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 ممخص البحث
ىدؼ البحث إلى بياف ماىية البيانات الضػممة االواادػد ال ػى يمأػف حف  ح  يػا المنظمػات مػف 

هػػػػارب البيانػػػػات الضػػػػممة اػػػػل مءػػػػاؿ ا  مػػػػاؿ    مػػػػا  اسػػػػ همارىا بالاػػػػأؿ النػػػػحي   ا نػػػػااؿ 
البيانػػات ادارىػػـ اػػل ال وامػػؿ مػػ  البيانػػات الضػػممة  ال أامػػؿ بػػيف مبػػرات المحاسػػ  ا دار  
ا اِلـ البيانات احهر ذلؾ ال  رايد ال رار ا دار . ا ـ المراج مف ذلؾ بهالهػة اػراض   نػااؿ 

 مننػػػات المنظمػػػة لالسػػػ فادب مػػػف  الفػػػرض ا اؿ الوالبػػػة بػػػيف  أػػػايف اريػػػؽ  مػػػؿ مػػػف أػػػؿ
البيانػػات الضػػممة ا راػػيد ال ػػرار ا دار   ا نػػااؿ الفػػرض الهػػانى الوالبػػة بػػيف ا سػػ وانة بوػػاِلـ 
بيانػػػات أ ادػػػد لفريػػػؽ الومػػػؿ الػػػذ  يءمػػػ  أػػػؿ ال مننػػػات لالسػػػ فادب مػػػف البيانػػػات الضػػػممة 

بػػيف المحاسػػ  ا دار   ا راػػيد ال ػػرار ا دار    ا نػػااؿ الفػػرض الهالػػث الوالبػػة بػػيف ال أامػػؿ
 ا الـ البيانات لالس فادب مف البيانات الضممة ا رايد ال رار ا دار .

امػػف مػػالؿ الدراسػػة الميدانيػػة ال ػػى بػػاـ بيػػا الباحػػث  انػػؿ إلػػى حف أػػؿ المػػدامؿ ال ػػى  نااليػػا 
البحػػث لالسػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة اال ػػى  مه يػػا اػػراض البحػػث  أ يػػا  سػػا د اػػل  راػػيد 

ر ا دار   ا ند الم ارنة بيف المدامؿ الهالهة ل حديد مػد  حاضػ ية أػؿ منيػا اءػد الباحػث ال را
حف المػػدمؿ ا اؿ حاضػػؿ مػػف المػػدم يف الهػػانى االهالػػث  االمػػدمؿ الهالػػث حاضػػؿ مػػف المػػدمؿ 
الهػػػانى  ابػػػد حرءػػػ  الباحػػػث ذلػػػؾ لم ػػػدار ال اااػػػؽ الػػػذ  يمأػػػف حف يحػػػدث بػػػيف ح ضػػػا  الفريػػػؽ 

أػػؿ  مننػػات المنظمػػة  اال اااػػؽ الػػذ  يمأػػف حف يحػػدث بػػيف المحاسػػ  الااحػػد الػػذ  يءمػػ  
 ا دار  ا اِلـ البيانات.
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Abstract 
The aim of the research is to identify what is the big data and the 

returns that can be achieved to the organizations by invest properly, 

and address the big data revolution in business, data scientists and 

their role in dealing with big data, the integration of the experience of 

the managerial accountant and the data scientists  and the impact of 

rationalizing the administrative decision. Three hypotheses were dev-

eloped. The first hypothesis dealt with the relationship between the 

composition of a working group from all disciplines of the orga-

nization to benefit from the big data and rationalize the administrative 

decision. The second hypothesis dealt with the relationship between 

the use of a data scientists as the leader of a team that combines all 

disciplines to benefit from big data and rationalize the administrative 

decision. In addition, The third hypothesis dealt with the relation 

between the integration between the managerial accountant and the 

data scientist to benefit from the big data and rationalize the adm-

inistrative decision  In the field study conducted by the researcher, he 

concluded that all the  approaches to the study to benefit from the big 

data represented by the research hypotheses all help in ratio-nalizing 

the administrative decision. When comparing the three approaches to 

determine the priority of each, the researcher found that the first 

entrance is better than the two inputs And the third approach is better 

than the second. The researcher attributed this to the amount of 

Compatibility that can occur between the members of the team that 

combines all the disciplines of the organization and the compatibility 

that can occur between the managerial accountant and the data sci-

entist. 
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 مقدمة  -1
"  مهؿ ماأ ة أبيرب لػد  الوديػد مػف المنظمػات بسػب  "Big Dataحنبحت البيانات الضممة 

زيػػادب نماىػػا ا ضػػمميا ااح ياءيػػا إلػػى مسػػاحات  مػػزيف ىاد ػػة ابػػراما مانػػة ل  وامػػؿ مويػػا  
ممػػا حد  إلػػى  ػػدـ ال ػػدرب   ػػى السػػيطرب   ييػػا اا سػػ فادب منيػػا بالاػػأؿ ا مهػػؿ اػػل أهيػػر مػػف 

طا  ا اظيػػؼ الأفػػا ات ال ػػادرب   ػػى ا حػػااؿ  اذلػػؾ مػػا داػػ  الوديػػد مػػف المنظمػػات إلػػى اسػػ  
ال وامؿ م  ىذه البيانات بالاأؿ الذ  يح ؽ حاضػؿ منفوػة ممأنػة منيػا  اىػـ مػا يط ػؽ   ػييـ 

االػػذيف ليػػـ بػػاع طايػػؿ اػػػل  "Data Scientists"م مننػػى البيانػػات حا   مػػا  البيانػػات 
اػػػل  راػػػيد  ح يػػػؿ اموالءػػػة ىػػػذا الأػػػـ اليادػػػؿ مػػػف البيانػػػات ل انػػػاؿ إلػػػى مو امػػػات  سػػػا د 

 ال رارات ا دارية ل منظمات.

لذلؾ اإف الدار ا ساسى الػذ  ي ػـا بػو   مػا  البيانػات ىػا د ػـ م مػذ  ال ػرارات مانػة اػل 
حالة ال رارات غير المييأ ة  ايػ ـ ذلػؾ مػف مػالؿ ءمػ  البيانػات انػياغ يا اػل حاػأاؿ مر بػة 

ات هػـ  ػرض ىػذه ا سػػ نباطات يمأػف   بويػا ابال ػالى ايػـ ا اسػ نباط مػا  ػػاحى بػو ىػذه البيانػ
 اا س ن اءات   ى المدرا  لمسا د يـ ال ا ماذ ال رارات ا دارية. 

الذلؾ اإف   ما  البيانػات  بػد احف يأػاف لػدييـ درايػة أاايػة اػل مءػاؿ  ح يػؿ البيانػات ا  ػـا 
مػػػف الحاسػػ  اال طبي ػػات االنمػػاذج االنظريػػات اال ػػى  أفػػؿ ليػػـ ال وامػػؿ مػػ  الأميػػات الياد ػػة 

البيانػػات غيػػر المييأ ػػة  امػػف الءػػدير بالػػذأر حف  ػػاِلـ البيانػػات احػػده بمػػا لديػػو مػػف بػػدرب   ػػى 
ءمػػ  ا نػػنيؼ ا ح يػػؿ البيانػػات لػػف يسػػ طي  احػػده الانػػاؿ  سػػ ن اءات ااسػػ نباطات  ػػد ـ 
ال ػػػرار ا دار  داف ايػػػـ لطبيوػػػة الناػػػاط ا اءيا ػػػو ااسػػػ را يءيا و  اىػػػذا ىػػػا دار المحاسػػػ  

  يءػ  حف يأػاف بمهابػة ح  ػة الانػؿ بػيف ا دارب ااسػ را يءيا يا ا اءيا يػا ا ػالـ ا دار  الذ
البيانػػات بمػػا لديػػو مػػف بػػدرب  اليػػة   ػػى ال وامػػؿ مػػ  الأػػـ اليادػػؿ مػػف البيانػػات  ابمونػػى  مػػر 
يمأف ال اؿ حف ال وامؿ ا مهؿ م  أـ البيانات الضػممة  بػد احف يسػ ند إلػى محػاريف  محػار 

انات امحار  اءيييػا نحػا ان ػاج المو امػات ال ػى  راػد ال ػرار ا دار   اػنفس ال وامؿ م  البي
الأػػـ مػػػف البيانػػػات يمأػػػف  نػػػنيفو ا ح ي ػػػو بطري ػػة  مػػػدـ غػػػرض مػػػا ايمأػػػف  نػػػنيفو ا ح ي ػػػو 

 بطري ة  مدـ غرض  مر اىأذا ....
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وػالـ لذلؾ اإف ىذا البحث ييػدؼ إلػى ال ػا  الضػا    ػى هػارب البيانػات الضػممة ال ػى  ء ػاح ال
ال ىذه ا ياـ  ا  ما  البيانات ادارىـ اػل ال وامػؿ مػ  ىػذا الأػـ اليادػؿ مػف البيانػات  احميػرا  
بياف أيؼ حف ال أامؿ بػيف  ػالـ البيانػات االمحاسػ  ا دار  يمأػف حف يزيػد مػف أفػا ب  اػ يؿ 

 البيانات الضممة ايساىـ ال  رايد ال رار ا دار .

 اإلطار النظرى لمبحث 
وػػػد ت اسػػػ مداـ اسػػػادؿ ال اانػػػؿ ا ء مػػػا ى االياا ػػػؼ الذأيػػػة احءيػػػزب الحاسػػػ  مػػػ   زايػػػد م

الامنية االمحمالة مف ببؿ ا اماص االمنظمات ال ءمي  حنحػا  الوػالـ   ا ػد زادت أميػة 
البيانػػات الم احػػة لالسػػ مداـ مػػف ببػػؿ ىػػذه المنظمػػات  ا  ػػى الػػرغـ مػػف المنػػاا  الياد ػػة ال ػػى 

البيانػػػات ردار  ىػػػذه المنظمػػػات إ  حف اءادىػػػا بيػػػذا الاػػػأؿ يمأػػػف  ح ي يػػػا مػػػف مػػػالؿ ىػػػذه 
الضمـ بد حناأ  حديات أبيرب ليذه المنظمات  مه ػت اػل نػوابة ادار يػا ااسػ همارىا بالطري ػة 

 مشككمة ذك ا البحكثال ى  ءوؿ مف ىذه البيانات الضممة بيمة مضااة  لذلؾ يمأف ال اؿ حف 
 س فادب المه ى مف أـ البيانات الضػممة الم احػة   مهؿ ال  دـ بدرب المنظمات   ى  ح يؽ ا
 ل رايد ال رار ا دار  ا ح يؽ مزايا  نااسية.

إلػػػى بيػػاف ماىيػػة البيانػػػات الضػػممة االواادػػػد ال ػػى يمأػػػف حف  ذككدا البحكككثاليػػذا السػػب  ا ػػػد 
 ح  يا المنظمات مف اس همارىا بالاأؿ النحي   ابياف ما ىا الم نػاد بو ػـ البيانػات ا ػاِلـ 

منادى( البيانات ادارب ال ال وامؿ م  البيانات الضػممة  اأػذلؾ بيػاف أيػؼ يمأػف  ح يػؽ )ح
حبنػػى اسػػ فادب ممأنػػة مػػف هػػارب البيانػػات الضػػممة ل منظمػػات مػػف مػػالؿ ال أامػػؿ بػػيف مبػػػرب 
المحاسػػ  ا دار  اػػل مءػػاؿ ا  مػػاؿ امبػػرب  ػػاِلـ البيانػػات اػػل مءػػاؿ ال وامػػؿ مػػ  البيانػػات 

ي ر ػ    ػى ذلػؾ مػف  راػيد ال ػرارات ا داريػة ل منظمػات  االمحاسػ   الضممة  اما يمأػف حف
ا دار  بمػػا لديػػو مػػف مبػػرات اػػل مءػػاؿ  مػػؿ المنظمػػة يمأػػف حف ي وػػ  دار الماءػػو االمراػػد 
لوػػاِلـ البيانػػات  نػػد بيامػػو ب ح يػػؿ البيانػػات الضػػممة لينػػؿ مػػف مػػالؿ ىػػذا ال ح يػػؿ  اضػػؿ 

 الن ادا ال ى  مدـ منال  المنظمة.

  ػػى الءانػػ  ا أػػاديمى ا  مهػػؿ اػػل إهػػرا  الءانػػ  الموراػػى اػػل مءػػاؿ  أذميككة البحككث ػػف حمػػا 
المحاسبة ا دارية بأف ال أامؿ بيف مبرب المحاسػ  ا دار  اػل مءػاؿ ا  مػاؿ امبػرب ال وامػؿ 
مػػ  البيانػػات الضػػممة مػػف ببػػػؿ  ػػاِلـ البيانػػات يمأػػف حف يسػػػاىـ اػػل  راػػيد ال ػػرارات ا داريػػػة 
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 ف حىمية البحث   ى الءانل الوم ى ا  مهؿ ال زيػادب اواليػة ممرءػات نظػاـ ل منظمات  حما 
المحاسػبة ا داريػة م مه ػة اػل  راػيد ال ػرارات ا داريػػة مػف مػالؿ ا سػ فادب مػف مبػرات   مػػا  

 البيانات االم و  ة بأيفية ال وامؿ م  البيانات الضممة.

بحػػث إلػػى  ػػدب ن ػػاط  هػػارب البيانػػات اانطالبػػا  مػػف ماػػأ ة البحػػث االيػػدؼ منػػو يمأػػف   سػػيـ ال
الضػػػممة اػػػل مءػػػاؿ ا  مػػػاؿ    مػػػا  البيانػػػات ادارىػػػـ اػػػل ال وامػػػؿ مػػػ  البيانػػػات الضػػػممة  

  الدراسػػػػػة ال أامػػػػػؿ بػػػػػيف مبػػػػػرات المحاسػػػػػ  ا دار  ا ػػػػػالـ البيانػػػػػات ا راػػػػػيد ال ػػػػػرار ا دار 
   م مص البحث االن ادا اال انيات  الدراسات المس  ب ية.الميدانية

 ثورة البيانات الضخمة في مجال األعمال  -2
حنبحت مسػألة البيانػات الضػممة مػف ال ضػايا الميمػة االملربػة ال ػى  اػ ؿ اى مػاـ أهيػر مػف 
الباحهيف انناع ال رار ال الابت الراىف  او ى الرغـ مف أبر ال حػديات ال ػى  ااءػو الػراغبيف 

يػػر المسػػ   ة اال ػػى لػػـ يػػ ـ اأ اػػاايا اػػل اسػػ مداميا إ  حنيػػا  ح ػػا    ػػى الأهيػػر مػػف الأنػػاز غ
(  2102بوػػد  ايػػى  م ػػزف الأهيػػر مػػف المنػػاا  االموػػارؼ ال يمػػة المح م ػػة االمفيػػدب )ا أ بػػى  

% بػػيف  ػػامى 2..2امػػا يلأػػد ذلػػؾ انػػاؿ موػػدؿ النمػػا اػػل سػػاؽ  أنالاءيػػا البيانػػات إلػػى 
البيانػػػػػات  م يػػػػار دا ر  اب ػػػػاغ أميػػػػة 20.4ب يمػػػػة اسػػػػ همارية انػػػػ ت إلػػػػػى  2102  2102

زي ػػا بايػػت امػػف الم ابػػ  حف يزيػػد  2.2حأهػػر مػػف  2102الممزنػػة اػػل ءميػػ  حنحػػا  الوػػالـ  ػػاـ 
 ( .2102)ياسؼ   2121ىذا الم دار إلى ممسيف ضوفا  بح اؿ  اـ 

 ( :8118وتتميز البيانات الضخمة بأنها )السالمى، 
   ى ال وامؿ مويا .أبيرب الحءـ   ابال الى  ح اج إلى موالءات احءيزب أبيرب ابادرب  -
م وػػػػػددب ا نػػػػػااع    ػػػػػأ ى اػػػػػل حاػػػػػأاؿ انػػػػػيص م وػػػػػددب امم  فػػػػػة مهػػػػػؿ النػػػػػات االنػػػػػارب  -

   … االنص
مم  فػػة الءػػادب  ا ػػيس أػػؿ المو امػػات الػػااردب إلينػػا يمأػػف ا   مػػاد   ييػػا اا سػػ فادب منيػػا  -

 ا اظيفيا لمدمة ننا ة ال رار.
 ات مػػػف ببػػػؿ ا اػػػراد االومػػػال  سػػػريوة النمػػػا  اذلػػػؾ ن يءػػػة ال فا ػػػؿ الناػػػط مػػػ  الماضػػػا  -

 االمس فيديف  .....
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ذات بيمػػػة أبيػػػرب  لػػػذلؾ اينػػػاؾ حاءػػػة لم مننػػػيف يم  أػػػاف المبػػػرات االميػػػارات الأاايػػػة  -
 . ل  وامؿ مويا بالاأؿ المناس 

ذات بيمػػػة م باينػػػة  نفػػػس البيانػػػات يمأػػػف حف  ونػػػى  ػػػدب حاػػػيا    ػػػى حسػػػ  منظػػػار مػػػف  -
 يح  يا ..

البيانػات ال ػى يمأػف  ح ي يػا باػأؿ مفيػد لالسػ فادب منيػا اا ػا  لػػ داات إف البيانػات الأبيػرب ىػى 
 الم احػػػة  امػػػػا ينػػػػو   م يػػػػة  ح ي يػػػا ىػػػػى  اامػػػػؿ الحءػػػػـ اال و يػػػد ا ػػػػدـ ال ءػػػػانس ا ػػػػأمر
الاناؿ  الأف   ى مف يس مدميا ال مءاؿ ا  ماؿ حف ي ح ى بالػذأا  ال ءػار  اىػا ال ػدرب 

  ب ية ل ومال  ح ى يمأف  اايرىػا  اأػذلؾ المحااظػة   ى حف نس م ص منيا ا ح ياءات المس
 (.Swain, 2016  ى مضماف البيانات ا دـ طمس ىاي يا )

وذناك خمسة عناصر إلستراتيجية التعامل مع البيانات الضخمة والتى تككون بمثابكة خارطكة 
 ( :  8118طريق تضمن االستفادة القصوى منها وذى )جاسم ، 

 النظر  ف البيدة حا المناأ حا الماب .ال وريؼ  ايـ موناىا بنرؼ  -
 ال مزيف  حفظيا ال ىيأ ية  ضمف سيالة الاناؿ إلييا اا احة ماارأ يا اموالء يا. -
ال نػػػنيؼ  بحيػػػث يمأػػػف ا ػػػادب اسػػػ مداميا اماػػػارأ يا مػػػ   ػػػااير  و يمػػػات  سػػػ مداميا  -

 االاناؿ إلييا.
اينػػة ا  ديمػػو باػػأؿ ماحػػد الػػدما اال أامػػؿ  ن ػػؿ اءمػػ  البيانػػات الماءػػادب اػػل حنظمػػة م ب -

 ام سؽ.
 الضبط االسيطرب  مف مالؿ  أسيس اا داد سياسات ا ليات ا س مداـ الفواؿ. -

 

 (2102ا ادب ما ي ـ  ننيؼ البيانات الضممة إلى: )م نانى  
ا باا ػػػػد بيانػػػػات  مييػػػػدا  بيانػػػػات مييأ ػػػػة  اىػػػػى البيانػػػػات المنظمػػػػة اػػػػل نػػػػارب ءػػػػدااؿ ح -

 .ل موالءة
مييأ ػػػة  ا اػػػأؿ النسػػػبة ا أبػػػر مػػػف البيانػػػات اىػػػى ال ػػػى يالػػػدىا ا اػػػماص بيانػػػات غيػػػر  -

 ياميا  مف أ ابات ننية انار اايدياىات ارسادؿ ان رات   ى مااب  ا ن رنت.
بيانات ابو مييأ ة  اىى ناع مف حنااع البيانات المييأ ة إ  حنيا    نمـ اػل ءػدااؿ حا  -

 باا د بيانات.



 …… دارىاإل القرار ترشيد على البيانات وعالِم دارىاإل المحاسب بين التكامل أثر                          يسرى البلتاجى د/

43 
 

البيانػػػات الضػػػممة اال يمػػػة  افػػػى مءػػػاؿ الطػػػ  مػػػهال  يأػػػاف ل بيانػػػات اىنػػػاؾ  البػػػة بايػػػة بػػػيف 
الضػػممة الم احػػة  ػػف مػػرض موػػيف دار أبيػػر اػػل نػػنا ة مو امػػات  ػػف ىػػذا المػػرض  ممػػا 
يسػا د اػػل  أػػايف موراػػة حػػاؿ ح ػػراض ىػذا المػػرض ااسػػ مداـ الميػػارات الطبيػػة ل    ػػ    يػػو 

لموراية ل طبا   ابد سػمى ذلػؾ بالمه ػث ابنا  مبرات ل  وامؿ موو مما يسيـ ال را  ال يمة ا
 (.2102الموراى ال ادـ   ى البيانات )الحسينى  

 
 (1شكل )

 ويوضح مثمث المعرفة القائم عمى البيانات
 (2) ص2102المندر: الحسينى  

 

اىنػػاؾ الوديػػد مػػػف ا مه ػػة   ػػػى امأانيػػة اسػػ مداـ البيانػػػات الأبيػػرب ل حسػػػيف ا دا  اػػل مءػػػاؿ 
االبيانات الأهيرب الم احة  ف الومؿ االوػام يف يمأػف حف  سػ مدـ ردارب  ػ   الومػؿ ا  ماؿ  

بأاضؿ طري ة ممأنة اذلؾ  ف طريؽ   ب  حدا  الوام يف االماارد ل حسيف ا دا   اوػف طريػؽ 
 ػػااير بػػراما موينػػة يمأػػف مػػف مالليػػا م ابوػػة ا دا  ا ح يػػؿ البيانػػات االانػػاؿ لن ػػادا ءيػػدب 

(PR Newswire, 2018.) 

 القيمة

 الخبرة

 المهارة

 المعرفة

 المعلومات 

 البيانات
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حيضا  مف مػالؿ بوػض البػراما المانػة ب ح يػؿ البيانػات الأبيػرب يمأػف  ح يػؿ البيانػات الماليػة 
اغيػػػػر الماليػػػػة ل اػػػػرأات ل انػػػػاؿ ل  ػػػػديرات ا نبػػػػلات يمأػػػػف حف  سػػػػا د ىػػػػذه الاػػػػرأات   ػػػػى 
   مطػػػػػيط مسػػػػػػ  ب يا باػػػػػػأؿ  ػػػػػػاـ االحنػػػػػػاؿ   ػػػػػػى ال مايػػػػػػؿ اادارب مااردىػػػػػػا باػػػػػػأؿ مػػػػػػاص.

(Pivotal Sources, 2017.) 

    امهػػػػاؿ ذلػػػػػؾ اسػػػػ مداـ البيانػػػػػات الأهيػػػػرب ل منظمػػػػػة امانػػػػػة غيػػػػر الماليػػػػػة منيػػػػا لفيػػػػػـ سػػػػػ اؾ 
الومال  اادارب الوالبات مويـ  )مهؿ اػرأة حمػازاف الم مننػة اػل بيػ  الأ ػ ( اال ػى  ومػؿ 
            دادمػػػػػػا    ػػػػػػى  مػػػػػػزيف بيانػػػػػػات  مالديػػػػػػا لفيػػػػػػـ  اءيػػػػػػا يـ ا مطػػػػػػيط طري ػػػػػػة  وام يػػػػػػا مويػػػػػػـ 

(Tang ; Khandkar, 2017.) 

إف إدراج البيانػػات غيػػر ال   يديػػة مػػ  البيانػػات المحاسػػبية الواديػػة سػػيأاف لػػو حأبػػر ا هػػر اػػل 
(  أما حف البيانػات الأبيػرب بمػا Griffin; Wright, 2015مءاؿ ال ياس المحاسبى االمراءوة )
الفػيس  م يػار نػارب   ػى مابػ  241 ػـ  سػءيؿ  2104  نؼ بو مف أبر الحءـ )اػل  ػاـ 

م ياف اضػااة مػالؿ يػـا ااحػد(  ال نػاع الاػديد  يمأػف حف  سػا د  041باؾ(  اسر ة ال  ير )
اػػل  حسػػػيف  ابوػػػات الماازنػػة  إدارب ال ػػػدا ات الن ديػػػة   حديػػػد مػػد   ػػػأهير المػػػلهرات المارءيػػػة 
  ػػى سػػ اؾ الومػػال      يػػؿ ممػػاطر س سػػ ة ال اريػػد   ابػػ  ا  ءاىػػات ا ب نػػادية   م يػػات 

 (.  Boomer,2018ماج اا س حااذ )ا ند

الذلؾ اػإف البيانػات الضػممة اسػيالة الحنػاؿ   ييػا بػد ح ػت موضػ ة المفاضػ ة بػيف حىميػة 
المو امػػػػات الأهيػػػػرب اػػػػل  م يػػػػة ا مػػػػاذ ال ػػػػرار ا أ فػػػػة الحنػػػػاؿ   ييػػػػا اا ػػػػدادىا  االبيانػػػػات 

حأهػػر اب أ فػػة  الضػػممة حنػػبحت  مػػدـ الاػػرأات اػػل امأانيػػة ا سػػ فادب منيػػا ا  ػػديـ مو امػػات
حبػػػػؿ  اذلػػػػؾ باػػػػرط ال ػػػػػدرب   ػػػػى ال وامػػػػؿ مويػػػػا مػػػػػف حيػػػػث ال ءميػػػػ  اال نػػػػنيؼ اال ح يػػػػػؿ  

(...Krahel; Titera, 2015.) 

لػػذلؾ يءػػ  ايػػـ الوالبػػة بػػيف البيانػػات االمو امػػات االموػػارؼ اػػل ظػػؿ بيدػػة المو امػػات الأبيػػرب 
ا طبي يػػا امرا ػػاب  االربميػػة  ايءػػ    ػػى الاػػرأات البحػػث  ػػف نا يػػات ءديػػدب مػػف الموػػارؼ

ا مأانيػػات اال و يػػدات ال ػػى م   يػػا البيانػػات الأبيػػرب اػػل مءػػاؿ المحاسػػبة االمحاسػػبة ا داريػػة 
  ى اءو المناص  ايء    ػى المػديريف حف ي و مػاا أيػؼ ي وػام اف مػ  البيانػات المنظمػة 
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بػػد   يػػرت  اغيػػر المنظمػػة احف ي فيمػػاا حف الوالبػػة بػػيف اسػػ را يءية الاػػرأة انظػػاـ المو امػػات
(Bhimani; Willcocks, 2014.) 

الوػػؿ ذلػػؾ مػػا داػػ  الاػػرأات الم مننػػة اػػل مءػػاؿ البيانػػات إلػػى اضػػ  مارطػػة طريػػؽ اػػل 
مءػػاؿ نػػنا ة البيانػػات الأبيػػرب  ر ػػ    ييػػا ا مػػاذ اءػػرا ات مانػػة ل حسػػيف  م يػػات البحػػث 

مءػاؿ البيانػات  اال طاير مانة ال مءاؿ  أنالاءيا البيانات الأبيػرب اأاػؼ ا ح يػا ت اػل 
ان يءػػة ل  طػػارات الأبيػػرب ال ػػى حػػدهت اػػل مءػػاؿ البيانػػات الضػػممة اان اءيػػا ا ػػد زادت  اادػػد 

(  ازادت حيضػا  موػد ت 2102م يػار دا ر اػل  ػاـ  01ارأات البيانات بنارب أبيرب ءػدا  )
 م يػػػار دا ر اػػػل نيايػػػة  ػػػاـ .2ا سػػػ همار اييػػػا ح ػػػى حنػػػو ي ابػػػ  حف ينػػػؿ ىػػػذا الػػػربـ إلػػػى )

2121( )PR Newswire, 2014.) 

ا  ػػػى الػػػرغـ مػػػف مػػػد  حىميػػػة انفويػػػة البيانػػػات الضػػػممة إ  حف ىنػػػاؾ الوديػػػد مػػػف ال حػػػديات 
 (2102المر بطة بيا اال ى يمأف   سيميا إلى:)اليحيادية  

 حديات البيانات  ا  و ؽ بمنػادص البيانػات نفسػيا مهػؿ الحءػـ  ال نػاع  سػر ة ال  ييػر   -0
 المندابية  مد  ا ىمية.مد  الدبة  

 حػػػػديات الموالءػػػػة  بدايػػػػة مػػػػف مرح ػػػػة ءمػػػػ  البيانػػػػات اح ػػػػى مرح ػػػػة   ػػػػديـ المو امػػػػات  -2
ل مس فيديف امنيا  ال  ػاط البيانػات ا سػءي يا امػا يػر بط بػذلؾ مػف ال ػدرب   ػى  حديػد مػد  

ر حف ىػذه حىمية البيانات امنفو يا ل احػدب  نمذءػة البيانػات ا ح ي يػا مػ  ا مػذ اػل ا   بػا
 البيانات  ادب ما  أاف نامبة غير م ءانسة   لية اغير م رابطة   فسير البيانات.

 حػػػػديات إدارب البيانػػػػات  امػػػػا يػػػػر بط بػػػػذلؾ مػػػػف منانػػػػية البيانػػػػات  حمػػػػف مسػػػػ اد ات  -0
البيانػػػػات  حاأمػػػػة البيانػػػػات اذلػػػػؾ لضػػػػماف ءػػػػادب الموالءػػػػة اءػػػػادب المو امػػػػات  ميػػػػارات 

 رب البيانات ا ح ي يا.ال ادميف   ى احنا  اادا

إف اسػػ مداـ البيانػػات الضػػممة ل حسػػيف حدا  الوم يػػات اػػل الاػػرأات الأبيػػرب ي ابػػؼ   ػػى نػػاع 
البيانػػات المط ػػا  ءمويػػا امػػد  نػػح يا  االوم يػػات ال ػػى يمأػػف  حسػػينيا  ػػف طريػػؽ ءمػػ  

ى اضػػ  البيانػػات اأػػذلؾ مػػد  باب يػػة ىػػذه البيانػػات ل ييأ ػػة  احميػػرا  الو ػػؿ الباػػر  ال ػػادر   ػػ
ال نػػػارات المناسػػػبة ل بيانػػػات االبػػػراما المناسػػػبة ل  وامػػػؿ مويػػػا  لػػػذا يمأػػػف حف   ػػػـا الاػػػرأات 
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    الأبيػػػػػػػرب بإناػػػػػػػا  مسػػػػػػػ اد ات ضػػػػػػػممة ل بيانػػػػػػػات المانػػػػػػػة بيػػػػػػػا ا سػػػػػػػمى بحيػػػػػػػرب البيانػػػػػػػات 
النػػػػنا ية  اال ػػػػى يمأػػػػف حف  سػػػػيـ أػػػػؿ الاػػػػرأات اػػػػل  أاينيػػػػا االماػػػػارأة اػػػػل اسػػػػ مداميا 

(Boardroom Insidews Profiles, 2015.) 

اال حػػد  ا ساسػػػى المػػر بط بالبيانػػػات الضػػممة ىػػػا الحاءػػو إلػػػى ال  نيػػات اا داات الم طػػػارب 
ال ػػى يمأػػف مػػف مالليػػا إدارب اموالءػػة أميػػة البيانػػات سػػريوة النمػػا اا ن اػػار  اأػػذلؾ الحاءػػة 

اسػ مرار اػػل ظػػؿ إلػى المبػػرب اػل أيفيػػة إدارب المو امػات ااسػػ مداـ ا داات الءديػدب ا طايرىػػا ب
 طػػار منػػادر البيانػػات احداات ناػػرىا  امػػف حءػػؿ الانػػاؿ إلػػى  أنالاءيػػا م طػػارب لموالءػػة 
ا ح يؿ البيانات الضممة  بد مف ا ى ماـ اال رأيز   ى البنية ال ح ية ال ى  أفؿ  ح يػؽ ىػذا 

ة ال ػى يمأػف اليدؼ  اي و ػؽ ذلػؾ بالطابػات اال ػدرات ال مزينيػة ل بيانػات  البنيػة ال ح يػة ل اػبأ
إلػػػػى ن ػػػػاط ال  ػػػػا  المػػػػادـ حف  سػػػػ ارد بسػػػػر ة مءما ػػػػات البيانػػػػات الأبيػػػػرب امػػػػف هػػػػـ نسػػػػميا 

  ال ػػػدرات ا منيػػػة ال ػػػى  حمػػػى البيانػػػات االبنيػػػة ال ح يػػػة  الميػػػارات الباػػػرية الالزمػػػة ل موالءػػػة
 ( .2102ل حديد الفرص مف مالؿ ا حنا ات االحسابات اال نارات )السالمية  

البحث الو مى ا د ظيػر مػلمرا  منػط   ماػارأة البيانػات البحهيػة   اي نػد بػو  ا  ى مس ا 
إ ػػادب اسػػ مداـ البيانػػات المسػػ مدمة اػػل بحػػث مػػا اػػل بحػػاث حمػػر   ا طػػار ىػػذا ا  ءػػاه إلػػى 
الاناؿ لفأرب مس اد ات البيانات البحهية اال ػى  بن ػو بوػض المءػالت الو ميػة الم مننػة  

بيانػػات المانػػة با بحػػاث الو ميػػة ال ػػى ناػػرت اييػػا    ػػى اذلػػؾ بومػػؿ مسػػ اد ات ضػػممة ل 
حف ي ػػػـا البػػػاحهيف بإ ػػػادب اسػػػ مداميا اػػػل حبحػػػاهيـ  الأػػػف أانػػػت الماػػػأ ة اػػػل الطري ػػػة ال ػػػى 
 فيػػرس بيػػا ىػػذه البيانػػات بحيػػث يمأػػف إ ػػادب اسػػ مداميا بسػػيالة مانػػة اػػل ظػػؿ  فػػاات ىػػذه 

الرغـ مف مػد  حىميػة ىػذه الفأػرب إ  حف البيانات ال ححءاميا انا ي يا امد   و يدىا  ا  ى 
نءاحيػػا يػػر بط ب ػػدرات البػػاحهيف   ػػى ايػػـ ىػػذه البيانػػات اطبيو يػػا اامأانيػػة إ ػػادب اسػػ مداميا 

(Thelwall; Kousha, 2017.) 

( باضػ   ليػة يمأػف مػف مالليػا ضػماف  م يػة ماػارأة 2016)  Mattinglyالػذلؾ ا ػد نػاد 
احف يأاف ذلؾ ب حديػد البيانػات الم احػة لالسػ مداـ ا حديػد   البيانات  غراض البحث الو مى 

مد  باب ي يا ل  ح يؿ   طاير حداات ل  نف  االاناؿ ل مح ا   ا  فاؽ   ػى مونػى البيانػات 
)المنػػط حات( ح ػػى يمأػػف إ ػػادب اسػػ مداميا   اسػػي  باا ػػد البيانػػات ا أام يػػا  اضػػ  مطػػة 
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المنظمػػػػة ا ػػػػااير البػػػػراما الدا مػػػػة اال مايػػػػؿ   سػػػػ دامة النظػػػػاـ اذلػػػػؾ ايمػػػػا ي و ػػػػؽ بال اا ػػػػد
( حف ضماف إ احة الاناؿ ل بيانات مف مالؿ مسػ اد ات 2017)  Kim . ايضيؼ االمراءوة

البيانات ال ح  ابت امف مالؿ طرؽ ا  ناؿ الامنية يو بر مف الواامؿ اليامػة ءػدا  اػل 
( مػف مػالؿ دراسػة  ػـ 2016) Faniel et allايلأػد  ضماف اا  ية  م ية ماارأة البيانػات.

باحػػػػث مػػػػف الػػػػذيف ا  مػػػػداا   ػػػػى بيانػػػػات ماػػػػ رأة بػػػػيف الءاموػػػػات  حف  0221اءرالىػػػػا   ػػػػى
المنػػػػادص ا ىػػػػـ ل بيانػػػػات اال ػػػػى  مهػػػػؿ ءاد يػػػػا بالنسػػػػبة ل بػػػػاحهيف ىػػػػى ا أ مػػػػاؿ اسػػػػيالة 

 الاناؿ إلييا اسيالة  ا ي يا ادرءة مندابي يا.

 اد ات البيانػػات يو مػػد اػػل الم ػػاـ ا اؿ   ػػى إف اسػػ مداـ البيانػػات الماػػ رأة مػػف مػػالؿ مسػػ 
ه ااػػة البػػاحهيف امػػد   فيميػػـ  ىميػػة إ ػػادب اسػػ مداـ ىػػذه البيانػػات امػػا يػػااره ذلػػؾ مػػف ابػػت 
مأانيػػػة الانػػػاؿ إلػػػى بيانػػػات لػػػـ يأػػػف مػػػف الممأػػػف حف ينػػػؿ إلييػػػا الباحػػػث بنفسػػػو  اءيػػػد  ااا

(Kim; Yoon, 2017ايو مد ذلؾ   ى بدر و   ى ايـ ابرا ب ى  ) ذه البيانات ا حديػد أيػؼ
يمأف إ ادب اس مداميا بالاػأؿ الػذ  يمػدـ بحهػو  ايو مػد أػذلؾ   ػى مػد   ػااار مسػ اد ات 

(  االواامػؿ Joo et all, 2017البيانػات امػا  ح ايػو مػف بيانػات اامأانيػة الانػاؿ إلييػا )
البيانػات  المحددب  س مداـ البيانات الماػ رأة مػف مػالؿ مسػ اد ات البيانػات ىػى أػـ انا يػة

الماءادب اال ى   ابػؼ   ػى سػ اؾ البػاحهيف حنػحا  ىػذه البيانػات ارغبػ يـ الفو يػة اػل إاػادب 
اآلمريف مف مالؿ ىذه البيانات  اأذلؾ   دير الباحث ل فاادد ال ػى يمأػف الحنػاؿ   ييػا مػف 
ىػػػػذه البيانػػػػات االءيػػػػد الم ابػػػػ  بذلػػػػو ل حنػػػػاؿ   ػػػػى البيانػػػػات المط ابػػػػة ابالاػػػػأؿ المط ػػػػا  

(Kim;Stanton,2016 امف الءدير بالذأر حف  م يػة الماػارأة اػل البيانػات لػـ  وػد اآلف  )
  ػػػى مسػػػ ا  بيانػػػات البحػػػث الو مػػػى ا ػػػط  حيػػػث حف بوػػػض الماابػػػ  ا لأ رانيػػػة اآلف  ومػػػؿ 
أمسػ اد ات لبيانػػات الاػػرأات بحيػػث يمأػػف حف  سػػ فيد منيػػا أػػؿ الاػػرأات الماػػارأة اػػل ىػػذه 

 (.PR Newswire, 2013المس اد ات )

      ويشككير الباحككث إلككى أن الدراسككات التككى تناولككت موضككوع البيانككات الضككخمة واسككتخداماتها
 :في مجال األعمال تناولت النقاط التالية

إح اا  البيانات الضممة   ى أـ أبير مف المنػاا  يمأػف اسػ مداميا اػل اػ ى المءػا ت  -0
ب مػف ىػذه البيانػات   يو مػد ا ػط مانة ال مءاؿ ا  ماؿ  الأف م ػدار المنفوػة المسػ مد

  ػػى البيانػػػات ذا يػػا الأػػػف حيضػػػا    ػػى مسػػػ مدـ ىػػذه البيانػػػات  ح ػػػى اػػل مءػػػاؿ ماػػػارأة 
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البيانات ال مءاؿ البحث الو مى اإف م دار ا س فادب منيا ي ابؼ   ػى ايػـ الباحػث ليػذه 
 البيانات اطبيو يا اامأانية ا ادب اس مداميا.

أبػػػر الحءػػػـ  ال نػػػاع سػػػاا  مػػػف حيػػػث الاػػػأؿ )مييأ ػػػة اغيػػػر   ميػػػز البيانػػػات الضػػػممة ب -2
 مييأ ة( حا المح ا   سر ة ال  ير.

 ىناؾ الوديد مف ال حديات المر بطة بيا اىى: -0
 حديات مر بطة بمنادنػيا ) الحءػـ الأبيػر  ال نػاع الاػديد  ال  يػر السػري   امػ الؼ  -

 درءات الدبة  المندابية(.
) ال مػػػػزيف  ال نػػػػنيؼ  الػػػػدما اال أامػػػػؿ  ال ح يػػػػؿ  حػػػػديات مر بطػػػػة بال وامػػػػؿ مويػػػػا  -

 االموالءة  ا س مداـ  ا دارب (.
امما سبؽ يس م ص الباحػث حف ال حػديات الأبيػرب المر بطػة بالبيانػات الضػممة سػاا  الم و  ػة 
بمنادنػػيا حا أيفيػػة ال وامػػؿ مويػػا  ءوػػؿ  م يػػة ا سػػ فادب مػػف مزاياىػػا م ابفػػة   ػػى أيفيػػة 

مؿ مويا  اير بط ذلؾ بال ادميف   ى ال وامؿ م  ىػذه البيانػات ابػدر يـ   ػى اس مداميا اال وا
مااءيو ىذه ال حديات ا ح يؽ المس يدؼ مف اس مداـ البيانػات الضػممة   اذلػؾ مػا سػيحااؿ 

 الباحث  اضيحو ال ا ءزا  ال الية مف ىذا البحث.

 عمماء البيانات ودورذم في التعامل مع البيانات الضخمة  -3
 سببت البيانات الضممة اػل زيػادب الط ػ    ػى الم مننػيف اػل إدارب البيانػات  احنػب   ل د

ىناؾ حاءو ماسو إلى مبرا  ي م واف بالميارب االموراة الالزمة ل نميـ ا طاير انار حنظمػة 
المو امػػػػات المو ػػػػدب  اال طبي ػػػػات ال ػػػػى  سػػػػ طي  ال وامػػػػؿ مػػػػ  مءما ػػػػات البيانػػػػات الضػػػػممة 

لفادػػدب مػػف ىػػل   المبػػرا  مػػف مػػالؿ  اظيػػؼ ال  نيػػات اال أنالاءيػػات ذات ا ح ي يػػا  ا  ح ػػؽ ا
النػػػ ة ردارب ا ح يػػػؿ البيانػػػات الأبيػػػرب اسػػػاؼ يأػػػاف ىنػػػاؾ اح يػػػاج  منػػػادييف اػػػل مءػػػاؿ 
المو امػػات ي  نػػاف اسػػ مداـ حداات ا  نيػػات  أامػػؿ البيانػػات الم  دمػػة ا ح يػػؿ البيانػػات احداات 

 (.2102الذأا  ا نطنا ل )ا أ بى  

إف   مػػػا  البيانػػػات ي امػػػاف ب ءميػػػ  البيانػػػات انػػػياغ يا اػػػل حاػػػأاؿ يمأػػػف مػػػف مالليػػػا ايػػػـ 
ااسػ نباط مػا  ػاحى بػػو ىػذه البيانػات هػػـ  ػرض ىػذه ا سػػ ن اءات اا سػ نباطات   ػى م مػػذ  
ال رار  لذلؾ اإف   ما  البيانات يء  حف يأػاف لػدييـ  أىيػؿ  ػالى اػل مءػاؿ  ح يػؿ البيانػات 
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سا  اال طبي ات االنماذج االنظريػات ا  ػـ الرياضػيات  أػذلؾ  بػد احف يأػاف لػدييـ ا  ـ الحا
ال ػدرب   ػػى إينػػاؿ الن ػادا اال ح ػػيالت المم  فػػة ل بيانػات إلػػى بيػػادات ا  مػاؿ بطري ػػة  سػػا د 

(  لػذا 2102  ى ال أهير  نراات الملسسػة  ءػاه ال حػديات المينيػة ال ػى  ااءييػا ) ياسػؼ  
الـ البيانػػػات  أمػػػف اػػػل أانػػػو يمهػػػؿ المف ػػػاح  س أاػػػاؼ ااسػػػ مراج اادراؾ اػػػإف حف حىميػػػة  ػػػ

(  اذلػػػؾ بمػػػا ي ءمػػػ  لديػػػو مػػػف 2102الفػػػرص ال ػػػى  أمػػػف اػػػل البيانػػػات الضػػػممة )ياسػػػؼ  
 (.Strawn, 2016موارؼ   و ؽ بمءاؿ ا  ماؿ ا  ـا الرياضيات اا حنا  االأمبيا ر )

الءديػػدب ا طارا ػػو اػػديدب ال سػػارع يفػػرض   ػػى ا  يػػو اػػإف مءػػاؿ البيانػػات الضػػممة بمفردا ػػو 
  مػػػػا  البيانػػػػات ضػػػػرارب م ػػػػؽ ميػػػػارات ءديػػػػدب ام طػػػػارب مانػػػػة اػػػػل مءػػػػاؿ ادارب البيانػػػػات 
ا نظيميػػػػا ا ح ي يػػػػا ااسػػػػ رءا يا  اال ػػػػى  اػػػػأؿ الميػػػػارات الونػػػػرية ردراؾ الفيػػػػـ الماػػػػ رؾ 

احيػػة حمػػر   حيػػث  ح ياءػػات المسػػ مدميف مػػف المو امػػات مػػف ناحيػػة ا نظػػيـ البيانػػات مػػف ن
يح اج   ما  البيانات إلى موراة ما يأمؿ نناع ال ػرار اػل الحنػاؿ   يػو مػف البيانػات ال ػى 

 (.2102يم  أانيا )هابت  

وذنككاك العديككد مككن الكفايككات التككى يجككب أن يتحمككى بهككا عككالم البيانككات حتككى يسككتطيع القيككام 
 ( 8118بالدور المنوط به، منها: )ثابت، 

مهػؿ ال ػدرب   ػى الحػاار اايػـ اآلمػر  المرانػة اال ػدرب   ػى ال أيػؼ    الكفايات الشخصكية -
 ال درب   ى  حديد ا الايات.

  إءػػادب  م يػػة البحػػث  ػػف البيانػػات  ال ػػدرب   ػػى ال وامػػؿ مػػ  نظػػـ كفايككات إدارة البيانككات -
 المو امات  ال درب   ى  ح يؿ البيانات ا رضيا ا مزينيا ا فسيرىا.

اسػػػيات البيانػػػات الضػػػممة  امػػػ الؾ ميػػػارات ال ح يػػػؿ ال نبػػػل   موراػػػة حس كفايكككات مهنيكككة، -
إءػػادب حسػػس احداات ا سػػ رءاع اارلمػػاـ بارحنػػاديات ا سػػ د لية االانػػفية  ال ػػدرب   ػػى 

 اسهمار البيانات الضممة ال ال ح يؿ ا س را يءى.
سػػادط   ال ػػدرب   ػػى اسػػ مداـ أااػػة   نيػػات المو امػػات  اسػػ مداـ ا اػػ يؿ الا كفايككات تقنيككة -

 الم وددب  إءادب ل ة برمءة حا حأهر.
إف زيادب ط   الارأات   ى مدمات   ما  البيانات ىا ما حد  إلػى ار فػاع راا ػبيـ بنػارب  

نبليػػػػة  سػػػا دىا اػػػػل  راػػػػيد أبيػػػرب مػػػػالؿ الو ػػػد الماضػػػػى  االاػػػرأات  ح ػػػػاج إلػػػػى  ح ػػػيالت  
االرياضػػػيات اا حنػػػا     ا ػػػالـ البيانػػػات بمػػػا لديػػػو مػػػف ميػػػارات اػػػل مءػػػاؿ الحاسػػػ برارا يػػػا
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يس طي  ال وامؿ بحراية م  البيانات الضممة ساا  أانت مييأ ة حا غير مييأ ة اال يػاـ بيػذه 
( حف الدراسػػػػػة الءامويػػػػػة اػػػػػل مءػػػػػاؿ 2015) Briggs(  ايلأػػػػػد Briggs,2015ال ح ػػػػػيالت )

درءػة ا  ماؿ  بد احف  رأز   ى الءاان  ال ى يمأف مف مالليا  مريا   ما  بيانات   ػى 
 اليػػػة مػػػػف الأفػػػا ب اذلػػػػؾ با ى مػػػاـ بو ػػػػـا الحاسػػػ  بمػػػػا اػػػل ذلػػػػؾ البػػػراما ال ػػػػات البرمءػػػػة 

 االرياضة اا حنا .

اىناؾ الوديد مف النداات االمل مرات ال ى حبيمت ال ىذا الاػأف مهػؿ مػل مر سػاف ارانسيسػأا 
ال ػػى االػػذ  نػػابش الوديػػد مػػف ال ضػػايا مهػػؿ ماػػاأؿ اح ػػاؿ بضػػايا البيانػػات الضػػممة .210

 ااءو مء م  المحاسبة   ى نطاؽ ااس   ال وااف بيف الييدات ا أاديمية ااػرأات  أنالاءيػا 
المو امػػػات االمحاسػػػبيف ردمػػػاؿ م ػػػررات  و يميػػػة ءامويػػػة   و ػػػؽ ب ح يػػػؿ البيانػػػات الضػػػممة 
اطػػرؽ ا سػػ فادب منيػػا  بحػػث  هػػار البيانػػات الضػػممة   ػػى مينػػة المحاسػػبة امانػػة ال  نيػػات 

ادارىػػا اػػل مػػد  ا سػػ فادب مػػف ىػػذه البيانػػات  اأػػذلؾ المػػل مر ال ػػى حبام ػػو ءمويػػة  ال ح ي يػػة
لبحػػث  ػػأهير البيانػػات الضػػممة ا ح يال يػػا   ػػى  2104المحاسػػبة ا مريأيػػة اػػل نيايػػارؾ  ػػاـ

 (.Anonymous, 2015 طاير مناىا البحث اال و يـ المحاسبى )

بػدح م مػذ  ال ػرارات با ى مػاـ بالبيانػات ( حنػو اػل بدايػة ال ػرف الواػريف 2016) Millsاياير 
الضػػػممة الم احػػػة اػػػل مءػػػاؿ ا  مػػػاؿ  سػػػ مداميا اػػػل  حسػػػيف المن ءػػػات ا   يػػػؿ ال أػػػاليؼ 
ازيػػػػػادب ءاذبيػػػػػة المنػػػػػ ا ل مسػػػػػ ي ؾ  لػػػػػذا ظيػػػػػر منػػػػػط    ػػػػػالـ البيانػػػػػات بػػػػػؿ احنػػػػػب  مػػػػػف 

 ال مننات الميمة ال مءاؿ ا  ماؿ ابد  ط   ذلؾ:
 ف حف   س ـ أـ أبير مف البيانات ا  وامؿ مويا.بنية  ح ية  أنالاءية يمأ -
 . أاف حأهر ااددب احسيؿ اس مداما   حديث طرؽ  مزيف احفظ البيانات ا اأي يا لأى  -
حداات  ح ي ية ءديدب ا  نيات مهؿ ذأػا  ا  مػاؿ   وػديف البيانػات  ا سػ نباط ارحنػادل   -

 ال ح يالت ال نبلية  ال نارات  ال ح يالت الننية  .....
ب يػػاف  011إف  ػػااار الأػػـ الضػػمـ مػػف البيانػػات مػػ  اءػػاد   مػػا  البيانػػات بػػد ااػػر حأهػػر مػػف 

 .210% اػػػػػػػػػػل الا يػػػػػػػػػػات الم حػػػػػػػػػػدب  ػػػػػػػػػػاـ 1.دا ر ازاد مػػػػػػػػػػف أفػػػػػػػػػػا ب ال اػػػػػػػػػػ يؿ بموػػػػػػػػػػدؿ
(Mills,2016)  ا اضػػ  Information Management (2017 حف زيػػػادب اسػػػ همارات )

% بػد حدت إلػى 2% إلػى0.2الم حدب ا مريأيػة مػف الارأات ال البيانات الأبيرب ال الا يات 
 %.  .زيادب حرباح ىذه الارأات بمودؿ
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( حنػػػػو  بػػػػد احف  سػػػػ ءي  البػػػػراما الم دمػػػػة لدراسػػػػة نظػػػػـ المو امػػػػات 2016) Huweايلأػػػػد 
لم ط بػػات اظيفػػة  ػػالـ البيانػػات  ا ف ىػػذه الاظيفػػة حنػػبحت مػػف الاظػػادؼ اليامػػة اػػل الابػػت 

 ت حف يوى اآل ى:الراىف او ى  الـ البيانا

البيانات ليست هاب ة الأنيا    ير دادما  م  الابت  لذا  بػد احف  سػ مدـ البػراما المناسػبة  -0
 ا  ي ـ ا   ماد   ى مندر ااحد ل بيانات.

 إذا أاف   ـ البيانات ميـ االبد احف  ورؼ أيؼ  س مدمو لزيادب مبر ؾ اميني ؾ لذلؾ: -2
ف ح ضػا  الفريػؽ الااحػد يمأػف حف يسػ مدماا  ػدب مػدامؿ  أف ماراا  ل بيانات  بمونى ح -

ل  وامػػػؿ مػػػػ  نفػػػػس البيانػػػات ايػػػػلد  ذلػػػػؾ لف ػػػد المزيػػػػد مػػػػف الابػػػت  لػػػػذلؾ اػػػػإف ميػػػػارب 
 ا اراؼ   ى اريؽ الومؿ  و بر حداب اس را يءية.

أػػف مبيػػرا  اػػل  نػػار البيانػػات  اػػإذا نءحنػػا اػػل  مػػؿ  نػػار ءيػػد ل بيانػػات اػػيمأف حف  -
 ف   ى  رض بننيـ بالطرؽ ال ى يفيميا الناس.يسا د ذلؾ اآلمري

أػػػػف مس أاػػػػفا   اأػػػػار اآلمػػػػريف ا نػػػػارا يـ  االباػػػػر مم  فػػػػاف اػػػػل أيفيػػػػة الانػػػػاؿ  -
 ل ايا    رأيبيا م  بوضيا  انفيا لآلمريف .

ا ػػادب مػػا يأػػاف لػػد  المنظمػػات الأهيػػر مػػف البيانػػات اػػل نػػار أهيػػرب احاػػأاؿ م وػػددب  لػػذلؾ 
ـ البيانػػات  ايػػا الاػػمص الػػذ  يسػػ طي  ال وامػػؿ مػػ  الوديػػد مػػف ىنػػاؾ حاءػػو إلػػى ميػػارب  ػػال

الطػػرؽ ال ح ي يػػػة الم  دمػػػة لحػػػؿ الماػػػاأؿ الفو يػػػة ل منظمػػة  ايػػػا يو ػػػـ م ػػػى يسػػػ مدـ النمػػػاذج 
اأيػػؼ يسػػػ مدمو  الأػػف ن يءػػػة  ر فػػاع  أ فػػػة مػػدمات  ػػػالـ البيانػػات االبػػػد احف  أػػاف ىنػػػاؾ 

بػػػد احف  فاضػػػؿ المنظمػػػة بػػػيف  أػػػاليؼ ح وابػػػو حاءػػػو او يػػػة ليػػػذه المػػػدمات ببػػػؿ  ويينػػػو  ح   
 (.Briggs, 2016االمنفوة ال ى يمأف ءنييا مف ارادو )

حيضػػا  يءػػ  الو ػػـ حف  ػػالـ البيانػػات   ي وامػػؿ ا ػػط مػػ  ا ربػػاـ بػػؿ ي وامػػؿ طػػاؿ الابػػت مػػ  
حاػػماص يحػػااؿ دادمػػا  ابنػػا يـ ب طبيػػؽ مػػا  ػػـ ال انػػؿ إليػػو  او ػػـ البيانػػات لػػيس سػػحرا  الأنػػو 

 اج إلى إبداع مف ناع مػاص ادااـ ال فا ػؿ مػ  النمػاذج الأهيػرب االم نا ػة  االماػاأؿ ال ػى يح
 ااءييا المنظمة بد  أاف أبيػرب اال وامػؿ مػ  أػؿ ماػأ ة مػف ىػذه الماػاأؿ يح ػاج إلػى ميػارب 
مف ناع ماص احداات انماذج مانة  اغالبا  ما  أػاف ىػذه النمػاذج ءديػدب لػـ يػ ـ اسػ مداميا 

بال الى اإف ن ادءيا  أاف غير ملأػدب   ػى اءػو الي ػيف  لػذلؾ يااءػو  ػالـ البيانػات مف ببؿ  ا 
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ماػػػػػأ  يف ا الػػػػػى ىػػػػػى  حديػػػػػد طري ػػػػػة الومػػػػػؿ االهانيػػػػػة ىػػػػػى إبنػػػػػاع اآلمػػػػػريف بيػػػػػذه الطري ػػػػػة 
(Anonymous, 2018  .) 

( حف اظيفػة  ػالـ البيانػات حنػبحت اآلف مػف حىػـ الاظػادؼ اػل الا يػات 2016) Klieايلأد 
اظيفػة  ػر بط  41اظيفػة مػف اابػ  02 حنػبحت مػف حاضػؿ –ب ا مريأيػة اح الىػا حءػرا  الم حد

اػػالءمي  اآلف يط ػػ   –( Information Management, 2017ب أنالاءيػػا المو امػػات )
مػػف يوػػرؼ أيػػؼ يػػدير ممػػزف البيانػػات ليسػػا د   ػػى  راػػيد ال ػػرارات ا داريػػة  اوػػالـ البيانػػات 

ب رب ػػة البيانػػات الأهيػرب ءػػدا  لينػػؿ إلػػى اسػػ ن اءات إذا ننػؼ مح ػػؿ اننػػؼ انػػاف  ايػا ي ػػـا 
  ـ ا س فادب منيا اإف ذلؾ ساؼ يءوؿ المنظمة ال الم دمة.

 الـ البيانات ىا مس أاؼ يسب  ال بحر مف البيانػات غيػر المييأ ػة ليءوػؿ  ح ي يػا ممأنػا   
المنظمػػة اي ػػدـ ىػػا يرسػػـ اي ػػاد ايرابػػ   م يػػة ا س أاػػاؼ ليػػاار المو امػػات ال ػػى  ح اءيػػا 

اءابات   ى ا سد ة المحددب  ىا يورؼ الوالبة بيف طبيوة المو امػات اال ػرض منيػا ايلأػد 
حف المو امػػػات ال ػػػى ياارىػػػا ليسػػػت مو امػػػات ا ػػػط الأنيػػػا ح ي ػػػة يمأػػػف اسػػػ مداميا     اءػػػد 
ف  ػػـ ا   مػػاد   ػػى  باا ػػد  امػػة رسػػ مراج المو امػػات مػػف البيانػػات غيػػر المييأ ػػة  ح ػػى ااا

ف أانػػػت سػػػريوة ا لحاسػػػ  اآللػػػى يب ػػػى ا   مػػػاد ا ساسػػػى   ػػػى حدسػػػو ا ابوػػػو  االبيانػػػات ااا
ال  يػػػر اػػػإف  ػػػالـ البيانػػػات يسػػػ طي   حديػػػد نمػػػط البيانػػػات اأيفيػػػة   يرىػػػا اا ػػػا  لموػػػايير موينػػػة 
)ابت  اأؿ  .....(  االنػاس اػل اسػادؿ ال اانػؿ ا ء مػا ى يوبػراف  ػف  راديػـ  ػف اػى  

 فػػة  إذف  ػػالـ البيانػػات ي ػػـا ب رب ػػة البيانػػات امحاالػػة ىيأ  يػػا ل أػػاف ااحػػد الأػػف بطػػرؽ مم 
 (.Englmeier; Murtagh, 2017مناسبة  داب ال ح يؿ المس مدمة )

ايمأػػف ال ػػاؿ حف الػػ و ـ اػػى  ميػػـ  حالػػو الاػػؾ الػػذ  ىػػا طبيوػػة باػػرية لػػذلؾ  بػػد احف  بحػػث 
لانػػاؿ إلييػػا اػػاح فظ بيػػذا الاػػؾ ا وػػد ال ءػػار  ل نػػؿ إلػػى الح ي ػػة  اػػإذا لػػـ  سػػ ط  اآلف ا

 (.  Wainer, 2016لنفسؾ احااؿ  ح ا  حف  بحث  ف ا ءابة االح ي ة )
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حف الدراسػػات ال ػػى  ناالػػت ماضػػاع  ػػالـ البيانػػات اداره اػػل ال وامػػؿ مػػ  إلػػى اياػػير الباحػػث 
 البيانات الضممة بد  ناالت الن اط ال الية:

اامأانيػػة ا سػػ فادب منيػػا اػػل  ح يػػؽ مزايػػا  نااسػػية اػػل مءػػاؿ ا  مػػاؿ  البيانػػات الضػػممة  -0
 ىى ال ى حناأت الحاءو إلى  الـ البيانات.

 الـ البيانػات  بػد احف يءمػ  بػيف الميػارات الامنػية اميػارات ادارب البيانػات االميػارات  -2
ال  نيػػة االمينيػػة  احف يأػػاف لػػو بػػدره   ػػى  نػػار مػػا يمأػػف حف يسػػ مرج مػػف أػػـ البيانػػات 

 لياأؿ منفوة ل منظمة ال ى يومؿ لنالحيا.الضممة 
   اءػػد باا ػػد  امػػة  سػػ مراج المو امػػات مػػف البيانػػات الأهيػػرب االم نا ػػة سػػريوة ال  يػػر  -0

ف  ـ ا   ماد   ى الحاسػ  اآللػى يب ػى ا   مػاد ا ساسػى   ػى  اغير المييأ ة   ح ى ااا
 حدس ا اب   الـ البيانات.

ات بمػػػػا ي ػػػػااار لديػػػػو مػػػػف مبػػػػرات ل  وامػػػػؿ مػػػػ  البيانػػػػات ايسػػػػ م ص الباحػػػػث حف  ػػػػالـ البيانػػػػ
الضممة ا ح يؽ المسػ يدؼ مػف اسػ مداميا حنػب  اآلف ضػرارب اػل  ػالـ ا  مػاؿ  ابال ػالى 
اإف ناح  ىذه الاظيفة  بػد احف يءمػ  بػيف مانػي يف  ا الػى ىػى ال ػدرب   ػى ايػـ طبيوػة 

رب   ػى  حديػد ح  مػف ىػذه البيانػات  مؿ المنظمة اطبيوة البيانات الضممة  الهانيػة ىػى ال ػد
يمأػػف حف يأػػاف مفيػػدا  ل منظمػػة اأيػػؼ يمأػػف حف يأػػاف أػػذلؾ  ايو مػػد ذلػػؾ اػػل الم ػػاـ ا اؿ 
  ػى ال ػدرات الذىنيػة االو  يػة اال ػػى  مهػؿ ميػارب  ػالـ البيانػات اػػل ىػذا المءػاؿ  اح ػى يمأػػف 

الباحػػث حف ال أامػػؿ ا سػ فادب مػػف مبػػرات  ػػالـ البيانػػات بأبنػػى نػػارب ممأنػػة سػػاؼ يف ػػرض 
بيف  الـ البيانات االمحاس  ا دار  يمأػف حف يح ػؽ ىػذا اليػدؼ  اذلػؾ مػا سػيحااؿ الباحػث 

  اضيحو ال ا ءزا  ال الية مف البحث.

 التكامل بين خبرات المحاسب االدارى وعالم البيانات وترشيد القرار االدارى  -2
بيػػر مػػف البيانػػات بطري ػػة  مػػدـ منػػال   ػػالـ البيانػػات ىػػا مػػف يسػػ طي  ال وامػػؿ مػػ  الأػػـ الأ

المنظمة ال ى يومؿ لػدييا  الأػف اػل ظػؿ بيدػة ي  ػ    ييػا  ػدـ ال أأػد السياسػى اا ء مػا ى 
اا ب نػػػػاد   ااػػػػى ظػػػػؿ ا  بػػػػارات حمايػػػػة الم أيػػػػة الفأريػػػػة ل بيانػػػػات ااح ػػػػراـ المنانػػػػية  

الـ البيانػات   ػى ذأػػا  اا  بػارات ا مػاف   ػزداد نػوابة ىػػذه المينػة  لػذلؾ  بػد احف يسػػ ند  ػ
مانة ايمػا ي و ػؽ بػالومال  ا اءيػا يـ  -ا  ماؿ اال ى  ونى  فيـ بيدة الومؿ ال ى يومؿ بيا
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االومػػػؿ  -ارغبػػػا يـ امػػػد   نػػػاع ا  يػػػر ىػػػذه الرغبػػػات اأػػػذلؾ المنااسػػػيف االمػػػارديف ........
لنمػاذج االبػراما الماص بو ح ى يأاف نػا ا  م ػو دا مػا  ل  ػرار ا دار    اىنػاؾ الوديػد مػف ا

ال ػػى يمأػػف حف  سػػا د  ػػالـ البيانػػات اػػل  ح يػػؽ ىػػذا اليػػدؼ  مهػػؿ بػػراما  و ػػـ اآللػػة  نمػػاذج 
 (.Swain, 2016المحاأاب  نماذج الوميؿ  نظرية المباريات ........)

إف  ػػالـ البيانػػات ىػػا م ػػيط مػػف مح ػػؿ البيانػػات امح ػػؿ ذأػػا  ا  مػػاؿ ااحنػػادى ارياضػػى 
البيانػػػات امفسػػػر ل ن ػػػادا بالاػػػأؿ الػػػذ  ي ػػػاد المنظمػػػة نحػػػا  ح يػػػؽ امبػػػرما اماػػػ ؿ لنمػػػاذج 

ا رباح  ح  حف ميار و   مرأز ال  حايؿ البيانات إلػى مو امػات نااوػة ل منظمػة  ال محاسػ  
ا دار  دار ىػػاـ اػػل ىػػذه الوم يػػة ايػػا الػػذ  يوػػانؽ هػػارب   ػػـ البيانػػات لم ػػؽ ال يمػػة ل منظمػػة  

لمنظمػػة يءػػ  حف يسػػ ند   ػػى الأهيػػر مػػف البيانػػات الدام يػػة ا ح يػػؿ س سػػ ة ال اريػػد المانػػة با
)مهػػػؿ حاامػػػر الاػػػرا  االبيػػػ  االفػػػاا ير  .....( اأػػػذلؾ المارءيػػػة مهػػػؿ ظػػػراؼ السػػػاؽ الحاليػػػة 
االم ابوػػة ا اءيػػات الومػػال  االواامػػؿ االمػػلهرات ال ػػى يمأػػف حف  ػػلهر   ػػى ىػػذه ال اءيػػات  

المانػػة بالمبيوػػات اأػػذلؾ الممػػزاف  او ػػى  ابنػػا    ػػى ىػػذه المو امػػات يمأػػف بنػػا  ال ابوػػات
سػػبيؿ المهػػاؿ بنػػا    ػػى  ح يػػؿ ال أ فػػة االمنفوػػة اػػل حءػػـ الط بيػػة م ابػػؿ  أ فػػة ال مػػزيف يمأػػف 

( بحيػث يػ ـ انػدار حاامػر الاػرا  بنػا    ػى ط بػات Just In Time JIT طػاير نظػاـ اؿ)
الومػػػؿ المأػػػاف مػػػف  ػػػالـ الومػػػال  الم ابوػػػة اليسػػػت الفو يػػػة  اأػػػذلؾ يمأػػػف ال ػػػاؿ حف اريػػػؽ 

البيانػػات االمحاسػػ  ا دار  يمأػػف حف يح ػػؽ ال أامػػؿ بػػيف البيانػػات ا  ػػـ البيانػػات اال أنالاءيػػا 
(Smith; Driscoll, 2017.) 

ا  ى المحاسػ  ا دار  حف يطػار مػف ال  ريػر الػذ  ي دمػو لػد ـ ال ػرار ا دار  اذلػؾ اسػ نادا  
(  ا م يػػة الػػدما ىػػذه   يمأػػف Smith;Driscol,2017  ػػى ذأػػا  ا  مػػاؿ ا  ػػـ البيانػػات )

حف  ػػػػػػػػػ ـ بأفػػػػػػػػػا ب إ  مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػالؿ    يػػػػػػػػػة اا يػػػػػػػػػة م فيمػػػػػػػػػة لوننػػػػػػػػػريف حساسػػػػػػػػػييف ىمػػػػػػػػػا 
(:Smith;Driscol,2017) 
نطػاؽ الموراػة  اذلػؾ ايمػا ي و ػؽ بإمأانيػة م ػؽ ال يمػة ل منظمػة   حديػد المنػاا  الم ابوػة  -0

 المو امات الأااية لءذ  الومال .ل بدادؿ ال رارية المم  فة   حديد حءـ اطبيوة 
ال درب الفنية   اىى    ونى ا ط  حديد ح  ا داات يءػ  حف يػ ـ اسػ مداميا الأػف  حديػد  -2

 ح  حداب مناسبة  ىداؼ الومؿ  احأهر مال مة   اأيؼ يمأف اس مداميا.
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د اءػاب اال ح يؿ الءيد يمأف حف يحػؿ ماػاأؿ ال مطػيط الناءمػة  ػف  ػدـ ال أأػد  أمػا حنػو ياءػ
أبيػرب بػػيف  م يػػة ال مطػيط   ػػى مسػػ ا  ا دارب الو يػا اطري ػػة بنػػا  الومػؿ الفو ػػى  االمحاسػػ  
ا دار  الءيد يمأف يسد ىذه الفءاب  ف طريؽ ا   ماد   ى   ـ البيانات  اال ػى منيػا رااوػة 

مػػة البيانػػات ا ونػػى ال رأيػػز   ػػى نا يػػة موينػػة مػػف البيانػػات ح ػػى يمأػػف زيػػادب اله ػػة اػػل مو ا 
( حف ىػػػػػدؼ   ػػػػػـ البيانػػػػػات ىػػػػػا 2016) Chudnov(  ايلأػػػػػد Livingston,2015موينػػػػػة )

نػػنا ة بػػرارات حاضػػؿ مانػػة اػػل ظػػؿ  ػػدـ ال أأػػد  اػػالوبرب ليسػػت اػػل اءػػاد البيانػػات الأػػف 
الماػػأ ة اػػل أيفيػػة ءوػػؿ ىػػذه البيانػػات ءػػاىزب ام احػػة  محدهػػة  مر بطػػة بالمنػػادر المط ابػػة  

فيػػػة ال ح يػػػؿ ل انػػػاؿ منيػػػا ل ن ػػػادا المرغابػػػة  امػػػف الءػػػدير نػػػالحة ل  ح يػػػؿ  اا ىػػػـ ىػػػا أي
بالذأر حف ىناؾ الوديد مف البراما ال ى  ءم  الوديد مػف ا داات الرياضػية اا حنػادية ال ػى 
يمأػػػف اسػػػ مداميا ل  وامػػػؿ مػػػ  البيانػػػات احػػػؿ الماػػػاأؿ اا مػػػاذ ال ػػػرارات  الأػػػف ح  مػػػف ىػػػذه 

البيانػػػػػات الم احػػػػػو ل ناسػػػػػ  ىػػػػػذه البػػػػػراما البػػػػػراما ينػػػػػ   اسػػػػػ مدامو اأيػػػػػؼ يمأػػػػػف  طايػػػػػ  
(Chudnov, 2016 لػػذلؾ اػػإف  ػػالـ البيانػػات الػػذ  يومػػؿ لػػد  منظمػػة موينػػة يءػػ  حف  )

يءمػػ  بػػيف هالهػػة حنػػااع مػػف الموػػارؼ االميػػارات  موراػػة رياضػػية ااحنػػادية امبػػرب اػػل مءػػاؿ 
البيانػػػات  مػػػؿ المنظمػػػة اميػػػارات ال رنػػػنة ا أػػػاف ميػػػارات ال رنػػػنة لحػػػؿ ماػػػاأؿ ا أػػػااد ا 

% مػف البيانػات الضػممة  أػاف م دام ػة  ح  21الم دام ة اغير المفيامػة حيػث حف حأهػر مػف
حف  الـ البيانات الذ  يومؿ ال مءاؿ ا  مػاؿ  بػد حف يأػاف لديػو ميػارب  ح ي يػة  ميػارب اػل 

 (.Mills et all, 2016 أنالاءيا المو امات  الموراة ال مءاؿ ا  ماؿ )

حف  ػػػالـ البيانػػػات يمأػػػف حف يسػػػا د ا دارب   ػػػى حػػػؿ الماػػػاأؿ بالطري ػػػة  ايمأػػػف ال ػػػاؿ حيضػػػا  
ال ح ي ية  ػف طريػؽ  مػؿ ءسػر بػيف بسػـ  أنالاءيػا المو امػات اادار  ال طػاع ا اسػط  ايػا 
بمهابػػة الم ػػرءـ الػػذ  يسػػ طي   رءمػػة الأػػـ الأبيػػر مػػف البيانػػات غيػػر المييأ ػػة االم دام ػػة إلػػى 

ىػػػا بمهابػػػة الءسػػػر بػػػيف  ػػػالـ مءنػػػاف مػػػف البيانػػػات اا دارب  بيانػػػات يمأػػػف اسػػػ مداميا  لػػػذلؾ
 (.Briggs,2016الاسطى ل منظمة )

      إذف  ػػػػػػالـ البيانػػػػػػات  بػػػػػػد احف  أػػػػػػاف لديػػػػػػو مبػػػػػػرات اػػػػػػل مءػػػػػػاؿ ا  مػػػػػػاؿ  اآللػػػػػػة ال ا يػػػػػػا  
البيانات الضممة  بحػاث الوم يػات االرياضػة اا حنػا   ال ح يػؿ اذلػؾ لحػؿ الماػاأؿ الفنيػة 

              (  ا ف اءػػػػػػاد الاػػػػػػمص الػػػػػػذ  يءمػػػػػػ  بػػػػػػػيفBankarada; Koronios, 2017لػػػػػػالدارب )
ىػػذه الميػػارات يو بػػر اػػى  غيػػر اابوػػى )مرااػػى( اإنػػو يمأػػف ال ػػاؿ حنػػو ياءػػد اريػػؽ   ػػـ  أػػؿ
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 البيانػػػػػات الفوػػػػػاؿ   اىػػػػػذا الفريػػػػػؽ يومػػػػػؿ اا ػػػػػا  لمءما ػػػػػة مػػػػػف ال اا ػػػػػد المانػػػػػة بػػػػػو اىػػػػػى:
(Bankarada;Koronios,2017) 

 ال مءاؿ ا  ماؿ. المبرب -
 ىندسة البيانات  ا داد البيانات اءادب البيانات اادماؿ ءيد ا ح يالت اوالة. -
 إحنا   اىى الءسر بيف مبرب ا  ماؿ اميندس البيانات ام منص الحاس  اآللى. -
   ـ اآللة  ل ات البرمءة اامأانية ال وامؿ م  الأـ الأبير مف البيانات. -
 نؿ م  م مذ ال رار.ا  ناؿ  ال درب   ى ال اا -
 بيادب الفريؽ   فيـ أؿ ا داار  مأانية إدارب الماارد االمياـ. -

إف اأػػػرب اريػػػؽ الومػػػؿ لو ػػػـ البيانػػػات ىػػػا الفريػػػؽ الػػػذ  يءمػػػ  بػػػيف الوديػػػد مػػػف ال مننػػػات  
أمبيا ر  رياضة  احنا   اا ىـ المبرب اػل مءػاؿ  مػؿ المنظمػة  اوػالـ البيانػات   ي وامػؿ 

مف البيانات الأف  بد احف يأاف لديو حس امنى حا بنيرب مانػة بيػذه ا ط م  أـ أبير 
(  Foster, 2016البيانػات ح ػى يسػ طي  ال وامػؿ مويػا بالاػأؿ الػذ  يػد ـ ال ػرار ا دار  )

 -ي رحانيػا بأاػأاؿ مم  فػة  –ا ف الناس يأاف لدييـ  نارات مم  فة لما  ونيو نفػس البيانػات
     الومػػػؿ مػػػف مػػػاظفى الاػػػرأة  االػػػذيف لػػػدييـ نفػػػس اله ااػػػات اإنػػػو يفضػػػؿ حف يػػػ ـ  أػػػايف اريػػػؽ

انفػػػػس ال اءيػػػػات اا ىػػػػداؼ  بػػػػد   مػػػػف ا سػػػػ وانة بمبػػػػرات مارءيػػػػة )مأا ػػػػ  م مننػػػػة( 
(Borner et all,2016.) 

إف المسألة ليست حرباـ نحيحة اماطدة الأف ا مر ي و ؽ بفػف اابػداع لفيػـ مػا بػيف السػطار 
ا اػػػيا  ح ػػػػى  سػػػ طي  ايػػػـ  اءيػػػػات النػػػاس ارغبػػػػا يـ مػػػف مػػػػالؿ ااسػػػ نباط الوالبػػػات بػػػػيف 

البيانات  الو ـ اباا ده اى  ىاـ الأف ىذه الم أة حىػـ  الفنػاناف الوظػاـ  و مػاا الفػف احنػالو 
اباا ده الأف ابدا يـ الامنى ىا الذ  ءو يـ ي فاباف   ى اآلمريف  اال سايؽ مػهال  لػيس 

ف اال ػػرايا ل سػػ وة  ابػػداع المسػػ  بؿ ىػػا البيانػػات  إنػػػو  أنالاءيػػا حا مػػاارد الأنػػو اػػف ا  ػػال
ي و ػػػؽ بفيػػػـ بضػػػية امػػػ الؼ النػػػاس اىػػػذا ىػػػا السػػػب  اػػػل ضػػػرارب الءمػػػ  بػػػيف الفأػػػر الو مػػػى 

 (.Dunn, 2016اا بداع الفنى )

(  بنػػػت اأػػػرب  ػػػدري  IBMاليػػػذا السػػػب  اػػػإف الوديػػػد مػػػف الاػػػرأات الأبيػػػرب اآلف مهػػػؿ اػػػرأة )
يػػؿ اػػل مءػػاؿ الػػذأا  ا نػػطنا ى ا  ػػـا البيانػػات  اذلػػؾ  أ سػػا  مح راػػى المحاسػػبة اال ما 



 …… دارىاإل القرار ترشيد على البيانات وعالِم دارىاإل المحاسب بين التكامل أثر                          يسرى البلتاجى د/

57 
 

الميػػػػارات المورايػػػػة ل محاسػػػػبيف لي مأنػػػػاا مػػػػف لوػػػػ  دار اػػػػل  اءيػػػػو ال حػػػػاؿ الربمػػػػى دامػػػػؿ 
  البيانات اليامة مف بحػر البيانػاتملسسا يـ   و ـ الميارات المانة  ال درب   ى اس مالص 

      مػػػػف الحاسػػػػبة ا دراأيػػػػػة لحػػػػؿ الماػػػػػاأؿ ابوبػػػػارب حمػػػػر  الومػػػػػؿ   ػػػػى  طبيػػػػؽ رل  مسػػػػػ مدب
المالية مػف مػالؿ  حسػيف ا ن اءيػة المورايػة  اذلػؾ ب ػااير مينيػيف اػل مءػاؿ ا  مػاؿ بػرل  
       ح مػػػػػؽ احأهػػػػػر باب يػػػػػة ل  نفيػػػػػذ ممػػػػػا يحسػػػػػف مػػػػػف  م يػػػػػة ا مػػػػػاذ ال ػػػػػرار اػػػػػل مءػػػػػاؿ ا  مػػػػػاؿ 

(Dow Jones Institutional News,2017.) 

نارب حأهر أفا ب مػف مػالؿ  حايػؿ بيانػات الفأػر الباػر  إلػى رل  باب ػة ايمأف حف ي ـ ذلؾ ب
ل  نفيذ مف مالؿ ال نار ال فا  ى ل بيانات  حيث يمأف حف   اارؾ الوديد مػف المنظمػات اػل 
ذلؾ مف مالؿ مس اد ات ما رأة ل بيانات امف مػالؿ بوػض البػراما الموػدب منينػا  لػذلؾ 

(ABN Newswire, 2016(  )PR Newswire, 2013 اىنػا  بػد مػف  طػاير الميػارات  )
ال ح ي يػػػػة اموالءػػػػة البيانػػػػات الموػػػػززب   ضػػػػا  اريػػػػؽ   ػػػػـ البيانػػػػات  امرا ػػػػاب  م يػػػػة   يػػػػيـ 

 ( .Huerta;Jensen,2017المنانية ام ط بات ا ماف االمماطر )

فػػػو ا ػػػالـ البيانػػػات يمهػػػؿ حاضػػػؿ  الي –مانػػػة المحاسػػػ  ا دار   –االءمػػػ  بػػػيف المحاسػػػ  
لفريػػؽ  مػػؿ  ػػالـ البيانػػات  االمحاسػػ  ا دار  يءمػػ  بػػيف مبػػرات المحاسػػبة اال مايػػؿ اا دارب 
ابال الى ايا ا أهػر إلمامػا  بالمنظمػة اظراايػا ابػدرا يا ا اءيا يػا  ابال ػالى ايػا ا أهػر بػدرب 

باطػا    ى مسا دب  الـ البيانات   ى  ن ية البيانػات الضػممة ااسػ مالص البيانػات ا أهػر ار 
 (.Chaturvedi, 2013انفوا  ل منظمة ل بدح ال  ح ي يا مف مالؿ  الـ البيانات )

 –اػ    اػاؽ مسػ  ب ية ءديػدب  – مهؿ البيانات الأبيرب  حديا  ل منظمة ا ػلد  إلػى  اسػي  ا اػؽ 
ا م ػػػؽ أػػػذلؾ امأانيػػػات ءديػػػدب ل محاسػػػ  ا دار  ر مػػػاذ مأانػػػة اسػػػ را يءية االمسػػػا دب اػػػل 

  بؿ  الأى يس طي  المحاس  ا دار  مااءية ذلؾ ال حػد  االبػد احف يأػاف لديػو  اأيؿ المس
حس بيانا ى  مبرب أبيرب ال مءاؿ  مؿ المنظمة  مبرب أبيرب ال مءاؿ  أنالاءيػا المو امػات 
        أمػػػػػػا يمأػػػػػػف حف يومػػػػػػؿ المحاسػػػػػػ  ا دار  مػػػػػػ   ػػػػػػالـ البيانػػػػػػات رضػػػػػػفا  الطػػػػػػاب  ال ءػػػػػػار  

   (  ابوبػػػػػػػارب حمػػػػػػػر  أيػػػػػػػؼ يمأػػػػػػػف حف يضػػػػػػػ  Gamage, 2016)  ػػػػػػػى البيانػػػػػػػات الءديػػػػػػػدب 
المحاسػػػػ  ا دار  نمػػػػاذج ل مطػػػػيط البيانػػػػات الضػػػػممة  اىػػػػا النمػػػػاذج الػػػػذ  يحػػػػدد حنمػػػػاط 
     اسػػػػػ مراج البيانػػػػػات رسػػػػػ مداميا اػػػػػل النػػػػػااحى ال ءاريػػػػػة  اأيػػػػػؼ يمأػػػػػف اسػػػػػ مداميا ل راػػػػػيد
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         ( Murthy; Geerts, 2017)امأانيػػػة دمءيػػػا مػػػ  البيانػػػات ال   يديػػػة  ا دار  مػػػ  ال ػػػرار
        النمػػػػاذج يمأػػػػف حف يسػػػػا د اػػػػل  طػػػػاير حنظمػػػػة الربابػػػػة ا داريػػػػة ا م يػػػػات أػػػػذلؾ اػػػػإف ىػػػػذا

(  ادارب الممػػػػػػػػػػػػاطر  ال ح ػػػػػػػػػػػػيالت ال نبليػػػػػػػػػػػػة Warren et all,2015الماازنػػػػػػػػػػػػات ) ا ػػػػػػػػػػػػداد
(Cockcroft;Russell,2018  .) 

إف  اامؿ أبر حءـ البيانات ا نا يا اسػر ة   يرىػا ا ػدـ ال أأػد ال ػاـ مػف منػدابي يا يءوػؿ 
مػػػف الضػػػرار  حف  أػػػاف ىنػػػاؾ منيءيػػػة   ميػػػة لموالءػػػة ىػػػذه البيانػػػات  و مػػػد   ػػػى  م ي ػػػى 
ا س  را  اا س نباط الو مى احف يأاف المحاسػ  ا دار  ااريػؽ الومػؿ ملى ػاف لػذلؾ  ايءػ  

  ا إلػػى البيانػػات الضػػممة   ػػى حنيػػا  ػػ   بػػؿ حنيػػا ميػػزب  احف  امػػؿ النءػػاح   ػػييـ ح  ينظػػرا 
ال أيفية ادارب الموراة اأيؼ يمأف حف نومؿ أفريؽ ااحد ااا ا  لمنيءية   مية محددب لننػؿ 

 (.Michela et all, 2017إلى حاضؿ ن يءة ممأنة )

الضػػممة  ابػػادر   ػػى االمحاسػػ  ا دار  بػػادر   ػػى م ػػؽ ال يمػػة اػػل  ػػالـ  ح يػػؿ البيانػػات 
ال فاؽ ال  ح يؿ البيانات اد ـ   ما  البيانات اذلؾ لدراي ػو بمءما ػة البيانػات المييأ ػة ممػا 
يسػيؿ ا ن  ػاؿ إلػى البيانػات غيػر المييأ ػة  با ضػااة إلػى ام الأػو ل موراػة الءيػدب بأساسػيات 

 (.Richins, 2017الومؿ )
 باحث إلى أنه يمكن الخروج باآلتى:ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يشير ال

 ػػػالـ البيانػػػػات  بػػػد احف  أػػػػاف لديػػػو مبػػػػرات  اليػػػة اػػػػل مءػػػاؿ الرياضػػػػيات  ا حنػػػػا    -0
 البرمءة ا ا يؿ البراما   ا يؿ البيانات ا ح ي يا   فسير الن ادا.

 ػػالـ البيانػػات  بػػد احف يسػػ ند إلػػى موراػػة ءيػػدب بمءػػاؿ ح مػػاؿ المنظمػػة ال ػػى يومػػؿ لػػدييا  -2
 ح ى يأاف نا ا  م و دا ما  ل  رار ا دار .

 مف النو  حف يءم  امص ااحد أؿ ىذه المبرات ال نفس الابت. -0
المحاسػػ  ا دار   بػػد احف يطػػار مػػف ال  ريػػر الػػذ  ي دمػػو اسػػ نادا    ػػى ذأػػا  ا  مػػاؿ  -2

 ا  ـ البيانات.
ر  ىػى الحػس الفنػى ل ػرا ب الن طة ا ىـ ال اس مداـ البيانػات الضػممة لػد ـ ال ػرار ا دا -4

 ما بيف سطار ىذه البيانات اان  ا  ما يمأف حف يأاف نااوا  ل منظمة.
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اأرب اريؽ الومؿ الذ  يمأف حف يءم  بيف أػؿ ال مننػات اػل المنظمػة يمأػف حف يحػؿ  -.
ماػػػأ ة اءػػػاد اػػػمص ااحػػػد لديػػػو أػػػؿ ىػػػذه الميػػػارات  حيػػػث يمأػػػف حف  ح ػػػؽ ىػػػذه الفأػػػرب 

 ا حايؿ الفأر البار  إلى رل  باب ة ل  نفيذ.  أامؿ ا اأار البارية
الومػػؿ اػػل اريػػؽ الومػػؿ  بػػد احف يبنػػى   ػػى نمػػاذج مػػدراس ل مطػػيط البيانػػات الضػػممة  -2

 مو مدا    ى منيءية   مية ابنا ب ليح ؽ اأبر ااددب مرءاه منو.
 ءػػة ال أامػػؿ بػػيف المحاسػػ  ا دار  ا ػػالـ البيانػػات يمأػػف حف يحػػؿ ماػػاأؿ ال مطػػيط النا -2

 ػػػف  ػػػدـ ال أأػػػد اسػػػد الفءػػػاب بػػػيف ال مطػػػيط   ػػػى مسػػػ ا  ا دارب ا م يػػػة ال نفيػػػذ الفو ػػػى  
 ابال الى اإف ىذا ال أامؿ يمأف حف يأاف دا ما  ل  رار ا دار .

 

ويشير الباحث أيضًا إلكى أن تحقيكق االسكتفادة القصكوى مكن البيانكات الضكخمة لكدعم القكرار 
 طرق:االدارى يمكن أن تتحقق بثالثة 

ا الػػى   أػػايف اريػػؽ  مػػؿ مػػف أػػؿ ال مننػػات بحيػػث يءمػػ  ىػػذا الفريػػؽ بػػيف أػػؿ المبػػرات 
 المط ابة ايومؿ اا ا  ل منيءية الو مية المط ابة.

 الهانية   وييف  الما  ل بيانات يسا ده اريؽ الومؿ الذ  يءم  بيف أؿ ال مننات.
 ت ل  ياـ بيذه الميمة.الهالهة   وااف ا أامؿ المحاس  ا دار  م   الـ البيانا

اير  الباحػث حف اريػؽ الومػؿ الػذ  يءمػ  بػيف أػؿ ال مننػات سػيأاف مػف النػو   أاينػو 
 م يػػا  اال أأػػد مػػف  ػػااار المبػػرات المط ابػػة لػػد  أػػؿ ح ضػػا  الفريػػؽ  امػػف النػػو   ح يػػؽ 
ال ءػػانس بػػيف ا ضػػادو ا احيػػد ا ىػػداؼ لمدمػػة المنظمػػة أأػػؿ  بارضػػااة إلػػى ماػػأ ة  حديػػد 

ىػػػذا الفريػػػؽ   مانػػػة احف المانػػػية ا ىػػػـ اػػػل ا سػػػ فادب مػػػف البيانػػػات الضػػػممة ىػػػى  ردػػػيس
 الحس الفنى ل را ب ما بيف سطار البيانات الضممة.

ايػػػر  الباحػػػث حيضػػػا  حف طري ػػػة  ويػػػيف  المػػػا  ل بيانػػػات أرديسػػػا  لفريػػػؽ الومػػػؿ يمأػػػف حف يحػػػؿ 
فريػؽ ا ح يػؽ ال ءػانس ا احيػد ماأ ة  اءيو الفريؽ إ  حف ماػأ ة  ػااار المبػرب اػل ح ضػا  ال

 اليدؼ بينيـ س أاف مف ا مار نوبة ال ح يؽ.
لػػذلؾ اػػإف اأػػرب ال أامػػؿ بػػيف المحاسػػ  ا دار  ا ػػالـ البيانػػات سػػ أاف ىػػى الطري ػػة ا اضػػؿ 

 لتحقيق أفضل نتائج مرجوة من البيانات الضخمة و لك لعدة أسباب ذى:
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أػػػػؿ حناػػػػطة المنظمػػػػة بحأػػػػـ  م ػػػػو  المحاسػػػػ  ا دار  يءمػػػػ  بػػػػيف الوديػػػػد مػػػػف مبػػػػرات -0
 أمحاس  ادار  .

المحاسػػػػ  ا دار  لديػػػػو مبػػػػرب  اليػػػػة بمءػػػػاؿ  مػػػػؿ المنظمػػػػة ال ػػػػى يومػػػػؿ بيػػػػا ) مػػػػال    -2
 مارداف  منااساف  ...........(.

 ىدؼ المحاس  ا دار  انميـ  م و ىا  ااير المو امات الالزمة لد ـ ال رارا دار  . -0
 مص ااحد حاضؿ مف  م و م   دب حاماص. مؿ  الـ البيانات م  ا -2
الحػػػس الفنػػػى ل محاسػػػ  ا دار  ل ػػػرا ب مػػػا بػػػيف سػػػطار البيانػػػات الضػػػممة يف ػػػرض حنػػػو  -4

ماءاد اذلؾ ل وام و م  الأهير مػف البيانػات االمو امػات المم  فػة )دام يػة امارءيػة   اريميػة 
أػػػـ الأبيػػػر مػػػف البيانػػػات احاليػػػة امسػػػ  ب ية  ماليػػػة اغيػػػر ماليػػػة(  امػػػف مػػػالؿ اسػػػ مداـ ىػػػذا ال

 المم  فة اموراة  أهير اس مداميا   ى ال رار ا دار  ي ا  ىذا الحس ل محاس  ا دار .

 ومما سبق يمكن صياغة فروض ذ ا البحث كالتالى :
H1 أػػايف اريػػؽ  مػػؿ مػػف أػػؿ  مننػػات المنظمػػة لالسػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة لػػف  :

 . يأاف ملهرا  ال  رايد ال رار ا دار 
H2 ا سػ وانو بوػػالـ بيانػات أ ادػػد لفريػؽ الومػػؿ الػػذ  يءمػ  أػػؿ ال مننػات لالسػػ فادب مػػف :

 البيانات الضممة لف يأاف ملهرا  ال  رايد ال رار ا دار  .
H3 ال أامػػؿ بػػيف المحاسػػ  ا دار  ا ػػالـ البيانػػات لالسػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة سػػيأاف :

 ملهرا  ال  رايد ال رار ا دار  .

 
 

 الدراسة الميدانية     -4
 يدؼ ىذه الدراسة إلى اهبات الفراض النظرية ل بحث االم و  ة بودـ اءاد  البة بػيف  أػايف 
اريؽ  مؿ يءم  بيف أؿ  مننات المنظمة لالس فادب مف البيانػات الضػممة ا راػيد ال ػرار 

مػػؿ الػػذ  يءمػػ  بػػيف ا دار   ا ػػدـ اءػػاد  البػػة بػػيف ا سػػ وانة بوػػالـ بيانػػات أ ادػػد لفريػػؽ الو
أػػػؿ  مننػػػات المنظمػػػة لالسػػػ فادب مػػػف البيانػػػات الضػػػممة ا راػػػيد ال ػػػرار ا دار   ااءػػػاد 
 البػػة طرديػػة بػػيف  أامػػؿ المحاسػػ  ا دار  ا ػػالـ البيانػػات لالسػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة 
ا رايد ال رار ا دار   اساؼ  ػ ـ الدراسػة مػف مػالؿ اس  نػا   را  مءما ػة مػف المحاسػبيف 



 …… دارىاإل القرار ترشيد على البيانات وعالِم دارىاإل المحاسب بين التكامل أثر                          يسرى البلتاجى د/

61 
 

امػػػػدير  ادارات بوػػػػض الاػػػػرأات الوام ػػػػة اػػػػل المم أػػػػة الوربيػػػػة السػػػػوادية اءمياريػػػػة منػػػػر 
 .ربيةالو
 المجتمع وعينة الدراسة  5-1

ي مهػػػػؿ مء مػػػػ  الدراسػػػػة اػػػػل مءما ػػػػة المحاسػػػػبيف امػػػػدير  ا دارات الوػػػػام اف اػػػػل الاػػػػرأات 
الدراسػػػة اػػػل  الوام ػػػة اػػػل المم أػػػة الوربيػػػة السػػػوادية اءمياريػػػة منػػػر الوربيػػػة  ا  مهػػػؿ  ينػػػة

 بوض مف ىل   المحاسبيف االمديريف.
ال ػػػد بػػػاـ الباحػػػث ب اسػػػي  با ػػػدب مء مػػػ  الدراسػػػة ل اػػػمؿ ءمياريػػػة منػػػر الوربيػػػة االمم أػػػة 
الوربيػػػػة السػػػػوادية اذلػػػػؾ لسػػػػبييف  ا اؿ ىػػػػا  اػػػػابو الب ػػػػديف إلػػػػى حػػػػد أبيػػػػر اػػػػل ال اءيػػػػات 

لهػانى ىػا محاالػة الانػاؿ إلػى ا ب نادية ال نماية مانة ال مءاؿ  أنالاءيػا المو امػات  ا
 دد أبير مف المديريف الوام يف اػل المنظمػات ال ػى لػدييا  اءيػات او يػة اػل مءػاؿ اسػ مداـ 

 البيانات الضممة ال د ـ ال رار ا دار .

 متغيرات الدراسة وصياغة الفروض إحصائيًا  5-8
البػػة بػػيف اءػػاد   حػػدد م  يػػرات الدراسػػة مػػف مػػالؿ اراضػػيا  حيػػث ي نػػااؿ الفػػرض ا اؿ الو

اريؽ  مؿ يءم  بيف أؿ  مننات المنظمة لالس فادب مف البيانػات الضػممة ا راػيد ال ػرار 
ا دار   ابال ػػالى اػػإف الم  يػػر ا اؿ ىػػا اءػػاد اريػػؽ  مػػؿ يءمػػ  أػػؿ  مننػػات المنظمػػة 
ب ػػػرض ا سػػػ فادب مػػػف البيانػػػات الضػػػممة  االم  يػػػر الهػػػانى ىػػػا مػػػد  راػػػد ال ػػػرار ا دار   

 :يمكن صياغة الفرض األول احصائيًا كالتالىوبالتالى 

H0:  ياءد  البة طردية ذات موناية احنادية بيف اءػاد اريػؽ  مػؿ يءمػ  أػؿ  مننػات
 المنظمة لالس فادب مف البيانات الضممة ا رايد ال رار ا دار .

3 ≤Median  
H1 ياءػػػػد  البػػػػػة طرديػػػػػة ذات مونايػػػػػة احنػػػػػادية بػػػػػيف اءػػػػػاد اريػػػػػؽ  مػػػػػؿ يءمػػػػػ  أػػػػػؿ   :

  مننات المنظمة لالس فادب مف البيانات الضممة ا رايد ال رار ا دار .
3 < Median 
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 ايمأف  اضي  الوالبة بيف م  ير  الفرض ا اؿ مف مالؿ الاأؿ ال الى: 
 
 

 المتغير الثانى                                     المتغير األول 
 (8شكل رقم )

يوضح العالقة وجود فريق عمل يجمع كل تخصصات المنظمة لالستفادة من البيانات الضخمة 
 وترشيد القرار االدارى

 

اي نااؿ الفرض الهانى الوالبة بػيف اءػاد  ػالـ البيانػات أػرديس لفريػؽ الومػؿ الػذ  يءمػ  بػيف 
أؿ  مننات المنظمة لالس فادب مف البيانات الضممة ا راػيد ال ػرار ا دار   ابال ػالى اػإف 
الم  يػػر ا اؿ ىػػا اءػػاد اريػػؽ  مػػؿ يءمػػ  أػػؿ  مننػػات المنظمػػة يرحسػػو  ػػالـ البيانػػات  

وبالتككالى يمكككن صككياغة الفككرض الثككانى احصككائيًا ى ىػػا راػػد ال ػػرار ا دار   االم  يػػر الهػػان
 كالتالى:

H0:  ياءػػػد  البػػػة طرديػػػة ذات مونايػػػة احنػػػادية بػػػيف ا سػػػ وانة بوػػػالـ بيانػػػات أ ادػػػد لفريػػػؽ
الومػػػؿ الػػػذ  يءمػػػ  أػػػؿ  مننػػػات المنظمػػػة لالسػػػ فادب مػػػف البيانػػػات الضػػػممة ا راػػػيد 

 ال رار ا دار  .
3 ≤Median  

H1:  ياءػػد  البػػة طرديػػة ذات مونايػػة احنػػادية بػػيف ا سػػ وانة بوػػالـ بيانػػات أ ادػػد لفريػػؽ  
الومػػػؿ الػػػذ  يءمػػػ  أػػػؿ  مننػػػات المنظمػػػة لالسػػػ فادب مػػػف البيانػػػات الضػػػممة ا راػػػيد 

 ال رار ا دار .
3 < Median 

 ايمأف  اضي  الوالبة بيف م  ير  الفرض الهانى مف مالؿ الاأؿ ال الى:
 
 

 المتغير األول                                     المتغير الثانى
 (3شكل رقم )    

البيانات يوضح العالقة بين وجود فريق عمل يجمع كل تخصصات المنظمة لالستفادة من 
 الضخمة برئاسة عالم البيانات وترشيد القرار االدارى

 الوٌظوت تخصصبث كل يجوع عول فزيق

الضخوت البيبًبث هي االستفبدة بهذف  
 تزشيذ القزار االداري

 بزئبست الوٌظوت تخصصبث كل يجوع عول فزيق

  الضخوت البيبًبث هي االستفبدة بهذف البيبًبث عبلن
 تزشيذ القزار االداري
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اي نػػااؿ الفػػرض الهالػػث الوالبػػة بػػيف ال أامػػؿ بػػيف المحاسػػ  ا دار  ا ػػالـ البيانػػات لالسػػ فادب 
مف البيانات الضممة ا رايد ال رار ا دار   ابال ػالى اػإف الم  يػر ا اؿ ىػا  مػؿ المحاسػ  

، وبالتككالى يمكككن ؽ ااحػػد االم  يػػر الهػػانى ىػػا راػػد ال ػػرار ا دار ا دار  ا ػػالـ البيانػػات أفريػػ
 صياغة الفرض الثالث احصائيًا كالتالى:

H0 ياءػػػػد  البػػػػة طرديػػػػة ذات مونايػػػػة احنػػػػادية بػػػػيف  أامػػػػؿ المحاسػػػػ  ا دار  ا ػػػػالـ   :
 البيانات لالس فادب مف البيانات الضممة ا رايد ال رار ا دار .

3  Median ≥ 
H1 ياءد  البة طردية ذات موناية احنػادية بػيف  أامػؿ المحاسػ  ا دار  ا ػالـ البيانػات :

 لالس فادب مف البيانات الضممة ا رايد ال رار ا دار . 
3  Median < 

 ايمأف  اضي  الوالبة بيف م  ير  الفرض الهالث مف مالؿ الاأؿ ال الى:
 

 

 المتغير األول                                     المتغير الثانى
 (4شكل رقم )

يوضح العالقة بين عمل المحاسب االدارى وعالم البيانات كفريق واحد لالستفادة من البيانات 
 الضخمة وترشيد القرار االدارى

 منهجية الدراسة 5-3
الوالبػػة بػػيف م  يػػرات الدراسػػة مػػف مػػالؿ بادمػػة اس  نػػا  يػػ ـ  ازيويػػا   ػػى  ينػػة يػػ ـ بيػػاس 

الدراسة  حيث ي ـ سلاليـ  ف بدرب اريػؽ الومػؿ الػذ  يءمػ  أػؿ  مننػات المنظمػة ل ػرض 
ا سػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة   ػػى  راػػيد ال ػػرار ا دار   اسػػلاليـ  ػػف بػػدرب  ػػالـ البيانػػات 

ءمػػ  أػػؿ  مننػػات المنظمػػة   ػػى  ح يػػؽ ذات اليػػدؼ  اأػػذلؾ أ ادػػد لفريػػؽ الومػػؿ الػػذ  ي
سػػلاليـ  ػػف  ػػأهير ال وػػااف بػػيف  ػػالـ البيانػػات االمحاسػػ  ا دار  اػػى ا سػػ فادب مػػف البيانػػات 

 الضممة اى  رايد ال رار ا دار .

ابػػذلؾ اػػإف الباحػػث لػػف ي ػػـا ب يػػاس م  يػػرات الدراسػػة هػػـ دراسػػة الوالبػػة بينيػػا  الأػػف سػػي ـا 
البة بيف ىذه الم  يػرات بطري ػة مبااػرب مػف مػالؿ بادمػة ا س  نػا   او ػى مسػ ا  ب ياس الو

واحذ كفزيق البيبًبث وعبلن االداري الوحبسب عول  تزشيذ القزار االداري 
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الفػػرض ا اؿ لػػف ي ػػـا الباحػػث بدراسػػػة مػػد  اءػػاد اريػػؽ  مػػػؿ يءمػػ  بػػيف أػػؿ  مننػػػات 
المنظمػػػة ل ػػػرض ا سػػػ فادب مػػػف البيانػػػات الضػػػممة ابيػػػاس مػػػد  راػػػد ال ػػػرار ا دار   الأػػػف 

ريف مػػػػف مػػػػالؿ بادمػػػػة ا س  نػػػػا  اذلػػػػؾ بسػػػػلاؿ سػػػػي ـا ب يػػػػاس الوالبػػػػة بػػػػيف ىػػػػذيف الم  يػػػػ
المس  نى منيـ بطري ة مباارب  ف مد   أهير اءػاد اريػؽ  مػؿ يءمػ  بػيف أػؿ  مننػات 
المنظمػػة ل ػػرض ا سػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة   ػػى  راػػد ال ػػرار ا دار   اىأػػذا بالنسػػبة 

 ػػػة لوػػػػدـ  مأنػػػو مػػػػف لم  يػػػرات الفرضػػػيف الهػػػػانى االهالػػػث  ال ػػػػد لءػػػأ الباحػػػػث إلػػػى ىػػػػذه الطري
الانػػاؿ إلػػى  ػػدد أػػااى مػػف المنظمػػات سػػاا  اػػل منػػر حا المم أػػة الوربيػػة السػػوادية لػػدييا 
 اءيػػات او يػػة لالسػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة سػػاا   ػػف طريػػؽ اريػػؽ  مػػؿ يءمػػ  بػػيف أػػؿ 

  مننات المنظمة حا  ف طريؽ  اظيؼ  الـ ل بيانات.

 تصميم قائمة اإلستقصاء 5-4
ا ح ػػا    ػػى مءما ػػة مػػف Likert Scale ارس  نػػا    ػػى م يػػاس ليأػػرت  و مػػد بادمػػة 

ا سد ة المر بطة بم اييس م  يرات الدراسة المر بطة بفػراض البحػث االسػابؽ  اضػيحيا  ابػد 
بػدحت ال ادمػة ب اضػي  اليػدؼ منيػا امأانا يػا  ابػد ا سػمت حسػد ة ال ادمػة بالبسػاطة االاضػػاح 

 الفيـ   ى المس  نى منيـ.  ا دـ اح ااديا   ى منط حات نوبة
أمػػا  ػػـ  نمػػيط م يػػاس ارءابػػة   ػػى ا سػػد ة بحيػػث  أمػػذ الاػػأؿ ال ر يبػػى  اػػرداد ا اػػراد بػػد 
 أاف حاااػػؽ باػػدب  حاااػػؽ  محايػػد    حاااػػؽ    حاااػػؽ مط  ػػا   ا ػػـ  ػػرءي  ارءابػػات بإ طاديػػا 

  . 4   2   0   2  0حازاف

 تجميع الردود والتحميل اإلحصائى ونتائج الدراسة  -5-5
اىػػى احػد  اسػادؿ ال اانػػؿ  Linked in  ػـ  ازيػ  بػاادـ ا س  نػػا  مػف مػالؿ اسػػي ة اؿ 

ا ء مػػا ى اال ػػى حمأػػف مػػف مالليػػا  ازيػػ  ال ادمػػة   ػػى مءما ػػة مػػف المػػديريف االمحاسػػبيف 
مياريػة منػر الوربيػة  ابػد  ػـ    ػى  ػدد ا دارييف الوام اف اػل المم أػة الوربيػة السػوادية اء

 بادمة نحيحة اىى ال ى  ـ اس مداميا ال ىذا البحث.   02

ا ف البيانات ال ى  ػـ الحنػاؿ   ييػا مػف بػاادـ ا س  نػا   وػد مػف البيانػات ال ر يبيػة ا ػد  ػـ 
اذلػػؾ   Sign Testاسػػ مداـ بوػػض ا سػػالي  ا حنػػادية الالموم يػػة اىمػػا ام بػػار ا اػػارب 

حديػػد مػػد  مونايػػة امػػ الؼ بيانػػات الوينػػة  ػػف الاسػػيط اذلػػؾ اا ػػا  ر ءػػاه اػػراض البحػػث ل 
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 م بػػػار مػػػد   Wilcoxon Testالهالهػػػة  أمػػػا  ػػػـ اسػػػ مداـ ام بػػػار الأاأسػػػاف الالمو مػػػى 
مونايػػة امػػ الؼ م اسػػطات الوينػػة اا ػػا  لفػػراض البحػػث الهالهػػة  ابػػد  ػػـ اسػػ مداـ ا م بػػاريف 

  ابػػد أانػت الن ػػادا   ػى النحػػا Minitab حنػػادية )المينػى  ػا ( مػف مػالؿ حزمػػة البػراما ا
 ال الى: 

 أواًل: بالنسبة لنتائج اختبار الفرض األول:

 (1)جدول 
Sign Test for Median: C1 

Method 

η: median of C1 

Descriptive Statistics 

Sample N Median 

C1 34 1.5 

Test 

Null hypothesis H₀: η = 3 

Alternative hypothesis H₁: η > 3 

Sample Number < 3 Number = 3 Number > 3 P-Value 

C1 34 0 0 1.000 
 

  ػػى بيانػػات  sign test ( السػػابؽ حنػػو بػػإءرا  ام بػػار ا اػػارب 0ي ضػػ  مػػف مػػالؿ ءػػداؿ )
الوينػػة  ػػف ا سػػد ة الم و  ػػة بالوالبػػة بػػيف اءػػاد اريػػؽ  مػػؿ يءمػػ  أػػؿ  مننػػات المنظمػػة 

.( اذلػؾ 14اىػى حأبػر مػف ) 0(  سػاا  (P- Valueا راػيد ال ػرار ا دار    نءػد حف بيمػة 
يونى بباؿ ارض الودـ االماص باءاد  البة طرديػة ذات مونايػة احنػادية بػيف اءػاد اريػؽ 

 مننات المنظمة لالس فادب مف البيانات الضػممة ا راػيد ال ػرار ا دار      مؿ يءم  أؿ
 اراض الفرض البديؿ .
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 بالنسبة لنتائج اختبار الفرض الثانى: ثانيًا:

 (8جدول )
Sign Test for Median: C2 

Method 

η: median of C2 

Descriptive Statistics 

Sample N Median 

C2 34 2 

Test 

Null hypothesis H₀: η = 3 

Alternative hypothesis H₁: η > 3 

Sample Number < 3 Number = 3 Number > 3 P-Value 

C2 24 7 3 1.000 
 

  ػػى بيانػػات  sign test( السػػابؽ حنػػو بػػإءرا  ام بػػار ا اػػارب 2ي ضػػ  مػػف مػػالؿ ءػػداؿ )
الوينػػة  ػػف ا سػػػد ة الم و  ػػة بالوالبػػة بػػػيف ا سػػ وانة بوػػػالـ بيانػػات أ ادػػد لفريػػػؽ الومػػؿ الػػػذ  
يءمػػ  أػػؿ  مننػػات المنظمػػة لالسػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة ا راػػيد ال ػػرار ا دار   نءػػد 

.( اذلؾ يونى بباؿ ارض الودـ االمػاص 14اىى حأبر مف ) 0 (  ساا (P-Valueحف بيمة 
اد  البػػة طرديػػة ذات مونايػػة احنػػادية بػػيف ا سػػ وانة بوػػالـ بيانػػات أ ادػػد لفريػػؽ الومػػؿ باءػػ

الذ  يءم  أؿ  مننػات المنظمػة لالسػ فادب مػف البيانػات الضػممة ا راػيد ال ػرار ا دار   
 اراض الفرض البديؿ.
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 بالنسبة لنتائج اختبار الفرض الثالث  ثالثًا:

 (3جدول )
Sign Test for Median: C3 

Method 

η: median of C3 

Descriptive Statistics 

Sample N Median 

C3 34 2 

Test 

Null hypothesis H₀: η = 3 

Alternative hypothesis H₁: η < 3 

Sample Number < 3 Number = 3 Number > 3 P-Value 

C3 30 4 0 0.000 
 

  ػػى بيانػػات  sign test ( السػػابؽ حنػػو بػػإءرا  ام بػػار ا اػػارب 0ي ضػػ  مػػف مػػالؿ ءػػداؿ )
الوينػػة  ػػف ا سػػد ة الم و  ػػة بالوالبػػة بػػيف  أامػػؿ المحاسػػ  ا دار  ا ػػالـ البيانػػات لالسػػ فادب 

( اىػى 1(  سػاا  )(P- Valueمف البيانػات الضػممة ا راػيد ال ػرار ا دار    نءػد حف بيمػة 
.( اذلػػػؾ يونػػػى ببػػػاؿ الفػػػرض البػػػديؿ االمػػػاص باءػػػاد  البػػػة طرديػػػة ذات 14حنػػػ ر مػػػف )

مونايػػػػة احنػػػػػادية بػػػػيف  أامػػػػػؿ المحاسػػػػػ  ا دار  ا ػػػػالـ البيانػػػػػات لالسػػػػ فادب مػػػػػف البيانػػػػػات 
 الضممة ا رايد ال رار ا دار    اراض ارض الودـ. 

اؿ االهػػانى اببػػاؿ الفػػرض الهالػػث( يمأػػػف امػػف المػػالؿ الن ػػادا السػػاب ة ) راػػض الفرضػػػيف ا 
 ال اؿ حنو يمأف  رايد ال رار ا دار  مف مالؿ:

  أايف اريؽ  مؿ يءم  أؿ  مننات المنظمة لالس فادب مف البيانات الضممة . -0
ا سػػ وانة بوػػالـ بيانػػات ليأػػاف بادػػدا  لفريػػؽ الومػػؿ الػػذ  يءمػػ  أػػؿ  مننػػات المنظمػػة  -2

 لضممة .لالس فادب مف البيانات ا
 ال أامؿ بيف المحاس  ا دار  ا الـ البيانات لالس فادب مف البيانات الضممة . -0
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ال مفاض ة بيف المػدامؿ الهالهػة ا ػد بػاـ الباحػث بالم ارنػة بػيف م اسػطات المءما ػات الػهالث 
مف البيانات الم حنؿ   ييا مف بادمة ا س  نػا  اال ػى  مهػؿ أػؿ منيػا مػدمال  مػف المػدامؿ 

لوين يف غير مسػ    يف  ابػد  Wilcoxonث اذلؾ باس مداـ ام بار الأاأساف الالمو مى الهال
 : أانت ن ادا ا م بار أال الى

أواًل: بالنسبة لممقارنة بين المدخل األول والثانى ، تكوين فريق عمكل يجمكع ككل تخصصكات 
ل تخصصكات المنظمة واالستعانة بعالم بيانكات ليككون قائكدًا لفريكق العمكل الك ى يجمكع كك

 المنظمة لالستفادة من البيانات الضخمة في ترشيد القرار االدارى:

 (4جدول )
Wilcoxon Signed Rank Test: C5 

Method 

η: median of C5 

Descriptive Statistics 

Sample N Median 

C5 34 -0.5 

Test 

Null hypothesis H₀: η = 0 

Alternative hypothesis H₁: η > 0 

Sample 

N for 

Test 

Wilcoxon 

Statistic P-Value 

C5 21 31.50 0.998 
 

 ـ بنػا  ا م بػار   ػى حسػاس الفػراؽ بػيف البيانػات الدالػة   ػى المػدمؿ ا اؿ االبيانػات الدالػة 
  ػػى المػػدمؿ الهػػانى  الػػذلؾ أػػاف الفػػرض البػػديؿ حف البيانػػات الدالػػة   ػػى المػػدمؿ ا اؿ حأبػػر 
مػػف البيانػػات الدالػػة   ػػى المػػدمؿ الهػػانى )ح  حف الفػػراؽ  أػػاف ماءبػػة(  اي ضػػ  مػػف ءػػداؿ 

.( ايونى ذلػؾ راػض 14.( اىى حأبر مف )992(  ساا  )(P- Valueبؽ حف بيمة ( السا2)
الفرض البديؿ ابباؿ ارض الودـ بأف ىناؾ موناية احنادية بأف ناا ا الفػراؽ سػالبة اليسػت 
ماءبة ايونى ذلػؾ حف ىنػاؾ حاضػ ية ل مػدمؿ ا اؿ   ػى المػدمؿ الهػانى  ح  حف  أػايف اريػؽ 
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لالس فادب مف البيانات الضػممة يسػا د اػل  راػيد ال ػرار  مؿ يءم  أؿ  مننات المنظمة 
 ا دار  حأهر مف ا س وانة بوالـ بيانات ليأاف باددا  ليذا الفريؽ ل ح يؽ ذات اليدؼ. 

ثانيًا: بالنسبة لممقارنة بين المدخل األول والثالث، تكوين فريق عمكل يجمكع ككل تخصصكات 
م البيانات لالستفادة مكن البيانكات الضكخمة المنظمة والتكامل بين المحاسب االدارى وعال

   في ترشيد القرار االدارى:

 (5دول )كككج
Wilcoxon Signed Rank Test: C6 

Method 

η: median of C6 

Descriptive Statistics 

Sample N Median 

C6 34 -0.25 

Test 

Null hypothesis H₀: η = 0 

Alternative hypothesis H₁: η > 0 

Sample 

N for 

Test 

Wilcoxon 

Statistic P-Value 

C6 23 47.00 0.997 
 

 ـ بنػا  ا م بػار   ػى حسػاس الفػراؽ بػيف البيانػات الدالػة   ػى المػدمؿ ا اؿ االبيانػات الدالػة 
  ػػى المػػدمؿ الهالػػث  الػػذلؾ أػػاف الفػػرض البػػديؿ حف البيانػػات الدالػػة   ػػى المػػدمؿ ا اؿ حأبػػر 
مػػف البيانػػات الدالػػة   ػػى المػػدمؿ الهالػػث )ح  حف الفػػراؽ  أػػاف ماءبػػة(  اي ضػػ  مػػف ءػػداؿ 

.( ايونى ذلػؾ راػض 14.( اىى حأبر مف )992(  ساا  )(P- Valueبؽ حف بيمة ( السا4)
الفرض البديؿ ابباؿ ارض الودـ بأف ىناؾ موناية احنادية بأف ناا ا الفػراؽ سػالبة اليسػت 
ماءبة ايونى ذلؾ حف ىنػاؾ حاضػ ية ل مػدمؿ ا اؿ   ػى المػدمؿ الهالػث  ح  حف  أػايف اريػؽ 

ت الضػممة يسػا د اػل  راػيد ال ػرار  مؿ يءم  أؿ  مننات المنظمة لالس فادب مف البيانا
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ا دار  حأهػػػػر مػػػػف ال أامػػػػؿ بػػػػيف المحاسػػػػ  ا دار  ا ػػػػالـ البيانػػػػات لالسػػػػ فادب مػػػػف البيانػػػػات 
 الضممة ل ح يؽ ذات اليدؼ. 

ثانيككًا: بالنسككبة لممقارنككة بككين المككدخل الثككانى والثالككث، االسككتعانة بعككالم بيانككات ليكككون قائككدًا 
ت المنظمككة والتكامككل بككين المحاسككب االدارى لفريككق العمككل الكك ى يجمككع كككل تخصصككا

 وعالم البيانات لالستفادة من البيانات الضخمة في ترشيد القرار االدارى:

    (6دول )كككج

Wilcoxon Signed Rank Test: C7 

Method 

η: median of C7 

Descriptive Statistics 

Sample N Median 

C7 34 0.25 

Test 

Null hypothesis H₀: η = 0 

Alternative hypothesis H₁: η > 0 

Sample 

N for 

Test 

Wilcoxon 

Statistic P-Value 

C7 19 150.50 0.013 
 

 ـ بنا  ا م بار   ػى حسػاس الفػراؽ بػيف البيانػات الدالػة   ػى المػدمؿ الهػانى االبيانػات الدالػة 
  ى المػدمؿ الهالػث  الػذلؾ أػاف الفػرض البػديؿ حف البيانػات الدالػة   ػى المػدمؿ الهػانى حأبػر 
مػػف البيانػػات الدالػػة   ػػى المػػدمؿ الهالػػث )ح  حف الفػػراؽ  أػػاف ماءبػػة(  اي ضػػ  مػػف ءػػداؿ 

.( ايونػػى ذلػػؾ 14.( اىػػى حنػػ ر مػػف )100(  سػػاا  )(P- Valueسػػابؽ حف بيمػػة ( ال.)
راض ارض الودـ ابباؿ الفرض البديؿ بأف ىناؾ موناية احنادية بػأف نػاا ا الفػراؽ ماءبػة 
ايونػػػػى ذلػػػػؾ حف ىنػػػػاؾ حاضػػػػ ية ل مػػػػدمؿ الهالػػػػث   ػػػػى المػػػػدمؿ الهػػػػانى  ح  حف ال أامػػػػؿ بػػػػيف 

مة يأػاف حاضػؿ مػف ا سػ وانة المحاس  ا دار  ا الـ البيانات لالس فادب مػف البيانػات الضػم
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بوػػالـ بيانػػات ليأػػاف بادػػدا  لفريػػؽ الومػػؿ الػػذ  يءمػػ  بػػيف أػػؿ  مننػػات المنظمػػة اػػل  راػػيد 
 ال رار ا دار . 

امما سبؽ يمأػف ال ػاؿ حنػو   ػى الػرغـ مػف حف المػدامؿ الػهالث يأػاف ليػا  ػأهير ايءػابى   ػى 
  ػػػػى المػػػػدم يف الهػػػػانى االهالػػػػث   راػػػػيد ال ػػػػرار ا دار  إ  حف ىنػػػػاؾ حاضػػػػ ية ل مػػػػدمؿ ا اؿ 

 اىناؾ حاض ية ل مدمؿ الهالث   ى المدمؿ الهانى.

 ممخص البحث والنتائج والتوصيات -.
 ممخص البحث 6-1

ىدؼ البحث إلى بياف ماىية البيانات الضػممة االواادػد ال ػى يمأػف حف  ح  يػا المنظمػات مػف 
البيانػات ا ػالـ )حمنػادى( البيانػات اس همارىا بالاأؿ النحي    ابياف ما ىػا الم نػاد بو ػـ 

اداره اػػػل ال وامػػػؿ مػػػ  البيانػػػات الضػػػممة  اأػػػذلؾ بيػػػاف أيػػػؼ يمأػػػف  ح يػػػؽ حبنػػػى اسػػػ فادب 
ممأنػة مػف هػارب البيانػػات الضػممة ل منظمػات مػف مػػالؿ ال أامػؿ بػيف مبػرب المحاسػػ  ا دار  

ممة امػا يمأػف حف ال مءاؿ ا  ماؿ امبرب  الـ البيانات ال مءاؿ ال وامؿ م  البيانات الض
ي ر ػػ    ػػى ذلػػؾ مػػف  راػػيد ال ػػرارات ا داريػػة ل منظمػػات  االمحاسػػ  ا دار  بمػػا لديػػو مػػػف 
مبػػػرات اػػػل مءػػػاؿ  مػػػؿ المنظمػػػة يمأػػػف حف ي وػػػ  دار الماءػػػو االمراػػػد لوػػػالـ البيانػػػات  نػػػد 
بيامػػػو ب ح يػػػؿ البيانػػػات الضػػػممة لينػػػؿ مػػػف مػػػالؿ ىػػػذا ال ح يػػػؿ  اضػػػؿ الن ػػػادا ال ػػػى  مػػػدـ 

 المنظمة.  منال 

الػػذلؾ ا ػػد  نػػااؿ البحػػث هػػارب البيانػػات الضػػممة اػػل مءػػاؿ ا  مػػاؿ    مػػا  البيانػػات ادارىػػـ 
اػػػل ال وامػػػؿ مػػػ  البيانػػػات الضػػػممة  ال أامػػػؿ بػػػيف مبػػػرات المحاسػػػ  ا دار  ا ػػػالـ البيانػػػات 
 ا رايد ال رار ا دار . امف مالؿ اس وراض الباحث لودد مػف الدراسػات السػاب ة ال ػى  ناالػت
ىذه المااضي  ا د مرج بهالهػة اػراض ل بحػث   نػااؿ الفػرض ا اؿ الوالبػة بػيف  أػايف اريػؽ 
 مػػؿ مػػف أػػؿ  مننػػات المنظمػػة لالسػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة ا راػػيد ال ػػرار ا دار   
ا نااؿ الفرض الهانى الوالبة بػيف ا سػ وانة بوػالـ بيانػات أ ادػد لفريػؽ الومػؿ الػذ  يءمػ  أػؿ 

سػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة ا راػػيد ال ػػرار ا دار   ا نػػااؿ الفػػرض الهالػػث ال مننػػات لال
الوالبػػة بػػيف ال أامػػؿ بػػيف المحاسػػ  ا دار  ا ػػالـ البيانػػات لالسػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة 

 ا رايد ال رار ا دار .
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امػدير  امف مالؿ الدراسة الميدانية ال ى باـ بيا الباحث   ى  ينة مف المحاسبيف ا داريػيف 
ا دارات اػػل المم أػػة الوربيػػة السػػوادية اءمياريػػة منػػر الوربيػػة  انػػؿ إلػػى بوػػض الن ػػادا 
اليامػػػػة  حا     أػػػػايف اريػػػػؽ  مػػػػؿ يءمػػػػ  أػػػػؿ  مننػػػػات المنظمػػػػة لالسػػػػ فادب مػػػػف البيانػػػػات 
الضػممة يسػػا د اػػل  راػػيد ال ػػرار ا دار   هانيػػا   ا سػػ وانة بوػػالـ ل بيانػػات ليأػػاف بادػػدا  لفريػػؽ 

الذ  يءم  أؿ  مننات المنظمة لالس فادب مف البيانػات الضػممة يسػا د اػل  راػيد  الومؿ
ال ػػرار ا دار   هالهػػا   ال أامػػؿ بػػيف المحاسػػ  ا دار  ا ػػالـ البيانػػات لالسػػ فادب مػػف البيانػػات 
الضممة يسا د ال  رايد ال ػرار ا دار   ابػذلؾ ح  بػر الباحػث حف المػدامؿ الهالهػة الم  رحػة 

الليػػا ا سػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة اػػل  راػػيد ال ػػرار ا دار    ال حديػػد مػػد  يمأػػف مػػف م
ا اضػ ية بػيف المػػدامؿ الهالهػة ا ػد بػػاـ الباحػث بالمفاضػ ة بينيػػا ا بػيف حف المػدمؿ ا اؿ اىػػا 
 أايف اريؽ  مؿ يءم  أػؿ  مننػات المنظمػة لالسػ فادب مػف البيانػات الضػممة اػل  راػيد 

بيانػػػات ليأػػػاف بادػػػدا  لفريػػػؽ ف المػػػدمؿ الهػػػانى اىػػػا ا سػػػ وانة بوػػػالـ ال ػػػرار ا دار  حاضػػػؿ مػػػ
  احاضؿ مف المدمؿ الهالث اىا ال أامؿ بػيف المحاسػ  ا دار  ا ػالـ البيانػات  ا بػيف الومؿ

حيضا  حف المدمؿ الهالث حاضؿ مف المدمؿ الهانى  ابد حرء  الباحث ذلؾ لم ػدار ال اااػؽ بػيف 
مأنػو مػف ام يػار بادػدا  لػو مػف بػيف ح ضػادو  يمأػف مػف مػالؿ ىػذا اريؽ الومؿ الااحد االػذ  ي

الفريؽ  ح يؽ ن ادا حاضؿ مف الن ادا ال ػى يمأػف  ح ي يػا لػا أػاف بادػد الفريػؽ مػف مػارج ىػذا 
الفريػػػؽ ح ػػػى الػػػا أػػػاف م مننػػػا  اػػػل مءػػػاؿ البيانػػػات الضػػػممة  احاضػػػؿ مػػػف الن ػػػادا ال ػػػى 

البيانػات  حمػا إذا  ػيف ححػد   مػا  البيانػات بادػدا  يح  يا ال أامؿ بيف المحاسػ  ا دار  ا ػالـ 
لفريػػػؽ الومػػػؿ الػػػذ  يءمػػػ  أػػػؿ  مننػػػات المنظمػػػة اػػػإف الن ػػػادا ال ػػػى يح  يػػػا ال اااػػػؽ بػػػيف 
المحاسػػػػ  ا دار  ا ػػػػالـ البيانػػػػات سػػػػ أاف حاضػػػػؿ  اذلػػػػؾ  ف ال اااػػػػؽ بػػػػيف  ػػػػالـ البيانػػػػات 

ح ػػؽ بػػيف اريػػؽ الومػػؿ ا ػػالـ االمحاسػػ  ا دار  سػػيأاف حأبػػر مػػف ال اااػػؽ الػػذ  يمأػػف حف ي 
 البيانات.

 نتائج البحث 8-.
حاضػػػحت ن ػػػادا البحػػػث راػػػض الفػػػرض ا اؿ ايونػػػى ذلػػػؾ حف  أػػػايف اريػػػؽ  مػػػؿ يءمػػػ  أػػػؿ 
 مننػػػػات المنظمػػػػة لالسػػػػ فادب مػػػػف البيانػػػػات الضػػػػممة يسػػػػا د اػػػػل  راػػػػيد ال ػػػػرار ا دار   
اراض الفرض الهانى ايونى ذلؾ حف ا سػ وانة بوػالـ ل بيانػات ليأػاف بادػدا  لفريػؽ الومػؿ الػذ  

سػػػ فادب مػػػف البيانػػػات الضػػػممة يسػػػا د اػػػل  راػػػيد ال ػػػرار يءمػػػ  أػػػؿ  مننػػػات المنظمػػػة لال
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ا دار   ابباؿ الفػرض الهالػث ايونػى ذلػؾ حف ال أامػؿ بػيف المحاسػ  ا دار  ا ػالـ البيانػات 
لالس فادب مف البيانات الضممة يسا د ال  رايد ال رار ا دار   ح  حف المدامؿ الػهالث ال ػى 

 ػػرار ا دار   احاضػػحت الن ػػادا حيضػػا  حف ىنػػاؾ  ناال يػػا اػػراض البحػػث  سػػا د اػػل  راػػيد ال
حاض ية ل مدمؿ ا اؿ   ػى المػدم يف الهػانى االهالػث ايونػى ذلػؾ حف اريػؽ الومػؿ الػذ  يءمػ  
أػػؿ  مننػػات المنظمػػة يأػػاف ىػػا ا بػػدر   ػػى ا سػػ فادب مػػف البيانػػات الضػػممة اػػل  راػػيد 

بادػػػدا  ليػػػذا الفريػػػؽ  اذلػػػؾ  ف ال ػػػرار ا دار  اذلػػػؾ حاضػػػؿ مػػػف  ويػػػيف  المػػػا  ل بيانػػػات ليأػػػاف 
اريػػؽ الومػػؿ يسػػ طي  ال اااػػؽ   ػػى ححػػد ح ضػػادو ليأػػاف بادػػدا  ل فريػػؽ االػػذ  ي ػػـا بػػدار  ػػالـ 
البيانػػات اػػل ءمػػ  ا نػػنيؼ ا ح يػػؿ البيانػػات الضػػممة ب ػػرض  راػػيد ال ػػرار ا دار  ايأػػاف 

ا ػة    ػى  أػس  ػالـ اريؽ الومؿ حأهر  واانا  م  ذلؾ ال ادد  نو يو بر اػرد مػف حاػراد المءم
البيانات الذ  ي ـ ارضو   ى اريػؽ الومػؿ ليأػاف بادػدا  لػو  ااػى ىػذه الحالػة حيضػا  يأػاف بادػد 
الفريؽ ال ادـ بأ ماؿ  الـ البيانات بادرا    ى اس مالص أؿ المو امات ال ى يريدىا مػف أااػة 

ابال ػالى  أػاف ح ضا  الفريػؽ اأأنػو يحنػؿ   ػى المو امػات الأام ػة مػف منػادرىا ا نػ ية 
ن ػػادا  ح ي يػػا ااسػػ مداميا حأهػػر  ػػأهيرا    ػػى ال ػػرار ا دار   اذلػػؾ   ػػى  أػػس المػػدمؿ الهالػػث 
الػػػذ  ي وامػػػؿ ايػػػو  ػػػالـ البيانػػػات مػػػ  اػػػمص ااحػػػد اىػػػا المحاسػػػ  ا دار  ل حنػػػاؿ   ػػػى 
المو امػػػػات الالزمػػػػة   اذلػػػػؾ ىػػػػا السػػػػب  اػػػػل حاضػػػػ ية المػػػػدمؿ ا اؿ   ػػػػى الممػػػػؿ الهالػػػػث  

ن ادا حيضا  حاض ية المػدمؿ الهالػث   ػى الهػانى  ح  حف  أامػؿ المحاسػ  ا دار  احاضحت ال
مػػ   ػػالـ البيانػػات يأػػاف حاضػػؿ مػػف بيػػادب  ػػالـ البيانػػات لفريػػؽ الومػػؿ  اذلػػؾ يونػػى حف  وػػااف 
 ػػالـ البيانػػات مػػ  المحاسػػ  ا دار  يوطػػى ن ػػادا حاضػػؿ مػػف  واانػػو مػػ  اريػػؽ الومػػؿ الػػذ  

  ال ذلؾ ىا ال اااػؽ اوػالـ البيانػات يمأػف حف يأػاف حأهػر  ااا ػا  مػ  حنب  باددا    يو  االسب
اػػمص ااحػػد اىػػا المحاسػػ  ا دار  حأهػػر مػػف  ااا ػػو مػػ  اريػػؽ  مػػؿ بأام ػػو ابال ػػالى  أػػاف 
ن يءػػػة الومػػػؿ حاضػػػؿ اذلػػػؾ   ػػػى الػػػرغـ مػػػف حف المو امػػػات ال ػػػى يمأػػػف الحنػػػاؿ   ييػػػا مػػػف 

اضؿ  إذف الفأرب أ يػا اػل  م يػة ال اااػؽ اػإذا منادرىا )اريؽ الومؿ( يمأف حف  أاف حأهر اح
 بنت المنظمة اأرب  أايف اريؽ  مؿ يءم  أؿ ال مننات لالس فادب مف البيانػات الضػممة 
ال  رايد ال رار ا دار    ى حف يأاف ىذا الفريؽ مس  ال  اإف ذلؾ سػيأاف حاضػؿ مػف  ويػيف 

مػف اسػ بداؿ ىػذا الفريػؽ بالمحاسػ  ححد م مننى البيانات باددا  ليذا الفريؽ  ايأاف حاضػؿ 
ا دار  لي أامػػػػؿ مػػػػ   ػػػػالـ البيانػػػػات  حمػػػػا إذا  بنػػػػت المنظمػػػػة اأػػػػرب  ويػػػػيف ححػػػػد م مننػػػػى 
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البيانػػات لي ػػاد اريػػؽ الومػػؿ اإنػػو مػػف ا اضػػؿ ليػػا حف  سػػ بدؿ ىػػذا الفريػػؽ بالمحاسػػ  ا دار  
  ف ذلؾ ساؼ يوطى ن ادا حاضؿ .

 توصيات البحث 6-3
 :التى توصل إليها الباحث يمكن الخروج بالتوصيات التاليةمن خالل النتائج 

يءػػػ    ػػػى ادارات المنظمػػػات حف  وػػػى حف اسػػػ مداـ البيانػػػات الضػػػممة بطري ػػػة نػػػحيحة  -0
 سيسا د ال  رايد ال رارات ا دارية المانة بيا.

يء    ى ادارات المنظمات حف  سوى ل أايف ارؽ  مؿ مػف أػؿ حناػط يا اذلػؾ ل ءميػ   -2
ا مزيف أؿ البيانػات ال ػى يمأػف ال انػؿ إلييػا سػاا  مػف دامػؿ المنظمػة حا مػف  ا ننيؼ

 مارءيا اال ى يمأف حف  س مدـ ال  رايد ال رار ا دار .
 بػػد مػػف  ػػدري  ح ضػػا  اػػرؽ الومػػؿ   ػػى أيفيػػة ءمػػ  ا نػػنيؼ ا مػػزيف اأػػذلؾ  ح يػػؿ  -0

 البيانات الضممة ل رض  رايد ال رار ا دار .
رب المنظمػػػة ب أػػػايف اريػػػؽ  مػػػؿ ليػػػذا ال ػػػرض اإنػػػو يمأػػػف ا سػػػ وانة بأحػػػد إذا لػػػـ   ػػػـ ادا -2

الم مننيف ال مءاؿ البيانات الضػممة ) ػالـ البيانػات( لي وػااف مػ  المحاسػ  ا دار  
 ال ءم  ا ننيؼ ا مزيف ا ح يؿ البيانات الضممة بيدؼ  رايد ال رار ا دار .

 

 الدراسات المستقبمية  -7
 الدراسات التى يمكن اجراؤذا في مجال البيانات الضخمة ومنها :ذناك العديد من 

 (.JITدار البيانات الضممة ال د ـ م امات  طبيؽ نظاـ ا ن اج بداف ممزاف ) -0
 دار البيانات الضممة ال زيادب أفا ب نظاـ مو امات المحاسبة ا دارية. -2
 البيانات الضممة ازيادب أفا ب المحاس  ا دار . -0
دارب س س ة ال يمة ا رايد برارا يا.ا -2  لبيانات الضممة ااا
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 مراجع ال
 مراجع بالمغة العربية الاواًل: 

  "  حايػػؿ البيانػػات الضػػممة إلػػى بيمػػة مضػػااة "  مء ػػة2102ا أ بػػى    ػػى بػػف ذيػػ    -
 السوادية  المء د الهالث االواراف  الودد الهانى .- الاطنية  ايد الم ؾ مأ بة

  2102الػدلمانى  ححمػد مفػرج   ;الأنػدر،   بػدالوزيز  بػداح محمػد;الحسينل  اااز مػاطر  -
" م ط بات ننا ة المو امات ال ظؿ  نر البيانػات الضػممة: دراسػة  ح ي يػة لوػدد مػف 
المم نيف االدارسيف ال  منص دراسات المو امات ال دالة الأايػت "  المػل مر الرابػ  

ات الم مننػػة اػػػرع الم ػػيا الوربػػى: البيانػػات الضػػممة ا اػػػاؽ االواػػراف لءمويػػة المأ بػػ
سػػ طنة  مػػاف  ءمويػػة المأ بػػات الم مننػػة  –اسػػ همارىا: الطريػػؽ نحػػا ال أامػػؿ الموراػػى

 ارع الم يا الوربى. –

  " البيانػات الضػممة 2102بنػى  رابػة  سػويد   ;ياسػؼ بػف مطػر بػف ءمػاؿ السػالمل  -
ط ارسػػػ را يءل: دراسػػػة انػػػفية "  المػػػل مر الرابػػػ  ادارىػػػا اػػػل د ػػػـ ا مػػػاذ ال ػػػرار اال مطػػػي

االواػػراف لءمويػػة المأ بػػات الم مننػػة اػػػرع الم ػػيا الوربػػى: البيانػػات الضػػممة ا اػػػاؽ 
سػ طنة  مػاف  ءمويػة المأ بػات الم مننػة  –اس همارىا: الطريؽ نحا ال أامػؿ الموراػى 

 ارع الم يا الوربى.  –

  " البحػػث الو مػػل اػػل  2102البدا يػػة  اػػيما  بنػػت سػػواد   ;السػػالمية  حسػػما  بنػػت   ػػل -
 نػػر البيانػػات الضػػممة: ا داار االفػػرص  م نانػػيل المو امػػات "   المػػل مر الرابػػ  
االواػػراف لءمويػػة المأ بػػات الم مننػػة اػػػرع الم ػػيا الوربػػى: البيانػػات الضػػممة ا اػػػاؽ 

يػػة المأ بػػات الم مننػػة سػػ طنة  مػػاف  ءمو –اسػػ همارىا: الطريػػؽ نحػػا ال أامػػؿ الموراػػى
 ارع الم يا الوربى. –

  " البيانػات الضػممة: ال حػديات "  المػل مر الرابػ   2102اليحيادية  مديءػة بنػت  بػداح   -
االواػػراف لءمويػػة المأ بػػات الم مننػػة اػػػرع الم ػػيا الوربػػى: البيانػػات الضػػممة ا اػػػاؽ 

ويػة المأ بػات الم مننػة سػ طنة  مػاف  ءم –اس همارىا: الطريؽ نحا ال أامػؿ الموراػى 
 ارع الم يا الوربى. –
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  " البيانػػػات الضػػػممة ارىانػػػات ا داار الم  يػػػرب  منػػػادل 2102هابػػػت  محمػػػد ححمػػػد    -
المو امػػػػات: م اربػػػػة اأريػػػػة ارنػػػػد  ح ي ػػػػل ل أفايػػػػات االماانػػػػفات المسػػػػ  ب ية اػػػػل ضػػػػا  

لم مننػػػػة اػػػػرع "   المػػػػل مر الرابػػػػ  االواػػػػراف لءمويػػػػة المأ بػػػػات ا 2.0  نيػػػػات الايػػػػ  
 –الم ػػػيا الوربػػػى : البيانػػػات الضػػػممة ا اػػػاؽ اسػػػ همارىا: الطريػػػؽ نحػػػا ال أامػػػؿ الموراػػػى 

 ارع الم يا الوربى . –س طنة  ماف   ءموية المأ بات الم مننة

  "  ءربػػػػة مرأػػػػز السياسػػػػات اارنػػػػالح اػػػػل ازارب النػػػػنا ة  2102ءاسػػػػـ  حنوػػػػاـ زايػػػػر   -
ات النػنا ية الضػممة: الممارسػات اال حػديات   المػل مر االموادف الورابية ال إدارب البيانػ

الرابػػ  االواػػػراف لءمويػػػة المأ بػػػات الم مننػػػة اػػػرع الم ػػػيا الوربػػػى: البيانػػػات الضػػػممة 
سػػػ طنة  مػػػاف   ءمويػػػة المأ بػػػػات  –ا اػػػاؽ اسػػػ همارىا: الطريػػػؽ نحػػػا ال أامػػػػؿ الموراػػػى 

 ارع الم يا الوربى. –الم مننة 

 المس دامة ال نمية د ـ ال الضممة البيانات   "دار2102 دـ  م ابي ة ؛ نبرينة م نانل  -
الوربيػػة"  المػػل مر الرابػػ  االواػػراف لءمويػػة المأ بػػات الم مننػػة اػػرع الم ػػيا  بالػػداؿ

سػػػ طنة  –الوربػػػى: البيانػػػات الضػػػممة ا اػػػاؽ اسػػػ همارىا : الطريػػػؽ نحػػػا ال أامػػػؿ الموراػػػى 
 وربى .ارع الم يا ال – ماف  ءموية المأ بات الم مننة 

  " مدمؿ م  رح ل  ييـ حىميػة  طػاير المحاسػبة اػل ظػؿ 2102، محمد   ى ءماؿ ياسؼ  -
بيدة البيانات الضممة "  مء ة الفأػر المحاسػبى   ءمياريػة منػر الوربيػة  المء ػد الهػانى 

 االواراف  الودد الهانى.
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 قبئوت اإلستقصبء

 

 

 

 اٌصِيً اٌعصيص / .............................................
 

 

  

 اٌعالَ عٍيىُ ٚزحّة هللا ٚبسواتٗ                              
 

 ٔحيؾ ظيادتىُ عٍّاً بأْ ٘را اإلظتمظاء خاص بدزاظة يعد٘ا اٌباحج بعٕٛاْ : 

 

 أثز التكبهل بيي الوحبسب االداري وعبلن البيبًبث علً تزشيذ القزار االداري "

 دراست هيذاًيت "

إٌٝ بياْ ويفيةة تحميةك صلظةٝ اظةتفادك ِّىٕةة ِةٓ حةٛزك اٌبيأةا  اٌؼةمّة ٌٍّٕ ّةا  ِةٓ  ٚتٙدف ٘رٖ اٌدزاظة

خةالي اٌتىاِةً بةيٓ خبةةسك اٌّحاظةر افدازٜ لةا ِزةاي ابعّةةاي ٚخبةسك عةاٌُ اٌبيأةا  لةةا ِزةاي اٌتعاِةً ِةة  

 . اٌبيأا  اٌؼمّة ِٚا يّىٓ صْ يتستر عٍٝ ذٌه ِٓ تسشيد اٌمسازا  افدازية ٌٍّٕ ّا 
 

 لحبث الهبهت الوتعلقت ببلبحث :الوصط

 البيبًبث الضخوت   

٘ٝ اٌبيأا  اٌتٝ يّىٓ تحٍيٍٙا بشىً ِفيد ٌالظتفادك ِٕٙةا ٚلمةاً ٌةادٚا  اٌّتاحةة ا ِٚةا يظةعر عٍّيةة تحٍيٍٙةا 

٘ٝ عٛاًِ اٌحزُ ٚاٌتعميد ٚعدَ اٌتزأط ٚتأخس اٌٛطةٛيا ٌٚىةٓ عٍةٝ ِةٓ يعةتمدِٙا لةا ِزةاي ابعّةاي صْ 

اٌتزازٜ ٚ٘ٛ اٌمدزك عٍٝ اظتمالص افحتيارا  اٌّعتمبٍية ٌٍعّالء ِٕٙا حتٝ ٔحاٚي تٛليس٘ا ا يتحٍٝ باٌرواء 

 . ٚورٌه اٌّحال ة عٍٝ ِؼّْٛ اٌبيأا  ٚعدَ ؽّط ٘ٛيتٙا
 

 علوبء البيبًبث 

ُ٘ اٌريٓ  يمِٛةْٛ بتزّية  اٌبيأةا  ٚطةيا تٙا لةا صشةىاي يّىةٓ ِةٓ خالٌٙةا لٙةُ ٚاظةتٕباؽ ِةا تةٛحٝ بةٗ ٘ةرٖ 

اٌبيأا  حُ عةسع ٘ةرٖ افظةتٕتارا  ٚافظةتٕباؽا  عٍةٝ ِتمةرٜ اٌمةسازا ٌةرٌه لةئْ عٍّةاء اٌبيأةا  يزةر صْ 

يىةةْٛ ٌةةديُٙ تأ٘يةةً عةةاٌٝ لةةا ِزةةاي تحٍيةةً اٌبيأةةا  ٚعٍةةُ اٌحاظةةٛج ٚاٌتظبيمةةا  ٚإٌّةةاذد ٚإٌ سيةةا  ٚعٍةةُ 

ال  اٌّمتٍفةة ٌٍبيأةا  إٌةٝ ليةادا  اٌسياػيا  ا ورٌه فبد ٚصْ يىْٛ ٌديُٙ اٌمدزك عٍٝ إيظاي إٌتةاجذ ٚاٌتحٍةي

 . ابعّاي بظسيمة تعاعد عٍٝ اٌتأحيس عٍٝ ويفية تظسف اٌّؤظعة ِ  اٌتحديا  إٌّٙية اٌتٝ تٛارٙٙا
 

ِٚٓ خالي اظتمساء اٌباحج ٌٍدزاظا  اٌعابمة اٌتٝ تٕاٌٚت ٘را اٌّٛػٛع صٚػح صْ تحميك افظتفادك اٌمظةٜٛ 

 افدازٜ يّىٓ صْ تتحمك ِٓ خالي إحدٜ حالث ؽسق :ِٓ اٌبيأا  اٌؼمّة ٌدعُ اٌمساز 

تىٛيٓ لسيك عًّ ِٓ وً اٌتمظظا  بحيةج يزّة  ٘ةرا اٌفسيةك بةيٓ وةً اٌمبةسا  اٌّظٍٛبةة ٚيعّةً  األولً ،

 ٚلماً ٌّٕٙزية عٍّية ِحددك .

 تعييٓ عاٌّاً ٌٍبيأا  يعاعدٖ لسيك اٌعًّ اٌرٜ يزّ  بيٓ وً اٌتمظظا . الثبًيت،

 تىاًِ اٌّحاظر افدازٜ ِ  عاٌُ اٌبيأا  ٌٍمياَ بٙرٖ اٌّّٙة.تعاْٚ ٚ الثبلثت،

ٚيشىس اٌباحج حعٓ تعاٚٔىُ ِعةٗا حيةج صْ ا٘تّةاِىُ بأظةاٍة اإلظتمظةاء ٚإرابةاتىُ عٍيٙةا تّخةً صحةد اٌةدعاجُ 

ابظاظية ٌٍبحج ِٚا يعفس عٕةٗ ِةٓ ٔتةاجذا عٍّةاً بةأْ رّية  اٌّعٍِٛةا  ظةٛف تح ةا باٌعةسية اٌتاِةة ٚظةٛف 

  ساع اٌبحج لمؾ ٚذٌه وّا تمؼٝ صِأة اٌبحج اٌعٍّا . تعتمدَ ب

                        

 وتفضلىا فبئق الشكز واالحتزام

 

 

 الببحث                                                                                                               
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 أسئمة قائمة اإلستقصاء 
 اٌّشازن لٝ لاجّة اإلظتمظاء )إختيازٜ( : .........................................اظُ 

 اإلدازك صٚ اٌمعُ : ........................................................................

 ................................................................................اٌٛظيفة : 

 اظُ اٌشسوة : ..................................................................

 ( لا اٌمأة اٌتٝ تشيس إٌٝ ارابته :        صزرٛ ٚػ  عالِة )   

 

هقذار اآلثبر الوتزتبت علً وجىد فزيق عول يجوع كل تهذف هذٍ األسئلت إلً تحذيذ  (1)

 تخصصبث الوٌظوت لغزض االستفبدة هي البيبًبث الضخوت علً تزشيذ القزار االداري:
 

          

 دزرة اٌّٛالمة

ف صٚالك  ف صٚالك ِحايد صٚالك صٚالك بشدك

 ِظٍماً 

يّىةةٓ تىةةٛيٓ لسيةةك عّةةً يزّةة  وةةً تمظظةةا  1-1

ِةٓ اٌبيأةا  اٌؼةمّة   إٌّ ّة ٌغسع افظةتفادك 

 لٝ تسشيد اٌمساز افدازٜ.

     

صعؼاء اٌفسيك اٌرٜ ظةيتُ تىٛيٕةٗ يّىةٓ صْ تتةٛالس  1-2

لةةةةةةةةيُٙ اٌمبةةةةةةةةسا  )اٌسياػةةةةةةةةيةا افحظةةةةةةةةاجيةا 

 اٌىّبيٛتسية( اٌالشِة ٌٍمياَ بٙرا اٌدٚز.

     

يّىةةٓ تحميةةك اٌتزةةأط بةةيٓ صعؼةةاء لسيةةك اٌعّةةً  1-3

 اٌرٜ ظيتُ تىٛيٕٗ. 

     

يّىٓ تٛحيد ص٘داف صعؼاء اٌفسيك ٌمدِة إٌّ ّة  1-4

 ِٓ خالي اٌمياَ بٙرا اٌعًّ.

     

يّىٓ تٛالس اٌحط اٌفٕٝ ٌدٜ صعؼاء اٌفسيك ٚاٌرٜ  1-5

ِةةةٓ اظتشةةةعاز ٚلةةةساءك ِةةةا بةةةيٓ  يّىةةةٓ صْ يّىةةةُٕٙ

اٌّعٍِٛةةا   ظةظٛز اٌبيأةا  اٌؼةمّة ٚاظةتمالص

 اٌتٝ يّىٓ صْ تدعُ اٌمساز افدازٜ.

     

اٌفسيك اٌرٜ ظيتُ تىٛيٕٗ يّىٓ صْ يتفك عٍٝ تعيةيٓ  1-6

 لاجد ٌٗ ِٓ ػّٓ صعؼاء اٌفسيك .

     

إذا تُ اختيةاز لاجةد ٌٍفسيةك لعةتىْٛ ٌةٗ اٌمةدزك عٍةٝ  1-7

ليادك ٘را اٌفسيةك ٚافظةتفادك ِةٓ اٌبيأةا  اٌؼةمّة 

 لٝ تسشيد اٌمساز افدازٜ.

     

إذا وأةةت ٕ٘ةةان بعةةغ الحةةاز اٌعةةٍبية صٚ اٌّعٛلةةا   1-8

)طةةةعٛبة تىةةةٛيٓ اٌفسيةةةكا ٔمةةةض اٌمبةةةسا ا عةةةدَ 

اٌتزأطا تبايٓ اب٘دافا عدَ تٛالس اٌحةط اٌفٕةٝا 

عةةدَ افتفةةاق عٍةةٝ شمظةةية لاجةةد اٌفسيةةك( ٚاٌتةةٝ 

ا لةئْ تعٛق لسيك اٌعًّ لٝ تحميك  اياتةٗيّىٓ صْ 

سيك عٍٝ ٘رٖ اٌّعٛلا  ف يّىٓ صْ تالشٝ لدزك اٌف

افظةتفادك ِةٓ اٌبيأةا  اٌؼةمّة لةٝ تسشةيد اٌمةةساز 

 افدازٜ. 
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تهذف هذٍ األسئلت إلً تحذيذ هذي قذرة عبلن البيبًبث كقبئذ لفزيق العول الذي يجوع كل  (2)

 تخصصبث الوٌظوت علً ادارة فزيق العول :
 

 

  
 درجت الوىافقت

أوافق 

 بشذة
 هحبيذ أوافق

ال 

 اوافق

ال 

أوافق 

 هطلقب  

تعييٓ عاٌُ ٌٍبيأا  وماجد ٌفسيك اٌعًّ اٌةرٜ  2-1

يزّةةة  وةةةً تمظظةةةا  إٌّ ّةةةة يّىةةةٓ صْ 

 يعاعد عٍٝ تحديد صعؼاء اٌفسيك بشىً ريد.

     

تعييٓ عاٌُ ٌٍبيأا  وماجد ٌفسيك اٌعًّ اٌةرٜ  2-2

يزّ  وً تمظظا  إٌّ ّة يّىٓ صْ يحةً 

    ِشةةىٍة ٔمةةض اٌمبةةسا  ٌةةدٜ صعؼةةاء اٌفسيةةك

) يمةةَٛ بتةةٛريُٙٙ ٚتعٍةةيُّٙ صٚ اٌميةةاَ باٌعّةةً 

 ٔيابة عُٕٙ(.

     

تعييٓ عاٌُ ٌٍبيأا  وماجد ٌفسيك اٌعًّ اٌةرٜ  2-3

يزّةةة  وةةةً تمظظةةةا  إٌّ ّةةةة يّىةةةٓ صْ 

 يحمك اٌتزأط بيٓ صلساد لسيك اٌعًّ.

     

تعييٓ عاٌُ ٌٍبيأا  وماجد ٌفسيك اٌعًّ اٌةرٜ  2-4

صْ يحةً يزّ  وً تمظظا  إٌّ ّة يّىٓ 

ِشىٍة تٛحيد ص٘داف اٌفسيةك ٌمدِةة إٌّ ّةة 

ِٓ خالي افظتفادك ِٓ اٌبيأا  اٌؼةمّة لةٝ 

 تسشيد اٌمساز افدازٜ.

     

تعييٓ عاٌُ ٌٍبيأا  وماجد ٌفسيك اٌعًّ اٌةرٜ  2-5

يزّ  وً تمظظا  إٌّ ّة يّىٓ صْ يحةً 

ِشىٍة عدَ تةٛالس اٌحةط اٌفٕةٝ ٌةدٜ صعؼةاء 

صٚ اٌميةةةاَ بٙةةةرا  اٌفسيةةةك )ِةةةٓ خةةةالي تةةةدزيبُٙ

 اٌدٚز ٔيابة عُٕٙ( .

     

تعييٓ عاٌُ ٌٍبيأا  وماجد ٌفسيك اٌعًّ اٌةرٜ  2-6

يزّ  وً تمظظا  إٌّ ّة يّىٓ صْ يمةٛد 

اٌفسيةةك ٔحةةٛ تحميةةك ص٘دالةةٗ ٚذٌةةه بظةةسف 

إٌ ةةةةةةس عةةةةةةٓ ؽبيعةةةةةةة صعؼةةةةةةاء اٌفسيةةةةةةك 

 ٚخظاجظُٙ ٚتٛرٙاتُٙ ٚخبساتُٙ.
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 تهذف هذٍ األسئلت إلً تحذيذ تأثيز التعبوى بيي عبلن البيبًبث والوحبسب االداري  (3)

 فً االستفبدة هي البيبًبث الضخوت علً تزشيذ القزار االداري:      
 

 

 درجت الوىافقت  

أوافق 

 بشذة
 هحبيذ أوافق

ال 

 اوافق

ال أوافق 

 هطلقب  
 

اٌّحاظةةةر افدازٜ يزّةةة  بةةةيٓ  خبةةةسا  وةةةً  3-1

اٌتمظظةةا  اٌعاٍِةةة لةةٝ إٌّ ّةةة بحىةةُ عٍّةةٗ 

 وّحاظر ادازٜ.

     

 

اٌّحاظةةر افدازٜ ٌديةةٗ خبةةسٖ عاٌيةةة بّزةةاي  3-2

ف عًّ إٌّ ّة اٌتٝ يعًّ بٙا ٚخاطة ابؽسا

 ا ِٕالعْٛ(.اٌّستبظة بٙا )عّالءا ِٛزدْٚ

     

 

ٚعاٌُ اٌبيأةا  اٌتعاْٚ بيٓ اٌّحاظر افدازٜ  3-3

لةٝ ِزةةاي افظةةتفادك ِةةٓ اٌبيأةةا  اٌؼةةمّة لةةٝ 

تسشيد اٌمساز افدازٜ ظيؤتٝ حّةازٖ بْ ٘ةدف 

اٌّحاظةةةةر افدازٜ لةةةةٝ ابظةةةةاض ٘ةةةةٛ تةةةةٛليس 

 اٌّعٍِٛا  اٌالشِة ٌتسشيد اٌمساز افدازٜ.

     

تعاِةةةةً عةةةةاٌُ اٌبيأةةةةا  ِةةةة  شةةةةمض ٚاحةةةةد  3-4

)اٌّحاظر افدازٜ( صلؼً ِٓ تعاٍِٗ ِة  عةدك 

صشماص لٝ لسيك عًّ يزّ  وةً تمظظةا  

 إٌّ ّة.

     

اٌحط اٌفٕٝ ٌٍّحاظر افدازٜ ٌمةساءك ِةا بةيٓ  3-5

ظظٛز اٌبيأا  اٌؼمّة ِٛرٛد ٚذٌه ٌتعاِةً 

اٌّحاظةةةر افدازٜ ِةةة  اٌعديةةةد ِةةةٓ اٌبيأةةةا  

ٚاٌّعٍِٛةةةا  اٌّمتٍفةةةة )ِاٌيةةةة ٚ يةةةس ِاٌيةةةةا 

 داخٍية ٚخازريةا تازيمية ٚحاٌية ِٚعتمبٍية(.

     

 

 

 

 


