةةةةةةةةاةة ا ةالعةاتي ايتةاا  

 (2018)الخار ااورحبا     .ترارا  صاااة يااق اضهدا  او لو ة

البةةةلسة واةةةاادة اونكسا  اقع ف ب أاسال ب ااضسةةةواق  دةةةنل أفيةةةل اايتاا ترارا   تاةةةعتدم يالات  الخاا ا   

دي الوتت اوناسةةةةبت يعيةةةةس  يالات  الخاا ا  ادة يتصةةةةصةةةةا  )الرياضةةةةاا   اإلحصةةةةاع  اسةةةةعترا  الخاا ا   اكاع 

 ((Thirathon, et al, 2017اضاسال  تعلب اآللة  الععر  اقع اض ساط(ت  

اةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة دي اضاسةةال ا اةةد ثةةة  عان للدةةةةةةةةةةةةةركةةا  ياااق مل ة ينةةافاةةةةةةةةةةةةةاةةة حااااةةة  إن إن ي خاق يالات  الخ 

االسةةعتدام اوناسةةب اجسخ ايالال نساة هاالة م  الخاا ا  تاةةسن للدةةركا  بايتاا ترارا  أسةةرع اأدق  ايتفا   

ت  اويسةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةةةة العنةالا   اي وير منعجةا  جةد ةدة  االع خي بةايجةاهةا  الاةةةةةةةةةةةةةوق  اأيسعةة اي اةةةةةةةةةةةةةا  العسلاةا  دامةل  

(Kościelniak and Puto, 2015) 

ات د  هذه الدراسةةةةة إتي الععر  اقع مفاهاب الخاا ا  البةةةةلسة اأهساا ا اأداا  ابرق يالال ا  ااتخ اسةةةةعتدام ا 

دي الخنود الاةةةةةةةةةةةةةعود ة  اماةةةةةةةةةةةةةعوى االسةةةةةةةةةةةةةعفادة م  ا دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة دي هذه الخنود  االم ضهساة  

البلسة دي يالال باا ا  العستع امعرفة ا جدارة االاعسا اة ل ب  الع خي بالعستع ا جدد  الع خي بساعوى  الخاا ا   

 تارب العستع إتع بنود أمر   ي وير مدما  جد دة لعستع ب اتا  االاعسانت

 الدراسة مشكلة( 1-1)

اويساة أا الا اع ا انومي  عوت  إتع إن اسلاة ايتاا الارارا  تعد ماور العسلاة اإلدار  اجوهرها  اإن  جاي  

حةةد نخلت اقع تةةدرة انفةةاعة الااةةادة اإلداريةةة اقع ايتةةاا الارارا  اإلداريةةة اونةةاسةةةةةةةةةةةةةخةةةت إن اسلاةةة صةةةةةةةةةةةةةنخ الارار يخةةدأ  

بعجساخ الخاا ا  امعا جا ا ااسةةةةةةةةةعتت  اوعلوما  اللا بناع الت ا  عب ايتاا الارار  حاث تععسد الدةةةةةةةةةركا  الكخلتة  

 انوماة اقع سةةةةةااسةةةةةة يالال الخاا ا  البةةةةةلسة ااوعادة االلا ياعا  إتع الاتمجاا  اوعتصةةةةةصةةةةةة دي االا ااا  ا

مجةةال العالاةةل  االلا ال  سك  معةةا جا ةةا بةةاسةةةةةةةةةةةةةعتةةدام أداة ااحةةدة فا  أا العسةةل اقع ي خااةةا  معةةا جةةة الخاةةا ةةا   

تاق للسدةةةةنلة ايالال ا للوصةةةةول  العالاد ة  فس  اوعرا  أن جسخ الخاا ا  ااوعلوما  واةةةةااد اقع العوصةةةةا  الد

إتع  عةةاا  دتااةةة  لةةذلةةم كةةان البةةد م  ااعسةةاد  كةةام إدار  اقع أداا  احلول لعالاةةل الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة اال ةةاالةةة  

ايعسثل مدةةنلة الدراسةةة دي الععر  اقع ااتخ اسةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةلسة دي  (2018جدات)الخار ااورحبا   

فادة م  ا دي داب ايتاا ترارا  يسويل استع ب اتا  االاعسان  حاث ايبةةةةةةةةةةةةة  م  الخنود الاةةةةةةةةةةةةةعود ة امدى االسةةةةةةةةةةةةةع 

يالال اانة الدراسةةةةةة ادم اجود ي خااا  معتصةةةةةصةةةةةة لعالال الكب البةةةةةلب م  باا ا  استع ب اتا  االاعسان   

ا جدد     م  حاث يالال متابر ادم الاداد  امداكل مغادرة استع الخنم إتع بنود أمرى  الع خي بحجب العستع

 ي وير منعجا  امدما  جد دة لعستع الخنمت  ايعسثل العااؤل الرا يصا للدراسة دي: 
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اقع استخدام تحليالت البيانات الضخمة في البنوك السعودية، والدور الذي يمكن أن تسهم به نتائج   ما و

 تحليالت البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرارات التمويلية؟

 :ي التساؤالت الفرعية التاليةالتساؤل الرئيس ويتفرع عن 

ما ااتخ الخ اة العاعاة التممة لعالال الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةلسة دي الخنود الاةةةةةةةةةةةةعود ة  اما أسةةةةةةةةةةةةخاب االهعسام   (1-1-1)

 بعالات  الخاا ا  البلسة دي اويساا  اوالاة ااوصرفاة؟

ايتةةاا الارارا  العسويلاةةة    مةةا الةةدار الةةذ   سك  أن تاةةةةةةةةةةةةة ب بةةف  عةةاا  يالاةةل الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة دي داب (1-1-2)

 )يسويل اسال ب اتا  االاعسان ( م  اج ة  كر اانة الدراسة؟ 

ما العاد ا  اللا يواجف الخنود مال الدراسةةةةةةةةةة دي اسةةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة التممة لداب   (1-1-3)

 ايتاا الارارا  العسويلاة م  اج ة  كر اانة الدراسة؟

العاد ا  اللا يواجف الخنود الاةةعود ة السةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةلسة  ما مارتحا  العغلب اقع   (1-1-4)

 دي ايتاا الارارا  العسويلاة م  اج ة  كر اانة الدراسة؟

 أهداف الدراسة (-12)

 ت د  الدراسة ا االاة إتع ياااق اآلتي:

 الععر  اقع مفاهاب كل م  الخاا ا  البلسة  اصنخ الارارت( 1-2-1)

 الععر  اقع ااتخ الخ اة العاعاة التممة السعتدام يالات  الخاا ا  البلسة دي الخنود الاعود ةت( 1-2-2)

 ياد د أسخاب االهعسام بعالات  الخاا ا  البلسة دي الخنود الاعود ةت (1-2-3)

ايتةةاا الارارا   الععر  اقع الةةدار الةةذ   سك  أن تاةةةةةةةةةةةةة ب بةةف  عةةاا  يالاةةل الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة دي داب    (1-2-4)

 العسويلاة دي الخنود الاعود ةت

م        الععر  اقع العاد ا  اللا يواجف الخنود الاةةةةةةةةةةعود ة دي اسةةةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة   (1-2-5)

 اج ة  كر اانة الدراسةت

دي      الخاا ا  البةةةةةةةةةلسةاضةةةةةةةةةخ مارتحا  للعغلب اقع العاد ا  اللا يواجف الخنود السةةةةةةةةةعتدام يالات    (1-2-6)

 ايتاا الارارا  العسويلاةت

 أهمية الدراسة (1-3)

يعسثل أهساة الدراسةةةةةةةةةةة دي الععر  اقع ااتخ اسةةةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة دي الخنود الاةةةةةةةةةةعود ة  امدى 

إمنةةا اةةة االسةةةةةةةةةةةةةعفةةادة م  ةةا دي داب ايتةةاا ترارا  يسويةل استع ب ةةاتةا  االاعسةةان  ايااةةةةةةةةةةةةةلن ا لةةدمةا  اواةةدمةة ل ب   

تع اجةذب استع جةدد للخنود  ايتفا   اي وير اسةةةةةةةةةةةةةرتاياجاةا  جةد ةدة لخ ةاتةا  االاعسةان  اياااق رغخةا  العس

 ينالا  ارسوم الخ اتا   اميادة أر اي الخنودت  
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 فروض الدراسة (1-4)

 وجد امعت  اا داللة إحصةةةةاااة واةةةةعوى الدار الذ   سك  أن تاةةةة ب بف  عاا  يالال الخاا ا  البةةةةلسة   (1-4-1)

دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة بلن اج ة  كر اووظفلن دي الخنود مال الدراسةةةةةةةةةةةةةة االعستع اواةةةةةةةةةةةةةا لكلن  

 ت(α≤ 0.05)لخ اتا  االاعسان دي هذه الخنود اند ماعوى داللة  

ال  وجد فراق اا  داللة إحصةةةةةاااة  او إجابا  اانة الدراسةةةةةة اقع املااار اضر خ للدراسةةةةةة افاا وعغلتا    (1-4-2)

 )ا ج س االعسر(ت

 ( حدود الدراسة1-5)

يالات  الخاا ا  البةةلسة دي الخنود   : اتعصةةر  هذه الدراسةةة دي الععر  اقع ااتخ اسةةعتدامالحدود املوضوووعية

الاةةةةةةةةةةةةةعود ةة  امةدى إمنةا اةة االسةةةةةةةةةةةةةعفةادة م  ةا دي داب ايتةاا الارارا  العسويلاةة )ترارا  يسويةةل  

   استع ب اتا  االاعسان(ت

( م  الخنود الاةةةةةةةةةةةةعود ة )مصةةةةةةةةةةةةر  الراجهي  بنم الريا   الخنم اضهقي  8دراسةةةةةةةةةةةةة حالة لعدد ) الحدود املكانية:

العجةةار   مصةةةةةةةةةةةةةر  اإل سةةاع  بنةةم الختد  بنةةم ا جةيرة  الخنةةم العر ي الوب ا  الخنةةم الاةةةةةةةةةةةةةعود   

لتسةةةةةةةةةةةةةعثسار( امدى اسةةةةةةةةةةةةةعتدام ب لنعاا  يالال الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةةلسة دي داب ايتاا ترارا  يسويل  

 االاعسانت    استع ب اتا 

: يعسثل اانة الدراسةةةةةةةةة دي اانة اسد ة م  اود ري  دي )اإلدارة العلاا  إدارة امللابر االاعسا اة   الحدود البشوووووووورية

اوةةةاتي  احةةةدة ياناةةة    ااانةةةة  ة اوعلومةةةا ( دي الخنود امللعةةةارةأتاةةةةةةةةةةةةةةةام االاعسةةةان  احةةةدة العالاةةةل 

 ه الخنودتادواااة م  العستع اواا لكلن لخ اتا  االاعسان دي هذ

إتع  م  2019اةةةة ر دواةةةةسات  أجريت الدراسةةةةة اوادا اة اقع الخنود امللعارة ااستف ب دي الفرتة م    الحدود الزمنية:

   االم م  متل االسع اان اوعد ل ذه الدراسةت2020ا ر فاتا ر  

 مصطلحات الدراسة (1-6)

 اللا العالاد ة   الخاا ا  توااد تدرا   فوق  اةةةةةةةةةةلب بحجب ينون  الخاا ا  م  مجسواة الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة يي

 (2018)ا لثلتى اآمران     .الخاا ا  ايالال  اإدارة ايتةي  امعا جة جسخ اقع تعسل 

يعنون الخاا ا  البةةةلسة م  ادد هاال م  العستع االتةةةجت  االخاا ا  الصةةةوياة االصةةةور االرسةةةوما  االرسةةةاال  

النصةةةةةةةةةةةةةاةةة االععلااةةا  دي مواتخ الدةةةةةةةةةةةةةخنةةا  االجعسةةاااةةة  ااضاراق الرتساةةة االكعةةب ااوعلومةةا  الواردة م  اوةةدا ةةا  

 ((Kościelniak, and Puto 2015امواتخ اال رت تت  

 تعلب ينااب الخاا ا    اإلحصةةةةاع   يعيةةةةس  مجاال  م  ماةةةةعسدة أسةةةةالاب ا كريا  ا  هو الب  خ ى اقعالب الخاا  

 (2016اغلتهات )ال اد     االص نايي   االذكاع اآللة

 اقع ا اصةةةةةةةةةةةول  م  الخاا ا   االم  غر  نخلتة نساا  ايالال  اسةةةةةةةةةةةعكدةةةةةةةةةةةا  اسلاة ا  اخارة الخاا ا  ينااب

 أداع لةيادة اسةةةرتاياجاة ترارا  اليتاا ااواةةةا دة اوعلوما  اوفادة اسةةةعتت  دي تاةةةااد ي خيية   ا ساا  اتتا 

 (2007اونكسا ت )الدار  اأحسد   
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اكةاع اضاسةةال هو مجسواةة م  الع خااةةا  االعاناةةا  االعسلاةةا   جسخ الخاةةا ةا  ايتةي  ةةا االوصةةةةةةةةةةةةةول إلت ةةا ايالال ةةا  

 ((Beder and EL HADI, 2017  يلتوااادة مدراع اضاسال اقع ايتاا ترارا  أف

 ممناة فرتة متل هد  لعاااق أنثت أا ماعسللن بد للن بلن م  ااحد بد ل  امعاار الارار يي اسلاة ايتاا اسلاة

 (2016ماددةت )معيصى ا اجي   

  سةةةةواع ما لشةةةةل   اوصةةةةر  یولیھا اللا الثاةاالاعسان اوصةةةةردي  
 
   أم أكان بخیعیا

 
  یسناھ بأن معنویا

 
 اوال م  مخلغا

  ا يةسا ا  الیھا معفق معینة ا دةراط معفق الیھا ممنیة فرتة متل مادد   غر  دي السةعتدامھ
ّ
 اوصةر  يسك

 (2005الادادت )م اب    ا  يوت  العسیل  حال دي ترضھ اسرتداد م 

د ضةةةةةةةةس   او دةةةةةةةةف  أا اضفراالارار االاعساعي هو الصةةةةةةةةادر م  اوصةةةةةةةةر  الذ   عب م  متلف منن العاةةةةةةةة ات  إتع يلم  

 (2012اراط معانةت )ا جعافرة   

 فرتة دي الخنم يجاه الر امايف دي ادم الوفاع أا العسال  سةةةةةةةةداد ادم احعسال بأن ا اوصةةةةةةةةردي العسويل  وعر  متابر

 (2018ت )بابكر   الت ا اوعفق الدراط حاب ماددة

 الدراسات السابقة واإلطار املفاهيمي  (2)

 الدراسات السابقة( 2-1)

 الدراسات العربية  ( 2-1-1) 

   كب  امف وم  امصةةةةةةااصةةةةةة ا    البةةةةةةلسة  الخاا ا  مف وم  اقع  الععر  إتع (2018  اآمران    )ا لثلت   دراسةةةةةةة  هدفت -

   سوا   اترتاي أملتا  الارارت  صةةةةةةةنخ  اسلاة  يسر  اللا  ااوراحل  الارار صةةةةةةةنخ  اسلاة  صةةةةةةةنخ  امف وم  اإلدارية    اوعلوما 

 الارار ايتاا جودة اقع ايأ لتها اوعرفة ةإدار  البلسة اجودة الخاا ا  جودة  بلن  العتتة   وا    كر    مفاهاما

اوعلوما  اإلداريةت اااةةةةةةةةةةةات الدراسةةةةةةةةةةةة أهساة اسةةةةةةةةةةةعتدام النسوا  اوارتي لعاااق   لنكب الوسةةةةةةةةةةةا  دار  اإبرام

االسةعثسار اضمثل للخاا ا  البةلسة بسا  ااق مل ة ينافاةاة ايااةلن جودة اونعجا  اا لدما  اوادمةت أاصةت 

  اضبااث   ايكثا قي  املا  اواةةعوى   اقع  البةةلسة  الخاا ا   ايالال   إلدارة  معتصةةصةةة  ائةه إعدةةاعالدراسةةة بيةةرارة  

 الارارت  صنااة  دي  مي ر  نعامل   البلسة  للخاا ا   اضمثل   االسعثسار  اقع  يرنة  اللا

يةةةأ لت معغلت الخاةةةا ةةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةةة اقع االيجةةةاه  او يخ ا  (  2018هةةةدفةةةت دراسةةةةةةةةةةةةةةةة )الغخلت  اماسةةةد    - إتع يوضةةةةةةةةةةةةةان 

  انذلم الععر  اقع اوعغلتا  الوسةةا ة م  متل يصةةساب  سوا   2030لعت ا  لرؤية اوسلكة  اسةةعتدام ا دي ا

لاااس يأ لت معغلت الخاا ا  البةةةلسة اقع اوعغلتا  الوسةةةا ة  ايب العااق م   عاا  النسوا  اوارتي باسةةةعتدام  

لبةةةةةلسة اقع االيجاه  او يخ ا  ايوصةةةةةلت الدراسةةةةةة إتع اجود يأ لت وعغلت جودة الخاا ا  ا SMARTPLS v3. بر ام 

  نسةةا اجةةد يةةأ لت  2030اسةةةةةةةةةةةةةعتةةدام مةةدمةةا  الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة دي العت ا  للعنساةةة اواةةةةةةةةةةةةةعةةدامةةة لرؤيةةة اوسلكةةة  

للسعغلتا  الوسةةا ة اقع االيجاه  او يخ ا اسةةعتدام مدما  الخاا ا  البةةلسة )معغلت الفوااد اودرنة للخاا ا   

ا  امعغلت  إ جةاباة 
 
ا(  أمةا معغلت الاةدرة   البةةةةةةةةةةةةةلسةة الةف يةأ لتا  سةةةةةةةةةةةةةلخاة 

 
العنةالا  اوةدرنةة للخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة الةف يةأ لتا

االسةةةةعاعاباة للخاا ا  البةةةةلسة فلب  ك  لف أ  يأ لت اقع االيجاه  او يخ ا اسةةةةعتدام مدما  الخاا ا  البةةةةلسة  

اواةةةةةةةةعدامة دي دي العت ا  للعنساة اواةةةةةةةةعدامة لرؤية اوسلكة  اهذا  واةةةةةةةة  أهساة اسةةةةةةةةعتدام املل  لن للعنساة  

 اوسلكة لعالات  الخاا ا  البلسة دي أاسال بت



 م  ا دي داب الارارا  العسويلاة  اإلسعفادةااتع ا اماعوى :الاعود ة الخنود  دي البلسة الخاا ا  يالات  
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إتع الععر  اقع مف وم الخاا ا  البةةلسة امصةةااصةة ا ابخاعا ا  مف وم  (2018هدفت دراسةةة )تايةةصا االعواد     -

الب يالال الخاا ا   اااةةةةةةات الدارسةةةةةةة اودةةةةةةاكل اللا يواجف مالقي الخاا ا  دي نافاة يصةةةةةة ا  ايري ب ايالال  

ا  البةةةةةةةةةةةةلسة اياد س ا دي صةةةةةةةةةةةةورة مناسةةةةةةةةةةةةخة لداب ايتاا الارارت نسا هدفت هذه الدراسةةةةةةةةةةةةة إتع ف ب ايالال  الخاا  

ا ل وا  اوعخعةةة دي اسلاةةة يالاةةل الخاةةا ةةا   م  حاةةث ياةةد ةةد بخاعةةة الخاةةا ةةا   ابرق يتةي  الخاةةا ةةا  اونكسةةة  

الخاا ا  ايصةةةةةةةةةةةةة اف ا ايتةي  هذا    ابرياة يوميخ  Hadoopاغلت اونكسة  ااةةةةةةةةةةةةةري الخ اة ال انلاة لنكام ال ادااب  

الكب م  الخاا ا   ايوضةةةان الخ اة اوعسارية العالالاة ل ذا الات ام ت اأملتا اضةةةخ  سوا  مفاهاما ل رياة يالال  

الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة دي ميسةةةةةةةةةاةةةةةةةةةا  اضاسال لداب ايتاا الارارا  بصةةةةةةةةةفة اامة  لب يعناال ا لصةةةةةةةةةاا  ااو ارا  

واجةب يوافرهةا دي مالقي الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة  لب   خق النسوا  اوارتي اقع أ  م  اا لاتا  العلساةة االعسلاةة ال 

ت ااا  اضاسالت اتد مرجت هذه الدراسةةةةةةةة بأن الخاا ا  البةةةةةةةلسة اأداا  العالال دي ي ور ماةةةةةةةعسر اضةةةةةةةرارة 

دي ميسةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةا    االهعسام  علب يالال الخاا ا  دي اوناهج الدراسةةةةةةةةةةاة با جامعا  ااوعاهد  اإتامة دارا  للعامللن

 اضاسال اقع اضداا  االاتام  ا اد ثة لعالال الخاا ا  البلسةت

( إتع إجراع دراسةةةةةةةةةةةةةة ياااساةة لنكةام  اياةانع اواةةةةةةةةةةةةةعتةدم دي جةامعةة اولةم سةةةةةةةةةةةةةعود  2018هةدفةت دراسةةةةةةةةةةةةةة )اضكلبا    -

عةة )حاةةث  للعت ا  اإدارة اوعلومةا  دي ا جةةامعةةة  اهو ودةةةةةةةةةةةةةسةةل تةااةدة باةةا ةا  معنةةاملةةة لنةةافةة املجةةاال  دي ا جةةام

ودةةةةةةةةةةةسل  كام الاخول االعتةةةةةةةةةةةجال   كام اوكعخا    كام اودةةةةةةةةةةةاريخ  الخاث العلما  ا اا ا  أمرى(ت اتد يوصةةةةةةةةةةةل  

الخاحث أن  كام "اياان"  فعار ضداا  العالال التممة لعالال الكب البةةةةةةةلب ااور ا د م  الخاا ا  مسا أضةةةةةةةع   

خيية إضةةةةةةةةةةافاة لداب ايتاا الارار با جامعة  ادم يوافر  م  فااديف دي داب ايتاا الارارا   اأ ف  ع لب  ساا  ي  

دي يالال ايتةي     Hadoopاوعتصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةلن دي  يالال الخاا ا  البةةةةةةةةةلسةت  نسا أااةةةةةةةةةات الدراسةةةةةةةةةة أهساة بر ام   

امعا جة الخاا ا  اوعنواة ااور ا دة بحجب نخلت اهو اضنثت ا عدةةةةةةةةةةةةةار ااسةةةةةةةةةةةةةعتداما دي مجال الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةةلسةت  

 إتع اياويل ا  تع  باراعة النعاا   كام "اياان"   لعسلاا  مامس إضةةةةةةافة ماةةةةةةعوى بيةةةةةةرارة  اأاصةةةةةةت الدراسةةةةةةة  

ضةةةةةةةةةةةرارة ااد ارل يدري اة للعامللن دي مجال يالال امعا جة ترارايف    الاف لاخ ا الارار وعتذ يادم يوصةةةةةةةةةةةاا 

 الخاث اقع الاادرة الداللاة الخاث ماركا  لايةةةةةايي  كام "اياان" الخاثاة تدرا  ي ويرالخاا ا  البةةةةةلسة   

 بفعالاةت ااالسرتجاع

اوادمة دي البةةةلسة دي يااةةةلن جودة ا لدما    ( النعدةةةا  دار الخاا ا 2018هدفت دراسةةةة )اخدا اال نا ي    -

اسةةةةةةةةةةةةةعتةةةدام أداا  يالاةةةل الخاةةةا ةةةا    االصةةةةةةةةةةةةةعو ةةةا  اللا يواجةةةف اووظفلن دي تةةةابوس الاةةةةةةةةةةةةةل ةةةان جةةةامعةةةة مكعخةةةا 

ايوضةةةةةةةةةان دار اودراع دي العغلب اقع هذه الصةةةةةةةةةعو ا  لعااةةةةةةةةةلن جودة ا لدما  اوادمة دي اوكعخا ت   البةةةةةةةةةلسة  

معوسةةةة ة دي  بدرجة الك  يب اسةةةةعتدام ا البةةةةلسة الخاا ا  إمنا ا  يوصةةةةلت الدراسةةةةة إتع  عاا  م  أهس ا يوافر

إاةداد النسةاا  امللعلفةة  اأن   فعاران لللاتا  ااو ةارا  للعالاةل االعصةةةةةةةةةةةةة ا  ا  اأن اووظفلن مكعخةة ا جةامعةة  

اودراع ساهسوا  دنل جة ي دي ياالن ا لدما  باوكعخة بجا ب العامل اضهب اهو يوافر إمنا ا  الخ اة العاعاة  

 اوكعخا   ضةةةةةةةةرارة إ جاد أعدةةةةةةةة ة دي البةةةةةةةةلسة االعنكاساةت أاصةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةة بيةةةةةةةةرارة اإلترار بأهساة الخاا ا 

 العاعاةةةة الخ ا البةةةةةةةةةةةةةلسةةةة  مراجعةةةة إمنةةةا ةةا  الخاةةةا ةةا  اسةةةةةةةةةةةةةعتةةةدام ايافة يةةداب اللا االسةةةةةةةةةةةةةرتاياجاةةةا  التممةةة

 البلسةت   الخاا ا  مخ الععامل  مع لخا  اإ فاع االعدغالاة
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( إتع اسةةةةةةععرا  مفاهاب امصةةةةةةاا  امسل ا  الخاا ا  البةةةةةةلسة  مف وم 2018هدفت دراسةةةةةةة )الاةةةةةةاوي اارابف    -

لبةلسة دي صةنخ الارارا  اإلسةرتايايي  يوضةان نافاة صةنخ  العت ا  االسةرتايايي اأهساة  عاا  يالال الخاا ا  ا

الارارا  اون ااة اوخ اة اقع العالال اون اي االدتاق للخاا ا   نسا ااةةةات الدراسةةةة ا لاتا  ااو ارا  التمم 

 خةاط  يوافرهةا دي السةاع الخاةا ةا  االةدار الةذ   اوموا بةف دي إاةداد النسةاا  اإلحصةةةةةةةةةةةةةاااةة االع خييةة االخاةا ةا  ااسةةةةةةةةةةةةةع 

اوعاعي االرؤى م  الخاا ا  اياد ب يوصةةةةةةاا  ع ا لداب معتذ  الارار دي ا ااال  امللعلفةت لب يعيةةةةةةس  الدراسةةةةةةة 

يوضان نافاة االسعفادة م   عاا  يالال الخاا ا  البلسة دي إاداد ا ل   اإلسرتاياجاة االتممة لداب ايتاا  

داب ينفاذ اتدةةةغال يكنولوجاا الخاا ا  البةةةلسة ا جد دةت   الارارا  اإلسةةةرتاياجاة  نسا لب يواةةة  دار اودراع دي

 ااويسةةةةةةةاةةةةةةةا    الدةةةةةةةركا  ترارا  صةةةةةةةنخ ايوجاف دي البةةةةةةةلسة للخاا ا  ااور ا د او ب  خعت  عاا  الدراسةةةةةةةة الدار 

 الخاا ا  البد هذه م  الاصةوى  الدةركا ت التسةعفادة هذه اأر اي نفاعة اميادة اإل عا  ي وير دي اإل جا ي ادارها

ب رياةة   الخاةا ةا  هةذه صةةةةةةةةةةةةةاةاغةة اقع االاةادري  املجةاال  امللعلفةة   دي اويهللن الخاةا ةا  بتاتاع االسةةةةةةةةةةةةةععةا ةة م 

 ايتاا الارارا ت  اقع تاااد

( إتع الععر  اقع مف وم الخاا ا  البةةةةةةلسة امصةةةةةةااصةةةةةة ا اأ واا ا  نسا ااةةةةةةات  2017هدفت دراسةةةةةةة )راةةةةةةوان    -

ارا  دي اويسةةةةةةةةةاةةةةةةةةةا  الععلاساة  انافاة اسةةةةةةةةةعتدام  عاا  يالال الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة دي أهساا ا دي داب ايتاا الار 

ا جامعةت ييةةةةةةسنت الدراسةةةةةةة  ااظاا  أاسال كافة دي املاعسلة اليةةةةةةع  انعدةةةةةةا  الفر  غلت اواةةةةةةعغلة  ا ااط

اإلدارية  ارؤسةةةةاع اضتاةةةةام يالال أراع اانة م  النواب اإلداريلن ااضكاد سالن  ااسداع كلاا  االتعصةةةةاد االعلوم  

( مفردةت أ خعةت  عةاا  الةدراسةةةةةةةةةةةةةة أن يجساخ  165اوةالاةة ااإلداريةة دي  ع  ا جةامعةا  الفلاةةةةةةةةةةةةة ا اةة الخةال  اةددهب )

الخاا ا  البةةةةةةةلسة امعا جا ا ايتةي  ا واةةةةةةةااد دي ا اصةةةةةةةول اقع معلوما  دتااة  االلا  عب اقع أسةةةةةةةاسةةةةةةة ا ايتاا  

اللا يواجةةةف ا جةةةامعةةةا   الارارا  اوةةةالاةةةة ااإلداريةةةة دامةةةل ا  جةةةامعةةةا  الفلاةةةةةةةةةةةةة ا اةةةة  اجود  ع  م  العاةةةد ةةةا  

 ينالا  الفلاةةةةةة ا اة ياد م  تدرت ا اقع االسةةةةةةعفادة الاصةةةةةةوى م   عاا  يالال الخاا ا  البةةةةةةلسة  مثل اريفاع

البةةةةةةةةةةةةلسة  اجود ا ا اد  لصةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةاة اأم  الخاا ا  دي  ع    الخاا ا  يالال  دي ا لاتة اا   او نالن يوظا 

ا  اإلدارية با جامعا   صةةةةةعو ا  مععلاة بعتةي  امعا جة الكب اور ا د م  الخاا ا ت اأاصةةةةةت الدراسةةةةةة  اواةةةةةعوي 

بيةرارة اضةخ إسةرتاياجاة ام ة اةاملة امفصةلة إلدارة الخاا ا  البةلسة االعسل اقع يالال ا لتسةعفادة م  ا دي 

 يدااب ايتاا الارارا  دي ا جامعا  الفلا ا اةت

  الارارا  اايتةاا الاةةةةةةةةةةةةةاةاسةةةةةةةةةةةةةا  رسةةةةةةةةةةةةةب اقع البةةةةةةةةةةةةةلسةة الخاةا ةا  يةأ لت ( إتع باةث2016   هةدفةت دراسةةةةةةةةةةةةةة )ال ةاد  -

 بالا اع لوحكت اللا العالالاة نسا ااةةات الدراسةةة الخ ا الا االن العام اا لا    دي االعنسوية العت ا اة

 إ راع دي البةةةةةةةةةةةةةلسةةة الخاةةا ةةا  ادار  اونكسةةا    مللعل  اضعدةةةةةةةةةةةةة ةةة أداع يعخخ اتاةةاس دي ادارهةةا اوعوتخ ا لةةا 

  اتفت   حاب كل  االدارسلن الخاحثلن  تدم الذ  اضمر االاااسا  امللعلفة ايداااات ا اضحداث ا  اوعلوما 

نسا يناالت الدراسةةةة حاتاا  الخاا ا  البةةةلسة م  حاث يوفرها اظ ورها ب رق هانلاة أصةةةغر  اااةةةات أ عاد  

حصةةةةةةةةةةةةةةاااةة انافاةة ر   ةا بةالةذكةاع االصةةةةةةةةةةةةة نةايي ابرق امعاةار  الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة االنسةذجةة الع خييةة ااآللاةا  اإل 

النسةاا  اياااس ةا  اينةاالةت نةذلةم اض عةاد اوعةاحةة دي الاةةةةةةةةةةةةةاحةة اوصةةةةةةةةةةةةةريةة للخاوث العنسويةة االعت ا اةة  االةدار  

 أسةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةصا هانل  اجود اللا مدمت بف أداا  يالال الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة ع ذا املجالت أاصةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةة بيةةةةةةةةةرارة

  البةةةلسة   الخاا ا  م  الااسة اوعلوما  مدةةةكت  اسةةةعترا  وعا جة أسةةةاسةةةاة ااضةةةخ مخاد   الخاا ا    لعالال 
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  دةةةنل  اضاسال إدارا  دي اإلدار   اواةةةار اقع ايي ر البةةةلسة سةةةعغلت الخاا ا   ورة اا عدةةةار ياخل  أن أ يةةةا اأند

 نقيت  

اوعلوما  م  متل الع رق إتع  اصةةنااة( إتع يوضةةان العتتة بلن الخاا ا  البةةلسة  2016هدفت دراسةةة )با ي    -

مف وم الخاا ا  البةةةةةةلسة امصةةةةةةااصةةةةةة ا  امنو ات ا امصةةةةةةادرها  ابرق حفك امعا جة هذه الخاا ا ت نسا يناالت  

ا لاصةةةةةةةةةةةةة بصةةةةةةةةةةةةنااة اوعلوما  م  متعل  الةاا ا مخ الع رق إتع أهساا ا امصةةةةةةةةةةةةااصةةةةةةةةةةةة ا    هذه الدراسةةةةةةةةةةةةة اوفاهاب

الصةنااةت نسا ااةات الدراسةة اتتة الخاا ا  البةلسة بصةنااة اوعلوما   اأ واا ا اللا  سك  أن ينكس ا هذه  

اأهساة هذه الخاا ا  دي صةةةةةةةةةةنااة املاعوى اوعلوماتي ا اعف للدةةةةةةةةةةركا  ااويسةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةا  اللا ياعا  ل ذه اوعلوما ت  

ا  فاسا  تدمت  الدراسةةةة يالات  كريا فا  وفاهاب الخاا ا  البةةةلسة انافاة االسةةةعفادة م  معا جة هذه الخاا  

وامى بصنااة اوعلوما   الب يع رق إتع نافاة الع خاق العسقي لنعاا  هذه الصنااة اال الدركا  اا ج ا  اللا  

 يع لب هذه الصنااةت
 

 الدراسات األجنبية   ( 2-1-2) 

إتع يوضةةةةةةةةةةةةان يأ لت الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةلسة اقع دار اوراتب اواتي دي اونكسا   اداب   (Toni, 2018)هدفت دراسةةةةةةةةةةةةة  -

اوراتخلن اوالالن دي صةةةةةةةةةةةةنخ الارارا  اإلسةةةةةةةةةةةةرتاياجاة  العاد ا  اللا يواجف اوراتب اواتي دي اسةةةةةةةةةةةةعتدام يالات   

سةةةةخة اإلداريةت يعيةةةةس   الخاا ا  البةةةةلسة دي صةةةةنخ الارارا  اوالاة  امدى أهساة الخاا ا  البةةةةلسة ملجال املاا

ايي اةةرنة اسةةعدةةارية ملجسواا  اةةركا  فنلند ة تعسل دي مجال ا لدما    SOKالدراسةةة دراسةةة حالة لدةةرنة 

اللوجاةةةةةعاة اسةةةةةتسةةةةةل اإلمداد االعسوي ت أ خعت الدراسةةةةةة أن الخاا ا  البةةةةةلسة ل ا يأ لت نخلت اقع دار اوراتخلن  

الرغب م  الم ال واةةعفاد اوراتخلن اوالالن م  هذه العالات  دي  اوالالن دي صةةنخ الارارا  اإلسةةرتاياجاة  ااقع  

صةةةةةةنخ الارارا  اإلسةةةةةةرتاياجاة دي نثلت م  اونكسا   اأن ب مامالوا وععسداا اقع ياارير اول ا اا  االاوااب اوالاة  

ات  الخاةةا ةةا   العالاةةد ةةة دي ايتةةاا الارارا   ضةةةةةةةةةةةةةع  ا لاتا  ااو ةةارا  لةةد  اوراتخلن اوةةالالن السةةةةةةةةةةةةةعتةةدام يال 

البلسة دي الدرنة مال الدراسة  لذلم يةا د دار مالقي أا ماتاع الخاا ا  دي اونكسا  ايال  دار اوراتخلن  

اوالالن دي داب ايتاا الارارا  اوالاة ااإلسةةةةةةةةةةةرتاياجاةت اأاصةةةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةةةة بدال م  اسةةةةةةةةةةةعخدال اوراتخلن اوالالن  

رل العسةةل لعةةدريع ب اقع اسةةةةةةةةةةةةةعتةةدام ي خااةةا  الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة  ااملاةةاسةةةةةةةةةةةةةخلن  إتةةامةةة الةةدارا  العةةدري اةةة اا 

انافاة يتةي  امعا جة ايالال هذا الكب م  الخاا ا ت يب ي خاق الدراسةةةةةةةةةةة ا االاة اقع اةةةةةةةةةةرنة ااحدة فا    

مسةةةا  ي ر اقع إمنةةةا اةةةة تعساب النعةةةاا   نةةةذلةةةم لب يعيةةةةةةةةةةةةةس  نافاةةةة ي خاق هةةةذه النعةةةاا  اقع املالللن اوةةةالالن دي  

 نااا  متعلفةتاركا  اص

إتع الععر  اقع أهساة الخاا ا  البةةةلسة دي ايتاا الارارا   اةةةراة    (Merendino et al, 2018)هدفت دراسةةةة -

أنات افاا للعغلتا  الخائاة  اياد د الدار الذ  تاةةةةةةةةةة ب بف يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة دي صةةةةةةةةةةنخ الارارا  اقع  

دة ادي مجاال  متعلفة )ميساا  مالاة  اميساا  دي  ماعوى مجلس اإلدارة دي ادة اركا  دي اوسلكة اوعا

يكنولوجاا اوعلوما  اااليصةةةةاال   اميسةةةةاةةةةا  دي الاةةةةااحة اال لتان  ااةةةةركا  دي ا لدما  االسةةةةعدةةةةارية(ت يب  

إجراع ماابت  مخ اود ري  دي اإلدارة الوسةةة ي االعلاا السةةةع تع أراف ب حول أهساة يالات  الخاا ا  البةةةلسة  

الارارا  اإلسةةةةةةةةةةرتاياجاةت يوصةةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةةة إتع  عاا  م  أهس ا: ادم اجود معرفة كافاة بأهساة    دي داب ايتاا

الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة انافاة اسةةةةةةةةةةعتدام ا م  تخل اإلدارة الوسةةةةةةةةةة س االعلاا دي الدةةةةةةةةةةركا  مال الدراسةةةةةةةةةةة  اجود  
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ياةةد ةةا   العةةد ةةد م  العاةةد ةةا  اللا يواجةةف الدةةةةةةةةةةةةةركةةا  دي اسةةةةةةةةةةةةةعتةةدام ايالاةةل الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة امةةاصةةةةةةةةةةةةةةةة  

ا لصةةةةةوصةةةةةاة  يي ر يالات  الخاا ا  البةةةةةلسة اقع صةةةةةنخ الارار دي اواةةةةةعويا  اإلدارية امللعلفة ااقع العستع  

ا لارجالن للدةةةةةةةةركا  مال الدراسةةةةةةةةةت  عبةةةةةةةة  م  هذه الدراسةةةةةةةةة أن اانة الدراسةةةةةةةةة م  اويسةةةةةةةةاةةةةةةةةا  العاواة دي  

وسا لة دي دال أمرى اماصةةةةة دال الدةةةةرق اوسلكة اوعادة االلا ل ا سةةةةسا  اإمنا اا  يتعل  ا  اويسةةةةاةةةةا  ا

 اضاس   لذلم  صعب تعساب  عاا  هذه الدراسة اقع دال أمرىت

إبارا  كريا لعوضةةةان أهساة يالات  الخاا ا  البةةةلسة اإدمال ا دي اويسةةةاةةةا    (Fedak, 2018)يناالت دراسةةةة  -

ادة دي ب ئة اضاسال سةةةةريعة الع ور دي  اوالاة ااوصةةةةرفاة كأحد العناصةةةةر الرا اةةةةاة للخااع اقع تاد ا اااة االاةةةةا

اضلفاة الرتساة ا جد دةت يوصةةةةةةلت الدراسةةةةةةة إتع  عاا  م  أهس ا:  سك  للسيسةةةةةةاةةةةةةا  اوالاة ااوصةةةةةةرفاة ياااق  

العد د م  اوةا ا م  اسةةةةةةةةةةةعتدام  عاا  يالال الخاا ا  البةةةةةةةةةةةلسة  مثل لداب ايتاا الارار دي الوتت ا ااااي   

ا اانعدةةةةةةةةةا  أ ساط اإل فاق للع ستع  اياد د الانوا  الرا اةةةةةةةةةاة للسعامت   ايااةةةةةةةةةاب العستع إتع اةةةةةةةةةراان افا 

ولفات ب الشةةةةةةةلصةةةةةةةاة  إدارة متابر االحعاال االوتا ة منف  ياااب امللابر االاعسا اةت لب يواةةةةةةة  هذه الدراسةةةةةةةة 

ي الع خااا   نافاة الع خاق الفعقي ااالسةةةعفادة م  يالات  الخاا ا  البةةةلسة دي اويسةةةاةةةا  اوصةةةرفاة  ما ي

 اوناسخة لعالال الخاا ا  البلسة دي الخنودت

إتع الععر  اقع مف وم الخاا ا  البةةلسة امصةةااصةة ا امصةةادرها الداملاة   (Jeble et al, 2018)هدفت دراسةةة  -

اا لارجاة  نسا اسةةةةةععرضةةةةةت هذه الدراسةةةةةة أ واع العالات  اللا يجرى اقع الخاا ا  اأهساة هذه العالات  دي  

الارار  اأملتا اضةةةةةةخ إبار مفاهاما  كريا إلمنا اة اسةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةلسة دي اسلاة  داب صةةةةةةنخ  

صةةةةنخ الارار دي الدةةةةركا  صةةةةغلتة امعوسةةةة ة ا حجب بصةةةةفة اامة بدان ياد د دالة أا صةةةةنااة معانةت يوصةةةةلت  

سةةة ة اصةةةغلتة ا حجب  الدراسةةةة إتع  عاا  م  ا  تاةةةااد يالات  الخاا ا  البةةةلسة اقع انعاةةةاب الدةةةركا  اوعو 

اول ة العنافاةةةةةةةةاة دي اضسةةةةةةةةواق  نسا يسك  ب م  يالال باا ا  العستع م  اةةةةةةةةخنا  العواصةةةةةةةةل االجعسايي ا اا ا   

ا جوال اأج ةة االسةةةةةةةةةةةةعدةةةةةةةةةةةةعار  ااضةةةةةةةةةةةةخ ا ل   اإلسةةةةةةةةةةةةرتاياجاة  لف  ينالا  ااتت ياد ب ا لدمةت اترتحت 

سةةةةةةة ة ا حجب دي صةةةةةةةنااا  امدما  متعلفة مخ الدراسةةةةةةةة إمنا اة النسوا  اوفاهاما دي اةةةةةةةركا  صةةةةةةةغلتة امعو 

 إجراع  ع  الععد ت  ال اا ة بخاا الحعااجا  كل ارنةت

إتع يوضةةان مفاهاب الخاا ا  البةةلسة امصةةااصةة ا اأ واا ا     (Ravi and Kamaruddin, 2017)هدفت دراسةةة -

ااوصةةةةةةةةرفاة  يناال    اإمنا اة ي خااف دي اويسةةةةةةةةاةةةةةةةةا  اوالاة   Hapoopنسا يناال اةةةةةةةةري م اةةةةةةةة  لات ام  هادااب

أ يةةةةةةا اصةةةةةة  للخنود الرتساة ا وااة ا لدما  ااإلمنا اا  اللا يادم ا للعستع م  متل موتع ا االلكرتاعي   

اأ واع اوعةةا جةةة العالالاةةة اللا  جةةب أن ياوم ع ةةا اقع باةةا ةةا  العستع  اأملتا اترتي  سوا   كر   لكافاةةة دم   

ود الرتساةت اأ خعت الدراسةةةةةة أ ف اقع الرغب م  اسةةةةةعتدام يالات   ي خااا  يالال الخاا ا  البةةةةةلسة دي الخن 

الخاا ا  البةلسة لداب ايتاا الارار دي اويسةاةا  اوالاة ااوصةرفاة  إال أ ف مامال  وجد الكثلت م  العاد ا   

  اللا تعاق االسةةةةةةةعفادة الناملة م  هذه العالات   مثل ضةةةةةةةسان جودة الخاا ا   ادم يوافر اوعتصةةةةةةةصةةةةةةةلن اا  

امللعلفةةةةة  اةةةةدم ياخةةةةل  ع  العةةةةامللن ااوةةةةد ري    او ةةةةارا  اا لاتا  دي اسةةةةةةةةةةةةةعتةةةةدام أداا  ا رمجاةةةةا  العالاةةةةل 

لع خاق العكنولوجاا  ا اد ثةت اأاصةةةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةةةة بيةةةةةةةةةةةرارة إحداث تغالت اةةةةةةةةةةةامل دي الخ اة العاعاة العاناة  
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سةةعفادة الناملة م  يالات  الخاا ا   ااإلدارية االثاافة العنكاساة دي اويسةةاةةا  اوالاة ااوصةةرفاة لعاااق اال 

 البلسةت

إتع الععر  دار يالات  الخاا ا  البلسة دي الا اع اوصردي دي ال ند    (Manish, et al, 2017)هدفت دراسة  -

حاث اسةةةةةةةةةةةةععرضةةةةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةةةةة مراحل ي ور ظ ور الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةلسة  ا ااجة السةةةةةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا   

خاا ا  البةةةةةةةةةةلسة للخنود  العاناا  اواةةةةةةةةةةعتدمة لعالال الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة دي  البةةةةةةةةةةلسة دي الخنود  فوااد ال 

% م  الخنود دي ال ند تاعتدم ي خااا  الخاا ا  البلسة حالاا   25الخنود بال ندت اتد ندفت الدراسة أن  

% م  الخنود سةةةةةةةةةةةةةو  تاةةةةةةةةةةةةةعتةدم ةا ماةةةةةةةةةةةةةعاخت  ا ااةة الخنود تاةةةةةةةةةةةةةعتةدم الع خااةا  العالاةد ةة لعالاةل  40اأن  

ة الخاا ا  اال يت   لعاد ث العاناا  اواةةةةةةةةةعتدمةت اتد أ خعت الدارسةةةةةةةةةة أهساة اسةةةةةةةةةعتدام يالات   امعا ج

الخاا ا  البةةةلسة دي الخنود لداب ايتاا الارارا   حاث يسكنت الخنود اواةةةعتدمة ل ذه العاناة إتع يااةةةلن  

أسةةةةةةةةةةةةةخةةةةاب ا لاةةةةةةةةةةةةةةةةارة املاعسلةةةةة لل  إدارة امللةةةةابر  جودة اونعجةةةةا  اا لةةةةدمةةةةا  اواةةةةدمةةةةة للعستع  ايالاةةةةل  عستع  

االاعسا اة بكفاعةت أاصت الدراسة بيرارة اسعتدام يالات  الخاا ا  البلسة دي الخنود لعاالن ا لدما   

 اوادمة  االحعفاظ بالعستع ا االالن ايصساب برام  يرايجاة للاصول اقع استع جددت

دي يسويل ماةةةةةةةا لم    BD ا  البةةةةةةةلسة  الععر  اقع دار يالات  الخاا (Ram and Yang, 2017)هدفت دراسةةةةةةةة  -

ب اتا  االاعسان دي بنود الصةةةةةةةلن  إجراع دراسةةةةةةةة حالة ضحد الخنود دي الصةةةةةةةلن ااسةةةةةةةع تع أراع العستع ا  دار 

يالات  الخاا ا  البةةةةةةلسة دي داب ايتاا ترارا  يسويل استع ب اتا  االاعسان دي الخنمت ايوصةةةةةةلت الدراسةةةةةةة  

لخاا ا  البةلسة دي يااةلن اسلاة ايتاا الارار  دةأن أاسال ب اتا  االاعسان   إتع  عاا  م  ا: أهساة يالات  ا

ايجنب امللابر املاعسلة للدفخ اوعأمر  اي وير منعجا  اارا  جد دة للخ اتا   إمنا اة اسعفادة الخنود  

ى حول  دي الصةةةةةةةلن م  فر  يالات  الخاا ا  البةةةةةةةلسة دي إعدةةةةةةةاع مرانة للساةةةةةةةا لكلن اات اإل رت ت اي وير رؤ 

سةةةلوناا  اواةةةا لم  مسا  ااةةة  إدارة اضاسال ااسةةةرتاياجاا  يوفلت ب اتا  االاعسان بويلة اضجل  نسا أ خعت  

الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة أ ةةف مةةامال العةةد ةةد م  الخنود دي الصةةةةةةةةةةةةةلن ال تاةةةةةةةةةةةةةعتةةدم ي خااةةا  الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة  اال يت    

  استع ب اتا  االاعسان دي ااحد فا   السةةعتدام ا دي اودى الاريبت يب إجراع هذه الدراسةةة اقع ادد تلال م

م  الخنود الصةةةة ناة  الب يعناال الدراسةةةةة أ يةةةةا اسةةةةع تع رأى ا لاتاع اوالالن امعتصةةةة ةةةةصا ياناا  اوعلوما   

 االدخنا  دي أهساة يالات  الخاا ا  البلسة دي سراة ايتاا ترارا  يسويل استع ب اتا  االاعسانت

إتع الععر  اقع مفاهاب الخاا ا  البةةةلسة امصةةةااصةةة ا  مف وم الب     (Thirathon et al, 2017)هدفت دراسةةةة  -

يالال الخاا ا  اأ ره دي اسلاة صةةةةةةنخ الارار ا العاتي اضداع العنكامات يب إجراع دراسةةةةةةة حالة لعدد م  الدةةةةةةركا   

سةةة اقع  معوسةةةةةةةةةةةةة ةةة انخلتة ا حجب دي اسةةةةةةةةةةةةةرتالاةةا لخاةةث يةةأ لت الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة ايالاتت ةةا اقع الارارا  الاةةاا 

العالال  اأ يةةةا يأ لتها اقع اضداع العنكاما للدةةةركا  مال الدراسةةةةت يوصةةةلت الدراسةةةة إتع  عاا  م  أهس ا: أن  

الدةةةةةةةةةةركا  اللا تاةةةةةةةةةةعتدم يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة دي اسلاة صةةةةةةةةةةنخ الارار  نون أداف ا أفيةةةةةةةةةةل  تاةةةةةةةةةةعتدم  

أنثت م  الدةةةةةةركا  الكخلتة مسا  جعل ا  الدةةةةةةركا  معوسةةةةةة ة ا حجب يالات  الخاا ا  البةةةةةةلسة دي صةةةةةةنخ الارار 

يكعاةةةةةةةةةةةب مل ة ينافاةةةةةةةةةةةاة االاة  أ خعت النعاا  أ يةةةةةةةةةةةا أن يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةةلسة ل ا يأ لت ا جا ي اقع أداع 

اونكسا ت تدمت هذه الدراسةةةةةةةةةةة يالات ضراع اود ري  دي أتاةةةةةةةةةةام يكنولوجاا اوعلوما  اااليصةةةةةةةةةةاال  فا   الب  
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اضتاةةةةةةةةةةةةام اإل عاجاة أا ا لدماة دي الدةةةةةةةةةةةةركا  مال الدراسةةةةةةةةةةةةةت نسا لب يواةةةةةةةةةةةة   تدةةةةةةةةةةةةسل اانة الخاث مدراع م   

 الدراسة نافاة تااس أداع اونكسا  االعأند م  يأ لت يالات  الخاا ا  البلسة اقع ياالن اضداع العنكامات 

ايتاا ترارا  ( إتع الععر  اقع  كب داب الارار  اأهساة الخاا ا  الكخلتة دي  (Islam, et al, 2017هدفت دراسةةة  -

أفيةةةةل  اسةةةةععرا  يالات  الخاا ا  البةةةةلسة ااسةةةةعتدامات ا املاعسلة م  تخل صةةةةاعةي الارار  ار  أفيةةةةل  

  يب اضةةةةةةةةخ إبارا DSSاوسارسةةةةةةةةا  اااليجاها  اا  الصةةةةةةةةلة دي يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةلسة مخ  كب داب الارار 

  ايدةةةةةةةةةةةةةسةةل اإلبةةار اوارتي أر عةةة منو ةةا    كريةةا مارتحةةا لةةدم  يالات  الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة مخ  كب داب الارار

را اةةةةةةةاة: إاداد الخاا ا   ايالال الخاا ا   اايتاا الارار  اماةةةةةةةعودع اوعرفةت يوصةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةة إتع  عاا  م   

أهس ا: ال يةال ماةةةةةةةةةةعوداا  باا ا  اويسةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةة يي ال رياة اوفيةةةةةةةةةةلة للعالات  اقع الرغب م  أن ا تد ال يوفر  

الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة  ما  ارب م   صةةةةةةةةة  اونكسا  اللا اةةةةةةةةةسل ا االسةةةةةةةةةع تع ال يت      اول ا  او لو ة لعالال 

السةةةعخدال منصةةةة العالات  ا لاصةةةة ع ب  مسا ودةةةلت إتع اجود يادا أمام اسةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةلسة  

لداب  اوعادمةت اترتحت هذه الدراسةةةةةةةة إمنا اة اسةةةةةةةعتدام إبار العسل اوارتي دي ميسةةةةةةةاةةةةةةةا  الراا ة ال ةةةةةةةااة  

 ايتاا الارارا  اياالن ا لدما  اوادمة للسرضصىت

الععر  اقع مف وم الخاا ا  البةةةةةلسة  مصةةةةةااصةةةةة ا  أهساا ا   (Björkman and Franco, 2017)هدفت دراسةةةةةة   -

للسنكسا  امللعلفة  اماصةةةةةةة اويسةةةةةةاةةةةةةا  ال ةةةةةةافاة  نافاة يولاد اعدةةةةةةر اوعرفة م   عاا  يالات  الخاا ا   

ة حالة ملجال ال ةةةةةةةاافة دي الاةةةةةةةويد  حاث امعلت   تث منكسا  صةةةةةةةافاة )ابناة  البةةةةةةةلسة  يب إجراع دراسةةةةةةة 

مالاة  ابناة معتصةةةةصةةةةة  ماصةةةةة( إلجراع الدراسةةةةة اوادا اة للخاثت يوصةةةةلت الدراسةةةةة إتع  عاا  م  أهس ا أن  

ميةةعت    االسةةعتدام اور ا د لعالات  الخاا ا  الكخلتة واةةااد دي داب اسلاة صةةنخ الارار دامل اونكسا  اللا

للةدراسةةةةةةةةةةةةةةة  أد  يالات  الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة إتع اجود درجةة أاقع م  الدةةةةةةةةةةةةةفةافاةة االةدتةة دي ايتةاا الارارا   

اظ ر  أداار جد دة لل ةةةةةةةافالن دي إجراع العالات  اقع الخاا ا  بجا ب اسل ب ال ةةةةةةةافي  تغلت  اإلجراعا   

سةةةةةةةاةةةةةةةا  دي صةةةةةةةنااا  امدما  أمرى االعسلاا   اأصةةةةةةةخات اويسةةةةةةةاةةةةةةةا  أنثت نفاعةت اأ خعت الدراسةةةةةةةة أن اوي 

متعلفة  سك  ا االسةةةةةةةةةةةةعفادة م  يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةلسة دي داب ايتاا الارارا  اياااق اوةا ا العنافاةةةةةةةةةةةةاة  

 اياالن اإل عاجاة اميادة اضر ايت

إتع معرفة أهساة افوااد اسةةةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة دي الخنود   (Kathuria, 2016)هدفت دراسةةةةةةةةةةة  -

أ سةةاط اإل فةةاق م  العستع  ايالاةةل اودةةةةةةةةةةةةةةاار ارداد فعةةل العستع  ياااب االاعسةةان ايالاةةل امللةةابر   لعال  اةةل 

يالال اسلاا  االحعاال اللا يعب اات رسةةةةةةةةةةةاال الات د االلكرتاعي اسةةةةةةةةةةةرتة الخاا ا  الشةةةةةةةةةةةلصةةةةةةةةةةةاة لعستع الخنودت  

م  اوةا ا للخنود  مثل ي وير  يوصةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةة إتع أن اسةةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة  ااق العد د  

ا لةةةدمةةةا  اواةةةدمةةةة للعستع  إدارة متةةةابر اةةةدم الاةةةةةةةةةةةةةةةةداد  ايجةاةةةة العستع دي مجسواةةةة ايصةةةةةةةةةةةةة اف ب االع خي  

بالعستع املاعسل مغادرت ب للخنم  إدارة سةةةةةةةةااسةةةةةةةةا  اضم  اا لصةةةةةةةةوصةةةةةةةةاة لخاا ا  العستع بكفاعة أنثت  نافاة  

وجودة دي اةةةخنا  العواصةةةل االجعسايي  ااةةةخنا  ا جوال دي ي وير  االسةةةعفادة م  الخاا ا  البةةةلسة للعستع او 

الاةةااسةةا  ااالسةةرتاياجاا  ا لدما  اوادمة للعستع ا االالن ااوعوتعلنت باثت هذه الدراسةةة أهساة افوااد  

اسةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةلسة دي الخنود  دةةةةنل اام دان الع خاق اقع أ  ميسةةةةاةةةةة مصةةةةرفاة  نسا لب  

 اد ا  اللا يواجف هذه اويساا  اند الع خاق الفعقي ل ذه العاناة ا جد دةتيادد الع 
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( إتع اترتي  سوا  لةدم  يالات  الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة دي اسلاةة  (Elgendy and Elragal, 2016هةدفةت دراسةةةةةةةةةةةةةة   -

لسة  صةةةةةةةةنخ الارار دي منكسا  اضاسالت  عسثل ال د  م  النسوا  اوارتي دي اسةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةةة 

اوارتي اقع اةةةةةةةةةةةةةرنةةةةة لعجةةةةارة العجةاةةةةة لتمعخةةةةار   النسوا   يب ي خاق  لععةية اداب ايتةةةةاا الارارا  دي اونكسةةةةا ت 

النسوا   اتد أ  ت النسوا  اوارتي ياااق تاسة ميةةةةةةةةافة للسيسةةةةةةةةاةةةةةةةةا  ااةةةةةةةةركا  اضاسال اند دم  يالات   

اضسةواق امللعلفة  ااترتحت الدراسةة  الخاا ا  البةلسة دي اسلاة صةنخ الارار  اسةعترا  رؤى امعرفة اةاملة ب 

إمنا اة ي خاق النسوا  اوارتي دي متعل  الا ااا  االصةةةةةةنااا  م  أجل يوفلت معلوما  فورية لداب صةةةةةةنخ  

 الارارا   ااسعترا  الرؤى ااوعرفة او لو ة وعتذ  الارارا  دي اواعويا  اإلدارية امللعلفةت 

إتع معرفةةة نافاةةة اسةةةةةةةةةةةةةعتةةدام يالات  الخاةةا ةةا     (Srivastava and Gopalkrishnanb, 2015)هةةدفةةت دراسةةةةةةةةةةةةةةة   -

البةةةةلسة بنجاي دي الا اع اوصةةةةردي  ايب إجراع دراسةةةةة حالة ضحد الخنود دي الدةةةةرق اضاسةةةة  لعالال الخاا ا   

فاسا  ععلق بعاد د  س  اإل فاق للعستع  اسةةةةةةةةةةةةعتدام ب اتا  االاعسان م  متل منافذ الخاخ  مدةةةةةةةةةةةةاكل اضم  

ة اسةةةةةةراة ا لدما  اوادمة ل ب دي الفراع امللعلفة للخنم  اأجريت الدراسةةةةةةة اقع  امصةةةةةةوصةةةةةةاة الخاا ا   جود

باةةةا ةةات ب اتعلااةةةات ب   20000حواتي   اساةةةل م  استع الخنةةةم ماةةةل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة متل  تث سةةةةةةةةةةةةةنوا   ايب يالاةةةل 

ت  Hadoopاو دةةةةورة اقع موتخ يويلت ا  ا لدما  اوادمة ل ب م  الخنم م  متل اسةةةةعتدام ي خاق ال ادااب 

يوصةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةة إتع  عاا  م  أهس ا: اجود تصةةةةةةةةور دي جودة اسةةةةةةةةراة ا لدما  اوادمة للعستع  متل فرتا  

ممناة معا عة  اجود العد د م  ال رق اللا بدأ  ع ا الخنود ااويسةةةةةةةةةاةةةةةةةةةا  اوالاة اضمرى دي العااط الخاا ا   

ا م  مو  اتخ العواصةةةةل االجعسايي إتع تنوا  باث الاةةةةوق  اوععلاة بالعستع لعالال ايجاهات ب ارداد الفعل  بدع 

ال ةةةادااب   معةةةامت  العستع اسةةةةةةةةةةةةةلون ب دي اإل فةةةاق  اياةةةد ةةةد    Hadoopامللعلفةةةة  اسةةةةةةةةةةةةةعتةةةدام ي خاق  لعالاةةةل 

 العستع املاعسللن لخاخ اونعجا  اوالاةت

لبةةةةةةةةةةةةةلسةة  إتع الععر  اقع مف وم الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة ايالات  الخاةا ةا  ا  (Amakobe, 2015)هةدفةت دراسةةةةةةةةةةةةةة   -

ايالال العأ لت الذ  أحد عف يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةةلسة اقع الصةةةةةةةةةةةنااة اوصةةةةةةةةةةةرفاةت اتد رنة  الدراسةةةةةةةةةةةة اقع  

يوضةةةةةةةةةةةةةان أر عةة مجةاال  أسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةاةة السةةةةةةةةةةةةةعتةدام يالات  الخاةا ةا   ايي برق ندةةةةةةةةةةةةة  االحعاةال اقع العستع   

ت  الخاا ا  البةةةةةةلسة واةةةةةةااد  العاةةةةةةويق  إدارة امللابر االاعسا اةت ايوصةةةةةةلت الدراسةةةةةةة إتع أن اسةةةةةةعتدام يالا 

الخنود دي انعدةةةةةةةا  برق االحعاال لاةةةةةةةرتة باا ا  العستع  االكدةةةةةةة  ا  الغ  دي اوعامت  الخنكاة  انافاة  

مواج ة االعصةةةةةةةةةةةةد  ل ذه امللابرت اتدمت الدراسةةةةةةةةةةةةة  سوا  مارتي للكدةةةةةةةةةةةة  ا  حاال  االحعاال فور حدا  ا 

ت نةةذلةةم ينةةاالةةت  Skytreeمخ بر ةةام     Hadoopال ةةادااب  ا ساةةةةةةةةةةةةةعوى اةةاتي م  الثاةةة  االةةم بةةاسةةةةةةةةةةةةةعتةةدام بر ةةام   

الدراسةةةةةةة أهساة اسةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةلسة دي اضةةةةةةخ ا ل   ااالسةةةةةةرتاياجاا  العاةةةةةةويااة للعستع  

ا اةالالن ااوعوتعلن امف  العنةالا  العاةةةةةةةةةةةةةويااةةت نسةا ينةاالةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةة أ يةةةةةةةةةةةةةا أهساةة اسةةةةةةةةةةةةةعتةدام يالات   

مللابر االاعسا اة  مثل متابر ادم الاداد  انافاة االسعفادة م  العالات  دي  الخاا ا  البلسة دي يالال ا

يتفا  ا لاةةةةةةةةةةةةةةاار النةةايجةةة ا  متةةابر االاعسةةانت أ  ةةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة أ ةف اقع الرغب م  أهساةةة يالات  الخاةةا ةا   

ا ا   البةةةةةةةةلسة للسيسةةةةةةةةاةةةةةةةةا  اوصةةةةةةةةرفاة  ال يةال اةةةةةةةةركا  ا لدما  اوالاة معأمرة دي ي خاق أداا  يالال الخا 

 البلسة  مسا  دل اقع اجود إمنا ا  غلت ماعغلة  للق الااسة اويافة دي اويساا  اوصرفاةت  
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إتع ياد د إمنا اة اسةةةةةةةةةعتدام الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة دي اسلاا    (Kościelniak and Puto, 2015)هدفت دراسةةةةةةةةةة  -

  ياد د اسلاا  صةةةنخ  صةةةنخ الارار دي الدةةةركا   حاث يناالت الدراسةةةة مف وم الخاا ا  البةةةلسة  مصةةةااصةةة ا

الارار اماددات ا ااسةرتاياجاا  صةنخ الارارت يب إجراع دراسةة اسةع تااة لعانة م  اودراع دي الدةركا  الكخلتة  

االصغلتة ا حجب دي بولندا حول آراف ب ا  أهساة اسعتدام يالات  الخاا ا  البلسة دي اسلاة ايتاا الارارت  

رتي للعسلاة صةةةةنخ الارار اسةةةةعنادا إتع الخاا ا  املجسعة م  مصةةةةادر  نسا ييةةةةسنت هذه الدراسةةةةة اضةةةةخ  سوا  ما

متعلفة  انافاة يصةةةةةةةةة اف ا ايالال ا  ااسةةةةةةةةةعتدام اوياةةةةةةةةةرا  اورجعاة ااواار ا  اتوااد العسل دي اسةةةةةةةةةعترا   

  اوعرفة االرؤى او لو ة لداب اسلاة صةنخ الارارت أ خعت الدراسةة أهساة النسوا  اوارتي دي داب اسلاا  صةنخ

الارار دي ميسةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةا  اضاسال الكخلتة االصةةةةةةةةةةةةغلتة  ايوفلت اوعلوما  ااوعرفة دي الوتت ا ااااي لداب صةةةةةةةةةةةةنخ  

الارار دي املجةةاال  اوةةالاةةة ااإلداريةةة ااإلسةةةةةةةةةةةةةرتاياجاةةةت نسةةا أ خعةةت الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اجود ياةةد ةةا  يواجةةف الدةةةةةةةةةةةةةركةةا  دي  

أم  امصةةةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةاة باا ا  العستع  معا جة الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةةلسة  مثل ياد  جودة الخاا ا  املجسعة  ضةةةةةةةةةةةةةسان  

 امتابر تعر  الخاا ا  للارتة ااالحعاالت

إتع يوضةةةةةةةةةةان مفاهاب الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة اإجراع ماار ة بلن مصةةةةةةةةةةاا      (Poleto, et al., 2015)هدفت دراسةةةةةةةةةةة -

الخاا ا  نخلتة اصةةةةةةةغلتة ا حجب اأ ر كل م  ا دي داب صةةةةةةةنخ الارار  نسا يناالت اةةةةةةةري م اةةةةةةة  لنكب داب الارار 

اا  الذكاع االصةةة نايي انافاة اسةةةعتدم سا دي ايتاا الارارا  دي اواةةةعويا  اإلدارية امللعلفةت نسا اترتحت اأد

الخاةةةا ةةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةةة   هةةةذه الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة  سوا   كر   جسخ بلن  كب داب الارار ا كب اكةةةاع اضاسةةةال ايالات  

سخ الخاا ا   امرحلة اكاع اضاسال   واةاادة اود ري  دي أعدة ة صةنخ الارارت  عيةس  النسوا  اوارتي مرحلة ج

ايولاد الخداال  ا كام داب ايتاا الارارت أ خعت الدراسةةةةةةةةة أهساة النسوا  اوارتي دي سةةةةةةةةراة اسةةةةةةةةعترا  اوعرفة  

ايتةي  ةا دي اانرة ينكاساةة تاةةةةةةةةةةةةةةااةد صةةةةةةةةةةةةةةاعةي الارار دي حةل اودةةةةةةةةةةةةةكت  دي اواةةةةةةةةةةةةةعاخةل  ضةةةةةةةةةةةةةرارة تغالت الثاةافةة 

دي اونكسةةةةا  ا اةةةةافةةةةة   ا اةةةةد ثةةةةة دي صةةةةةةةةةةةةةنخ الارارا  انافاةةةةة  العنكاساةةةةة  العكنولوجاةةةةا  دي االاعسةةةةاد اقع  اوةةةةد ري  

 االسعفادة م  يالات  الخاا ا  البلسة دي انعااب اوةا ا العنافااة اياااق تاسة ميافة للعسلت

إتع الععر  اقع مفاهاب الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةةلسة امصةةةةةةةةةةةةةااصةةةةةةةةةةةةة ا  العكنولوجاةا     (Blasiak, 2014)هدفت دراسةةةةةةةةةةةةةة  -

  اواةةةةةةةةةةةةةعتةدمةة دي اسلاةة جسخ ايالاةل اار  الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة  أ واع العالات  اللا يجر  اقع  االاتمجاةا

الخاا ا  البةةةةةةةلسة  الفر  اوعاحة للسيسةةةةةةةاةةةةةةةا   عاجة اسةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةةلسة دي داب صةةةةةةةنخ  

ا  البةةةلسةت  الارارا   نسا ااةةةات اللا العاد ا  اللا يواجف ميسةةةاةةةا  اضاسال دي ي خاق ااسةةةعتدام الخاا  

يب إجراع يالال ضهساة اسةةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة دي داب صةةةةةةةةةنخ الارار دي مجاال  متعلفة )مثل:  

مجةال الةرااةة  ا لةدمةا  اللوجاةةةةةةةةةةةةةعاةة  يجةارة العجةيةة  الراةا ةة ال ةةةةةةةةةةةةةااةة  مجةال اإلدارة(ت اترتحةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةة 

نخ الارار  ابخق النسوا  اوارتي دي اةةةةرنة  سوا   كر  لدم  يالات  الخاا ا  البةةةةلسة دي مراحل اسلاة صةةةة 

أوا اة معتصصة دي مجال ياناا  اوعلوما  اااليصاال  ا   عدت يب إجراع ماابت  مخ معتصصلن دي يالال  

الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة  ااسةةةةةةةةةةع تع أراف ب ا  أهساة دم  يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة دي مراحل صةةةةةةةةةةنخ الارار م   

الدراسةةةةةةةةةةةةةة إتع  عاا  م  أهس ا أن اقع الرغب م  اسةةةةةةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا     متل النسوا  اوارتيت يوصةةةةةةةةةةةةةلت

البةةةةلسة دي العد د م  الا ااا  دي داب اسلاة صةةةةنخ الارار  إال أ ف  وجد ياد ا  يواجف هذه الا ااا  دي  

اسةةةةةةةةةةةعتدام  عاا  يالال الخاا ا  البةةةةةةةةةةةلسة  ام  أهب هذه العاد ا  ا لصةةةةةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةاة ااضم  اجودة الخاا ا    
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منا اة االسةةةةعفادة م  يالات  الخاا ا  دي متعل  الا ااا  الفناة ااوالاة ااإلدارية دي ميسةةةةاةةةةا  اضاسال   إ

نسا أ خعت الدراسةةةةةةةةةةة م  متل النسوا  اوارتي أهساة اامل الثاافة العنكاساة دي ي خاق ااسةةةةةةةةةةعتدام يالات   

العكنولوجاةةا ا اةةد ثةةة دي داب صةةةةةةةةةةةةةنخ الارار الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة  اأن تغالت  اةةافةةة اوةةد ري   او االاعسةةاد اقع  

 اياويل الخاا ا  إتع تاسة ميافةت

إتع الععر  اقع دار يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةةلسة دي   (Phillips-Wen and Hoskisson, 2014)هدفت دراسةةةةةةةةةةةةةة  -

اللا  داب صةةةةةةةةةةةةةنخ الارار  دراسةةةةةةةةةةةةةة حةالةة للفنةادق الةدالاةة دي الوال ةا  اوعاةدة اضمريكاةة  الععر  اقع العاةد ةا   

يواجف اةةةةةركا  الفنادق دي اسةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةلسةتيب إجراع دراسةةةةةة حالة اقع الخاا ا  املجسعة 

م  موتخ العواصةةةةةةةةةةةةةةةل االجعسةةةايي "يويلت" ا   ع  الفنةةةادق صةةةةةةةةةةةةةغلتة امعوسةةةةةةةةةةةةة ةةةة ا حجب دي الوال ةةةا  اوعاةةةدة  

ار دي اةةةةةةةةةةةةةركةا  الفنةادقت ايوصةةةةةةةةةةةةةلةت  اضمريكاةة  ايالال ةا ااسةةةةةةةةةةةةةعترا  الرؤى ااوعرفةة او لو ةة لةداب صةةةةةةةةةةةةةنخ الار 

ا اقع االسةةةعثسار للدةةةركا     الدراسةةةة إتع  عاا  م  أهس ا: يااق يالات  الخاا ا  البةةةلسة مل ة ينافاةةةاة ااااد 

اجود العد د م  العاد ا  اللا يواجف اسعتدام يالات  الخاا ا  البلسة دي اركا  الفنادق  تدسل  ا   

 م  اوعتصصة لعالال الخاا ا  البلسةترأس اوال ال در  اادم يوافر الاتا

 التعليق على الدراسات السابقة  ( 2-1-3) 

تلة اضبااث العر اة اللا أجريت  دةةةةأن الخاا ا  البةةةةلسة اأهساا ا دي داب صةةةةنخ الارارا  بصةةةةفة اامة  ا صةةةةفة  -

الخاا ا  البةةةلسة دي داب  ماصةةةة دي مجال الخنود ااويسةةةاةةةا  اوالاة  االلا يخاث دي أهساة اسةةةعتدام يالات   

 صنخ الارارا  اماصة الارارا  العسويلاةت

اقع الرغب م  تعدد الدراسةةةا  اضجن اة اللا يناالت دار الخاا ا  البةةةلسة دي صةةةنخ الارار  إال أن أغلع ا رنة اقع   -

لارار  اإلبار النكر  وفاهاب الخاا ا  البةةةةةلسة امصةةةةةااصةةةةة ا امصةةةةةادرها انافاة دمج ا دي مراحل اسلاة صةةةةةنخ ا

الب يع رق إتع دار يالات  الخاا ا  البةةةلسة دي داب صةةةنخ الارار دي الخنود ااويسةةةاةةةا  اوالاة  دةةةنل ي خااي  

 ت(Srivastava and Gopalkrishnanb, 2015) ا (Ram and Yang, 2017)باسعتناع دراسة كل م   

لخاا ا  البةةةةةةةلسة ا كب صةةةةةةةنخ الارار  يعفق الدراسةةةةةةةة ا االاة مخ غالخاة  الدراسةةةةةةةا  الاةةةةةةةاباة دي يناال مفاهاب ا -

اأسةةةةةةةةةةةةةخاب االهعسام بعالال هذه الخاا ا   االعاد ا  ااودةةةةةةةةةةةةةكت  اللا يواجف العد د م  اونكسا  االم  عاجةة  

 لعدم تدرت ا اقع يتةي  ا أا اإلفادة م  ا  دنل  ااق اوااد ل ذه اونكسا ت

  ادراسةةةةةةةةةةةةةة  (Ravi1 and Kamaruddin, 2017)    ادراسةةةةةةةةةةةةةةة(Fedak, 2018)يعفق الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ا اةالاةة مخ دراسةةةةةةةةةةةةةةة   -

(Manish, and et al, 2017)  ادراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  (Ram and Yang, 2017)  ادراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  (Kathuria, 2016) ادراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

(Srivastava and Gopalkrishnanb, 2015) ادراسةةةةةةةةةةةة  (Amakobe, 2015)   م  حاث يناال أهساة الدار الذ  

تاةةةةةةةةةةةة ب بف يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةلسة دي ت اع الخنود لداب ايتاا الارارا  بصةةةةةةةةةةةةفة اامة االارارا  العسويلاة  

بصةةةةةةةةةةةةةفةةة مةةاصةةةةةةةةةةةةةةة  نافاةةة ميةةادة اضر ةةاي العجةةاريةةة م  ب ةةاتةةا  االاعسةةان  ي وير اسةةةةةةةةةةةةةرتاياجاةةا  جةةد ةةدة لخ ةةاتةةا   

ياد ب مل ة ينافاةةةةاة نخلتة إاا يب االسةةةةعفادة م  ا  دةةةةنل مناسةةةةب  ايجعل    االاعسان  يااةةةةلن العتتة مخ العستع  

اويسةةةةةاةةةةةا  أنثت نفاعة افعالاة بناعا اقع العالات  النايجة م  توااد الخاا ا   ا العاتي ميادة اضر اي اا اد م  
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اسةةةةةةةةةةة م  مد را    دي  وااة اانة الدر (Ram and Yang, 2017)امللابرت نسا يعفق الدراسةةةةةةةةةةة ا االاة مخ دراسةةةةةةةةةةة  

 اإلدارة العلاا امد را االاعسان دي الخنمت

يتعل  الدراسةةة ا االاة مخ  ع  الدراسةةا  الاةةاباة دي دراسةةا  ا االة  حاث يناالت الدراسةةة ا االاة الخنود   -

 الاعود ة  ب نسا يناالت الدراسا  الااباة دراسا  حالة لا ااا  متعلفة  مثل:  

o   (  دراسةةةةةةةةةةةةةةة  كةةام اياةةان دي جةةامعةةة اولةةم سةةةةةةةةةةةةةعود اأهساعةةف دي جسخ ايالاةةل  2018)اضكلبا   ينةةاالةةت دراسةةةةةةةةةةةةةةة

 الخاا ا  البلسة ايوفلتها وعتذ  الارارت

o    ( اانة م  اوكعخا  دي جامعة الال ان تابوس بدالة اسانت2018يناالت دراسة )ال نا ي ااخدا 

o    بةةةلسة اقع دار اوراتب اواتي دي منكسا  ا لدما   (  يوضةةةان يأ لت الخاا ا  ال 2018يناالت دراسةةةة )يوعي

 اللوج اعاة دي فلندا  االعاد ا  اللا يواجف اوراتب اواتي دي ايتاا الارارا  العسويلاةت

o    ( يوضةةةةةةةةةان دار يالال الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة دي يراةةةةةةةةةاد ايتاا الارارا  اوالاة  2017يناالت دراسةةةةةةةةةة )راةةةةةةةةةوان

 ااإلدارية دي ا جامعا  الفلا ا اةت

o يناالت دراسةةةةةةةة(Björkman and Franco, 2017)     يوضةةةةةةةان أهساة  عاا  يالال الخاا ا  البةةةةةةةلسة دي ايتاا

 الارارا  دي اونكسا  ال افاة  اي خاق دراسة حالة لثتث منكسا  صافاة دي الاويدت

o   يناالت دراسةةةةةةةة(Thirathon and et al., 2017) ر اأ رها  ياد د دار يالات  الخاا ا  دي اسلاة صةةةةةةةنخ الارا

اقع اضداع العنكاما دي ادد م  الدركا  معوس ة  اصغلتة انخلتة ا حجب دي اسرتالاا لخاث يأ لت الخاا ا   

 البلسة ايالاتت ا اقع الارارا  الاااسة اقع العالالت

o     اايتاا الاةةةةةةةةةةااسةةةةةةةةةةا  رسةةةةةةةةةةب اقع البةةةةةةةةةةلسة يالات  الخاا ا  يأ لت ( باث2016يناالت دراسةةةةةةةةةةة )ال اد 

 الا االن العام اا لا  دي مصرت دي االعنسوية عت ا اةال  الارارا 

 Manish)  ادراسةة (Srivastava and Gopalkrishnanb, 2015)يتعل  هذه الدراسةة أ يةا مخ كل م  دراسةة  -

et al., 2017)  حاث يناالت هذه الدراسةةا  اانة م  استع الخنود فا   ب نسا يناالت الدراسةةة ا االاة اانة  

اود ري  دي اإلدارة العلاا  اأتاةام االاعسان  ااحدة العالال اواتي دي الخنود مال الدراسةة ااانة أمرى م   م   

 استع هذه الخنودت

اتد ايبةةةةةةةة  م   عاا  الدراسةةةةةةةةا  الاةةةةةةةةاباة أهساة اسةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةلسة دي داب ايتاا الارار  -

داا   كب داب الارار ا كب اأداا  الذكاع الصةنايي  االم  اضةرارة دم  أداا  يالال الخاا ا  البةلسة مخ أ

لععكاب االسةةةةةةةةةةةةةعفادة م  يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةةلسة دي ي وير اونعجا  اا لدما   امف  ينالا  اإل عا    

انعاةةةةةةةةاب اوةا ا العنافاةةةةةةةةاة  يالال امللابر االاعسا اة دي اويسةةةةةةةةاةةةةةةةةا  اوصةةةةةةةةرفاة ايااةةةةةةةةلن اتتا ا مخ العستع  

 ت ب اانعااب استع جددت ااملاافكة ال 

منهجاة امجعسخ   اامعاار العاةةةةاؤال    ااضةةةةخ مجال الدراسةةةةة   ياد د دي الاةةةةاباة الدراسةةةةا  يب االسةةةةعفادة م  -

 للدراسةت اوفاهاما اإلبار اياد د االسع اان   ايصساب الدراسة  
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 اإلطار املفاهيمي (2-2)

 اإلطار املفاهيمي للبيانات الضخمة  ( 2-2-1) 

 مفهوم تحليالت البيانات الضخمة (2-2-1-1)

تعر  الخاا ا  البةةلسة بأن ا مصةة ل  واةةعتدم لوصةة  مجب اةةلب م  الخاا ا  او انلة اغلت او انلة اللا ينون  

 (2017نخلتة جدا  ايصعب معا جا ا باسعتدام توااد الخاا ا  العالاد ةت )اضكلبا   

الخاا ا  البلسة يي يلم الخاا ا  اللا يفوق تدرة توااد الخاا ا  العاد ة اقع معا جا ا  مجس ا نخلت جدا  يةداد  

 اةةةةةةةةةةراة االاة اال يعتعم مخ مع لخا  ب اة تاادة الخاا ا  العالاد ة  احلى  سكنم االسةةةةةةةةةةعفادة م  هذه الخاا ا    

 ( 2017)تايصا االعواد    فأ ف م  اضجدر امعاار اضداة اضعاب وعا جا ات  

اتعر  بأن ا مجسواة م  الخاا ا  اللا يي بحجب  فوق تدرة معا جا ا باسةةةعتدام أداا  توااد الخاا ا  العالاد ة  

م  العاةاط  امدةةةةةةةةةةةةةارنةة  ايتةي   اإدارة ايالال ةا  ام  اج ةة  كر ماةدمي ا لةدمةا   ايي اضداا  االعسلاةا  اللا 

ام  متل الععريفةةا     (Blasiak, 2014)ر  العالاةةلت  ياعةةاج ةةا اونكسةةا  للععةةامةةل مخ نساةةة نخلتة م  الخاةةا ةةا   غ

الاةةةةةةةاباة   سك  تعري  الخاا ا  البةةةةةةةلسة اقع إن ا مجسواة معنواة م  الخاا ا  )تدةةةةةةةسل باا ا   صةةةةةةةاة  رتساة   

صةةةةةةور  ماابخ فاد و( اتد ينون الخاا ا  منكسة اغلت منكسة  ايعب ا اصةةةةةةول الت ا م  مصةةةةةةادر داملاة امارجاة 

هةةذه الخاةةا ةةا   اةةةةةةةةةةةةةراةةة اةةالاةةة جةةدا مسةةا  صةةةةةةةةةةةةةعةةب معةةا جا ةةا بةةاسةةةةةةةةةةةةةعتةةدام أداا  ا كب اوعةةا جةةة    للسنكسةةا   ايةداد

العالاد ة  لذلم يع لب أداا  يكنولوجاا مناسةةةةةةةةةخة  جسع ا ايصةةةةةةةةة اف ا ايالال ا اياد س ا بصةةةةةةةةةورة مناسةةةةةةةةةخة لداب  

 صنخ الارار دي ميساا  اضاسالت

 خصائص البيانات الضخمة)2-2-1-2(

 (Sowmya and Sravanthi, 2017)يعسثل مصاا  الخاا ا  البلسة دي العاتي:  

 ا حجب: نساا  نخلتة م  الخاا ا  اللا يب إعداؤها بواس ة اضفراد ااويساا ت -

 الاراة:  اصد ع ا سراة جسخ الخاا ا  البلسة امعا جا ا اإادادهات   -

اصةةةةةةةد بف ينوع الخاا ا  اواةةةةةةةعترجة  حاث يعيةةةةةةةس   العنوع:   - م انلة مثل: الصةةةةةةةور   باا ا  مم انلة ا اا ا  غلت م

 اماابخ اتتةةةةةةةةةةجات  الصةةةةةةةةةةو  اأاةةةةةةةةةةربة الفاد و االرسةةةةةةةةةةاال الاصةةةةةةةةةةلتة ا ةةةةةةةةةةجت  اوناوا  ا اا ا  ا لراا 

(GPS)     لا ائا ا دي انل مناسب للعالال 
 
 اج دا

 
 .ايع لب اتعا

 امعا جا ات يالال ا  عب اندما الخاا ا  ل ذه اويافة الااسةالااسة:   -

اوو وتاة: تدةةةةةةةلت صةةةةةةةاة الخاا ا  البةةةةةةةلسة إتع العال  االيةةةةةةةوضةةةةةةةاع االدةةةةةةةذاا دي الخاا ا   ف ن الثاة دي يالال   -

 الخاا ا  هو العاد  اضنات اندما ياارن بأاااع مثل ا حجب االاراةت

فادة م   عبةةةةةةة  م  ا لصةةةةةةةاا  اللا يعسل  ع ا الخاا ا  البةةةةةةةلسة أ ف  سك  للدةةةةةةةركا  اميسةةةةةةةاةةةةةةةا  اضاسال االسةةةةةةةع 

يالال هذه الخاا ا  دي داب ايتاا الارارا  دي الوتت ا ااااي  اإمنا اة ياويل ا إتع تاسة ميةةةةةةةةةةةةةافة للعسلت نذلةم  

تاةةةةةةةةةةةةةع اخ ميسةةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةةا  اضاسةال االسةةةةةةةةةةةةةعفةادة م  العنوع اا حجب للكخلت ل ةذه الخاةا ا  دي إاداد العالات  الع خييةة  
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يواجف اويسةةةةةاةةةةةا  اوصةةةةةرفاة مثل متابر الغ  ااالحعاال    االوصةةةةةفاة للساةةةةةاادة دي الع خي بامللابر اماصةةةةةة اللا

 اامللابر االاعسا اة اادم الادرة اقع الادادت

 أدوات ومنصات تحليل البيانات الضخمة (2-2-1-3)

 العاتي: دي  البلسة  الخاا ا   يالال  امنصا   أداا   يعسثل 

(THILLAIESWARI, B., et al., 2017), (Sowmya, and Sravanthi, 2017), (Komal, 2018), (2018)الخار ااورحبا    

هو بر ام  أا منصةةةةةةةةةةة برمجاة مفعوحة اوصةةةةةةةةةةدر مصةةةةةةةةةةسب بلغة ا جافا   تاةةةةةةةةةةعتدم    :Apache Hadoopمنصةةةةةةةةةةة   -

وعةا جةة الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة امللة ةة اقع الع خااةا  اووماةة  حاةث  عب يتةي  هةذه الخاةا ةا  اقع اةدة أج ةة   

 ام   ب يومع اسلاة اوعا جة اقع اضج ةة لعاريخ  عاجة اوعا جةت 

للاوسةةةةخة اووماة صةةةةسب بواسةةةة ة اةةةةرنة جوجل امريخ ة بااادة باا ا     :  سوا  برمييMap-Reduce سوا    -

  واةةةةةةةةعتدم وعا جة ايالال الخاا ا  البةةةةةةةةلسة امللة ة اقع ادة أج ةة  Hadoop Databaseمنصةةةةةةةةة ال ادااب  

ت  عب بعوميخ العسلاا  اقع هذه ا لادما   ايعب  Clustering Computingا لادما  تامى بالعناتاد املاوسخة 

 لعسلاا  ا اااباة  دنل مر ام    ب يجسخ النعاا  دي اورحلة الثا اةتإجراع ا

: اخارة ماةةةعودع باا ا  إلدارة ايالال الخاا ا  البةةةلسة امللة ة دي  كب توااد الخاا ا   Apache Hiveمنصةةةة   -

دي    Apache Hadoopت كان جةع م   كام  SQLاةةةةةةةةخت ة بلغة   Hive QLاووماة  واةةةةةةةةعتدم لغة اسةةةةةةةةععتم تاةةةةةةةةمى 

 اابق  اأصخن  كام ماعات اآلن وعا جة ايالال الخاا ا  البلسةتال 

: يي توااد باا ا  إلدارة ايتةي  امعا جة الخاا ا ت يداب العد د م   كب إدارة توااد  No-SQLتاادة باا ا    -

 تApache HBase (Hadoop database), MangoDB, Cassandra,  Oracle Databaseالخاا ا   مثل  

يي منصةةة مفعوحة اوصةةدر مجا اة اسةة لة االسةةعتدام  صةةسب اقع أسةةاس مجسواا  ا اوسةةخة   :HPCCمنصةةة  -

 اووماة لعوفلت معا جة االاة اضداع امعوامية للخاا ا  البلسةت

: هو منصةةةةةةةةة وعا جة الخاا ا  البةةةةةةةةلسة م  اةةةةةةةةرنة ماكراسةةةةةةةةوفت ااوداوم دي  Microsoft HDInsightمنصةةةةةةةةة   -

ننكام اولفا     Windows Azure Blob كام   HDInsightدم منصةةةةةةةةة  العتةي  التةةةةةةةةاا ي واكراسةةةةةةةةو ت تاةةةةةةةةعت

ا اينلفة منتفيةت ا االا  ا يوفر   االفرتاضصا  اهذا  وفر أ ي 

 أداا  ينااب الخاا ا   مثل: -

o   برنوامجRapidMiner:    ب ئةة برمجاةة معنةاملةة للعالاةل االعنااةب دي الخاةا ةا  الرتساةة االنصةةةةةةةةةةةةةاةة اإاةداد  هي

 متاب لألعد ة العجارية اإدارة اضاسالتلب اآلتي    ساا  الع خي   داب العع

o  برنامجR-Programming:  لغة برمجة للععامل مخ الخاا ا  اإلحصاااة االرسوم الخاا ا ت 

اتوااةد الخاةا ةا     Hadoop: هو أداة تاةةةةةةةةةةةةةعتةدم لناةل الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة بلن بر ةام   Apache Sqoopمنصةةةةةةةةةةةةةة   -

 اتوااد الخاا ا  العتتاةت  Hiveالعتتاة أا بلن منصة  

   SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse (PDW): تعسل م  متل ماةةةةعودع باا ا   PolyBaseمنصةةةةة  -

  مسا واةةةةةةةسن بالوصةةةةةةةول إتع  Hadoopصةةةةةةةسست وعا جة الكب البةةةةةةةلب م  الخاا ا  العتتاة  يعنامل مخ منصةةةةةةةة  

ات  الخاا ا  غلت العتتاة أ ي 
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 EXCELمخ بر ةام     Hadoop   سك  ر   الخاةا ةا  امللة ةة دي  Microsoft: ايي أداة اةةةةةةةةةةةةةا عةة م   EXCELبر ةام     -

   ااسعتدامف وعا جة الخاا ا  البلسة ااسعترا  العاارير االرسوم الخاا اةت  2013

ت ياوم بعتةي   NoSQLمنصةةةةةة حرة امفعوحة اوصةةةةةدر يصةةةةةن  ضةةةةةس  فئة توااد الخاا ا   :  MongoDBمنصةةةةةة  -

   ايي أداة مفادة جدا لعالال الخاا ا  البلسةتJSONامعا جة الخاا ا  دي صاغة  

ا   كةام إلدارة توااةد الخاةا ةا  اووماةة  مفعوحةة اوصةةةةةةةةةةةةةدر  تةادرة اقع معةا جةة   : يي اخةارةCassandra منصةةةةةةةةةةةةةة -

 تserversنساة نخلتة م  الخاا ا  اووماة اقع ادة موادم 

  عدةةابا  منصةةة حوسةةخة اناود ة مفعوحة اوصةةدر  Apache: يي ااحدة م  أنثت مدةةاريخ Apache Sparkمنصةةة  -

 لعالال امعا جة الخاا ا  البلسةت

 اإلطار املفاهيم لصنع القرار  ( 2-2-2) 

 مفهوم عملية صنع القرار( 2-2-2-1)

االلا  سك  تعريف ةةةا بةةةأن ةةةا إدراد اتعري  بخاعةةةة الارار أا اووت  اياةةةد ةةةد الخةةةدااةةةل   اسلاةةةة صةةةةةةةةةةةةةنخ الارار اايتةةةااه

 (2018اامعاار أفيل ا ااضعف موضخ العنفاذت )العامر  االغالبا   
 

 أهمية استخدام تحليالت البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار (2-2-2-2)

 اسلاة  ( إن2018الاةةةاوي اارابف  ; 2018تايةةةصا االعواد     ;2017  اضكلبا  ; 2018أند  دراسةةةة كل م  )راةةةوان    -

 تدرة اقع نخلت حد إتع  عوت  اويسةةةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةةةا   جاي اإن اجوهرها   العسلاة اإلدارية ماور  تعد الارارا  ايتاا

 الخاةةةةا ةةةةا  بعجساخ يخةةةةدأ الارارا  ايتةةةةاا اسلاةةةةة إن اونةةةةاسةةةةةةةةةةةةةخةةةةةت الارارا  ايتةةةةاا اقع اإلداريةةةةة انفةةةةاعة الااةةةةادا 

اوعلومةةةةا  ايتةي  ةةةةا امعةةةةا جا ةةةةا  م  العةةةةد ةةةةد تععسةةةةد حاةةةةث الارارا    ايتةةةةاا  عب الت ةةةةا بنةةةةاع اللا ااسةةةةةةةةةةةةةعتت  

 إدارة مجال دي الاتمجاا  اوعتصصة ياعا  إتع االلا ااوعادة البلسة الخاا ا  يالال  سااسة اقع اويساا 

 ي خااةا  معةا جةة اقع العسةل  أا فا  ااحةدة أداة بةاسةةةةةةةةةةةةةعتةدام معةا جا ةا  سك  ال االلا االعالات    الخاةا ةا 

 ايالال ا للسدةةةةةنلة الدتاق العوصةةةةةا  اقع واةةةةةااد ااوعلوما  الخاا ا  جسخ أن اوعرا  فس  يالاد ة   باا ا 

 اةت  دتا   عاا  إتع للوصول 

 ;Jeble, et al, 2018 2016ال اد     ; 2019نسا أند  دراسةةةةةةةةةةا  اد دة   مثل دراسةةةةةةةةةةة كل م  )ماناعي ااةةةةةةةةةة الة    -

Merendino, at al, 2018 Blasiak, 2014    أن الخاا ا  البةةةةةلسة أصةةةةةخات أداة لخناع ا ل   ااالسةةةةةرتاياجاا )

إاداد الاةااسةا  اا ل   العنسوية  اايتاا الارارا   ايعب االسةعفادة م   عاا  يالال امعا جة هذه الخاا ا  دي 

اوناسةةةةةةةةةب دي جساخ املجاال  بالاةةةةةةةةةراة االدتة او لو ة  العاةةةةةةةةةويق للسنعجا   دةةةةةةةةةنل أفيةةةةةةةةةل بناع اقع اوعلوما   

النايجة م  يالال باا ا  اواةةا لكلن  فرصةةة لدمل جد د م  متل ما  عب انعدةةافف م  فر  غلت ماةةعغلة  عد  

إ جاد حلول جد دة وا كا ت تعا اف اونكسا  م  تصور أا مداكل تاويااة أا إدارية أا غلتها   يالال الخاا ا    

مةدمةة أفيةةةةةةةةةةةةةل للعستع بنةاع اقع مةا يوافر م  معلومةا  ا  ب  عةد يالاةل الخاةا ةا   انعاةةةةةةةةةةةةةاب مةا ةا  ينةافاةةةةةةةةةةةةةاةة دي 

 االاة يوفر  ساا  مع ورة م  الاةةةةةةةةةةةةةوق  نسا أن العالال العساق للخاا ا  ا االاة االعاريتاة امعا لت الاةةةةةةةةةةةةةوق ا

 االيجاها  االالوناا  دي اضسواقت



 2021 إبريل –الثالثالعدد  –( 58مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© املجلد )

 

[207] 

ايعبةة  مسا سةةخق أن الخاا ا  البةةلسة يااق العد د م  اوناسةةب االفوااد للدةةركا  اميسةةاةةا  اضاسال دي داب 

  الخاا ا  اسلاة صةةةةةةةةةةةنخ الارار  اأن يالال 
 
م   البةةةةةةةةةةةلسة تععات أسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةا فعاال دي جساخ مراحل صةةةةةةةةةةةنخ الارار  بدعا

اوعاحة اياااب  عاا  الارارا  دي  الخداال  بلن م  اوناسةب ايتاا الارار  ب ام  الخداال   اياد د اودةكت    ياد د

ياااق اضهدا  املاددة ماةةةةةةةةةةةخاا  اأ ف  سك  ياااق تاسة ميةةةةةةةةةةةافة امناسةةةةةةةةةةةب للسنكسا  إاا يب جسخ ايصةةةةةةةةةةة ا   

اونكسا  ااةةةةةةةةةةةركا  اضاسال يوفلت الخ اة العاعاة  ايالال الخاا ا  البةةةةةةةةةةةلسة بالدةةةةةةةةةةةنل اوناسةةةةةةةةةةةبت لذلم  جب اقع  

االعنكاساةةة اوتاسةةة وعةةا جةةة الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة ايالال ةةا لاعب االسةةةةةةةةةةةةةعفةةادة م  ةةا  ايتصةةةةةةةةةةةةةا  اول ا اةةا  النةةافاةةة   

 ايوظا  اوعتصصلن الذ    عسععون با لاتا  ااو ارا  او لو ة للععامل مخ الخاا ا  البلسةت

تحليالت البيووانووات الضووووووووووووخمووة في دعم اتخوواذ القرارات في البنوك وامل سووووووووووووسووووووووووووووات  أهميووة اسووووووووووووتخوودام  )2-2-2-3)

 املصرفية

Fedak, 2018; Ravi and Kamaruddin, 2017أند  دراسةةةةةةةةة كل م      ; Manish et al, 2017; Kathuria, 2016; 

Amakobe, 2015    اقع أهساة دار يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةلسة دي ايتاا الارارا  اوالاة ااإلدارية ااالسةةةةةةةةةةةةرتاياجاة

ايوصةةةةةةةةةلت يلم الدراسةةةةةةةةةا  أن اسةةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة دي الخنود ااوصةةةةةةةةةار  واةةةةةةةةةاادها اقع ايتاا  

اياالن اونعجا  اا لدما      الارارا  اوالاة ااإلدارية االعاويااة  ااضخ اسرتاياجاا  ام وط جد دة لع وير

ياد ب مدما  أفيةةةةةةةةةةةل للسنكسا  اأصةةةةةةةةةةةااب اوصةةةةةةةةةةةا   ا لارجالن  يااةةةةةةةةةةةلن العتتة مخ العستع ااضةةةةةةةةةةةخ ا ل    

 املالللن تدرة اميادة ااآللاا  السةةةعا اب استع جددت نسا تاةةةااد يالات  الخاا ا  البةةةلسة دي إجراع الع خيا   

 دتااة معلوما  اقع ا اصةةةةةول  دي اود ري  ماةةةةةاادة ع د  الخاا ا  ميل  ايالال امعا جة اسةةةةةعترا  اقع اوالالن

 الخاا ا  البةةةةةةةةةةةلسة دي مف  ينالا  اإل عا  اينلفة اووارد م  يالات    االسةةةةةةةةةةةعفادة انذلم لداب ايتاا الارار  

 يلم اونكسا ت يعاسل ا اللا العنالا  اقع  نعكس الذ  اضمر ال درية  

اقع أهساة ادار  Srivastava and Gopalkrishnanb, 2015 Ram and Yang, 2017 ;ب نسا أند  دراسةةةةةةةةةة كل م   

يالات  الخاا ا  البةةلسة دي اويسةةاةةا  الخنكاة ااوصةةرفاة دي داب ايتاا ترارا  يسويل استع ب اتا  االاعسان   

مةا  مةالاةة مخعكرة يلبا احعاةاجةا  اواةةةةةةةةةةةةةا لكلن   انافاةة اسةةةةةةةةةةةةةعفةادة م   عةاا  العالاةل دي بنةاع اياةد ب منعجةا  امةد

نسا  سك  أن تاةةةةةةةااد  اتاةةةةةةةااد اقع يااةةةةةةةلن إدارة امللابر  اايتاا ترارا  أفيةةةةةةةل  ا العاتي يااةةةةةةةلن أداع اضاسالت  

حلول الخاا ا  البةةةلسة الخنود دي يالال باا ا  اوعامت  الدارية للعستع  االع خي باحعسالاة العتل  ا  سةةةداد  

 مسا  وفر اقع الخنم اووارد اوفاودة اقع الار ت  االاعسان   

 عبةةةةةة  مسا سةةةةةةخق أن يالات  الخاا ا  البةةةةةةلسة تاةةةةةةااد الخنود ااوصةةةةةةار  دي ياااق العد د م  اوةا ا االفوااد   

 اللا  سك  يوضاا ا نسا  قي:

 تجددياالن جودة ا لدما  اوادمة للعستع  اضخ ا ل   ااالسرتاياجاا  العاويااة  جذب استع   -

داب ايتاا الارارا  اوالاة ااإلدارية اإدارة امللابر االاعسا اة بفعالاة أنثت  حاث تاةةةةةةةةةةةااد العالات  الع خيية   -

اقع يالال امللابر ا لاصة بايتاا ترارا  يسويلاة امنن الارا  اتااس مجب امللابر  مسا واااد دي يالال  

 عستع تخل منن االاعسانتامللابر  إاداد العاارير االاعسا اة الدتااة ا  ال 

 تانعدا  امنخ االحعاال اا جرااب االلكرتا اة اللا تاا د  باا ا  العستع  -
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 تاالسعفادة م  مدما  العتةي  التاا ي للساافكة اقع باا ا  العستع م  الفاد أا العل  -

ع ايوتعةةات ب ابرق  ف ب يوتعةةا  العستع االةةم م  متل يالاةةل اوعةةامت  الةةداريةةة للعساةةل اف ب أ سةةاط العست -

إ فةات ب للةدمةل مسةا واةةةةةةةةةةةةةةااةد اقع ي وير ارا  جةد ةدة لخ ةاتةا  االاعسةان يلبا حةاجةات ب ارغخةات ب  اسةةةةةةةةةةةةةراةة  

 ايتاا الارارا  االاعسا اة  اياالن جودة اسراة ا لدما  اوادمة للعستعت
 

 الطريقة واإلجراءات  (3)

 منهجية البحث واإلجراءات(3-1)

اسةةةةةةةةةعتدم اونهج الوصةةةةةةةةةفي العالاقي  حاث اسةةةةةةةةةعتدم االسةةةةةةةةةع اان الذ  صةةةةةةةةةسب لغر  الدراسةةةةةةةةةة    املنهج:  ( 3-1-1) 

للععر  اقع ااتخ ي خاق يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة دي اويسةةةةةةةةةةاةةةةةةةةةةا  اوصةةةةةةةةةةرفاة  الدار الذ   سك  أن تاةةةةةةةةةة ب بف 

الخاةةةةا ةةةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةةةة دي داب ايتةةةةاا الارارا  العسويلاةةةةة )استع ب ةةةةاتةةةةا  االاعسةةةةان( م  اج ةةةة  ة  كر اانةةةةة  يالات  

الدراسةةةةةةةةةة  االعاد ا  اللا يواجف اويسةةةةةةةةةاةةةةةةةةةا  اوصةةةةةةةةةرفاة دي اسةةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة  ااوارتحا  

 للعغلب اقع العاد ا  اللا يواج  ا دي اسعتدام يالات  الخاا ا  البلسة لداب ايتاا الارارت

 مجتمع وعينة الدراسة  ( 3-1-2) 

%  يعسثل  100ينون مجعسخ الدراسةةةةةة م  اانة اسد ة م  الخنود الاةةةةةعود ة اا  اولكاة الاةةةةةعود ة ب اةةةةةخة   −

العانة دي الخنود العالاة: )الخنم اضهقي العجار   بنم ا جةيرة  مصر  لراجهي  بنم الختد  مصر  اإل ساع   

 بنم الريا   الخنم الاعود  لتسعثسار  الخنم العر ي الوب ا(ت  

سةةةةةةعخعاد الخنود اا  اولكاة اودةةةةةةرتنة الاةةةةةةعود ة ااضجن اة )بنم سةةةةةةامخا  بنم سةةةةةةاب  الخنم الاةةةةةةعود   يب ا −

 الفرعيصا(

 يب اسعخعاد الخنود اضجن اة دي اوسلكة العر اة الاعود ةت −

 اينو ت اانة الدراسة م  مجسواعلن  هسا:       

o   اإلدارة العلاةةا  إدارة امللةةابر  أتاةةةةةةةةةةةةةةام االاعسةةان  احةةدة  املجسواةةة اضاتع: اانةةة ادةةةةةةةةةةةةةواااةةة م  اوةةد ري  دي(

(  ا ل  ادد  40دي الخنود مال الدراسةةةةةةةةةةةةةة منو ة م  ادد )اموظفي ت اع ياناة اوعلوما      العالال اواتي(

 %ت 65( ب اخة  26الذ   أجابوا اقع االسع اان )

o انةة ادةةةةةةةةةةةةةواااةة م  استع ب ةاتةا  االاعسةان دي الخنود ماةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةة منو ةة م  اةدد  املجسواةة الثةا اةة: ا

 %ت76( ب اخة  76(  ا ل  ادد الذ   أجابوا اقع االسع اان )100)

 ايوا  ا جدال العاتي يوميخ أفراد اانة الدراسة حاب اوعغلتا  الد سوغرافاة:
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افية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الدي:  1جدول   موغر

 الفئة  اوعغلت  م
 استع ب اتا  االاعسان  موظفي الخنود 

 ال اخة اوئوية %  العدد  ال اخة اوئوية %  العدد 

 اسب اوصر  1

 9ت32 25 9ت26 7 مصر  الراجهي

 8ت15 12 8ت30 8 الخنم اضهقي العجار  

 8ت11 9 5ت11 3 بنم الريا  

 0ت0 0 0ت0 0 مصر  اإل ساع

 0ت0 0 0ت0 0 االسعثسار الاعود بنم 

 0ت0 0 0ت0 0 بنم الختد

 9ت28 22 1ت23 6 بنم ا جةيرة

 5ت10 8 7ت7 2 الخنم العر ي الوب ا

 ا ج س  2
 5ت35 27 2ت69 18 الذكور 

 5ت64 49 8ت30 8 اإل اث

 مى الوظافي ااو 3

 0ت0 0 0ت0 0 اإلدارة العلاا

 0ت0 0 8ت30 8 مد را أتاام االاعسان

 0ت0 0 5ت11 3 مد ر إدارة امللابر

 0ت0 0 2ت19 5 مائوتي العالال اواتي

 0ت0 0 5ت38 10 موظفي ياناة اوعلوما 

 سنوا  ا لاتة  5

 0ت0 0 8ت30 8 أتل م  مسس سنوا 

 0ت0 0 0ت50 13 سنوا  10 – 5م  

 0ت0 0 2ت19 5 أنثت م  ادر سنوا 

 العسر  6

 0ت50 38 6ت34 9 ااما 29 -ااما  20

 8ت40 31 2ت46 12 ااما 40 -ااما  30

 7ت19 15 2ت19 5 ااما 40أنثت م  

 الععلاق اقع  عاا  ا جدال الاابق:

ايبةةةةةة  م  ا جدال الاةةةةةةابق  أن غالخاة اانة الدراسةةةةةةة اللا أجابت ا  االسةةةةةةع اان م  الخنم اضهقي العجار    -

%  كا ت أتل عاةةةةةخة  1ت23%  ايلت ب بنم ا جةيرة ب اةةةةةخة  9ت26%   لت ا مصةةةةةر  الراحيي ب اةةةةةخة  8ت30ب اةةةةةخة  

  م  بنم الختد ا نم  %  الب  رد أ  إجابا7ت7ماةةةةةةةةةةةةعجاخة م  اانة الخاث م  بنم العر ي الوب ا ب اةةةةةةةةةةةةخة  

 االسعثسار الاعود   ا نم اإل ساعت 

 % بال اخة وعغلت ا ج ست  2ت69كا ت الذكور ال اخة اضنات اواعجاخة م  اانة الدراسة ب اخة   -

كا ت أاقع عاةةةةةةةةةةةةخة ماةةةةةةةةةةةةعجاخة م  اانة الدراسةةةةةةةةةةةةة وعغلت اواةةةةةةةةةةةةما الوظافي ووظفي ياناة اوعلوما  ب اةةةةةةةةةةةةخة   -

%  الب  رد إجةابةا  م  مةد را اإلدارة 8ت30دي الخنود ماةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةة  مةد را أتاةةةةةةةةةةةةةام االاعسةان  %   لت ةا  5ت38

 10  –سةةةةةةةةةةةةةنوا     5ا لاتة الفئةة )العلاةا االةم لكثتة أاخةاف ب الوظافاةةت كةا ةت أاقع عاةةةةةةةةةةةةةخةة م  معغلت سةةةةةةةةةةةةةنوا   

 10%  اأتل ب عاةةةةةخة فئة )أنثت م   8ت30%   لت ا الفئة )أتل م  مسس سةةةةةنوا ( ب اةةةةةخة  50سةةةةةنوا ( ب اةةةةةخة  

%ت كا ت أاقع عاةةةةةةخة ماةةةةةةعجاخة م  اانة الدراسةةةةةةة بال اةةةةةةخة وعغلت العسر كا ت الفئة    2 19سةةةةةةنوا ( ب اةةةةةةخة  
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  6ت34ااما( ب اةةةةةةخة    29 -ااما   20ت ا الفئة العسرية م  )%   ل 2ت46ب اةةةةةةخة     ااما( 40 -ااما   30العسرية م  )

 ااما(ت 40ال  وجد رداد م  الفئة العسرية )أنثت م   

 يب حذ  كل م  بنم الختد ا نم اإل ساع ا نم االسعثسار الاعود  لب اراد إ  إجابا  اقع االسع اانت -

ضهقي العجار   مصةةةةةر  الراجهي  بنم  يعيةةةةةس  اانة الدراسةةةةةة ال  اااة م  الخنود اواةةةةةعجاخة  اهب: الخنم ا -

 الريا   بنم ا جةيرة االخنم العر ي الوب ات

استع ب اتا  االاعسان دي الخنود مال الدراسةةة  ايبةة  م  ا جدال الاةةابق  أن غالخاة اانة الخاث    ثانيا: -

اةةةةةةةةةةةةةخةة  %   لت ةا استع بنةم ا جةيرة ب  9ت32اللا أجةابةت ا  االسةةةةةةةةةةةةةع اةان م  استع مصةةةةةةةةةةةةةر  الراجهي ب اةةةةةةةةةةةةةخةة  

%ت بةال اةةةةةةةةةةةةةخةة وعغلت ا ج س كةا ةت اإل ةاث ال اةةةةةةةةةةةةةخةة اضنات  8ت15%  ايلت ب الخنةم اضهقي العجةار  ب اةةةةةةةةةةةةةخةة  9ت28

%ت كا ت أاقع عاةةةخة ماةةةعجاخة  5ت35%  ب نسا كا ت عاةةةخة الذكور  5ت64اواةةةعجاخة م  اانة الدراسةةةة ب اةةةخة  

%   لت ا  0ت50ب اةةةةةةةةخة     ااما(  29 -  مااا  20م  اانة الدراسةةةةةةةةة بال اةةةةةةةةخة وعغلت العسر كا ت الفئة العسرية م  )

 40%  أتل عاةةةخة رداد كا ت م  الفئة العسرية )أنثت م   8ت40ب اةةةخة    ااما( 29 -ااما   20الفئة العسرية م  )

 %ت7ت19ب اخة  ااما(  

 ايب االسةةةةةععا ة بالدراسةةةةةا  الدراسةةةةةة   باا ا   جسخ أسةةةةةاسةةةةةاة أداة اسةةةةةعتدم االسةةةةةع اان  الدراسوووووة:أداة    ( 3-1-3) 

 امعوافق متاب  نون  االسةةةةةةةع اان  لني يصةةةةةةةساب اسلاة دي الدراسةةةةةةةة اوريخ ة بسوضةةةةةةةوع الاةةةةةةةاباة ااضبااث

( فارة  63العاةةةةةةةةةةاؤال ت يب يصةةةةةةةةةةساب اسةةةةةةةةةةع اان منون م  ) ا  ااإلجابة ا االاة   الدراسةةةةةةةةةةة أهدا  لعاااق

 امااب إتي تاسلن:

ا ج س   اسةةةةب اوصةةةةر   االسةةةةب  اواةةةةما الوظافي   مثل) الد سوغرافاة ايعيةةةةس  اوعلوما   القسووووم األول: −

 تسنوا  ا لاتة  العسر(

 : مااب اقع أر عة مااار  يي:القسم الثاني −

o     الخاةةةةةةا ةةةةةةا يالات   التممةةةةةةة لع خاق  العاعاةةةةةةة  الخ اةةةةةةة  ااتخ  الععر  اقع  هةةةةةةذا املاور  ي ةةةةةةد   املاور اضال: 

 مللن دي هذه الخنودتالبلسة دي الخنود الاعود ة م  اج ة  كر اانة الدراسة م  العا

o    الخاةةةةا ةةةةا بةةةةف  عةةةةاا  يالاةةةةل  أن تاةةةةةةةةةةةةة ب  الةةةةذ   سك   الةةةةدار  هةةةةذا املاور الععر  اقع  املاور الثةةةةاعي:  تع  

البةةةةةةلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة )يسويل اسال ب اتا  االاعسان ( م  اج ة  كر اانة الدراسةةةةةةة  

 ننلت

o  واجةف الخنود ماةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةة دي اسةةةةةةةةةةةةةعتةدام يالات   املاور الثةالةث:  تع  بةالععر  اقع العاةد ةا  اللا ي

 الخاا ا  البلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة م  اج ة  كر اانة الدراسة ننلت

o   دي اسةةةةةةةةةةةةةعتةةةةدام اللا يواجةةةةف الخنود  العاةةةةد ةةةةا   بةةةةالععر  اقع مارتحةةةةا  للعغلةةةةب اقع  املاور الرا خ:  تع  

 م  اج ة  كر اانة الدراسة ننلتويلاة   يالات  الخاا ا  البلسة دي ايتاا الارارا  العس
 

 يب امعخار مدى صتحاة االسع اان م  متل اآلتي:

: يب اسةةةعتدام برياة صةةةدق اويةةةسون للعااق م  صةةةدق أداة الدراسةةةة  حاث يب صووودد أداة الدراسوووة  ( -314-) 

ااوعتصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةلن دي  ار  االسةةةةةةةةةةع اان اقع مجسواة م  املاكسلن دي مجال ياناا  اوعلوما  اااليصةةةةةةةةةةاال   
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أتاةةةةةةةةةةةةةام العسويةل بةالخنود  ايب اضمةذ بسارتحةا  املاكسلن م  حاةث حةذ  الفارا  غلت اوتاسةة ووضةةةةةةةةةةةةةوع  

 الدراسة  اتعد ل اضم اع اللغوية االناوية دي  ع  الفارا  اضمرى دي االسع اانت
 

  االم يب حاةةةةةاب معامل الثخا  لنل فارة م  فارا  االسةةةةةع اان التسةةةةةع اان ننل   ة:  ثبات أداة الدراسوووو ( 5-1-3) 

ألفةةا لفارا  االسةةةةةةةةةةةةةع اةةان     خةةا   ألفةةا نرا خةةاي  ايواةةةةةةةةةةةةة  ا جةةدال العةةاتي معةةامت   معةةامةةل  خةةا   بةةاسةةةةةةةةةةةةةعتةةدام

 ااالسع اان ننل:

 لفقرات االستبيان واالستبيان ككلمعامالت ثبات ألفا لكرونباخ : 2جدول 

 معامل الثبات االستبيانمحاور  م

 %  94 الخ اة العاعاة التممة لع خاق يالات  الخاا ا  البلسة دي الخنود 1

 %  92 دار يالات  الخاا ا  البلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة 2

4 
ةةةةةةةةةةةةلسةة دي داب   ةةةةةةةةةةةةعتةدام يالات  الخاةا ةا  البة ةةةةةةةةةةةةةة دي اسة ايتةاا  العاةد ةا  اللا يواجةف الخنود ماةل الةدراسة

 الارارا  العسويلاة
89  % 

5 
مارتحةةا  العغلةةب اقع العاةةد ةةا  اللا يواجةةف الخنود السةةةةةةةةةةةةةعتةةدام يالات  الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة دي ايتةةاا  

 الارارا  العسويلاة
86  % 

 %   5ت90 االسع اان ننل      

مسا ودةةةةةةةةةلت إتع يوافر  لفارا  االسةةةةةةةةةع اان مريفعة   ألفا لكرا خاي   عبةةةةةةةةة  م  ا جدال الاةةةةةةةةةابق أن كل معامت   خا   

 % فأنثتت60درجة االاة م  الثخا  الدامقي لإلجابا   اتععات الااسة اواخولة وعامل ألفا  

 تطبيق أداة الدراسة إجراءات  ( 3-1-6) 

إتع اةةةةةةة ر فاتا ر  م 2019اةةةةةةة ر دواةةةةةةةسات  دي الفرتة م  يب إرسةةةةةةةال االسةةةةةةةع اا ا  الورتاة للخنود مال الدراسةةةةةةةة  االم  

 تم2020

أدملت باا ا  الدراسةةةةةة اقع ا ااسةةةةةب اآلتي ايست معا جة الخاا ا  باسةةةةةعتدام   املعالجات اإلحصووووائية:  ( 3-1-7) 

 ااسعتدمت اوعا جا  اإلحصاااة العالاة: SPSSبر ام   

 العكرارا  اال اب اوئوية    −

 اوعوس ا  ا اااباة ااال ارا  اوعاار    −

الدار الذ   سك  أن تاة ب  ى   ااةاب االمعت  دي أراع أفراد اانة الدراسةة اقع ماةعو   2Chامعخار كاى ير اخ   −

بف  عاا  يالال الخاا ا  البةةةةةةةةلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة بلن اج ة  كر اووظفلن دي الخنود مال  

 ت  الدراسة ااستع ب اتا  االاعسان دي هذه الخنود

املاةاار لفا  الفراق بلن إجةابةا  أفراد اانةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اقع    (One Way Anova)يالاةل العخةا   اضحةاد    −

 اضر عة للدراسة افاا وعغلتا  ) ا ج س االعسر(ت  

 اسعتدمت ادة ماا  س لعالال باا ا  الدراسة اوادا اة  يعسثل دي اضتي:

دي الخنود ماةةةل   − الخاةةةا ةةةا   يالات   التممةةةة لع خاق  العاعاةةةة  للععر  اقع يوافر الخ اةةةة  مااةةةاس يجساةي  نةةةا ي 

يوافرها دي موظفي ياناة اوعلوما  بالخنود مال الدراسةةةةةةةة امدى اإلجابة انف )ععب  الدراسةةةةةةةة  اا لاتا  التمم 

 ( اخارةت22ال( ايعنون م  ) –
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ماااس يجساةي )لاكر  ا لسا ةةةةةةصا( للععر  اقع أسةةةةةةخاب اسةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةلسة دي داب ايتاا   −

أاافق   –ى اإلجابة  نون بةةةةةةةةةةةةةة )أاافق  دةدة  الارارا  العسويلاة م  اج ة اووظفلن دي الخنود مال الدراسةة  امد

 ( اخارا ت5ال أاافق  ددة(  ايعنون م  )  –ال أاافق    –ماا د   –

ماااس يجساةي )لاكر  ا لسا ةةةةةةةةصا( الدار الذ   سك  أن تاةةةةةةةة ب بف يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةلسة دي داب ايتاا   −

ال   –ماا د    –أاافق –بةةةةةةةةةةةةةةةةةة )أاافق  دةةةةةدة  الارارا  العسويلاة م  اج ة  كر اانة الدراسةةةةةة  امدى اإلجابة  نون  

 ( اخارةت  18ال أاافق  ددة(  ايعنون م  ) –أاافق  

ماااس يجساةي )لاكر  ا لسا ةصا( للعاد ا  اللا يواجف الخنود مال الدراسةة دي اسةعتدام يالات  الخاا ا    −

ال أاافق   –ماا د   –فق  أاا  –البةلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة  امدى اإلجابة  نون بةةةةةةةةةةةةةة )أاافق  دةدة  

 ( اخارا ت10ال أاافق  ددة(  ايعنون م  ) –

مااةةاس يجساةي )لاكر  ا لسةةا ةةةةةةةةةةةةةصا( وارتحةةا  العغلةةب اقع العاةةد ةةا  اللا يواجةةف الخنود ماةةل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة دي   −

ال    –ال أاافق –  ماا د –  أاافق –اسةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةلسة  امدى اإلجابة  نون بةةةةةةةةةةةةةةةةة )أاافق  دةةةةدة  

 ( اخارا ت  8 ددة(  ايعنون م  )  أاافق

  عسثل اوعوس  اورج  ل ذا اواااس نسا دي ا جدال العاتي:

 املتوسط املرجح للمقياس ليكرت الخماس ي: 3 جدول 

افقة   املتوسط املرجح  مستوى املو

 79ت1 – 1الااسة م    ال أاافق  ددة 

 59ت2 – 80ت1الااسة م   ال أاافق 

 39ت3 – 60ت2الااسة م   ماا د 

 19ت4 – 40ت3الااسة م   أاافق 

 5 – 20ت4الااسة م   أاافق  ددة 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها ) 3-2)

ما ااتخ الخ اة العاعاة التممة لع خاق يالات  الخاا ا  البلسة دي   :النتائج املتعلقة بالس ال األول   ) 3-2-1(

 ؟  الخنود الاعود ة مال الدراسة

 البنية التحتية الالزمة لتحليل البيانات الضخمة ) 3-2-1-1(

لع خاق   واةةةةةةةةةةةةة  ا جدال العاتي  عاا  يالال إجابا  الخنود مال الدراسةةةةةةةةةةةةةة اقع مدى يوافر الخ اة العاعاة التممة 

 يالات  الخاا ا  البلسة:
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اقع: 4جدول  افر البنية التحتية الالزمة  لتحليل البيانات الضخمة  التكرارات والنسب املئوية إلجابات البنوك محل الدراسة على و  تو

 الفقرات م
 ال  نعم

 النسبة % التكرار النسبة % تكرار

1 
اااليصةةةةةةةةةةةةةةةاال  اتةةااةةدة ب اةةة ياعاةةة معنةةاملةةة لعاناةةا  اوعلومةةا   

 باا ا  معناملة تدسل جساخ اضتاام ااإلدارا 
10 100 0 0 

 Hadoop / Map-Reduce  0 0 10 100منصة 2

3 
الةةةةةةةخةةةةةةةاةةةةةةةا ةةةةةةةا    يةةةةةةةنةةةةةةةاةةةةةةةاةةةةةةةب  بةةةةةةةر ةةةةةةةامةةةةةةة   Data Miningأداا   مةةةةةةةثةةةةةةةل    

RapidMiner لغة برمجة  Programming-R 
6 60 4 40 

 No-SQL 0 0 10 100تاادة باا ا    4

5 
الخاةةةةةا ةةةةةا    اوعةةةةةا جةةةةةة   Data Warehouseماةةةةةةةةةةةةةعوداةةةةةا   اأداا  

 العالالاة اقع ا ل 
10 100 0 0 

 Apache Hive  0 0 10 100بر ام   6

 HPCC  0 0 10 100بر ام   7

 0 0 100 10 تHadoopاوداب ونصة الة   Excel 2013بر ام  انال  8

 Microsoft HDInsight 0 0 10 100بر ام   9

 0 0 100 10 مدما  العتةي  التاا ي 10

 Cassandra 0 0 10 100 بر ام  11

 PolyBase 0 0 10 100بر ام   12

 MongoDB 0 0 10 100بر ام   13

 Apache Spark 0 0 10 100بر ام   14

  عب  م  ا جدال الاابق اضتي:

معناملة لعاناا  اوعلوما  اااليصةةةةةةةاال    موافاة كل الخنود الاةةةةةةةعود ة مال الدراسةةةةةةةة اقع يوافر ب اة ياعاة   −

اتاادة باا ا  معناملة تدةةةةةةةةةةةسل جساخ اضتاةةةةةةةةةةةام ااإلدارا   اماةةةةةةةةةةةعوداا  الخاا ا  اأداا  اوعا جة العالالاة  

 %ت100اقع ا ل    االم ب اخة  

%   اتاةةعتدم هذه ا لدما  دي الخنود  100يوافر مدما  العتةي  التةةاا ي دي الخنود مال الدراسةةة ب اةةخة   −

عاةد ب ا لةدمةا  اوصةةةةةةةةةةةةةرفاةة للعستع اات اال رت ةت  مثةل مةدمةا  سةةةةةةةةةةةةةةداد اوةدفواةا   ااةةةةةةةةةةةةةراع ا اخ اضسةةةةةةةةةةةةة ب   ل 

 العاويل بلن الخنم االخنود املالاة االدالاةت

يوافر  ع  أداا  العالال التممة السةةةةةةعترا  اوعرفة اإاداد  ساا  للع خي بالعستع اأ ساط اسةةةةةةا تن ب  مثل   −

 % م  اانة الدراسةت0ت60(  ب اخة  RapidMinerر ام   أداا  ينااب الخاا ا )ب 

دي الخنود مال الدراسةة  االم لعالال امعا جة الخاا ا  اإصةدار العاارير الخاا اة   2013يوافر بر ام  إناةل   −

 ااإلحصاعا ت



 م  ا دي داب الارارا  العسويلاة  اإلسعفادةااتع ا اماعوى :الاعود ة الخنود  دي البلسة الخاا ا  يالات  
 

[214] 

ادم يوافر الاتام  اوعتصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةة وعةا جةة ايالاةل الخاةا ا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة دي الخنود ماةل الدراسةةةةةةةةةةةةةة  مثةل بر ام    −

Hadoop/ MapReduce   بةر ةةةةةةةامة   Apache Hive   بةر ةةةةةةةامة   HPCC   بةر ةةةةةةةامة   Microsoft HDInsight      بةر ةةةةةةةامة

MongoDBت اهذا  رجخ لعدم يوافر معتصصلن دي يالال الخاا ا  البلسة اتدغال هذه الع خااا ت 

   يعفق هةةذه النعةةاا  مخ كةةل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةا  الاةةةةةةةةةةةةةةةاباةةة  م  حاةةث يوافر ب اةةة ياعاةةة معنةةاملةةة لدةةةةةةةةةةةةةخنةةا  اوعلومةةا −

اااليصةةةةةةةةةةةةةةاال   ا كب توااةد الخاةا ةا   امةدمةا  العتةي  التةةةةةةةةةةةةةاةا ي  اأداا  ينااةب الخاةا ةا  ايالال ةا  الك   

يتعل  الدراسةةة ا االاة مخ الدراسةةا  الاةةاباة  دي ادم اسةةعتدام الخنود مال الدراسةةة الاتام  اوعتصةةصةةة  

 لارار دي الوتت اوناسبتلعالال الخاا ا  البلسة التممة السعترا  النعاا  التممة لداب صنخ ا
 

افر الخبرات الالزمة لتحليل البيانات الضخمة (3-2-1-2)  تو

 واةةةةةةةةةةةةة  ا جةةدال العةةاتي  عةةاا  يالاةةل إجةةابةةا  الخنود الاةةةةةةةةةةةةةعود ةةة ماةةل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اقع مةةدى يوافر ا لاتا  التممةة  

 لعالال الخاا ا  البلسة:

افر : 5جدول  اقع تو  لتحليل البيانات الضخمة في البنوك السعودية محل الدراسة الخبرات الالزمةالتكرارات والنسب املئوية لو

 العبارات م
 ال  نعم

 النسبة % التكرار النسبة % التكرار

1 
ةةةةةةةةةةةةول إلت ةةةا   ةةةةةةةةةةةةةةةالاةةةب الوصة ةةةةةةةةةةةةلسةةةة اينكاب أسة جسخ ايتةي  الخاةةةا ةةةا  البة

 ااالسعفادة م  ا دي داب اماا دة معتذ  الارارا ت
 0ت0 0 0ت100 10

2 
ةةةةةةةةةةةةادر الخاةا ةا  الةداملاةة اا لةارجاةة اينكاس ةا اإيةاحا ةا افاةا  ياةد ةد مصة

 ضداا  العالال امللعلفةت
 0ت0 0 0ت100 10

 0ت0 0 0ت100 10 يالال باا ا  العستع ااحعااجات ب ماخاا االعسل اقع يوفلتهات 3

4 
ا بنةةاع النسةةاا  الع خييةةة االوصةةةةةةةةةةةةةفاةةة  الخاةةا ةةا  إجةةادة اسلاةةا  ينااةةب

 ااالسعداللاة
 0ت50 5 0ت50 5

5 
ايةنةكةاةسة ةةةةةةةا   الة ةاةنةلةاةةةةةةةة(  اغةلةت  )الة ةاةنةلةاةةةةةةةة  املةلةعةلةفةةةةةةةة  الةخةاةةةةةةةا ةةةةةةةا   يةاةلةاةةةةةةةل 

 ااسرتجاا ا
 0ت60 6 0ت40 4

 0ت0 0 0ت100 10 اسعتدام أداا  اوعا جة العالالاة اقع ا ل   6

 0ت20 2 0ت80 8 اسعتدام  كب العالال اإلحصا ي السعترا  ميارا  ا عاا  معرفاة 7

8 

اوعرفة  بكافاة اسةةةةعتدام  كب يالال الخاا ا  البةةةةلسة  مثل بر ام    

Hadoop/ MapReduce   بةةةةر ةةةةةةةامةةةة   Apache Hive   بةةةةر ةةةةةةةامةةةة   HPCC  

 MongoDBبر ام     Microsoft HDInsightبر ام  

 0ت100 10 0ت0 0

 

  عب  م  ا جدال الاابق اضتي:

ا لاتا  التممةةة لعالاةةل الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة  مثةةل جسخ موافاةةة كةةل الخنود ماةةل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اقع يوافر  ع    −

ايتةي  الخاا ا  البةةةلسة اينكاب أسةةةالاب الوصةةةول إلت ا ااالسةةةعفادة م  ا دي داب اماةةةا دة معتذ  الارارا   

ياد د مصةةةةةةةةةةةةةادر الخاا ا  الداملاة اا لارجاة اينكاس ا اإياحا ا افاا ضداا  العالال امللعلفة  يالال باا ا   

 حعااجات ب ماخاا االعسل اقع يوفلتها  ااسعتدام أداا  اوعا جة العالالاة اقع ا ل تالعستع اا
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موافاة  ع  الخنود مال الدراسةةةةةةةةةةةةةة اقع يوافر ماتا  مادادة جدا لعالال الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةةلسة  مثل إجادة   −

لعلفة )ال انلاة  ا ناع النساا  الع خيية االوصةةةةةةةةةةفاة ااالسةةةةةةةةةةعداللاة  يالال الخاا ا  امل الخاا ا  اسلاا  ينااب

 % اقع العواتيت40%   50اغلت ال انلاة ( اينكاس ا ااسرتجاا ا  ب اب  

ادم يوافر ماتا  لعالال الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة باسةةةةةةةةةةعتدام الاتام  االع خااا  اوعتصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةة لعالال الخاا ا    −

  بر ام   Apache Hive  بر ام   Hadoop/ MapReduceالبةةةةةةةةلسة دي كل الخنود مال الدراسةةةةةةةةة  مثل بر ام     

HPCC   بر ةةام  Microsoft HDInsight      بر ةةامMongoDB  ت يعفق هةةذه النعاجةةة مخ دراسةةةةةةةةةةةةةةةة كةةل م  )ال نةةا ي

  الذ  أ  عوا ادم اجود معتصصلن  (Amakobe, 2015)(  ادراسة 2017(  ادراسة )راوان   2018ااخدا   

الةم ضةةةةةةةةةةةةةع  االسةةةةةةةةةةةةةعفةادة النةاملةة م  الخاةا ةا   دي يالاةل الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة دي اانةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةة  اتةد  ع  ا   

 Manish, and et)  (Fedak, 2018)البةةةةةةلسة دي داب صةةةةةةنخ الارارا ت يتعل  هذه النعاجة مخ دراسةةةةةةة كل م   

al (2017)   (Ram and Yang, 2017)   (Kathuria, 2016) مةةاةةتاع اجةةود  الةةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   هةةةةةةةذه  أ ةةخةةعةةةةةةةت  حةةاةةةةةةةث    

رة دي يالاةل الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة  ااسةةةةةةةةةةةةةعتةدام الع خااةا   امعتصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةلن اقع درجةة اةالاةة م  الكفةاعة ااو ةا

 اوعتصصة دي يالال امعا جة الكب الكخلت م  الخاا ا  اووماة اقع متعل  منصا  ا رام  توااد الخاا ا ت
 

 واةةةة  ا جدال العاتي ما أسووووباه االهتمام بتحليالت البيانات الضووووخمة في البنوك السووووعودية؟   ( 3-2-1-3) 

 عةاا  يالاةل إجةابةا  اانةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة م  الخنود الاةةةةةةةةةةةةةعود ةة اقع أسةةةةةةةةةةةةةخةاب االهعسةام بعالات  الخاةا ةا   

 البلسة:

 هة نظر عينة الدراسة في البنوك السعودية من وج نتائج التحليل اإلحصائي ألسباه االهتمام بتحليالت البيانات الضخمة: 6جدول 

 العبارة  م
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
افقة الترتيب   درجة املو

 موافاة  ددة  3 56966ت0 5696ت4 يةا د مجب الخاا ا  اللا  عب معا جا ا باسعسرار 1

2 
برق معةا جةة الخاةا ةا  العالاةد ةة غلت كةافاةة وعةا جةة الكساةا   

 الخاا ا البلسة م  
 موافاة  ددة  1 78548ت0 8523ت4

3 
يوافر نب اةةةةةةةةةلب م  الخاا ا  اللا يجسخ م  مصةةةةةةةةةادر داملاة  

 امارجاة
 موافاة  ددة  2 49376ت0 7124ت4

 موافاة  4 68758ت0 0971ت4 يوافر أ واع اد دة م  الخاا ا  او انلة اغلت م انلة 4

5 
)الوصةةةةةةةةةةةةةفاةة  الع خييةة   ا اةاجةة ض واع مععةددة م  العالات   

 اإلحصاااة االكساة(
 موافاة  5 49823ت0 9858ت3

  عب  م  ا جدال الاابق ما  قع:

موافاة كل اانة الدراسةة  دةدة اقع يوافر العد د م  اضسةخاب لتهعسام بعالال الخاا ا  البةلسة  مثل برق   −

الخاا ا   ا يوافر نب اةةةةلب م  الخاا ا   معا جة الخاا ا  العالاد ة غلت كافاة وعا جة الكساا  البةةةةلسة م  

اللا يجسخ م  مصةةةةةةةةةةةةادر داملاة امارجاة  يةا د مجب الخاا ا  اللا  عب معا جا ا باسةةةةةةةةةةةةعسرار  االم بسعوسةةةةةةةةةةةة   

 ت7124ت4إتع  8523ت4حاا ي  رتااي ما بلن  

واع اد دة  موافاة اانة الدراسةةةةةةة أ يةةةةةةا اقع يوافر أسةةةةةةخاب لتهعسام بعالال الخاا ا  البةةةةةةلسة  مثل يوافر أ   −

 م  الخاا ا  او انلة اغلت م انلة ا ا ااجة ض واع مععددة م  العالات  )الوصفاة  الع خيية  اإلحصاااة(ت
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  الذ  أ  عوا  (Ravi and Kamaruddin, 2017)  ادراسة (Manish, 2017)يعفق هذه النعاا  مخ دراسة كل م   −

 ي داب صنخ الارار دي اويساا  اوصرفاة ااوالاةتأسخاب االهعسام باسعتدام يالات  الخاا ا  البلسة د

ما الدار الذ   سك  أن تا ب بف يالات  الخاا ا  البلسة دي داب  النتائج املتعلقة بالس ال الثاني:    )3-2-2(

ايتاا الارارا  العسويلاة م  اج ة اانة الدراسةةةة دي الخنود الاةةةعود ة؟  واةةة  ا جدال العاتي الدار الذ   

 تا ب بف يالات  الخاا ا  البلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة: سك  أن  

 القرارات التمويلية من وجهة البنوك عينة الدراسة نتائج التحليل اإلحصائي لدور تحليالت البيانات الضخمة في دعم اتخاذ: 7جدول 

 العبارات م
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

درجة  

افقة   املو

1 
تاةةةةةةةااد يالات  الخاا ا  البةةةةةةةلسة اقع تعةية نفاعة ارا  ب اتا   

 االاعسان
 2 80616ت0 3146ت4

موافاة  

  ددة

2 
الخاةةةةةا ةةةةةا    بنةةةةةاعا اقع يالات   ةةةةةةةةةةةةنخ ترارا  يسويةةةةةل العساةةةةةل  ةةةةةةةةةةةةراةةةةةة صة سة

 البلسة
 موافاة  5 65538ت0 1573ت4

3 

 ي ر اسةعتدام الرؤى اواةعترجة م  يالال الخاا ا  البةلسة دي ف ب 

ارا   إتع  العغلتا   هةةةةةةةذه  اوعغلتة ايرجسةةةةةةةة  اساةةةةةةةل االاعسةةةةةةةان  ةةةةةةةةةةةةلود  سة

 امدما  جد دة  
 موافاة  7 49538ت0 0674ت4

 موافاة  11 61122ت0 8876ت3 ي وير هانل رسوم ب اتا  االاعسان 4

5 
 عب يصةةةةةة ا  العستع دي مجسواا  متعلفة االم لعااةةةةةةلن ا لدما   

 االعرا  اوادمة ل ب  
 موافاة  9 55999ت0 9326ت3

6 

تاااد  عاا  يالات  الخاا ا  البلسة لخاا ا  العستع ااواعترجة 

دي الوتت او لوب اقع ياد ب االسةعدةارا  اوالاة ايوجاف العستع اقع 

نافاة اسةةةةةةةةعثسار اضموال  االعوصةةةةةةةةاة باونعجا  ا جد دة اللا يناسةةةةةةةةب 

 احعااجات ب اإمنا ات بت  

 موافاة  10 54450ت0 8989ت3

7 
سك  منخ االحعاةةال م  متل الععر  اوخكر أا الفور   منخ االحعاةةال:  

 اقع الالود اودخوه االم  عسل يالال أاسق لالود العستع
 ماا د  15 56204ت0 3427ت3

8 
بةةالعةةاتي   تاةةةةةةةةةةةةةةةااةةد اقع يتفا  ينةةالا  اسةةةةةةةةةةةةةعترا  ب ةةاتةةا  االاعسةةان 

 ياد ب ب اتا  ااعسان برسوم متفية
 ماا د  16 58497ت0 3393ت3

9 
ا جدارة االاعسا اة للعستع ااضةةخ حداد ااعسا اة للعستع بالعاتي ياااب 

 يالال متابر ادم الاداد
 3 62725ت0 2697ت4

موافاة  

  ددة

10 
حاث يعيس   عاا  العالال   م  ا يب االسعفادة ينافااة إاا مل ة ياد ب

 امع لخات ب ف ب أاسق لالود العستع
 1 50280ت0 5056ت4

موافاة  

  ددة

11 
إ جاباة   تغلتا  أحدث ي خااا  الخاا ا  البةةلسة اوع ورة اسةةعتدام

 .العسال مع لخا  يلبا اللا اوادمة ا لدما  مجال دي
 موافاة  8 67382ت0 9775ت3

12 
اوااادة اقع ف ب احعااجا  العستع اي وير ارا  لخ اتا  ااعسان 

 جد دة افاا ل ذه االحعااجا 
 موافاة  6 63157ت0 1461ت4

 ماا د  13 46121ت0 5938ت3 تاااد اقع حسا ة باا ا  العستع اضسان سريا ا 13

14 
بنةةةةاع النسةةةةاا  العالالاةةةةة لعاااب مةةةةدمةةةةا  ب ةةةةاتةةةةا  االاعسةةةةان اواةةةةدمةةةةة 

 للعستع للاكب اقع جداى هذه ا لدما 
 ماا د  17 38419ت0 2888ت3
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 العبارات م
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

درجة  

افقة   املو

15 
انعدةةةةةةةةةةةةةةا  الفر  غلت اواةةةةةةةةةةةةةعغلةةة ا اةةاط اليةةةةةةةةةةةةةع  املاعسلةةة دي كةةافةة  

 سلود العسال بناع اقع  عاا  يالال اياااب باا ا  العستع
 ماا د  18 62893ت0 1966ت3

16 
ةةةةةةةةةةةول  ةةةةةةةةةةةلسة للعستع ا اصة  اقع ت د  العالات  الع خيية للخاا ا  البة

 ماعاخقي بسعدل داران العستع اإمنا اة مغادرت ب للسصر   ي خي
 موافاة  12 77053ت0 6944ت3

17 
تاةةةةةةااد معتذ  الارار اقع إ جاد حلول وا  كدةةةةةة  انف  عاا  العالال  

 م  مدكت  ماعسلة دي  ع  العسلاا  اوصرفاة أا اإلدارية  
 موافاة  14 78514ت0 5056ت3

18 
ةةةةةةةةةةةةةااةد يالاةل امللةابر اقع ياةد ةد درجةة ا جةدارة االاعسةا اةة للعساةل  واة

 اليتاا ترارا   دأن منن الارا  
 موافاة  4 78230ت0 1831ت4

  عب  م  ا جدال الاابق اضتي:

اافات كل اانة الدراسةة  دةدة اقع اخارا  الدار الذ   سك  أن تاة ب بف يالات  الخاا ا  البةلسة دي داب   −

حاث يعيةةةةةةةةس   عاا  العالال ف ب  م  ا   يب االسةةةةةةةةعفادة ينافاةةةةةةةةاة إاا مل ة ايتاا الارارا  العسويلاة مثل ياد ب

امع لخةات ب  ايةأناةد نفةاعة ارا  ب ةاتةا  االاعسةان  اياااب ا جةدارة االاعسةا اةة للعستع  يالاةل   أاسق للعستع

 ت3146ت4إتع  5056ت4متابر ادم الاداد  االم بسعوس  حاا ي  رتااي ما بلن  

موافاة اانة الدراسةةةةة اقع غالخاة اخارا  ماور الدار الذ   سك  أن تاةةةة ب بف يالات  الخاا ا  البةةةةلسة دي   −

ت اهذا وعد مياةةةةةةةةةرا 5056ت3إتع    1831ت4ب ايتاا الارارا  العسويلاة  االم بسعوسةةةةةةةةة  حاةةةةةةةةةا ي  رتااي ما بلن  دا

إ جاباا اقع ايفاق أفراد اانة الدراسةةةةةةةةة اقع الدار ال ام الذ  تاةةةةةةةة ب بف يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةلسة دي ياااق  

الاعسان  مثل اضةةةةةةةةخ اسةةةةةةةةرتاياجاا  جد دة  العد د م  الفوااد لداب ايتاا الارارا  العسويلاة لعستع ب اتا  ا

إاةةةداد   ااعسةةةان جةةةد ةةةدة افاةةةا ل ةةةذه االحعاةةةاجةةةا    للعسويةةةل  ف ب احعاةةةاجةةةا  العستع اي وير ارا  لخ ةةةاتةةةا  

 النساا  الع خيية ا  معدل داران العستع اإمنا اة مغادرت ب للسصر ت

اسةةةةةة اقع  ع  اخارا  ماور الدار  أاةةةةةار   عاا  ا جدال الاةةةةةابق إتع اجود إجابا  بدرجة ماا دة لعانة الدر  −

الذ   سك  أن تا ب بف يالات  الخاا ا  البلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة  مثل ياالن العتتة مخ 

لعاااب مةةةةدمةةةةا  ب ةةةةاتةةةةا    العالالاةةةةة  بنةةةةاع النسةةةةاا   ينةةةةالا  اسةةةةةةةةةةةةةعترا  ب ةةةةاتةةةةا  االاعسةةةةان   العستع  يتفا  

اواةةةةدمةةةةة للعستع للاكب اقع جةةةةد ا لةةةةدمةةةةا ت ايةةةةدل هةةةةذا اقع اةةةةدم يوافر ا لاتا  ااو ةةةةارا   االاعسةةةةان  اى هةةةةذه 

النافاة لعالال الخاا ا  البةةةةةةةةلسة ا ناع النساا  الع خيية االعالالاة االوصةةةةةةةةفاة التممة لداب صةةةةةةةةنخ الارارا   

 ااالسعفادة م   عااج ا دي الخنود مال الدراسةت

(   2018باة  مثل دراسةةةةةةةةةة )الاةةةةةةةةةاوي اارابف  يعفق  عاا  ا جدال الاةةةةةةةةةابق مخ دراسةةةةةةةةةة غالخاة الدراسةةةةةةةةةا  الاةةةةةةةةةا −

Manish and et al),    (Fedak, 2018)  (Merendino and et al, 2018)   (Tony, 2018)(   2017)راةةةةةةةةةةةةوان  

2017)   (Ram and Yang, 2017)   (Björkman and Franco, 2017)   (Kathuria, 2016)  أن أ  عوا  الةةةةةةذ     

 ت امععاظب دي داب اسلاة صنخ الارارا تيالات  الخاا ا  البلسة ل ا دار نخل
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مةةا العاةةد ةةا  اللا يواجةةف الخنود ماةةل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة دي اسةةةةةةةةةةةةةعتةةدام  النتوائج املتعلقوة بوالسوووووووووووو ال الثوالوث:    ( 3-2-3) 

يالات  الخاا ا  البةةةلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة ؟  واةةة  ا جدال العاتي العاد ا  اللا يواجف 

 الخنود مال الدراسة:

في استخدام تحليالت البيانات  نتائج التحليل اإلحصائي للتحديات التي تواجه البنوك محل الدراسة: 8جدول 

 الضخمة في دعم اتخاذ القرارات التمويلية

 العبارة  م
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

افقة  درجة املو

1 
الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةةلسة يوفر ا لاتا  ااو ارا  او لو ة لعالیل   ادم

 دي اوصر  
 موافاة  1 87876ت0 6225ت3

 موافاة  4 60569ت0 5002ت3 العالیل دي ا لاتة يوظی  او نالن اا   ينالی  اريفاع 2

 موافاة  5 79612ت0 4370ت3 )هانلاة اغلت هانلاة(  الخیا ا  ينوع 3

 موافاة  3 64398ت0 5504ت3 مجب الخاا ا  اور ا د بصفة ماعسرة 4

5 
اةدم يوفر اض كسةة اآللاةة ا لخلتة التممةة لعالاةل الكب الكخلت م  

 الخاا ا  البلسة
 ماا د  8 86337ت0 0674ت3

6 
 الخیةةةةا ةةةةا  مخ الععةةةةامةةةةل انةةةةد الخیةةةةا ةةةةا  جودة ياةةةةد ةةةةا  ضةةةةةةةةةةةةةسةةةةان

 البلسة
 موافاة  2 70801ت0 5993ت3

 موافاة  6 62199ت0 4160ت3 صعو ة الععامل مخ الااب اوع رفة م  الخاا ا  7

 ماا د  7 62893ت0 3966ت3 صعو ا  ار   عاا  اا  مع ا  ا ب ا حجب الكخلت للخاا ا  8

 ماا د  9 45198ت0 2809ت3 ياد ا  يأملن اوعلوما  الشلصاة للعستع 9

10 
ةةةةةةةةةةةةر  بةةأهساةةة يالات  الخاةةا ةةا    اةةدم اتعنةةاع اإلدارة العلاةةا دي اوصة

 البلسة دي داب ايتاا الارار
 ماا د  10 60724ت0 0787ت3

  عب  م  ا جدال الاابق اضتي:

أجةةابةةت اانةةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة بةةاووافاةةةة اقع اجود  ع  العاةةةد ةةا  اللا ياول دان اسةةةةةةةةةةةةةعتةةةدام يالات  الخاةةةا ةةا    −

اجود ا لاتا  ااو ارا  او لو ة لعالیل الخاا ا  البةةةةةلسة    البةةةةةلسة دي ايتاا الارارا  العسويلاة  مثل ادم

الخیا ا   االم بسعوسةةة  حا ي  رتااي   الخیا ا   امجب الخاا ا  اور ا د بصةةةفة ماةةةعسرة  اينوع جودة اضةةةسان

الخاةةةا ةةةا   42ت3إتع    62ت3مةةةا بلن   دي يالاةةةل  ت  ةةةدل هةةةذا اقع اجود م ةةةارا  اماتا  ماةةةدادة م  اوعتصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةلن 

 د مال الدراسةتالبلسة  اادم يوافر الع خااا  اوعتصصة دي يالال امعا جة الخاا ا  البلسة دي الخنو 

أجابت اانة الدراسةةةةةةةةةة بدرجة ماا دة اقع اجود ياد ا  أمرى يواجف الخنود دي اسةةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا    −

البةةةةةةةةةةلسة  مثل صةةةةةةةةةةعو ة الععامل مخ الااب اوع رفة م  الخاا ا   اصةةةةةةةةةةعو ا  ار   عاا  اا  مع ا  اةةةةةةةةةة ب  

 يي ر اقع الخیا ا  االلا صةعو ة ا اصةول اقعا حجب الكخلت للخاا ا   ايأملن اوعلوما  الشةلصةاة للعستع  ا 

ت اتد أ ر اجود هذه  06ت3إتع    39ت3ا اایاي  االم بسعوسةةةةةةةةةة  حاةةةةةةةةةةا ي  رتااي ما بلن   الوتت دي الارارا  ايتاا

 العاد ا  اقع االسعفادة الناملة م  يالال باا ا  العستع  ااضخ اسرتاياجاا  جد دة للعسويلت
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لخاة الدراسةةةةا  الاةةةةاباة  اللا أ خعت اجود العد د م  العاد ا  اللا يواجف يعفق  عاا  ا جدال الاةةةةابق مخ غا −

  )اضكلبا   (Merendino and et al, 2018)اويسةةاةةا  دي اسةةعتدام ايالال الخاا ا  البةةلسة  دراسةةة كل م   

2018   )(Ravi and Kamaruddin 2017)   (Clarke, 2016)   (Phillips-Wen and Hoskisson, 2014)   

(Blasiak, 2014)   (ت2018  )اخدا اال نا ي 
 

اللا يواجةةةف الخنود ماةةةل    النتوووائج املتعلقوووة بوووالسوووووووووووو ال الرا ع:  )3-2-4( مةةةا اوارتحةةةا  للعغلةةةب اقع العاةةةد ةةةا  

الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةعتةدام يالات  الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة دي ايتةاا الارارا  العسويلاةة؟  واةةةةةةةةةةةةة  ا جةدال العةاتي  

 العاد ا  السعتدام يالات  الخاا ا  البلسة دي ايتاا الارارا  العسويلاة:اوارتحا  للعغلب اقع  
 

 نتائج التحليل اإلحصائي ملقترحات التغلب على التحديات التي تواجه البنوك : 9 جدول 

 محل الدراسة الستخدام تحليالت البيانات الضخمة في اتخاذ القرارات التمويلية 

 العبارة  م
املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الترتيب 

درجة  

افقة   املو

 موافاة  4 52321ت0 1911ت4 يوظا  او نالن اوعتصصلن دي يالال الخاا ا  البلسة 1

2 
لخناع النساا  الع خيية   الخاا ا  ابرق ينااب أداا  اسةةةةةةةةةةعتدامضةةةةةةةةةةرارة 

 االعفالت ة التممة لداب صنخ الارار
 موافاة  ددة  2 51136ت0 2820ت4

3 
ةةةةةةةةةةةةعتةدام أداا  ا رام  يالاةل الخاةا ةةا    يوفلت برام  يةدري اةة للعةامللن السة

 البلسة
 موافاة  ددة  3 48100ت0 2222ت4

4 
ةةةةةةةةةةةلسة لداب ايتاا   ةةةةةةةةةةةعتدام برمجاا  يالات  الخاا ا  البة ةةةةةةةةةةةرارة اسة ضة

 الارار  
 موافاة  ددة  1 48706ت0 6324ت4

5 
اسةةةعتدام مدما  العتةي  التةةةاا ي لعتةي  الخاا ا  البةةةلسة الواردة  

 م  اوصادر امللعلفة  
 موافاة  6 39306ت0 0674ت4

6 
ةةةةةةةةةةةةرارة داب اإلدارة العلاةةةا اتنةةةااا ةةةا بةةةأهساةةةة ي خاق يالات  الخاةةةا ةةةا    ضة

 البلسة لداب ايتاا الارارا 
 موافاة  5 46699ت0 1146ت4

 موافاة  7 39629ت0 0449ت4 الخاا ا  املجسعة م  اوصادر امللعلفةضرارة ضسان جودة ادتة   7

8 
الوتت   دي اإياحا ا   الخاا ا  حدا ة ييند اللا الرتاباة اضسةةةةةةةةةةالاب اضةةةةةةةةةةخ

 ا ااااي 
 موافاة  8 61414ت0 6854ت3

  عب  م  ا جدال الاابق اضتي:

اوارتحا  للعغلب اقع العاد ا  اللا يواجف الخنود دي  كا ت إجابا  أفراد اانة الدراسةةةةةةةةةةة موافاة  دةةةةةةةةةةدة اقع   −

اسةةةةةةةةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة  مثل ضةةةةةةةةةرارة اسةةةةةةةةةعتدام الاتمجاا  اوعتصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةة لعالات  الخاا ا   

  ضةةةةةةةةةرارة داب اإلدارة العلاا اتنااا ا بأهساة ي خاق يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة  البةةةةةةةةةلسة لداب ايتاا الارار

ت  دل هذا اقع ايفاق اانة الدراسةةةة  4ت22إتع  4ت63االم بسعوسةةة  حاةةةا ي  رتااي ما بلن     لداب ايتاا الارارا 

اقع ضةةةةرارة اسةةةةعتدام الاتمجاا  العالالاة ا اد ثة دي كافة اضاسال اوصةةةةرفاة اماصةةةةة مجال العسويل  االم  

 لعوفلت الخاا ا  دي الوتت االاراة او لو ة لداب ايتاا الارارا ت
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أفراد اانة الدراسةةةةةةة اقع ضةةةةةةرارة يوظا  اوعتصةةةةةةصةةةةةةلن دي يالال الخاا ا  البةةةةةةلسة  ااسةةةةةةعتدام  موافاة كل   −

مدما  العتةي  التةاا ي لعتةي  الخاا ا  البةلسة الواردة م  اوصةادر امللعلفة  ضةرارة ضةسان جودة ادتة  

د ة برغخا ب دي ي وير  الخاا ا  املجسعة م  اوصةةةةةةادر امللعلفةت  دل هذا اقع اهعسام العامللن دي الخنود الاةةةةةةعو 

لةةداب معتةةذ  الارار  الخاةةا ةةا  ااسةةةةةةةةةةةةةعتةةدام الاتمجاةةا  العالالاةةة ا اةةد ثةةة  م ةةارت ب اماتات ب دي مجةةال يالاةةل 

 اياالن ا لدما  اوادمة للعستع ااملاافكة الت بت

ة  يتعل   عاا  هذا املاور م  الدراسةةةةةةة ا االاة مخ  ع  الدراسةةةةةةا  الاةةةةةةاباة  حاث اترتحت الدراسةةةةةةة ا االا  −

إجراعا  للعغلب اقع العاد ا  ااوعوتا  اللا ياول دان اسعتدام يالات  الخاا ا  البلسة دي داب ايتاا  

الارار دي الخنود مال الدراسةةة  ب نسا اترتحت  ع  الدراسةةا  الاةةاباة إبار اسل  جسخ بلن  كب داب الارار 

(   2017)إسةةةةةةةةةةةةةتم اآمران   (،  2018دراسووووووووووووة )قوا وووووووووووو ي والعوادي،  اي خااةا  يالاةل الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة  مثةل  

 ت(Kościelniak and Puto, 2015)   (Poleto et al., 2015)(  2016)ا جند  االرجال   
 

 اختبار وتحليل فروض الدراسة (3-3)

 وجد امعت  اا داللة إحصةةةةةةةةةةةةاااة واةةةةةةةةةةةةعوى الدار الذ   سك  أن تاةةةةةةةةةةةة ب بف  عاا  يالال    الفرض األول: (3-3-1)

الخاا ا  البةةلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة بلن اج ة  كر اووظفلن االعستع اواةةا لكلن لخ اتا   

دام امعخار  ت المعخار هذا الفر  يب اسةةةةعت(α≤ 0.05)االاعسان دي الخنود مال الدراسةةةةة اند ماةةةةعوى داللة  

لخ ةةةاتةةةا  االاعسةةةان دي    2Chمر خ كةةةا    للعةةةأنةةةد م  االمعت  بلن اج ةةةة  كر اووظفلن االعستع اواةةةةةةةةةةةةةا لكلن 

ماةةةةةعوى الدار الذ   سك  أن تاةةةةة ب بف  عاا  يالال الخاا ا  البةةةةةلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة    

 ايوا  ا جدال العاتي الم  عاا  االمعخار:

للتأكد من االختالف بين وجهة نظر املوظفين والعمالء املستهلكين لبطاقات   2Chنتائج اختبار مربع كاي : 01جدول 

في البنوك محل الدراسة ملستوى الدور الذي يمكن أن تسهم به نتائج تحليل البيانات الضخمة في دعم اتخاذ   االئتمان

 القرارات التمويلية

  االئتمان عمالء بطاقات  املوظفين البعد
2Ch 

 

الةةةةذ   سك  أن  Sigمستوى الداللة  ةةةةةةةةةةةةعوى الةةةةدار  ماة

تاةةةةةةةةةةةةة ب بةف  عةاا  يالاةل الخاةا ةا   

البةلسة دي داب ايتاا الارارا   

 العسويلاة  

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 007ت0 783ت46 8723ت0 864ت4 6647ت0 682ت4

 عبة  م  ا جدال الاةابق اجود امعت  دي ماةعوى الدار الذ   سك  أن تاة ب بف  عاا  يالال الخاا ا  البةلسة  

لخ ةةةاتةةةا  االاعسةةةان دي الخنود ماةةةل   دي داب ايتةةةاا الارارا  العسويلاةةةة اج ةةةة  كر اووظفلن االعستع اواةةةةةةةةةةةةةا لكلن 

الذ   سك  أن تاة ب بف  عاا  يالال الخاا ا   الدراسةة  حاث ايبة  اجود امعت  دال إحصةاااا دي ماةعوى الدار  

املااةةةةةةةةةةةةةو ةة   2Chالبةةةةةةةةةةةةةلسةة دي داب ايتةاا الارارا  العسويلاةة دي الخنود ماةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة  إا بلغةت تاسةة مر خ كةا   

  لذلم  (α≤0.05)( اهو أتل م   007ت0( ايي دالة إحصةةةاااا  ا كرا ال تفا  تاسة ماةةةعوى الداللة اهو )783ت46)

 اخل الفر  اضال اهو: " وجد امعت  اا داللة إحصةةةاااة دي ماةةةعوى الدار الذ   سك  أن تاةةة ب بف  عاا  يالال  

 "ت(α≤ 0.05)الخاا ا  البلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة دي الخنود مال الدراسة اند ماعوى داللة  
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ة  او إجةةابةةا  اانةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اقع املاةةاار اضر عةةة ال  وجةةد فراق اا  داللةةة إحصةةةةةةةةةةةةةةاااةة   الفرض الثوواني:  )3-3-2(

 )العسر اا ج س(تللدراسة افاا وعغلتا  

 اختبار الفرض وفقا ملتغير العمر )3-3-2-1( 

م  أجل فا  الفر  الثاعي بخاا وعغلت العسر  يب حاةةةةاب اوعوسةةةة ا  ا ااةةةةاباة بخاا وعغلت العسر   ب إجراع  

للععر  اقع داللة الفراق بخاا وعغلت العسرت ايوا  ا جدال العاتي   (One Way ANOVE)يالال العخا   اضحاد  

 الم:

 الدراسةاملتوسطات الحسابية لدرجة إجابات عينة : 11جدول 

 على املحاور األربعة للدراسة وفقا ملتغير العمر 
 العمر 

 محاور الدراسة

 الفئة العمرية 

 عاما  20-30

 الفئة العمرية 

 عاما  31-40

 الفئة العمرية 

 عاما  40أكثر من 

 457ت3 496ت3 635ت3 املاور اضال 

 136ت4 656ت3 065ت4 املاور الثاعي 

 791ت3 216ت4 138ت3 املاور الثالث 

 910ت3 087ت4 786ت3 املاور الرا خ 

 عبةةةةةةةةةةة  م  ا جدال الاةةةةةةةةةةةابق اجود فراق بلن اوعوسةةةةةةةةةةة ا  ا ااةةةةةةةةةةةاباة للسااار اضر عة  اوعرفة ما إاا كا ت هذه  

 الفراق اصلت واعوى الداللة اإلحصاااة  يب اسعتدام يالال العخا   اضحاد  نسا موا  دي ا جدال العاتي:

 التباين األحادي لداللة الفرود في درجة إجابات عينة الدراسةنتائج تحليل : 12جدول 

 على املحاور األربعة للدراسة وفقا ملتغير العمر 

 مصدر التباين متغير العمر 
مجموع  

 املربعات

درجة  

 الحرية 

متوسط  

 االنحراف 
 مستوى الداللة "ف" املحسوبة

 املاور اضال 

 470ت0 890 0 127ت0 3 746ت0 بلن املجسواا 

 424ت0 85 826ت41 دامل املجسواا 

  87 572ت42 املجسوع

 املاور الثاعي 

 711ت0 299ت0 794ت1 3 638ت3 بلن املجسواا 

 697ت0 230 011ت43 دامل املجسواا 

  233 649ت46 املجسوع

 املاور الثالث 

 002ت0 586 0 459ت0 3 148ت1 بلن املجسواا 

 631ت0 230 879ت34 دامل املجسواا 

  233 027ت36 املجسوع

 املاور الرا خ 

 440ت0 873 0 285ت0 3 348ت3 بلن املجسواا 

 367ت0 230 597ت29 دامل املجسواا 

  233 945ت32 املجسوع



 م  ا دي داب الارارا  العسويلاة  اإلسعفادةااتع ا اماعوى :الاعود ة الخنود  دي البلسة الخاا ا  يالات  
 

[222] 

( بلن إجابا  اانة  005ت0 عبةةةةة  م  ا جدال الاةةةةةابق أ ف ال  وجد فراق اا  داللة إحصةةةةةاااة اند ماةةةةةعوى داللة )

الةدراسةةةةةةةةةةةةةة افاةا وعغلت العسر ملاةاار الةدراسةةةةةةةةةةةةةة اضال االثةاعي االرا خ أ  أن ب ايفاوا اقع اخةارا  هةذه املاةاار  حاةث  

  (a≤0.05)اقع العواتي  اهةذه الااب أنات م  تاسةة الةداللةة   440ت0   711ت0   470ت0بلغةت تاسةة الةداللةة املااةةةةةةةةةةةةةوب  

( 002ت0يخلن م  ا جدال الاابق أن تاسة الداللة املااوب بل  )لذلم  اخل الفرضاة الصفرية ل ذه املجاال ت نسا  

إلجةةابةةا  اانةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اقع املاور الثةةالةةث للةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة افاةةا وعغلت العسر  اهةةذه أتةةل م  تاسةةة ماةةةةةةةةةةةةةعوى الةةداللةةة 

(a≤0.05)   لةذلةم  رف  الفرضةةةةةةةةةةةةةاةة الصةةةةةةةةةةةةةفريةة للساور الثةالةث يخعةا وعغلت العسرت وعرفةة الفئةة العسريةة اللا يتعل  

( للااام باواار ا  الخعادةت  وا   LSDفت ا إجابا  اانة الدراسة للساور الثالث  سو  عاعتدم امعخار اافاف )

 :LSDا جدال العاتي  عاا  يالال امعخار اافاف  

 للمقارنات البعدية ملتغير العمر على املحور الثالث LSDنتائج اختبار : 13جدول 

 املتوسطات املقارنات  املحور 
  29 - 20من 

 عاما

  40 - 30من 

 عاما
 عاما  40أكثر من 

 املاور الثالث 

  * 6946ت0  6426ت3 ااما 29 - 20الفئة العسرية م  

 * 0265ت1   9510ت3 ااما 40 - 30الفئة العسرية م  

    7246ت3 ااما 40العسرية أنثت م  الفئة 

  عب  م  ا جدال الاابق اآلتي:  

إلجابا  اانة الدراسةةةةةة اقع املاور الثالث )الدار الذ   سك  أن تاةةةةة ب بف  اجود فراق اا  داللة إحصةةةةةاااة   −

ااما( االفئة   40 – 30بلن الفئة العسرية )م     يالات  الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة(

 ااما(ت 29 -20ااما( لصا   الفئة العسرية )م    29 -20العسرية )م  

إلجابا  اانة الدراسةةةةةة اقع املاور الثالث )الدار الذ   سك  أن تاةةةةة ب بف  اجود فراق اا  داللة إحصةةةةةاااة   −

اةامةا( االفئةة    40بلن الفئةة العسريةة )أنثت م   ة(  يالات  الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة دي داب ايتةاا الارارا  العسويلاة 

ااما(  ايرجخ هذه النعاا  لللاتة العالاة دي    40 – 30ااما( لصةةةةةةةا   الفئة العسرية )م     40 –30العسرية )م  

مجال العاناة دي هذه الفئة العسرية  احرصةة ب اقع االبتع اقع الع خااا  االعكنولوجاا ا اد ثة م  أج ةة  

 نا  امدما تا رمجاا  ااخ 

 الفرض الثاني وفقا ملتغير الجنس اختبار  )3-3-2-2(

م  أجل فا  الفر  الثاعي بخاا وعغلت ا ج س  يب حاةةةةةةةةةةةةةاب اوعوسةةةةةةةةةةةةة ا  ا ااةةةةةةةةةةةةةاباة بخاا وعغلت ا ج س   ب 

اضحةةةةاد    العخةةةةا    للععر  اقع داللةةةةة الفراق بخاةةةةا وعغلت ا ج ست ايواةةةةةةةةةةةةة     (One Way ANOVE)إجراع يالاةةةةل 

 ا جدال العاتي الم:
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 على املحاور األربعة للدراسة وفقا ملتغير الجنس الدراسةاملتوسطات الحسابية لدرجة إجابات عينة : 14جدول 

 ا ج س                       

 مااار الدراسة   

 اإل اث  الذكور 

 953ت3 513ت3 املاور اضال 

 809ت3 009ت4 املاور الثاعي 

 653ت3 190ت3 املاور الثالث 

 701ت3 845ت3 املاور الرا خ 

فراق بلن اوعوسةةةةةةةةةةة ا  ا ااةةةةةةةةةةةاباة للسااار اضر عة  اوعرفة ما إاا كا ت هذه   عبةةةةةةةةةةة  م  ا جدال الاةةةةةةةةةةةابق اجود 

 الفراق اصلت واعوى الداللة اإلحصاااة  يب اسعتدام يالال العخا   اضحاد  نسا موا  دي ا جدال العاتي:

 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفرود في درجة إجابات عينة الدراسة: 15جدول 

 املحاور األربعة للدراسة وفقا ملتغير الجنسعلى 

 درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين متغير الجنس 
متوسط  

 املربعات

"ف"  

 املحسوبة 

مستوى 

 الداللة

 املاور اضال 

 571ت0 688ت0 285ت0 2 065ت4 بلن املجسواا 

 432ت0 85 429ت36 دامل املجسواا 

  87 494ت40 املجسوع

 املاور الثاعي 

 450ت0 873ت0 361 0 2 764ت0 بلن املجسواا 

 315ت0 85 237ت39 دامل املجسواا 

  87 001ت40 املجسوع

 املاور الثالث 

 309ت0 759 0 357ت0 2 865ت0 بلن املجسواا 

 023ت1 85 292ت38 دامل املجسواا 

  87 175ت39 املجسوع

 املاور الرا خ 

 634ت0 548ت1 426ت0 2 085ت1 املجسواا بلن 

 631ت0 85 635ت41 دامل املجسواا 

  87 720ت42 املجسوع

( بلن إجابا  اانة  005ت0 عبةةةةة  م  ا جدال الاةةةةةابق أ ف ال  وجد فراق اا  داللة إحصةةةةةاااة اند ماةةةةةعوى داللة )

إجابا  اانة الدراسةةةةةةةةةة معوافاة اقع اخارا   الدراسةةةةةةةةةة افاا وعغلت ا ج س ملااار الدراسةةةةةةةةةة اضر عة  حاث كا ت كل  

هةةذه املاةةاارت اتعود هةةذه النعةةاا  إلبتع جساخ أفراد اانةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة اقع كةةل مةةا هو جةةد ةةد دي ي خااةةا  امعةةا جةةة 

 ايالال ايتةي  الخاا ا  اكل ما   رأ الت ا م  ي ورا ت
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 االستنتاجات والتوصيات  (4)

 االستنتاجات ) 4-1(

الدراسةةةةةةا  العر اة اللا يناال الخاا ا  البةةةةةةلسة ايالال ا امعا جا ا ااسةةةةةةعتدام ا دي داب   وجد ادد تلال م    -

صةةةةةةةةةةةةةنخ الارار دي مجةةةاال  ماةةةدادة  مثةةةل مجةةةال ا جةةةامعةةةا   اوكعخةةةا   ت ةةةاع اضاسةةةال بصةةةةةةةةةةةةةفةةةة اةةةامةةةةت ال  وجةةةد  

 دراسا  ار اة يناالت أهساة الخاا ا  البلسة دي داب صنخ الارار دي اويساا  اوصرفاةت

د العد د م  الدراسةةا  اضجن اة اللا يناالت الخاا ا  البةةلسة اأهساا ا دي داب صةةنخ الارار دي ميسةةاةةا   وج -

امنكسا  اضاسال امللعلفة  حاث يناالت مف وم الخاا ا  البةةةةةةةةةةةةةلسة اأهساا ا امصةةةةةةةةةةةةةااصةةةةةةةةةةةةة ا االعاد ا  اللا  

 يواجف اويساا  دي اسعتدام ايالال الخاا ا  البلسةت

ن اة دراسةةا  حالة السةةعتدام يالات  الخاا ا  البةةلسة لداب صةةنخ الارار دي العد د  ييةةسنت الدراسةةا  اضج -

م  املجاال   مثل الخنود  اةةةةةةةركا  ا لدما  اللوج اةةةةةةةعاة  ااويسةةةةةةةاةةةةةةةا  ال ةةةةةةةافاة  اا جامعا   ااةةةةةةةركا  

 العأملن  ايجارة العجةاة  امواتخ العواصل االجعسايي  االا اع الصهي  االا اع الفندقيت

اانةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة م  الخنود الاةةةةةةةةةةةةةعود ةةة ماةةل الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة اقع يوافر ب اةةة ياعاةةة معنةةاملةةة لعاناةةا     موافاةةة كةةل  -

 اوعلوما  اااليصاال   اتاادة باا ا  معناملة تدسل جساخ اإلدارا ت 

ادم يوافر الاتام  اوعتصةةةةةةصةةةةةةة وعا جة ايالال الخاا ا  البةةةةةةلسة دي الخنود الاةةةةةةعود ة مال الدراسةةةةةةة  مثل   -

بر ةةةةةام   Hadoop/ MapReduceبر ةةةةةام        Apache Hive   بر ةةةةةام   HPCC   بر ةةةةةام   Microsoft HDInsight   

 ت  MongoDBبر ام   

ادم يوافر ماتا  لعالال الخاا ا  البةةةةةةةةةةلسة باسةةةةةةةةةةعتدام الاتام  اوذكورة سةةةةةةةةةةاباا دي الخنود الاةةةةةةةةةةعود ة مال   -

 الدراسةت

 ب بف يالات  الخاا ا  البةةةلسة دي  اافات الخنود مال الدراسةةةة  دةةةدة اقع اخارا  الدار الذ   سك  أن تاةةة  -

ياةةةةد ب مثةةةةل  الارارا  العسويلاةةةةة   ايتةةةةاا  ف ب أاسق للعستع مل ة داب  العالاةةةةل  يعيةةةةةةةةةةةةةس   عةةةةاا    ينةةةةافاةةةةةةةةةةةةةاةةةةة  

 امع لخات ب  اتعةية نفاعة ارا  ب اتا  االاعسان  اياااب ا جدارة االاعسا اة للعستعت

العاد ا  اللا ياول دان اسعتدام يالات  الخاا ا   أجابت الخنود مال الدراسة باووافاة اقع اجود  ع    -

اجود ا لاتا  االكفاعا  او لو ة   البةةةةةةةةلسة دي ايتاا الارارا  العسويلاة دي الخنود مال الدراسةةةةةةةةة  مثل ادم

 الخیا ا  املجسعة  امجب الخاا ا  اور ا د بصفة ماعسرةت جودة لعالیل الخاا ا  البلسة  اادم ضسان

الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة  دةةةةةةةةةةةةةةدة اقع اوارتحةةا  اواةةدمةةة للعغلةةب اقع العاةةد ةةا  اللا يواجةةف الخنود دي    موافاةةة الخنود ماةةل  -

 اسعتدام يالات  الخاا ا  البلسة دي داب صنخ الارارا   ا صفة ماصة الارارا  العسويلاةت

دي  الخنود الاةةةةةةعود ة اواةةةةةةعجاخة مال الدراسةةةةةةة اجود امعت  دال إحصةةةةةةاااا بلن اج ة  كر اووظفلن ااستع   -

اةةةةةةةةةعوى الدار الذ   سك  أن تاةةةةةةةةة ب بف  عاا  يالال الخاا ا  البةةةةةةةةةلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة  إا  م

 ( ايي دالة إحصاااات46ت783املااو ة ) 2Chبلغت تاسة مر خ كا   
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السةةةةةةعجابا  الخنود اانة الدراسةةةةةةة اقع املاور الثالث )الدار الذ   سك  أن  اجود فراق اا  داللة إحصةةةةةةاااة  -

ااما(   29 – 20بلن الفئة العسرية )م     بف يالات  الخاا ا  البةةةةةلسة دي داب ايتاا الارارا  العسويلاة(تاةةةةة ب 

 ااما(ت 40-30ااما( لصا   الفئة العسرية )م   40-30االفئة العسرية )م   

السةةعجابا  اانة الدراسةةة اقع املاور الثالث )الدار الذ   سك  أن تاةة ب بف  اجود فراق اا  داللة إحصةةاااة   -

اةةامةةا(االفئةةة    29–20بلن الفئةةة العسريةةة )م   يالات  الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة دي داب ايتةةاا الارارا  العسويلاةةة(  

 ااما(ت 40ااما( لصا   الفئة العسرية )أنثت م    40العسرية )أنثت م  

( بلن اسةةةةةةةةةةةعجابا  اانة الدراسةةةةةةةةةةةة افاا وعغلت  005ت0داللة إحصةةةةةةةةةةةاااة اند ماةةةةةةةةةةةعوى داللة )ال  وجد فراق اا   -

 تا ج س  جساخ مااار الدراسة  حاث كا ت كل إجابا  اانة الدراسة معوافاة اقع فارا  هذه املااار 

 التوصيات ) 4-2(

 يالال ا اقع االعسل  البةةةلسة   للخاا ا  الر ا د اواةةةعسر ماةةةعوى الخنم السةةةعاعاب اقع م ة إسةةةرتاياجاة إاداد -

 .الارارا  معتذ  دي داب اماا دة ااالسعفادة م  ا

ضةةةةةةةةةةرارة ااد الدارا  العدري اة اارل العسل للعامللن دي الخنود لعدريع ب اقع اسةةةةةةةةةةعتدام الاتام  اوعتصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةة   -

 اجاة ااوالاة ااإلداريةتلعالال الخاا ا  البلسة ااسعترا  النعاا  او لو ة لداب ايتاا الارارا  اإلسرتاي 

 ضرارة اسعا اب ايوظا  ا لاتاع ااوعتصصلن دي مجال يالال امعا جة الخاا ا  البلسةت -

ضةةةةةةةةةةةةةرارة يكثا  ا ج ود اضكاد ساةة االخاثاةة دي مجةال الخاةا ا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة االب يالاةل الخاةا ا   اااةد النةداا    -

 اة اا لاصةتااوييسرا  حول أهساا ب مللعل  الا ااا  ااويساا  ا انوم
 

 املراجع 

:
ً
 العربيةباللغة املراجع   أوال

  مجلووة مكتبووة امللووا فهوود الوطنيووة   ياويةةل الخاةةا ةةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةةة إتع تاسةةة ميةةةةةةةةةةةةةةافةةة  ت(2017اضكلبا  اقي ب  ا ةةب )

 ت)2(  23الريا   

ياااساةة لنكةام  الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة اايتةاا الارار دي جةامعةة اولةم سةةةةةةةةةةةةةعود: دراسةةةةةةةةةةةةةة    ت(2018اضكلبا  اقي ب  ا ةب )

  جسعاة اوكعخا  اوعتصصة فرع ا للا  العر ي   مجلة دراسات املعلومات والتكنولوجيا     (2018)اياان

 ت 2-12   2

   البيانات الضخمة ومجاالت تطبيقها ت(2018اورحبا  مالد )  ؛الخار  اد ان مص في

https://www.awforum.org/index.php/en/component/k2/item/190-%D8%A7%D9%84% D8%A8 

%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6% D8%AE%D9% 85 

%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8% B 

7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7 يب االسععرا  دي 2019/12/25م                       ت   
 

https://www.awforum.org/index.php/en/component/k2/item/190-%D8%A7%D9%84%25%20D8%A8%20%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%25%20D8%AE%D9%25%2085%20%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%25%20B%207%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7
https://www.awforum.org/index.php/en/component/k2/item/190-%D8%A7%D9%84%25%20D8%A8%20%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%25%20D8%AE%D9%25%2085%20%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%25%20B%207%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7
https://www.awforum.org/index.php/en/component/k2/item/190-%D8%A7%D9%84%25%20D8%A8%20%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%25%20D8%AE%D9%25%2085%20%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%25%20B%207%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7
https://www.awforum.org/index.php/en/component/k2/item/190-%D8%A7%D9%84%25%20D8%A8%20%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%25%20D8%AE%D9%25%2085%20%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%25%20B%207%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7
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 مدى اسةةةةةةةةةةةعتدام ال اةةةةةةةةةةةب اوالاة دي ايتاا الارارا  العسويلاة دي اوصةةةةةةةةةةةار  ت(2012ا جعافرة  أحسد  اسةةةةةةةةةةةلن حسد )

رسووووووووووالة ماجسووووووووووتير غير   اإلسةةةةةةةةةةةتماة العاملة دي اضردن: دراسةةةةةةةةةةةة يالالاة دي اوصةةةةةةةةةةةار  اإلسةةةةةةةةةةةتماة دي اضرد اة  

   جامعة الدرق اضاس   اضردنتمنشورة

بلن   اإلداريةةة اوعلومةةا  لنكب الوسةةةةةةةةةةةةةا  الةةدار  االمعخةةار اوارتي اوفةةاهاما اإلبةةار  ت(2018ا لثلت    ةيةةد اآمران )

كواوخور   ،  (IJMHS)، املجلوة الدوليوة لادارة والعلوم اإلنسووووووووووووانيوة الارار ايتةاا ااامل  البةةةةةةةةةةةةةلسةة اامقي الخاةا ا 

 .45-39  )2)2مالل  ا   

يالالاة   دار ينااب الخاا ا  دي ميادة أداع اونكسة: دراسة ت(2007أحسد  دالاا اخد ا االن )؛الدار   منريا م لم

 ت62-40   (43(3  جامعة  غداد   اإلدارةمجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، كلية   دي اوصر  الصنايي  

الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة ادارهةا دي داب ايتةاا الارار االعت ا    ت(2018ارابةف  ب  سةةةةةةةةةةةةةعاةد )؛الاةةةةةةةةةةةةةاوي  جسةال ب  م ر

  /املتخصووص  املكتبات لجمعية والعشوورون الرا ع السوونوي  واملعرض امل تمر االسةةةرتايايي: دراسةةةة اصةةةفاة  

 8 – 6 ماةةةةةةةةةةةا " اوعردي العنامل   او ال ريق: اسةةةةةةةةةةةعثسارها اأفاق البةةةةةةةةةةةلسة الخاا ا "العر ي   ا للا  فرع

 مت  2018 مارس  

اوعلوما      ايتاا الارارا  ادار يكنولوجاا ت(2018الغالبا  باهر مااة  منصةور )؛العامر   صةا   م دى مااة 

https://sst5.com/Article/2001/24/AA- مت12/1/2020  يب االسععرا  دي 

 الخاا ا  البلسة اأ رها دي ياااق رؤية اوسلكة(، 2018ماسد  اخدالرحس  حا  )؛  الغخلتى  ماسد أحسد

   (4)9  مجلة اإلسوووووووتراتيجية والتنمية، جامعة مسوووووووتغانم، الجزائر، : دراسةةةةةةةةة ي خاااة   2030العر اة الاةةةةةةةةعود ة  

 ت32-51

   املجلةةة اوصةةةةةةةةةةةةةريةةة للسعلومةةا والتنمويوة التخطيطيوة تحليالتهوا و البيوانوات ثورة  .(2016ال ةةاد   ماسةةد ماسةةد )

 ت50-33   17ايكنولوجاا ا ااسخا   الااهرة   "نسخاو ت"  ا جسعاة اوصرية لنكب اوعلوما   

ماجسووووتير  رسووووالة  العالال اواتي اداره دي يراةةةةاد منن العسويل اوصةةةةردي   ت(2018بابكر  أمانة ماسود تاةةةةب الاةةةةاد )

   كلاة الدراسا  العلاا  جامعة الناللن  ا لربوم  الاودانتغير منشورة

ااإلدارية دي   دي يراةةةةاد ايتاا الارارا  اوالاةBig Data الخاا ا  البةةةةلسةدار يالال   ت(2017راةةةةوان  اخدالرحس  )

  مجلة الدراسةةةةةةةةا  االتعصةةةةةةةةاد ة ااوالاة  كلاة العلوم االتعصةةةةةةةةاد ة  ا جامعا  الفلاةةةةةةةة ا اة: دراسةةةةةةةةة مادا اة

 ت41-22  )1)11االعجارية االوم الع الت  ا جةاار   

 تمصر اإلسكندرية   ا جامعیة   الدار مخاطره،  وقیاس املصرفي االئتمان تكلفة  ت(2005)منال م یب  

 مجلة الحكمة للدراسوووووووات اإلعالمية واالتصوووووووالية،    الخاا ا  البةةةةةةةلسة ا صةةةةةةةنااة اوعلوما  ت(2016با س  مريب )

 ت80-56  )4)6دار ننوم ا اكسة  ا جةاار   

:  تابوس جامعة الاةةةةةةةةةةةةةل ان مكعخا  دي البةةةةةةةةةةةةةلسة الخاا ا  ت(2018ال نا ي  اخدا سةةةةةةةةةةةةةالب )؛اخدا  مالد اعاق

اقية لتكنولوجيا    ا لدما     يااةةةةةةةةلن ااتع ا اأ ر دار اودراع نسعغلت اسةةةةةةةةا  لتسةةةةةةةةعفادة م  ا دي املجلة العر

 ت 52-23(   1) 9  العراق   املعلومات

https://sst5.com/Article/2001/24/AA-


 2021 إبريل –الثالثالعدد  –( 58مجلة جامعة اإلسكندرية للعلوم اإلدارية© املجلد )

 

[227] 

  الودراسوووووووووووووات مجلوة     الخاةا ةا  البةةةةةةةةةةةةةلسةة اأ رهةا دي اسلاةة ايتةاا الارار  ت(2018العواد   سةةةةةةةةةةةةةةااةد )؛  تةايةةةةةةةةةةةةةصا  مةالةد

 ت165-150  )2)14  كلاة العلوم االتعصاد ة االعجارية االوم الع الت  ا جةاار   االقتصادية واملالية

 ميساة:  االتعصاد ة دراسة ا االة الارار باويساة داب دي اوعرفة إدارة دار  ت(2016كو ر )     اجي؛  ماةع  إ سان

  جامعة العر ي الع يةةةةةةةصا  كلاة العلوم  ماجسووووووتير غير منشووووووورةرسووووووالة    ي اةةةةةةةة   للدةةةةةةةرق  الغام ا الك ر اع يوميخ

 االتعصاد ة  ا جةاارت  

مجلة   دار الخاا ا  البةةةةلسة دي داب العنساة اواةةةةعدامة بالدال العر اة   ت(2019اةةةة الة  مادم )؛  ماناعي  صةةةةات نة
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Big Data Analysis in Saudi Banks: Their Reality and Level of Benefit 

in Supporting Financing Decisions 

 

Dr. Enas Ibrahim Elshity 

 

Abstract 

The aim of this study is to identify the reality of the use of big data analysis in Saudi banks, and the 

role that they contribute in supporting financing decision-making. The study population consisted 

of a number of Saudi banks, who were chosen as purposeful sample. The study reached several 

results, the most important of which are: The approval of each study sample from Saudi banks on 

the availability of an integrated infrastructure for information and communication technologies, and 

an integrated database that includes all departments, Lack of specialized programs for processing 

and analyzing big data in the banks (such as Hadoop / MapReduce, Apache Hive, HPCC), The lack 

of expertise to analyze big data using the aforementioned programs in all the banks under study, The 

study sample strongly agreed with the phrases of the role that big data analysis can play in supporting 

financing decisions, There is a statistically significant difference in the level of the role that the 

results of the analysis of big data can play in supporting the financing decision-making in the banks 

under study. 
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