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 شكر وتقدير

من الرحيمحبسم اهلل الر   

 ( َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات  )

لحمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مالم يعلم، الحمد هلل على ما أنعم به علّي من فضله ا
 .الخير الكثير والعلم الوفير والفكر السليم في إكمال رسالتي العلميه، جعلها اهلل خالصه لوجهه الكريم

 
ي على ما قدمه ل لدكتور حمزة عبد الفتاح العسافلدم بخالص الشكر وعظيم االمتنان أتق  

ن بدايه م وتوجيه   من علم نافع وعطاء متميز وارشاد مستمر و على ما بذله من جهد متواصل ونصح  
مرحلة الماجستير حتى اتمام هذه الرسالة، كلمات الشكر تظل عاجزه عن ايفاء حقه فجزاه اهلل عني 

 خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته.
 

أ.د. محمد الحيلة و أ.د. عبد المهدي ألعضاء اللجنة المناقشة  الجزيل كما أتقدم بالشكر
أشكر لكما لطف تكرمكما في مناقشتي، ووقتكم وعلمكم الذي أفضتم به علًي، فلكما كل الشكر  الجراح

 واالحترام.
 
ه الزاخرة لقامات العلميلجميع أساتذتي ودكاترتي أصحاب ا تقدم بالشكر الجزيلويسرني ان أ  

 في طريق نجاحي. لي من مساعدة وهمقد معرفة لماوالبالعلم 
 
جامعتي التي أحمل لها كل الحب والتقدير  لجامعة الشرق األوسطوكما اتقدم بالشكر الجزيل   

واالحترام، ولكل من مد لي يد العون والمساعده أو قدم لي معروفا أو نصيحه في انجاز هذا العمل 
 فله مني خالص الشكر والتقدير.

 
 الحمد هلل رب العالمين أوال وآخًرا والصاله والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
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  اإلهداء

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ة ... إلى مثلي األعلى في الحياة... إلى جنيًئ بالحّب والتّقدير واالحترامأهدي عملي هذا وأبعثه مل
 األرض والطريق إلى جنة األخرة... إلى من أضاء ظالم عقلي... ومن أذاب جمود قلبي... 

 والدي ووالدتي... إلى 

ولو أوتيت كّل بالغة ، وأفنيت بحر الّنطق، لما كنت بعد القول إال مقّصرًا، ومعترفًا بالعجز عن 
 واجب الّشكر...

 ورزقكما اهلل موفور الصحة والعافية...  في عمركما وحفظكما من كل سوء...أطال اهلل

 إلى أخواني... قدوتي وقرة عيني ومنارة علمي...

 إلى أخي عبد الرحمن... حفظك اهلل ووفقك... كنت نعم السند...

 إلى أخواتي... منبع العطاء والرشد...

 شريك عمري ورفيق دربي... زوجي عامر... إلى

 من أغلى من نفسي...إلى 

.... إلى إلى  اللذان لم يزدانني إلى تحدًيا أبنائي... لمار وسامي... أملي في مستقبل  جميل 
 ويرزقكم خير الدنيا واألخرة... أدعو اهلل أن يحفظكم بحفظه...للوصول إلى هدفي... 

 إلى كل من له حق علّي... وكان مصدر عون...

 إلى كل من أخذ بيدي وساندني في رحلتي هذه... 

 أهديكم جميًعا ثمرة عملي هذا...
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 الضخمة

 دعاء محمود محمد خليل: إعداد
 حمزة عبد الفتاح العسافالّدكتور : إشراف

 الملخص

األردنية  في الجامعات داريةاإلو  تين األكاديميةوعي أعضاء الهيئدرجة هدفت الدراسة التعرف إلى 
وع إلى بالرجو ، لدراسة تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، ولتحقيق أهداف البيانات الضخمةل

اداتي الدراسة، وكانت أداة الدراسة األولى استبانة درجة  تطوير تماألدب النظري والدراسات السابقة 
( فقرة موزعة 12وعي أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة تكونت من )

على ثالثة مجاالت، وهي: )مفهوم البياناات الضخمة، مميزات البيانات الضخمة، تحديات البيانات 
سة الثانية فهي استبانة درجة وعي أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات الضخمة(، أما أداة الدرا

( فقرة موزعة على المجاالت ذاتها، وتم التأكد من صدق 11األردنية للبيانات الضخمة، وتكونت من )
هيئة األكاديمية في الجامعات ( من أعضاء ال150أداتي الدراسة وثباتهما، وتكونت عينة الدراسة من )

عشوائية التم اختيارهم بالطريقة ( من أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية، 151، و)نيةدر األ
 من مجتمع الدراسة. الطبقية

ي ف واألكاديمية االداريةو  تين األكاديميةدرجة وعي أعضاء الهيئأن أظهرت نتائج الدراسة 
( 2.11) إذ بلغ المتوسط الحسابي ،في كال القسمين كان عالًيأ لبيانات الضخمةالجامعات األردنية ل

وأظهرت و ، درجة وعي أعضاء الهيئة االداريةل (2.12)و لدرجة وعي أعضاء الهيئة األكاديمية،
وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة وعي أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات عدم الدراسة 
ة إحصائية ووجود فروق ذات داللللبيانات الضخمة تعزى لمتغيرات الكلية والرتبة األكاديمية،  األردنية

اإلدارية  لمتغير الوحدةلبيانات الضخمة في درجة وعي أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية ل
 دائرة تكنولوجيا المعلومات.تعزى لصالح 

 .، الهيئة األكاديمية، الهيئة اإلداريةالبيانات الضخمةالوعي، درجة الكلمات المفتاحية: 
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The Degree of Awareness among Members of Academic and 

Administrative Staffs of Jordanian Universities for Big Data 

Prepared by: Doa’a Mahmoud Mohammed Khalil 

Supervised by: Dr. Hamzeh Abdelfattah Al-Assaf 

Abstract 

This study aimed to identify the degree of awareness among members of Academic 

and Administrative staffs of Jordanian Universities for Big Data. 

To achieve the objective of the study, the researcher used the descriptive survey 

method to the study, and distributed two questionnaires, the first one it is the degree of 

awareness among members of Academic staff of Jordanian Universities for Big Data, it 

was consisting of (32) paragraphs divided into three axes: (Big Data concept, Big Data 

features, Big Data challenges), and the second one it was the degree of awareness among 

members of Administrative staff of Jordanian Universities for Big Data, it was consisting 

of (30) paragraphs divided to the same axes, and after making sure of their sincerity and 

reliability, the questionnaires was distributed from (351) members of Academic staff in 

Jordanian Universities and (354) members of Administrative staff in Jordanian 

Universities, they were chosen by stratified random method from the study population. 

The results of this study was a degree of awareness among members of Academic and 

Administrative staffs of Jordanian Universities for Big Data was high in two 

questionnaires, So the main was (2.44) among members of Academic staff in Jordanian 

Universities, and it was (2.42) among members of Administrative staff in Jordanian 

Universities, and the study also showed there aren't statistically significant differences 

between the degree of awareness among members of Academic staff of Jordanian 

Universities for Big Data attributable due to college and academic rank, and the study 

also showed a positive relationship of statistical significance between the degree of  

awareness among members of Administrative staff of Jordanian Universities for Big Data 

is attributed to the Administrative unit variable in favor to information technology 

department. 

Keywords: The Degree of awareness, Big Data, Academic staff and Administrative 

staff.
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمةال

ا في التكنولوجيا الرقمية، والتقدم السريع الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجيأدى التطور المتزايد 

( إلى ثورة معلوماتية هائلة، تجمع بين الكثير من البيانات في صيغتها ICTالمعلومات واالتصاالت )

األولية غير المنظمة، وغير المترابطة مع بعضها بعضا، فقد أصبحنا نتعامل مع كميات هائلة من 

يانات بشكل يومي، من تطبيقات الهواتف النقالة، ومواقع التواصل االجتماعي، والواتس أب، وكذلك الب

نترنت األشياء GPSأنظمة المواقع الجغرافية  ، التي ال يمكن لجميع هذه Internet of Things، وا 

ذه البيانات، هالبيانات أن تكون من النوع نفسه، لذا أصبحت الحاجة ضرورية إليجاد آلية للتعامل مع 

 حتى يمكن معالجتها، واستخالص المعلومات منها، واإلفادة منها في حل المشكالت، واتخاذ القرارات.

النمو المتسارع في إنتاج البيانات من حيث الحجم، والمصدر والتنوع، جعل مصطلح البيانات  لعل

، والوطنية والدولية، ( حدث الساعة لدى معظم الجهات والمؤسسات اإلقليميةBig Dataالضخمة )

في تتبع المنهجيات، واإلجراءات التي يمكن تبنيها؛ لالستفادة منها في استخدام البيانات الضخمة في 

وتمت ( Big Dataجميع مجاالت الحياة، وقد اعتمد قاموس اكسفورد مصطلح البيانات الضخمة )

 (.2105)لطرش،  للقاموس هاضافت

، والحصول على المعلومات أدى شيوع استخدام األجهزة  اإللكترونية، وتوافرها على نطاق  واسع 

منها؛ إلى حدوث تغيير في طبيعة البيانات التي أصبحت ت نتج اآلن بكميات هائلة وباستمرار، فيما 

(، التي تتميز بالسرعة العالية، والحجم الكبير مع طبيعة مختلفة، من نوع Big Dataيعرف باسم )
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إلى تسخير االبتكارات في مجاالت إدارة البيانات الضخمة، وجمعها، وتحليلها إلى آخر؛ مما دعا 

  (Wamba, et al., 2015)بسرعة؛ لمساعدة أصحاب البحث العلمي على اكتساب معرفة أفضل

 عتادةمالمختلفة، أو بالطرائق ال البيانات التي تتم معالجتها بأدوات إدارة قواعد البيانات تعد  

كمحركات البحث والحواسيب، هي بيانات مهيكلة ومنظمة، وغالًبا ما تكون من نوع واحد وحجمها 

(، Megabyte(، وميغابايت )Kilobyteي قاس بوحدات قياس البيانات المختلفة، مثل: كيلوبايت )

ن مثل هذه، في حي (، فالبيانات التقليدية يمكنها التعامل مع وحدات قياسGigabyteوجيجابايت )

أن أدوات تحليالت البيانات الضخمة ال بد أن تكون لها المقدرة على التعامل مع مجموعة البيانات 

 ,.Wang, et al) (Terabyte and Petabyte)ذات األحجام الكبيرة مثل: تيرابايت، وبيتابايت 

2016). 

رص العلمية ود الفوفي العقود القليلة الماضية، كان الدور الحاسم لتحليل البيانات الضخمة مع وج

للباحثين في كثير من األبحاث العلمية المتعلقة بأدوات، وتقنيات تحليالت البيانات في العديد من 

المباحث العلمية المتنوعة، وسرعان ما أصبحت تحليالت البيانات الضخمة تؤدي دوًرا كبيًرا في 

ثل: نات، وتحليلها وتخزينها، مالعديد من األنظمة التي تستخدم البيانات الضخمة في معالجة البيا

نترنت األشياء E-markiting، والتسويق اإللكتروني Cloud Computingالحوسبة السحابية  ، وا 

Internet of Things وأنظمة إدارة التعلم اإللكتروني ،Learning Management System ،

 .(Maier, 2013)وغير ذلك 

الحياة البشرية على نطاق واسع، والمنبثق من ظهر في العقد الماضي نموذج التحول في كما و 

( سواًء ICTمبدأ التفاعل االفتراضي، وبخاصًة إننا نعيش عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

، ونتيجًة الستخدامها في جميع مجاالت الحياة البشرية؛ أدى ذلك إلى  ، أم غير مباشر  بشكل  مباشر 
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ادة المتطلبات واالحتياجات، وهذه البيانات ينبغي أن تشارك مع ازدياد إنتاج حجم البيانات، بسبب زي

أنماط التحليالت في نهج البيانات الضخمة، التي غالًبا ما تأتي من  اإلنترنت حيث يحمل المستخدمون 

المعلومات المشتركة عبر منصة اإلنترنت، ويسترجعونها، ويخزنونها؛ مما يؤدي إلى تحقيق نموذج 

               التي تشارك بشكل  مباشر  في دعم احتياجات المستخدم اليوميةالبيانات الضخمة، 

(Hixon, et al., 2012). 

أصبحت البيانات الضخمة الطريق السريع للوصول إلى مئات، وآالف األبحاث، والتقارير كما 

العلمية والمجالت، والمكتبات اإللكترونية، ولّما كانت الهيئات التدريسية واألكاديمية في الجامعات 

مدادهم بال عدادها، وتطوير مهاراتهم من خالل التدريب، وا  لم عمن أهم وسائل صقل طاقة البشر، وا 

والمعرفة المستمرة، استدعى ذلك من الهيئات التدريسية، واألكاديمية في الجامعات امتالك المهارات 

الالزمة لالستفادة من مستجدات العصر، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، والبحث في قواعد 

دريسية، هيئات التالمعلومات لالستفادة منها في تنفيذ المهام، واألنشطة المهمة الموكلة بأعضاء ال

 .(Huda, et al., 2016)واألكاديمية في الجامعات 

في التسعينيات من القرن الماضي أنشئت مستودعات لتخزين كميات كبيرة من البيانات و 

(Watson, 2014التي ،)  سبب تزايد حجمها بشكل  كبير مشاكل في التخزين، فخصصت المؤسسات

ميزانيات لجمع البيانات، وتحليلها بواسطة إدارة البيانات الضخمة، التي تعد إحدى أبرز التقنيات 

نترنت األربعة المكونة لمفهوم  التحول الرقمي، إضافة إلى: التقنيات المحمولة، والحوسبة السحابية، وا 

 .(Schwertner, 2017)األشياء 

ذا هزيادة األبحاث األكاديمية في  إلى اد االهتمام بالبيانات الضخمة بشكل  كبير  يازدكما وأدى 

، فتوجه الكثير من الباحثين إلى الخوض الموسع في تعريفات البيانات الضخمة، وأدواتها المجال
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جابًيا على حققه من فوائد تنعكس ايوطرائق تخزينها، ومعالجتها وأثرها في المؤسسات التعليمية لما ت

الطلبة، وتعلمهم وعلى جميع أفراد المنظومة التعليمية؛ لما تحققه من المساعدة في اتخاذ القرار، 

 . (Chen, 2016)والتنبؤات المستقبلية لتحصيل الطلبة

يتضح مما سبق أن االهتمام باستخدام التكنولوجيا الناشئة والمتطورة، والبيانات الضخمة في 

توليد مصادر التعلم والبحث العلمي عبر اإلنترنت في تزايد مستمر، ويأتي هذا البحث إلضافة معرفة 

على  نظرة إلقاءمن خالل مراجعة األدبيات المتعلقة بتكنولوجيا البيانات الضخمة الناشئة في ضوء 

اإلدارية و  اديميةتين األكرنت؛ ليبين درجة وعي أعضاء الهيئالبيئة المبتكرة لمصادر التعلم عبر اإلنت

، والوقوف على األهمية الكبيرة، ومجاالت اإلفادة من البيانات للبيانات الضخمةفي الجامعات األردنية 

 وتنميتها. ومواكبتها، ،ةالمتسارعالضخمة في الجامعات، مما يساعد في تطوير التغيرات 

 مشكلة الدراسة

تعد البيانات الضخمة من المفاهيم التي ت ستخدم في العديد من المؤسسات والشركات، والمنظمات 

التي تعمل على خلق ميزة تنافسية تميزها عن غيرها، ومع مرور الوقت أصبحت إدارة البيانات 

ير توافرها في كل مكان، وتخزينها بسهولة، وبشكل غالضخمة وتحليالتها أكثر أهمية؛ وذلك إلمكانية 

، وقدرتها على اتخاذ القرار، فهناك تقنيات عديدة إلظهار حجم كبير من البيانات، وتقديمها؛  مكلف 

 لمعالجتها واستخالص المعلومات منها.

ذلك و استثمار في العالم يفوق أي  إذمن أهم االستثمارات بات أن االستثمار في البيانات كما و 

؛ وذلك لحساسيته حيث إنه يؤثر بشكل مباشر في أداء الجامعات التي تعد جزءا ال يتجزأ لحساسيته

اإلدارية و  ةتين األكاديميأهمية تعزيز مفهوم البيانات الضخمة لدى أعضاء الهيئو ، من المجتمع األردني



6  
 

لذي من البيانات ا مختلف التخصصات، من أجل استثمار الكم الضخم معات األردنية منوطلبة الجا

ختصين، بإشراف مباشر من الم ،إلجراء الدراسات العلمية والتحليلية ؛يتم توفيره في كافة المجاالت

ن الدور ال مركز علم البيانات الضخمة والذكاء اإلصطناعي الذي تم انشاؤه مؤخًرا في الجامعة ل ممهوا 

 امعي الذكيلرفد الحرم الجولوجيا المعلومات، الهاشمية بالتعاون مع مركز الملكة رانيا العبد اهلل لتكن

 (.2104)بني هاني،  من التجهيزات مستوى العاليال ذات

في نتائج تقريره الذي قدمه لمركز رويترز في جامعة أكسفورد أنَّ هناك  (Stone, 2014) ذكر

، عاّدا التعامل مع  صعوبات عديدة تعانيها الجامعات نتيجة تنوع البيانات وتعقيدها بشكل  ملحوظ 

البيانات الضخمة في الجامعات حاًل لمشكلة البيانات المتزايدة بشكل سريع، والتي تحتاج  إلى 

درة على أكثر ق فر أدواتافي الجامعة أهمية تو ة كبيرة، لهذا أدركت الوحدات اإلدارية مساحات تخزيني

 .ةذات قيمة هادفة في الجامعمعالجتها، وتحويلها إلى معلومات و في التعامل مع البيانات  التحكم

 من فر كميات كبيرةاجامعات؛ ومع تو تعد تحليالت البيانات الضخمة ذات أهمية بالغة في الو 

ن تصبح فال بد أ ،البيانات ذات الهيكليات المختلفة، التي يتم الحصول عليها من مصادر متنوعة

ة التي توفرها تحليالت البيانات الضخمة؛ لمعالجت ات، وباستخدام األدواا للبيانهمً م ركًزام الجامعات

، المعلومات البيانات المتنوعة، يمكن تقديم مجموعة من المبادئ األساسية التي تدعم استخراج

، ويمكن أن يسفر تطبيق تقنيات البيانات الضخمة وتحليالتها عن فوائد كبيرة في القطاع هاوالمعرفة من

 (.(Klasnja-Milicevic, Ivanovic and Budimac, 2017ت الجامعاخاصًة و  التعليمي

ومن خالل مشاركة الباحثة، وحضورها دورة تدريبية عقدت في العاصمة )عمان( في الفترة الواقعة 

؛ للوقوف على Big Data Management & Auditing( بعنوان 2121شباط  04-08بين )

أهمية إدارة البيانات الضخمة، حيث تمثل أهم أهداف الدورة بالتعريف بالبيانات الضخمة، وميزاتها، 
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ة استخدامها في المؤسسات التعليمية، والسعي الجاد والمستمر من قبل مراكز تكنولوجيا وأهمي

ة لمواكبالمعلومات؛ إلدخال تحليالت البيانات الضخمة حيز التطبيق في الجامعات األردنية، 

ولما لها من أثر واضح في اتخاذ القرارات، والمساعدة في التنبؤ المستقبلي  ،التكنولوجية التطورات

لألحداث، والهتمام الجهات المعنية والمسؤولة في المملكة األردنية الهاشمية بإدخال إدارة البيانات 

 (.0ملحق رقم ) األردنية الجامعاتالضخمة حيز التنفيذ في 

زمن  في أصبحت ضرورة ملحة، خاصة البيانات الضخمةإن زيادة مساحة التوعية والتعريف ب

ي شك فيه أن درجة وع إدخال كل جديد إلى الجامعات األردنية، ومما الأهمية ، و التسارع التكنولوجي

مميزاتها ومدى إلمامهم ب للبيانات الضخمةفي الجامعات األردنية  اإلداريةو  تين األكاديميةأعضاء الهيئ

مسألة بحاجة إلى بحث ودراسة، ال سيما أن اإلنتاج الفكري العربي المنشور عن البيانات الضخمة 

وبعد اطالع الباحثة على األدب النظري، والدراسات السابقة، ، ركز على الجوانب النظرية منهاما زال ي

والعديد من المقاالت، واألوراق البحثية في البيانات الكبيرة، وجدت أن الكثير منها أوصت بدراسة 

ماًما كبيًرا ( بأن تولي الجامعات العربية اهت2108موضوع هذه الرسالة، فقد أوصت دراسة الشوابكة )

بيانات، وعلم ، ودراسة علم الالتقليديةبمجال البيانات الضخمة، وتحليلها، وأدوات تحليل البيانات غير 

 التنقيب عن البيانات؛ ألنهما يمثالن التوجهات الحديثة في الجامعات العربية.

هائلة؛ مما  ( أن البيانات تزداد ضخامة يوًما بعد يوم، وبسرعة 2108وبينت دراسة )األكلبي، 

، بداية من زيادة التعريف والتوعية  يتطلب خطًة إستراتيجيًة؛ الستحداثها في الجامعات بشكل  كبير 

إن االستفادة من استخدام البيانات الضخمة مازالت محدودة ، وفوائدها بأهمية إدارة البيانات الضخمة

بية إلى إن تقنيات الحوسبة السحارة يفر فرص نجاح استخدامها، مشافي الجامعات على الرغم من تو 

تعد من أهم الحلول إليجاد مساحات تخزينية كبيرة للبيانات الضخمة، تساعد في التعامل معها 

 بالسرعة المناسبة.
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 على–دراسة الباحثة واطالعها على مجموعة من الدراسات السابقة، لم تجد دراسة  خاللمن و 

في الجامعات األردنية  واإلدارية ين األكاديميةتتحدثت عن درجة وعي أعضاء الهيئ -حد علمها

 .للبيانات الضخمة

يئتين رجة وعي أعضاء الهتتمثل مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال البحثي اآلتي: ما د هناومن 

 .؟واإلدارية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمةاألكاديمية 

 هدفهاالدراسة و  أسئلة

 تمثلت أسئلة الدراسة البحثية فيما يلي: 

 ما درجة وعي أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة؟السؤال األول: 

 في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة؟ عضاء الهيئة اإلداريةما درجة وعي أ: السؤال الثاني

في درجة وعي  (α≤0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : السؤال الثالث

أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة ت عزى لمتغيرات الكلية والرتبة 

 األكاديمية؟

في درجة وعي  (α≤0.05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  السؤال الرابع:

  أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة ت عزى لمتغير الوحدة اإلدارية؟

درجة وعي أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية في  التعرف إلى الدراسةوهدفت كما 

 الجامعات األردنية للبيانات الضخمة.

 أهمية الدراسة

في  يةواإلدار  خالل معرفة درجة وعي أعضاء الهيئتين األكاديميةمن  الدراسةأهمية هذه  تتمثل

 من خالل الجانبين النظري والتطبيقي. الجامعات األردنية للبيانات الضخمة
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 أول: األهمية النظرية

 تتمثل أهمية هذه الدراسة في جانبها النظري فيما يلي:

 واإلقليمية التي تناولت هذا الموضوع على حد علم الباحثة. ،الدراسات العربية المحليةقلة  -

كل إضافة شأهمية البيانات الضخمة في ضوء التطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، وقد ت -

  في الجامعات األردنية. واإلدارية علمية لدى أعضاء الهيئتين األكاديمية

 حالّية.إثراء األدب النظري المتعلق بمتغيرات الدراسة ال -

 فتح آفاق جديدة للطلبة، في موضوع الرسالة. -

 التي من الممكنو  ،التي تخص تكنولوجيا البيانات الضخمة ،بعض التوصيات والمقترحاتتقديم  -

 في الجامعات األردنية. واإلدارية أن يستفيد منها أعضاء الهيئتين األكاديمية

 ثانياا: األهمية التطبيقية

 جانبها التطبيقي فيما يلي:تتمثل أهمية الدراسة في 

من  في الجامعات األردنية واإلدارية وقع أن تفيد الدراسة أعضاء الهيئتين األكاديميةمن المت -

ة، حيث ي الجامعات األردنيفومجاالت اإلفادة منها  ،حيث تعريفهم بالبيانات الضخمة وأهميتها

بر  فيما وفرته هذه الدراسة من نتائجتتضح األهمية التطبيقية  از درجة وعي تسهم في ايضاح وا 

نعكس ي ، ممالبيانات الضخمةفي الجامعات األردنية ل واإلدارية األكاديميةأعضاء الهيئتين 

 على مستوى العملية التعليمية التعلمية.

يؤمل أن تفيد الدراسة طلبة الجامعات األردنية من خالل إظهار أهمية البيانات الضخمة في  -

 الجامعات.

ة بدفع نتائج الدراسة الباحثين إلجراء دراسات أخرى مماثلة تدرس درجة وعي طلأن ت يتوقع -

 لبيانات الضخمة.الجامعات األردنية ل
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 التخاذ بعض اإلقتراحات والتوصيات في ؛يؤمل أن تفيد أصحاب القرار في الجامعات األردنية -

 ضوء نتائج الدراسة، وتنفيذها على أرض الواقع.

 معرفة علمية لدى الباحثين والمسؤولين في هذا المجال. الدراسةهذه  أن تضفي الممكن من -

 مصطلحات الدراسة

 تناولت الدراسة الحالية بعض المصطلحات التي تحتاج إلى توضيح، وهي:

مدى إدراك الفرد لألشياء، والعلم بها، حيث تمثل عالقة الشخص العقلية مع  درجة الوعي:

 (.51: 2103)تركي، مجموعة من األفكار، والحقائق والمعلومات التي تعبر عن موضوع معين 

 ة التي يحصل عليها أفرادمدى ادراك أفراد الدراسة لموضوع الدراسة، وتقاس بالدرج إجرائياأ:

 على أداة الدراسة. الدراسة عند اجابتهم

مفهوم يشير إلى الكمية الكبيرة من البيانات المعقدة، التي : (Big Data)البيانات الضخمة 

تحقق مستويات عالية في التوزيع، ومصادر بيانية تتسم بضخامة كميتها، وتنوع مصادرها، ويفوق 

            ومعالجتها وتوزيعهاحجمها قدرة البرمجيات، واآلليات الحاسوبية التقليدية على تخزينها، 

(Ali, et al., 2016). 

إنها بيانات هائلة ال يمكن معالجتها بالطرائق التقليدية فهي بحجم يفوق إمكانية معالجتها  :إجرائياا

دارة  باستخدام أدوات قواعد البيانات التقليدية من حيث الحصول عليها ومشاركتها، ونقلها وتخزينها، وا 

للتعامل  جامعاتللها في فترة زمنية مقبولة، وتشمل األدوات، والعمليات التي تحتاجها االبيانات، وتحلي

 مع البيانات؛ الستخالص المعلومات، والتنبؤ بالمستقبل، واتخاذ القرار.



11  
 

غم إلنجاز المهام الخاص بوحدتهم، وبالر  ون فيما بينهميترابط مجموعة األعضاء الهيئة اإلدارية:

من اتسام كل مؤسسة بسمات تميزها عن غيرها إال أن مسؤولياتها تتشابه في مختلف أنواع المؤسسات، 

 (.2105وال يوجد نموذج موحد لمهام الهيئة، أو تشكيلها، أو مهام أعضائها )المعاني، 

ة، أو الكلية المسؤولين عن مهام التدريس في الجامع كاديميناألمجموعة من  :الهيئة األكاديمية

والبحث العلمي، ونقل المعرفة وتقديمها إلى الطلبة، ومتابعتهم، وقد يكون لدى بعضهم مسؤوليات 

 .(Szekeres, 2011) مشتركة بين التدريس، ومهام إدارية أخرى

 حدود الدراسة

 تتمثل حدود الدراسة الحالية باآلتي:

جامعات في ال واإلدارية أعضاء الهيئتين األكاديميةالدراسة على عينة من  طبقت: لحدود البشريةا

 ية.األردن

 .2104/2121: تم اجراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ةالزماني ودالحد

ألردنية افي المملكة  الحكومية والخاصة األردنية الجامعاتطبقت هذه الدراسة في : ةالمكاني ودالحد

 توزيعها الجغرافي.ل افقً تم اختيارها و  ،الهاشمية

انات في الجامعات األردنية للبي واإلدارية : درجة وعي أعضاء الهيئتين األكاديميةةالموضوعي ودالحد

 .الضخمة
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 محددات الدراسة

الذي مجتمع على الو بمدى صدق أداتي الدراسة المستخدمتين وثباتهما،  هذه الدراسة نتائجتحدد ت

راسة استجابة أفراد عينة الد في الخصائص، ومدى المجتمعات المماثلة لهعلى سحبت منه العينة، و 

 على أداتي الدراسة.



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

مة ومصادرها، وأنظ ن حيث التعريف بالبيانات الضخمة،األدب النظري م الفصلتناول هذا ي

تحليلها، وخصائصها، ومجاالت اإلفادة منها في الجامعات، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع 

 ، وموقع الدراسة الحالية منها.يهاة، والتعقيب علالدراس

 :  األدب النظريأولا

نا يتأثر بشكل كبير بقدرت من أعمال  متنوعة   المعلومات، ومعظم ما نقومنعيش اآلن في عصر 

مة من مرحلة ها ات، حيث تشكل البيانات باختالف أنواعهاعلى الوصول إلى قدر الحاجة من البيان

 مراحل تطور نظم المعلومات.

 (Data and Information)البيانات والمعلومات 

األوراق العلمية، والبحوث المتنوعة بحاجة إلى البحث عن البيانات وتوفيرها، وتجميعها  إعدادإن 

 من مصادرها المتعددة؛ للحصول على المعلومات الالزمة.

مجموعة من الحروف أو الرموز، أو الكلمات أو األرقام، أو الصور األولية  (Dataالبيانات )تعد 

 ريق المالحظة، أو البحث والتسجيلالخام المتعلقة بموضوع معين، ويمكن الحصول عليها عن ط

 (.2108)مظهر، 

مجموعة من الحقائق، والمشاهدات والقياسات، تكون على شكل حروف، ورموز  البياناتإن 

نما يتم تجميوتختص وتهتم بفكرة، وموضوع معين، وال تكون ذات معنى، و  وأشكال خاصة، عها ا 

 (.2104)عبيد،  لالستفادة منها
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( نتاج معالجة البيانات، وتحليلها، لتصبح ذات معنى، Informationويعد مفهوم المعلومات )

 (.2101)العيسى،  وتحقق هدفا معينا، وغرضا محددا، عن طريق تقديم معرفة، أو إضافتها

(، Data and Informationوالمعلومات ) ( الفرق بين البيانات2101ريجات )من هنا حدد الف

بأن البيانات هي المدخالت، والمادة الخام التي تم الحصول عليها، على شكل رموز وأشكال متعددة، 

على  نتكو عة التي تمت معالجتها مسبًقا، و في حين تعد المعلومات هي المخرجات، والمادة المصن

شكل مخرجات توضيحية كالصور والنصوص، والعبارات المفيدة الواضحة، ذات المعنى، التي يتم 

 في ضوئها اتخاذ القرارات.

مما سبق ترى الباحثة أن البيانات حقائق خام قد تكون رقًما أو رمًزأ أو صوًرا أو نصوًصا غير 

أن  شوائية حتى يتم تنظيمها في حينمنظمة تحتاج إلى معالجة ويمكن أن تكون البيانات بسيطة وع

المعلومات نتاج معالجة البيانات وتنظيمها وتقديمها في سياق معين لجعلها مفيدة حيث تحتوى 

 المعلومات على عدد كبير من البيانات من عدة مصادر.

 (Big Data)البيانات الضخمة 

، ويعد تحليل هذه الكمية الكبيرة من البيانات أمًرا قد يفوق  بدأت أحجام البيانات في تزايد  مستمر 

مقدرة البشر، مما استدعى الثورة التكنولوجية إلنتاج مجموعة من األدوات التقنية التي تقلل من الجهد، 

(، التي Big Dataوالوقت في تحليل البيانات، وأصبحنا نعيش اليوم في زمن البيانات الضخمة )

أصبحت تحتل أهمية بالغة في الكثير من المجاالت، وأضحت محاوالت االستفادة من تحليالتها، 

دارتها عاماًل مهًما في الجامعات، ومراكز البحث.  وا 
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أن كمية  نجد( Big Dataإلى اإلنتاج الفكري المنشور عن تكنولوجيا البيانات الضخمة ) رجوًعا

ايد  مستمر  في كل لحظة من العصر الحالي، ولم يسبق للبشرية في شتى البيانات المنتجة في تز 

( 2102المجاالت، واألعمال في جميع األوقات أن راكمت مثل هذه الكمية من البيانات، فمنذ عام )

البيانات جم ح ازداد )مليون مليار( من البيانات، أصبح البشر في كل يوم يخزنون أكثر من بيتابايت

من البيانات الموجودة في العالم تم  %41الدراسات إن  ، إذ تقولكبيربشكل  خيرةاآلونة األفي 

تعود إلى ما وفرته الشبكة العنكبوتية  ، والتي(2104و 2108وهما: ) العامين األخيرينإنشاؤها في 

 2105من سهولة إدخال البيانات، ومشاركتها وتخزينها، إذ وصل حجم البيانات المنتجة في عام 

 (.2107زيتابايت )ألف مليار( يومًيا )الحكيم،  8إلى 

تمتاز بالحجم الكبير، والسرعة والتنوع،  أرصدة من البيانات( Big Dataالبيانات الضخمة ) وتعد

وال تعني قياس مجموعات البيانات فقط، ولكن أيًضا عمليات إدارة البيانات الكبيرة، فهي تتطلب 

وتخزينها، واإلشراف عليها، والتقاطها األمر الذي يتطلب  هاطرائق جديدًة للتعامل مع عمليات جمع

بيانات، والقدرة على التكيف والتعامل معها، ألن مقدرة إدارة أشكااًل، وأنواًعا مبتكرة لمعالجة هذه ال

البيانات الضخمة تفوق مقدرة البشر، ومقدرة البرمجيات والبرامج الحاسوبية في تحليلها، وتحويلها إلى 

 Le-Hong and)معلومات؛ لكي يتمكن مستخدموها من تحسين الرؤية، واتخاذ القرارات المناسبة 

Laney, 2013). 

( إلى مجموعة كبيرة من البيانات، ال يمكن التعامل Big Dataمصطلح البيانات الضخمة )يشير 

إن قواعد البيانات التقليدية ال تمتلك المقدرة على معالجتها، ويشمل المصطلح أيًضا   إذمعها بسهولة، 

رنت يومًيا تاألدوات، والتقنيات المستخدمة في التعامل مع البيانات، فالبيانات التي تنشر على اإلن

( من تغريدات، والتي يتناقلها Twitter(، وما ينشر على تويتر )Youtubeكمقاطع فيديو اليوتيوب )
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(، والتي تنشر في بيئات التعلم Social Mediaاألشخاص عبر وسائل التواصل االجتماعي )

(، لها ثالث خصائص تميزها عن غيرها من Learning Management Systemاإللكترونية )

 (، والتنوعVelocity(، والسرعة، )Volumeوهي: الحجم ) Vالبيانات، وتبدأ كل منها بحرف 

(Variety) (Bughin, 2016). 

(: هي مجموعة بيانات تستعصي لضخامتها، أو تعقدها على Big Dataإن البيانات الضخمة )

التخزين، والمعالجة بإحدى التطبيقات، أو األدوات الخاصة بإدارة البيانات، فال يمكن التعامل معها 

على جهاز حاسوب واحد من خالل قواعد البيانات البسيطة، ومن سماتها استعمال عدة حواسيب من 

 . (Huda, et al., 2019)أجل تقسيم المهام المطلوبة

          العديد من المقاالت األكاديمية إلى تحديد عوامل تبلور البيانات الضخمة تطرقتوقد 

(Big Data ،وتم تعريفها: أنها البيانات التي يصعب على البرمجيات التقليدية تحليلها، وتخزينها ،)

 .(Bieraugel, 2016)واالستفادة منها عند تحويلها إلى معلومات بعد معالجتها 

 مصادر البيانات الضخمة

تمتلك تقنية البيانات الضخمة إمكانية تحليل بيانات مواقع اإلنترنت وأجهزة اإلستشعار وبيانات 

شبكات التواصل اإلجتماعي، حيث أن تحليل هذه البيانات يسمح بوجود ارتباطات بين مجموعة من 

البيانات في أعمدة البيانات ( 2108سليمان وناصر ) صنفتالبيانات المستقلة لكشف جوانب عديدة، 

 : كاآلتيالضخمة 

البيانات المنظمة: وهي البيانات المرتبة، والمصنفة وفًقا لترتيب محدد في قواعد البيانات، ومن  -0

 .Oraclالممكن استخراج المعلومات منها بسهولة، مثل 
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 محدد، كالتي تخزن من مواقع البيانات غير المنظمة: وهي البيانات التي ليس لها ترتيب -2

 .Wordالتواصل االجتماعي ومقاطع الفيديو، ورسائل الدردشة والملفات مثل 

البيانات شبه المنظمة: وهي خليط من البيانات المنظمة، وغير المنظمة، وهي أقرب إلى  -1

 البيانات المنظمة، ولكن تفتقد للترتيب المحدد.

 :(2107)خاشقجي، اآلتي ات الضخمة كتصنيًفا للبيان أن اللجنة االقتصادية ألوروبا حددتكما 

بيانات تولدت من أنظمة المؤسسات المختلفة، مثل: بيانات الطلبة في الجامعات، وبيانات  -

 العمالء في البنوك، والسجالت الطبية اإللكترونية.

 ية.اإللكترونبيانات ناشئة من اتصال جهتين، أو أكثر مثل معامالت البطاقات االئتمانية  -

 بيانات تم تجميعها بواسطة أجهزة االستشعار، مثل صور األقمار الصناعية. -

 بيانات المشاركة عبر مواقع التواصل االجتماعي. -

 البيانات السلوكية المتتبعة عبر شبكة اإلنترنت، مثل عدد مرات البحث عن موضوع محدد. -

قدار د على فتح آفاق معرفية جديدة، ومتهتم البيانات الضخمة بحجم البيانات المتوفرة، وتعتم

مك مبدأ ويقوم  ،انيه التنبؤ باألحداث المستقبليةالثقة في المقدرة على الحصول على المعلومات، وا 

على مقارنة البيانات وتحليلها، ثم ايجاد العالقات المخفية بينها؛ التخاذ القرارات  البيانات الضخمة

اء النماذج من البيانات التي تم تجميعها، ثم تفعيل المحاكاة، الذكية، ويحدث ذلك من خالل عملية بن

وتغيير قيمة البيانات في كل مرة، ومالحظة تأثير التغيرات في النتائج، وتحدث هذه العملية بشكل 

تلقائي، إذ تعمل تحليالت البيانات على تشغيل ماليين عمليات المحاكاة، بتغيير المتغيرات المحتملة 

 Buyya, Calheiros and)ر ى الطريقة المناسبة لحل المشكالت، واتخاذ القرالحين الوصول إل

Dastjerdi, 2016). 
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حتى وقت قريب كانت البيانات منظمة على شكل صفوف، وأعمدة، فيما يصعب التعامل مع و 

البيانات غير المنظمة في جداول المعلومات، ومع التقدم الكبير في مجال تخزين البيانات وتحليلها، 

، وتسجيالت   أصبح من الممكن جمع الكثير من البيانات على اختالف أشكالها من" صور  ونصوص 

ى مكن الجهاز الرئيس من توزيع البيانات علصوتية ، وبيانات األجهزة االستشعارية، وغيرها، مما ي  

إعادة  ثممجموعة من الخوادم، وتوزيع المهام عليها؛ لتحليل البيانات وفق الخوارزمية المطلوبة، 

جراء التحليالت المناسبة  Buyya, Calheiros) تجميع المعلومات في الجهاز الرئيس، وتخزينها، وا 

and Dastjerdi, 2016). 

وعليه فإن إدارة البيانات الضخمة تستخدم تحليالت ضخمة تتضمن الذكاء االصطناعي، والتعلم 

البيانات عن طريق الجهاز الرئيس، وتوزيع اآللي، ويحدث ذلك بتعريف مجموعة من الخوادم على 

المهام عليها مثل التعرف إلى الصور، أو معالجة اللغات، حيث تستطيع الخوادم، والحواسيب تحديد 

األنماط بسرعة، وكفاءة تفوق سرعة البشر، وتعتمد تحليالت البيانات الضخمة على العديد من األجهزة 

از مع األدوات المخصصة اللتقاط البيانات وتحليلها على والخوادم المجمعة، التي تعمل بشكل متو 

 .(Marz and Warren, 2015) نطاق الويب، والتي يمكن تشغيلها بواسطة فريق من المستخدمين

 البيانات الضخمة يلتحل ةنظمأ

إن التطور الكبير الذي شهدته البيانات في الفترة األخيرة من حيث: الحجم والنوع، والسرعة، 

ألسباب منها: عمليات الرقمنة التي شهدتها المؤسسات، واالنتشار الواسع في استخدام وسائل يعود 

التواصل االجتماعي، وتكنولوجيا إنترنت األشياء التي من المتوقع أن يصل حجم البيانات الناتجة 

وع إذ يمكن تقييم موض، ل البيانات أمًرا ضرورًيا ومهًماسنوًيا، لذلك يعد تحلي 311ZBعنها إلى 

بتحليل البيانات المتعلقة به، والمنشورة على وسائل التواصل االجتماعي، فنتمكن من معرفة ما يتحدث 
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من  ددةتحديد المقارنة بين األنواع المتععنه المستخدمون تجاه هذا الموضوع، وتقييم سمعته، ويمكن 

 Real-Time Bigنات الضخمة اآلني )وتقديم الخدمة الالزمة عن طريق تحليل البيا، البيانات

Data Analyticsالذي يقدم حلواًل مناسبًة تشمل تغييًرا في اإلستراتيجيات، واألفكار األساسية ،) 

(Gupta and Saxena, 2016). 

هناك العديد من أدوات نظم تحليالت البيانات الضخمة، ومنصاتها المستخدمة في تحليل 

 البيانات، ومن أشهرها:

وهي برمجية مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة جافا، وتستخدم لتخزين : HADOOPمنصة  -0

، ويعمل الجهاز Map Reduceالبيانات الضخمة، وتحليلها، لتنفيذ نموذج حسابي يسمى 

ميجابايت، وتوزيعها على  31الرئيس على تقسيم البيانات إلى كتل افتراضية حجم كل منها 

الخوارزميات المدروسة، ثم إرجاع النتائج والمخرجات  الخوادم لتنفيذ مهمة محددة عن طريق

  . Singla, 2015) and(Singh إلى الجهاز الرئيس

وهناك العديد من التقنيات المصممة خصيًصا للتعامل مع البيانات الضخمة، والتي تسهم في 

اباتشي سكوب  :منها (Apache)مجموعة تقنية اباتشي  مثل ورفعها، Hadoopزيادة كفاءة برمجية 

(Apache Sqoop)  واباتشي خلية(Apache Flume) (Kala and Chitharanjan, 2013).  

، وهي من األدوات التي Google Refineوتعرف أيًضا باسم : OpenRefineمنصة  -2

تستخدم للتعامل مع البيانات غير المنظمة، فتعمل على تحويل البيانات من صيغة إلى أخرى، 

وتتمكن من تجميع البيانات من مواقع الويب المتعددة، واستخدامها في التحليالت 

 .) ,et al.Oussous(2017 ,المتنوعة
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أداة مفتوحة المصدر تعمل على تحليل البيانات الضخمة، وتوفر ما يزيد على  :: Sparkأداة  -1

مشغاًل؛ لتسهيل عملية إنشاء تطبيقات موازية، وله المقدرة على التكامل مع نظام  81

HADOOP ومع مجموعة البيانات المتوفرة فيه، ويساعد على تشغيل تطبيقات ،HADOOP 

 (.2108لعوادي، بسرعة عالية، وبجودة كبيرة )قاشي وا

 خصائص البيانات الضخمة

بدأت البيانات الضخمة بثالث خصائص رئيسة، وهي: الحجم، والسرعة، والتنوع، ثم بزيادة ثالث 

خصائص أخرى، وهي: الصحة، والقيمة، والتعقيد، ثم أضيف إليها خصائص أخرى، ما يعد ضخًما 

اليوم ربما ال يعد كذلك غًدا، من هنا تم في مجال ربما ال يعد كذلك في مجال آخر، وما يعد ضخًما 

 تحديد خصائص البيانات الضخمة كما يلي:

وهو عدد التيرابايت التي تطلق يومًيا من البيانات الموجودة في المحتوى،  (:Volumeالحجم ) -0

التي يزداد حجمها مع ضخامة حجم اآلالت، واألجهزة التي تعتمد في مبدئها على اإلنترنت، 

 2111(، ففي عام Internet of Thingsوالتوسع وزيادة االعتماد على إنترنت األشياء )

من المتوقع أن  2122من البيانات عالمًيا، وبحلول عام  بيتابايت 811.111جرى تخزين 

زيتابايت من البيانات المخزنة عالمًيا، وال شك أن وسائل  15يصل حجم هذه البيانات إلى 

التواصل االجتماعي تحتل المرتبة األولى من حجم البيانات المخزنة، إضافة إلى أعداد الهواتف 

 .(Coninck, 2017)النقالة المتزايدة باستمرار 

وهو مزيج من البيانات متعددة المصادر، فهناك: بيانات مهيكلة، ونصف  :(Variety)التنوع  -2

، ونسبة كبيرة منها غير منظمة، وتصدر البيانات من األجهزة الذكية، مهيكلة، وغير مهيكلة

وأجهزة االستشعار، ومواقع التواصل االجتماعي، وكاشفات البحث، وغيرها، وتعد هذه البيانات 
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 بيانات خاما، أي ليست منظمة بالكامل، وال تصدر بشكل منظم من صفحات الويب

(Fekete, 2015). 

وتواترها، إذ تختلف سرعة  ي: مدى سرعة تناقل حدوث البيانات،وه :(Velocity)السرعة  -1

نشر البيانات، والتغريدات على تويتر عن سرعة تحديث البيانات وتناقلها في األجهزة المعتمدة 

على إنترنت األشياء كأجهزة االستشعار عن بعد في قياس التغيرات المناخية باستمرار، حيث 

لمحدد لها، وتجب معالجتها في أسرع وقت ممكن حتى تكون يتم إنتاج البيانات في الوقت ا

قادرة على المنافسة، واتخاذ القرارات، فأصبحت المؤسسات المختلفة بحاجة إلى تحليالت 

 (.2107للبيانات الضخمة في الوقت الحقيقي حتى يتسنى لها التقدم والنجاح )حافظ، 

 :منها للبياناتالخصائص  من ( مجموعة (Sedkaoui, 2018كاوي سيد كما أضافو  

(، Data Qualityوتعني ال بد من جودة البيانات الموجودة ) (:Veracity) المصداقية -1

 (.Data Discoveryوتوفرها )

وتعني تمييز مجموعة من البيانات عن غيرها من  (:Data Discovery) البياناتاكتشاف  -5

البيانات الموجودة في الخوادم، وصفحات الويب، وقدرة تحليالت البيانات الضخمة على تمييز 

 بيانات عن غيرها.

ظهار المعلومات (Visualization) المظاهرتعدد  -3 : وتعني تحليل البيانات الضخمة، وا 

واألشكال الهندسية، واألرقام بما يتناسب وطبيعة الناتجة بعدة أشكال مثل: اإلحصائية، 

 استخدامها.
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العديد من تحديات البيانات الضخمة المتعلقة بخصائصها،  (Zicari, 2017) زيكاريوذكر 

 وقسمها في ثالثة مجموعات كما يلي:

وتتمثل في كيفية التعامل مع البيانات كلما زاد : (Data challenges)تحديات البيانات  -0

وتعددت مصادرها، وأنواعها وأشكالها، وتتمثل كذلك في مواجهة فيضان المعلومات  حجمها،

 في الوقت المطلوب في أثناء التطبيق.

(: وتتمثل في التمييز بين Data Process challengesالبيانات ) معالجةتحديات  -2

 البيانات المتشابهة، ونمذجتها، وتحويلها إلى شكل قابل للتحليل، وفهم المخرجات.

وتتمثل بخصوصية  (:Data Management challengesتحديات إدارة البيانات )  -1

البيانات، ومدى صدقها، وأخالقياتها، وأمنها؛ لذا يستحسن أن تخضع ألجهزة الدولة الحكومية 

 ذات الصلة.

 البيانات الضخمة والتقنيات التكنولوجية الحديثة

، وفرصا وفيرة؛ لتحظهرت البيانات الضخمة في السنوات الماضية  سين كنموذج جديد يوفر بيانات 

تطبيقات البحث، ودعم عمليات اتخاذ القرار بطريقة غير مسبوقة للتطبيقات التكنولوجية الرقمية، 

 وفيما يلي توضيًحا للعالقة بين البيانات الضخمة، والعديد من التقنيات التكنولوجية الحديثة.

 (Big Data and Cloud Computing) البيانات الضخمة والحوسبة السحابية -1

تقوم الحوسبة السحابية على نقل المعالجة، ومساحة التخزين الخاصة في الحاسوب إلى ما يعرف 

بالسحابة، وهي: عبارة عن جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق اإلنترنت، وتعتمد الحوسبة 

ر بعض تخزينية كبيرة للمستخدمين، وتوفالسحابية على مراكز البيانات المتطورة التي تقدم مساحات 

 (.2101)يس،  2.1البرامج كخدمات للمستخدمين، حسب اإلمكانات التي وفرتها خدمات الويب 
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إن عملية معالجة البيانات تتضمن جمع  البيانات، وتخزينها، وتحليلها، وتعد الحوسبة السحابية 

ة، حابية، والبيانات الضخمة عالقة تكامليالمحرك األساس للقيام بذلك، فالعالقة بين الحوسبة الس

وتمكن البيانات الضخمة المستخدمين من معالجة البيانات الموزعة من مجموعات متعددة في الحوسبة 

 .(Yang, et al., 2016) السحابية باستخدام تقنيات وأنظمة تخزين، وأدوات تحليل خاصة بذلك

ومات، وتطبيق أدوات البيانات الضخمة تعمل الحوسبة السحابية على تعزيز مشاركة المعل

دارة البيانات الضخمة، وتوفير األمان والحماية لها، إذ إنها توفر مجموعة ضخمة  التحليلية الحديثة، وا 

من خدمات الحوسبة والتخزين، والبرمجيات المتنوعة بطريقة قابلة للتوسع، وبتكلفة منخفضة، مثل 

ة البيانات الضخمة، ودعم إدارة قاعدة البيانات الجغرافية، االستفادة من الحوسبة السحابية في إدار 

                     وفهرسة البيانات المكانية واسترجاعها، وتشغيل النماذج المختلفة، ودعم التنبؤات

(Gui, et al., 2014). 

نموذج تخزين على شبكة اإلنترنت، فيقوم على تخزين البيانات في  يعد التخزين السحابيو 

مجموعة من الخوادم بداًل من خادم واحد، وحين يمثل تخزين البيانات الضخمة المسألة الرئيسة على 

صعيد المعالجة في الحوسبة السحابية مما يتطلب إعداد كبيرة من خوادم التخزين، فإن التخزين 

دارة البيانات بغض النظر عن أحجامها )كلو، السحابي، نظام يقوم ع  (.2105لى تخزين، وتجميع وا 

نترنت األشياء ) -0  (.Big Data and Internet of Thingsالبيانات الضخمة وا 

يتضمن إنترنت األشياء األجهزة التي تعمل على شبكة اإلنترنت، التي تستطيع جمع البيانات 

بها عن طريق حساسات مربوطة مع األجهزة، وتدعى  المختلفة التي تلتقطها من بيئتها المحيطة

ومعالجتها ثم إرسالها؛ لقدرتها على التواصل مع األجهزة األخرى المرتبطة بها عن  ،باألجهزة الذكية
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(، واالستجابة للمعلومات التي تجلب Machine-to-Machineطريق ما يسمى اتصال آلة بآلة )

 (.2104الظاهر،  من األجهزة األخرى، والتفاعل معها )عبد

إن األجهزة المتصلة بشبكة اإلنترنت تسبب تزاحًما كبيًرا في كمية البيانات التي تحقق االستفادة 

من الجهاز، وجميع هذه البيانات يمكن الوصول إليها عن طريق اإلنترنت؛ مما يستدعي توفير 

محدد مطلوبة في الوقت الاألدوات، والتقنيات التي تسمح لهذه األجهزة بالوصول إلى المعلومات ال

لذلك، حيث تستخدم في ذلك مكونات مادية وبرمجية إلرسال البيانات، واستقباله  عبر بروتوكوالت 

االتصال، وغالًبا ما ترسل البيانات إلى أدوات، وتطبيقات تحليالت البيانات الضخمة، وهناك تجمع 

أجهزة الحاسوب الشخصية، أو  مع بعضها وتحلل، ومن الممكن الوصول إلى المعلومات عن طريق

 .(McEwen and Cassimally, 2014) لةالهواتف المحمو 

من المتوقع أن يشهد عصر البيانات الضخمة تطورات عالية المستوى، إذ ستولد األجهزة في و 

ألف اكسابايت من البيانات، أي ما يزيد على  11عالم إنترنت األشياء في وقتنا الحالي ما يزيد على 

تريلليون جيجابايت من البيانات، ما مساحته التخزينية الكافية لتسجيل كل ما نطقت به البشرية  11

صوتًيا، وبكفاءة وجودة عالية من يوم سيدنا آدم عليه السالم إلى وقتنا الحاضر، مما يعني عند 

العمل  ىاستخدام األجهزة الذكية المتصلة مع برمجيات إدارة البيانات الضخمة، ستضمن الحصول عل

في الوقت المحدد له وما يترتب عليه من إجراءات تحسب إلكترونًيا بواسطة أدوات البيانات الضخمة، 

وعليه إعطاء األجهزة األمر المناسب في الوقت نفسه دون البرمجة مسبًقا كحساب وقت الطريق بدقة 

 وة الذكيةآلة صنع القهعالية، وعليه إيقاظك في الوقت الالزم، وتحضير القهوة في موعدها بواسطة 

, 2016)Watts(. 
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 (Big Data and Artificial Intelligence)البيانات الضخمة والذكاء الصطناعي  -3

أحد فروع علم الحاسوب، وهو مقدرة الحواسيب الرقمية، واآلالت الحديثة  هوالذكاء االصطناعي 

على القيام بالمهام المحددة بطريقة  ت شابه، وتحاكي المهام التي تقوم بها الكائنات الذكية ذات القدرات 

الذهنية؛ كالمقدرة على التعلم من الخبرات السابقة، والتفكير، فالذكاء االصطناعي يهدف الوصول 

هم، واإلبداع لتعلم والفلى األنظمة التي تتمتع بالذكاء، والتصرف بطريقة محاكية لإلنسان من حيث اإ

 (.2107)آل سعود،  والتخاطب

، التي تمكن المستخدمين من السرعة 5Gمع بدء استخدام شبكة الجيل الخامس لالتصاالت 

حويلها صطناعي البيانات الضخمة، وتالفائقة في نقل البيانات وتبادلها، وال بد أن يسيطر الذكاء اال

إلى قيمة مضافة، مع إمكانية إدارة األشياء المتصلة باإلنترنت، وذلك يعد من أقوى مؤشرات االبتكار، 

 (.2108والبحث العلمي الحديث في سوق تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت )عبد الصادق، 

ي عالقة تبادلية ترابطية، فال يمكن أن تعد العالقة بين البيانات الضخمة، والذكاء االصطناع

تتحقق الفائدة من الذكاء االصطناعي بال بيانات ضخمة يستند إليها في عمله؛ ألنه بحاجة إلى 

بيانات حتى يعد ذكيا، وتتم معالجة البيانات، وتحليلها، والوصول إلى القرارات، وكلما زادت مدخالت 

مكن الوصول إليها، فأساس الذكاء االصطناعي العديد الذكاء االصطناعي زادت دقة النتائج التي ي

من الخوارزميات التي تقوم على البيانات، حيث يتم تنفيذ المهام التحليلية المعقدة بشكل أسرع من 

 (.2104الخيال البشري، لتحقيق األهداف المرجوة، وتحديد االتجاهات والتنبؤات )حبيب وبالل، 
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 رالبيانات الضخمة واتخاذ القرا

تسعى الجامعات إلى تحقيق أهدافها، وغاياتها بدعم العمليات اإلدارية المتعددة بالقرارات المناسبة، 

( الوصول إلى القرار المناسب؛ لتحقيق األهداف Decision Makerوتؤدي عملية اتخاذ القرار)

 المنشودة، وتطوير الجامعات، وايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجهها.

لية اتخاذ القرارات تمر بعدة مراحل لعل أهمها هو العصف الذهني اإللكتروني، حيث يتم إن عم

في هذه المرحلة وضع مقترحات لعمل الجامعة، أو حلول للمشاكل التي تتعرض لها  بشكل عشوائي، 

 مقترح، عوامل القوة والضعف في كلوبعد ذلك يبدأ ذوو االختصاص بتحليل تلك االقتراحات، وتحديد 

جراء التعديالت المناسبة عليه، مما يمّكن المؤسسة من تحقيق  ثم  التوصل إلى أفضل مقترح، وا 

 .(Al-Maamari, et al., 2018) أهدافها في أقصر وقت، وبأعلى درجات الفاعلية والكفاءة

تنتج المؤسسات التعليمية كمية كبيرة من البيانات يومًيا، التي يمكن استخراجها؛ لتزويد أصحاب 

القرار بالقيمة العلمية المطلوبة، فيمكن للبيانات الضخمة دعم عملية اتخاذ القرار من خالل إمكانية 

الوصول إلى البيانات الموثوق بها، التي تساعد مستخدميها على المشاركة والتفاعل، وتقديم المعرفة 

وفر انات الضخمة تواألبحاث العلمية على نطاق واسع، يمكن أن يمتد إلى المجتمع بأكمله، فالبي

 .(Lyon, 2014) فرًصا جديدة؛ لزيادة إمكانات جمع البيانات إلى أقصى حد يحتاجه صانعو القرار

 مجالت الفادة من البيانات الضخمة في الجامعات

أدى استخدام التعلم اإللكتروني في الجامعات، واتباع إستراتيجيات التعلم عبر اإلنترنت، والبرامج 

القائمة على التفاعل إلى زيادة ملحوظة في حجم البيانات، وتعدد أنواعها، التي يتم تجميعها من 

، يمكن االعتماد مراربيئات التعلم اإللكترونية، ولالستفادة القصوى من كمية البيانات المتزايدة باست
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على إدارة البيانات الضخمة، وتحليالتها، وفق احتياجات الوحدات اإلدارية واألكاديمية، والطلبة في 

 الجامعات.

إن الجامعات في جميع أقسامها تتعامل مع الكثير من األجهزة المتصلة بشبكة اإلنترنت، ومن 

ل بشبكة الجامعة الداخلية؛ مما يؤدي إلى الممكن إحضار األجهزة الشخصية إلى الجامعة، واالتصا

طوفان من البيانات، وهذا الكم الهائل من البيانات غير المهيكلة الذي يتدفق من كل االتجاهات يخلق 

ضغًطا على البنية التحتية لتقنية المعلومات، وفي الوقت ذاته فإن الجامعة بحاجة إلى تحليالت 

ن ة في توظيف البيانات الضخمة ستبقى في مرتب تعذرت البيانات الضخمة حتى تستفيد منها، وا 

متأخرة بين الجامعات؛ ألن البيانات الضخمة تعد وقود الجامعات في العصر الحالي، والمستقبلي 

 (.2105)حايك، 

أربع ركائز أساسية في  (McAfee, Brynjolfson and Davenport, 2012) هالخصوقد 

 ، وهي:التعليمية، والجامعات ن المؤسساتفرها حتى تتمكاال بد من تو 

ال بد للمؤسسات التربوية والجامعات أن تحدد أهدافها بوضوح، وتغطي جوانب التطوير  القيادة: -0

 الممكنة عند استخدام البيانات الضخمة.

التي تتحقق بوجود اإلداريين المتمكنين من التعامل مع البيانات الكبيرة، وذلك  اإلدارة العبقرية: -2

 بوضع الخوارزميات المناسبة لسير العمليات.

: ال بد من التواصل الدائم بين محللي البيانات، واإلداريين في الجامعات؛ ليسهل اتخاذ القرار -1

 التشارك في اتخاذ القرارات المالئمة.

مكانية ال ثقافة المؤسسة: -1  بد أن تكون ثقافة الجامعة مبنية على حجم البيانات التي تمتلكها، وا 

 استخدامها بفاعلية في تحقيق أهدافها.



29  
 

يمكن اإلفادة من تحليالت البيانات الضخمة في الجامعات؛ لتحسين تعلم الطالب باتباع وبذلك 

معرفتها، التعلم والطالب، و  التعلم التكيفي، الذي ينتج عنه تعلم أفضل من خالل تحليل احتياجات

واتباع التفكير المنظم، وحل المشكالت بطريقة منظمة، وفهم عميق لها، إضافة إلى التدخل العالجي 

 لزيادة فرصة نجاح الطالب.

يمكن للبيانات الضخمة أن توفر أدوات فعالة لقياس أداء الطالب، وتساعد في تكوين و كما  

ت محددة للطلبة، ويمكن للبيانات الضخمة إعطاء تحليل واضح بيئات تعلم إلكترونية وفق احتياجا

 (.2108لردود فعل الطلبة في القضايا التعليمية المختلفة )البار، 

ها لجامعات، التي عمدت إلى فهم تعقيداتها، وتراكيبلتقدم البيانات الضخمة ميزة تنافسية قوية 

أن أهمية تحليالت  (Sin and Muthu, 2015)ذكر قد و بما توفره من قيمة إضافية عند تحليلها، 

 البيانات الضخمة لدى أعضاء الهيئة األكاديمية، والطلبة في الجامعات تتحقق فيما يلي:

تمكن تحليالت البيانات الضخمة من التنبؤ  (:Performance Predictionالتنبؤ باألداء ) -0

بأداء الطلبة، وتحليل األنشطة المنجزة مع أنظمة إدارة التعلم االلكتروني، حيث يمكن تحديد 

 األداء الضعيف للطلبة، وزيادة التركيز عليه.

وذلك بتحليل سلوك الطلبة،  (:Attrition Risk Detectionكشف التسرب من الدورات ) -2

تسربهم من الدورات، مما يساعد في اتخاذ التدابير التي يمكن تنفيذها؛ لمساعدة  وكشف إمكانية

 الطلبة.

تقديم ردود فورية للطلبة في الرد على  (:Intelligent Feedbackردود فعل ذكية ) -1

 مدخالتهم؛ مما يزيد من تفاعلهم، وتحسن أدائهم.

بااللتحاق بالدورات وذلك بتقديم التوصية  (:Course Recommendationالتوصيات ) -1

 المالئمة لكل طالب، مما يضمن عدم اختيارهم الحقول غير المناسبة.
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وذلك بتحديد األنشطة التي تساعد في تطوير  (:Behavior Detectionكشف السلوك ) -5

الطلبة، واستخدمها في الكشف عن خوارزميات تتبع الموقف اللتقاط سلوكات للطلبة، وربطها 

 مع أنماط التعلم.

تتيح تقنية تحليالت البيانات الضخمة للجامعات جمع البيانات عن أداء الطلبة، ومنها لك وبذ

مكن أعضاء الهيئة األكاديمية من معرفة الوقت الذي يقضيه السجل التعليمي الخاص بالطلبة، مما ي  

في  ة، مما يساعد أعضاء الهيئة األكاديميالطالب التقدم الذي أحرزهمقدار كل طالب في التعلم، و 

استعراض طرائق تعلم الطلبة، وتحديد الثغرات في عملية التعلم، وتقديم التوصيات والحلول المناسبة 

 (.2101لها، مما يقلل من فرص تسرب الطلبة، ويرفع معدالت نجاحهم )الفريجات، 

إلى المقدرة على دمج المعرفة بالمحتوى التعليمي، والجانب  األبحاث التعليمية الحديثةتشير و 

التربوي، والنفسي للطلبة؛ لتحقيق تقدمهم في فهم الموضوعات التي يدرسونها، وفي سياق التعلم 

اإللكتروني يحتاج عضو هيئة التدريس إلى توجيه الطلبة بشكل فعال، مع زيادة شغف التعلم النشط 

، وتساعد تحليالت البيانات الضخمة المعلمين في العثور على معلومات في بيئات التعلم االفتراضي

موثوق بها، وشاملة من اإلنترنت؛ لتعزيز أنشطة التعلم، بجمع البيانات من العديد من المصادر بشكل 

 .(Salleh, 2016) فعال لدعم التعلم المبتكر

معقدة من حيث مصادر مجموعة من البيانات الكبيرة في الحجم، والإن البيانات الضخمة 

تم تجميعها في ي إذدارتها ومعالجتها، تجميعها، وتنوع أشكالها، إذ ال يمكن لقواعد البيانات التقليدية إ

قواعد خاصة للبيانات، والقيام بعمليات بحث ومشاركة، وتحليل ومقارنة، واستخالص للنتائج، وتخزين 

معالجتها  ها، وتتممنالحالية، أو المستقبلية  ستفادةجميع البيانات المتاحة بغض النظر عن مدى اال

من خالل عمليات وخوارزميات محددة، وتحتاج لمجموعة من األجهزة والخوادم من أجل المساعدة 

 في اتخاذ القرار.
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 الدراسات السابقةثانياا: 

عرضها  ، وسيتموالتي لها عالقة بموضوع الدراسة للدراسات السابقةهذا الجزء عرًضا  يتضمن

 من األقدم إلى األحدث كما يأتي: ًيأتسلسل

للتعرف  ((Kellen, Recktenwald and Burr, 2013 وريكتينواد وبار كيلين دراسة سعت

داة تحليل أم العالي، من خالل استخدام بمؤسسات التعليالبيانات الضخمة  تحليالت أهمية تطبيق إلى

في جامعة كنتاكي في الواليات المتحدة األميركية، وتكونت عينة الدراسة  (SAP’s HANA)البيانات 

يلي ي التحليلي في تحليل المستوى التحصالمنهج الوصف ونمن طالب واحد من الجامعة، واعتمد الباحث

كانت من و  ،ات السابقةومستواه التحصيلي في السنو  وتحليلها، رصد بيانات الطالب للطالب، وتم

إلى  ، حيث تبين انه بحاجهلب في أنشطة التعلم المتعددةراك الطاأهمية وضرورة اش أبرز النتائج

ت البيانات تحليال ؛ لرفع مستوى الطالب، ومساعدتدورات المحددةوتكثيف بعض ال ،المزيد من العناية

 الضخمة أعضاء الهيئة األكاديمية في اتخاذ القرار.

إلى أفضل ممارسات المسؤولين في جامعة للتعرف  (Stryk, 2015)سترايك  دراسة وجاءت

وكانت  ،الضخمة واستخراج الفائدة منها كابيال في الواليات المتحدة األمريكية عند معالجة البيانات

دراسة تنبؤية استشرافية اعتمدت منهج دلفاي )منهج تفاعلي يعتمد على التواصل مع مجموعة من 

انات معالجة البيالتعليمية كانت من أبرز النتائج أن استخدام المؤسسات ، و (الخبراء بالموضوع

التقنية والتنظيمية فيها، مما يحقق تقديم معلومات الضخمة وتحليلها من أجل التقليل من المخاطر 

 مفيدة للمسؤولين تمكنهم من اتخاذ القرار وتحقق لهم فرصة من التنافس مع غيرهم من الجامعات.

تعرف إلى فاعلية استخدام تطبيق ال (Sin and Muthu, 2015)سين وموثو  دراسة تناولت

MOOCs  القائم على تحليالت البيانات الضخمة في تحليل االبحاث العلمية، وتكونت عينة الدراسة
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الدراسة المنهج الوصفي ، واستخدمت Google Scholar( بحثًا على جوجل الباحث العلمي 15من )

( 22لمعرفة كفاءة التطبيق في تصنيف األبحاث العلمية، وتحليلها، وبينت أبرز النتائج أن ) التحليلي؛

( بحثًا 07بحثًا اختصت بتطوير بيئات التعلم اإللكترونية باستخدام تحليالت البيانات الضخمة، و)

وضحت ( أبحاث 3درست تنمية تقنيات تحليالت البيانات الضخمة في بيئات التعلم اإللكتروني، و)

 تحليالت البيانات الضخمة في سياق التعلم االجتماعي.

إلى قياس أثر البيانات  (Gunasekaran, et al., 2016) هدفت دراسة جناسيكاران وآخرون

الضخمة، والتحليالت التنبؤية في العالقة بين قبول تحليالت البيانات الضخمة واستيعابها، واألداء 

يلي، ة في الواليات المتحدة، واستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحلالوظيفي في المؤسسات التكنولوجي

( مديًرا وموظًفا، استجاب 105وتم جمع البيانات عن طريق استبانة، وتكونت عينة الدراسة من )

( مبحوثا، ومن أبرز النتائج وجود أثر ايجابي للبيانات الضخمة، والتحليالت التنبؤية في 215منهم )

 ول تحليالت البيانات الضخمة واستيعابها، واألداء الوظيفي.العالقة بين قب

على أساس مناقشة التدريس  إلىفقد هدفت  (Huda, et al., 2016) وآخرونهودا  دراسة أما

ي جامعة ف تطبيق البيانات الضخمة لتعزيز االبتكار في التعلم والتعليم في المؤسسات العليا للتعليم

كتاب  11وتكونت عينة الدراسة من ، الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، استخدمتبروناي في ماليزيا

خاص بمؤسسات التعليم العالي وتم استخراج السمات المشتركة بينها، ثم تحليل وتجميع العناصر 

الرئيسية في تفسيرات جديدة بواسطة أدوات تحليالت البيانات الضخمة في مؤسسات التعليم العالي، 

الضخمة في  ناتائج التي تم التوصل إليها أنه من الممكن استخدام تحليالت البياوكانت من أهم النت

 .واكتشاف المعرفة وتحسين عمليات التعلم تخاذ القرارتحسين عمليات ا
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إلى تحليل بيانات الطلبة مثل: المستوى التحصيلي،  (Wells, 2016)دراسة ويلز  هدفتو كما 

والمواد المسجلة باستخدام تحليالت البيانات الضخمة في تحديد الطلبة المعرضين للخطر، وتحسين 

معدالت استبقائهم في الجامعة من خالل التحليالت التنبؤية للطلبة، وأجريت الدراسة في جامعة 

ث العامة في الواليات المتحدة األميركية، واستخدمت المنهج ماريالند، كوليج بارك، جامعة األبحا

 Student، واستخدم الباحث أداة )الًبا وطالبةً ( ط018نة الدراسة من )الوصفي التحليلي، وتكونت عي

Success Matrixأن أعضاء الهيئة  وتحليلها، وكانت أبرز النتائج ( في جمع بيانات الطلبة

مقارنة بمن لم يتبنوا  %51امج مع طلبتهم حققوا نسبة نجاح تزيد على التدريسية الذين تبنوا البرن

 البرنامج.

إلى قياس واقع إمكانات البيانات الضخمة بأبعادها ( 2108) والهنائي ،دراسة عبد اهلل وسعت

في مكتبات جامعة السلطان قابوس من وجهة نظر موظفيها، في االستفادة من البيانات الضخمة؛ 

أعمالها، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة استبانة، وتكونت لتحسين 

عينة الدراسة مجموعة من الموظفين والمديرين في ثالث من مكتبات جامعة السلطان قابوس تكونت 

خمة ض( شخًصا، وكانت أبرز النتائج أن هناك قدرا من اإليفاء لمتطلبات استخدام البيانات ال51من )

 بدرجات متفاوتة، وفي حدود متوسطة.

تحديد األدوار الجديدة للمختصين  في( 2108والرباعي ) ،م بها الطيبدراسة قا اهتمتو 

بالمعلومات للتعامل مع البيانات الضخمة، ومدى معرفتهم بالبيانات الضخمة، واعتمد الباحثان المنهج 

استخدام لكترونية أداة للدراسة في جمع البيانات بالوصفي في تطبيق دراستهما، واستخدما االستبانة اإل

( من المختصين بالمعلومات في السعودية ومصر 217(؛ لتوزيعها على )Google Driveتطبيق )

والجزائر، وكانت أبرز النتائج أن دخول البيانات الضخمة مجال المعلومات يفرض على المختصين 
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 قل مهاراتهم التكنولوجية في جوانب عديدة؛ للتعاملبالمعلومات تحديات وظيفية ومهنية عالية، وص

 بجودة، وكفاءة مع البيانات الضخمة.

        إلى معرفة درجة الوعي بمفهوم البيانات الضخمة( 2108دراسة الشوابكة ) هدفتو كما 

(Big Data لدى العامليين في المكتبات األكاديمية: دراسة حالة مكتبة الجامعة األردنية في العاصمة )

( من العاملين 51ها )ليستبانة أجاب عاال)عمان(، وتم استخدام المنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة 

 لضخمةفي مكتبة الجامعة األردنية، وكان من أبرز نتائج الدراسة أن درجة الوعي بالبيانات ا

 ، لدى األفراد العاملين في مكتبة الجامعة األردنية.وخصائصها، وتحدياتها كانت مرتفعةومفهومها، 

للتعرف إلى أثر تحليالت البيانات الضخمة  (Mandel, 2018)دراسة ماندال  تناولتفي حين 

ها بالرجوع استبانة، تم تطوير  ، وكانت أداة الدراسةث المنهج الوصفيفي اتخاذ القرارات، واستخدم الباح

( من خبراء تكنولوجيا المعلومات في عدد 723إلى الدراسات السابقة، وتكونت عينة الدراسة من )

( من أفراد 214من المؤسسات التعليمية في الهند ممن تزيد خبرتهم على سنتين حيث استجاب )

خمة، ين تخطيط تحليالت البيانات الضالعينة، وكانت أبرز النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية ب

 واتخاذ القرارات.

لكشف عن فاعلية تصميم بيئة تدريب ل فقد سعت( 2108وعوض ) ،دراسة أبو الدهب أما

إلكترونية قائمة على نمطي االستقصاء الحر/ الموجه، وأثرها في تنمية بعض كفايات إدارة البيانات 

استخدام المنهج التجريبي، واختيرت العينة بطريقة الضخمة لدى اختصاصي المعلومات، وتم 

عشوائية، والتي تكونت من جميع اختصاصي المعلومات في جامعة أم القرى في السعودية، وعددهم 

ى ل( اختصاصي معلومات، واستخدم الباحثان االختبار التحصيلي أداًة للدراسة، وقسمت العينة إ11)

ي ف نمط االستقصاء الحر تماألولى استخدالضابطة، وعة والمجم مجموعتين؛ المجموعة التجريبية
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وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة  االستقصاء الموجه، تمدرست استخد والثانية، عملها

 .إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في األداء المهاري

للتعرف إلى أهمية البيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار ( 2108هدفت دراسة األكلبي )كما و 

في جامعة الملك سعود، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ كونها دراسة تقييمية لنظام 

 وقدمت نتائج الدراسة مجموعة منحاسوبي يقوم على استخدام تحليالت البيانات الضخمة "اتقان"، 

كان و زيًدا من األهمية لنظام اتقان والعمل على تطوير قدراته البحثية، التي تحقق مالنماذج التنبؤية 

من أبرز نتائج الدراسة أن فاعلية تطبيقات النظام الحاسوبي "اتقان" تحقق المقدرة على تحليل البيانات 

 ت في الجامعة.الضخمة بكفاءة عالية، لتساند متخذي القرارا

إلى معرفة أثر استخدام البيانات  (Ghasemaghaei, 2018)جاسميجي  دراسةوبينت 

الضخمة في األداء الوظيفي، والمهارات التحليلية في استخدام تحليالت البيانات الضخمة في األداء 

( 4الوظيفي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أداة الدراسة استبانة مكونة من )

لمتخصصين بتكنولوجيا المعلومات في كندا، واستجاب ( من ا011فقرات، وتكونت عينة الدراسة من )

جميع أفراد الدراسة، وكان من أبرز نتائجها أن استغالل أدوات البيانات الضخمة له أثر ايجابي في 

األداء الوظيفي في المؤسسات، وهناك أيًضا أثر ايجابي للمهارات التحليلية في استغالل البيانات 

 الضخمة في األداء الوظيفي.

للتعرف إلى األثر  (Ghasemaghaei and Calic, 2019) وكاليك ،جاسميجي هدفت دراسةو 

المباشر للبيانات الضخمة في صنع القرار، ودور جودة البيانات في العالقة بين البيانات الضخمة، 

واتخاذ القرار، استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطوير أداة الدراسة استبانة مكونة من 

ولوجيا المعلومات واالتصاالت في ( من محللي البيانات ومديري تكن570( فقرة، وزعت على )21)
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( من المبحوثين، وكان من أبرز النتائج األثر 011عدد مؤسسات اميركا الشمالية، حيث استجاب )

االيجابي المرتفع لجودة البيانات في زيادة جودة قرارات المؤسسات عند استخدام أدوات البيانات 

ضخمة يتم توسطه بشكل كامل من خالل الضخمة في معالجة البيانات، وأن استخدام البيانات ال

 جودة البيانات وتشخيصها.

 ثالثا: التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

 :المالحظات اآلتيهمن خالل اإلطالع على الدراسات السابقة تبين لدى الباحثة 

 من حيث المنهج المستخدم

 المسحي.استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي 

 ،(، ودراسة سين(Kellen, 2013كيلين دراسة  الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة مع اختلفتو 

 ,.Gunasekaran, et al) خرونآ، ودراسة جناسيكاران و (Sin and Muthu, 2015)وموثو 

دراسة ، و (Wells, 2016)ودراسة ويلز ، (Huda, et al, 2016) هودا وآخرونودراسة ، (2016

(، ودراسة 2108، ودراسة األكلبي )(Mandel, 2018)ماندال  ودراسة ،(2108ي )ائوالهن ،اهللعبد 

 & Ghasemaghaei)وكاليك  ،، ودراسة جاسميجي(Ghasemaghaei, 2018)جاسميجي 

Calic, 2019) ( فقد استخدمت 2018وعوض ) ،الدهب أبوأما دراسة ، التحليلي المنهج الوصفي

 ،دراسة الطيب، و فقد استخدمت منهج دلفاي (Stryk, 2015)دراسة سترايك ، و المنهج التجريبي

 المنهج الوصفي. مااستخدتم فقد ( 2108الشوابكة )ودراسة  (2108والرباعي )

 الدراسة  تيمن حيث أدا

 ,Gunasekaran) آخرونو  ،دراسة جناسيكاران معأداتي الدراسة الحالية في  الدراسةتشابهت 

et al., 2016) (، ودراسة 2108والرباعي ) ،، ودراسة الطيب(2108ي )ائوالهن ،دراسة عبد اهلل، و
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، ودراسة دراسة جاسميجي (Mandel, 2018)(، ودراسة ماندال 2108الشوابكة )

(Ghasemaghaei, 2018)وكاليك  ،، ودراسة جاسميجي(Ghasemaghaei & Calic, 

2019). 

مع ، و (2018دراسة أبو الدهب وعوض )مع و ، (Stryk, 2015)مع دراسة سترايك واختلفت 

ودراسة هودا  ،(Sin and Muthu, 2015)(، ودراسة سين وموثو (Kellen, 2013دراسة كيلين 

 .(2108، ودراسة األكلبي )(Wells, 2016)ويلز ودراسة  ،(Huda, et al, 2016) وآخرون

 من حيث العينة

عات في الجام واألكاديمية اعضاء الهيئة اإلدارية وهي ،هذه الدراسة من حيث العينة تشابهت

 ,.Gunasekaran, et al) واخرون ، ودراسة جناسيكاران(Stryk, 2015)سترايك مع دراسة 

 ,Mandel)، ودراسة ماندال (2108(، ودراسة الشوابكة )2108، ودراسة عبد اهلل والهنائي )(2016

 .(2108، ودراسة أبو الدهب وعوض )(2018

 ،نواددراسة كيلين وريكتيك هذه الدراسة مع عدد من الدراسات السابقة من حيث العينة واختلفت

دراسة سين و ، (Wells, 2016)ودراسة ويلز  (Kellen, Recktenwald and Burr 2013)وبار 

دراسة و  ،(Huda, et al, 2016) هودا وآخرون، ودراسة (Sin and Muthu, 2015)وموثو 

ودراسة الطيب والرباعي ، (Ghasemaghaei, 2018)جاسميجي دراسة و ( 2108األكلبي )

 .(Ghasemaghaei and Calic, 2019)ودراسة جاسميجي وكاليك (، 2108)

 تها،لدراس الباحثة من خالل االطالع على الدراسات السابقة في إعداد األدب النظري استفادت

 .ومناقشة النتائج وتفسيرها ،ةلدراس، وكيفية تطوير أداة اتهايار عينة الدراسة، ومنهجيواخت
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 –ةم الباحثعلى حد عل–  تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها من الدراسات القليلة

ة في الجامعات األردني داريةاإلو  تين األكاديميةدرجة وعي أعضاء الهيئ إلىتعرف ال تهدفالتي 

ناولها بت، ومن خالل العرض المسبق لغيرها من الدراسات تميزت هذه الدراسة لبيانات الضخمةل

 في الجامعات االردنية الحكومية والخاصة. واإلدارية للهيئتين األكاديمية



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
  جراءاتالطريقة واإل
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 الفصل الثالث
 جراءاتالطريقة واإل

لى إضافة إ أداتي الدراسة،، وعينتها، و ها، ومجتمعدراسةعرًضا لمنهج ال تضمن هذا الفصل

، هااءاتجر ا  رات الدراسة، و ا، ومتغيما وثباتهملتحقق من صدقهاإلجراءات التي اتبعتها الباحثة ل

جراءات تنفيذ الدراسة.  واألساليب اإلحصائية المناسبة في معالجة وتحليل البيانات، وا 

 منهج الدراسة 

 انطالًقا من طبيعة الدراسة، والمعلومات المطلوب اإلجابة عن أسئلتها، وتحقيق أهداف 

 ؛ لمالءمته لموضوع الدراسة.الوصفي المسحي الدراسة استخدمت الباحثة المنهج

 مجتمع الدراسة

نية األردالجامعات في  واإلدارية جميع أعضاء الهيئتين األكاديميةن مجتمع الدراسة من تكوّ 

، وعدد (11357األردنية )الهيئة األكاديمية في الجامعات  ، إذ بلغ عدد أعضاءصةالحكومية والخا

 آلخر اإلحصائيات المتوافرة لدى وزارة اوفقً  ،(18323) ةدارية في الجامعات األردنيالهيئة اإل أعضاء

 ة(المملكة األردنية الهاشمي. والبحث العلمي الي(. )وزارة التعليم الع2104-2108لعام )التعليم العالي 

 (.2ملحق )

 عينة الدراسة
عينة مكونة  يارحيث تم اختالطريقة العشوائية الطبقية  :ولىاأل ؛تم اختيار عينة الدراسة بطريقتين

ة المملكمن جميع أنحاء حسب توزيعها الجغرافي وذلك  حكومية وخاصة، من سبع جامعات أردنية

 الجامعة األردنية والجامعة الهاشميةالعلوم والتكنولوجيا األردنية و جامعة ) :وهي ،األردنية الهاشمية
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يقة الطر  الطريقة الثانية:و ، األهلية(وجامعة عمان  جامعة جرشو  جامعة الشرق األوسطو  وجامعة مؤتة

إذ  األردنية في الجامعات واإلدارية أعضاء الهيئتين األكاديميةمن في اختيار عينة  طبقيةالعشوائية ال

فًقا لجدول و و  ،ية( عضًوأ من الهيئة اإلدار8357)و ( عضًوا من الهيئة األكاديمية،1543) منتكونت 

 ىاألولتم توزيع أداة الّدراسة  ،العينةلتحديد حجم  (Krejcie & Morgan, 1970)كرجسي ومرجان 

( عضًوا وعضوًة، وتم توزيع أداة 150استجاب منهم ) ،كاديميةمن أعضاء الهيئة األ (311)على 

، عضًوا وعضوةً ( 354)، استجاب منهم من أعضاء الهيئة اإلدارية( 311)الدراسة الثانية على 

 وضح ذلك:ت (1-2-0)ول اآلتيه اوالجد

 (1الجدول )
 بقت عليها الدراسةتوزيع عينة الدراسة تبعاا للجامعات األردنية التي طُ  

 المجموع
 الجهاز

مجموع أعضاء الهيئة  الجامعة
 األكاديمية

مجموع أعضاء الهيئة 
 اإلدارية

 الجامعة األردنية 2105 0317 1152
 الجامعة الهاشمية 408 348 0303
 دنيةاالر  جامعة العلوم والتكنولوجيا 2140 447 1188
 جامعة مؤتة 0121 318 0432
 جامعة الشرق االوسط 071 071 113
 جامعة جرش االهلية الخاصة 287 034 153
 جامعة عمان األهلية الخاصة 111 281 301

 المجموع الكلي 8937 1954 10131
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 (0الجدول )

 كاديمية في الجامعات األردنية تبعاا لمتغيرات الدراسةتوزيع عينة الدراسة من أعضاء الهيئة األ 

 النسبة المئوية التكرار أبعاد المتغير المتغير

 %12.7 051 علمية الكلية
 %57.1 210 انسانية

 الرتبة األكاديمية

 %22.8 81 مدرس
 %01.7 18 أستاذ مساعد
 %10.3 013 أستاذ مشارك

 %20.4 77 أستاذ
 %011 150 المجموع اإلجمالي

 

 لي:توزعت كما ي كاديميةمن الهيئة األ ( أن الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة2يبين الجدول )

( عضًوا 051( بعدد كلي )%12.7كاديمية ممن كليتهم علمية )أعضاء الهيئة األبلغت نسبة  الكلية:

 ( عضًوا وعضوًة.210( بعدد كلي )%57.1وعضوًة، وممن كليتهم انسانية )

( بعدد كلي %22.8كاديمية ممن رتبتهم مدرس )أعضاء الهيئة األبلغت نسبة  الرتبة األكاديمية:

( عضًوا 18( بعدد كلي )%01.7( عضًوا وعضوًة، وبلغت نسبة من رتبتهم أستاذ مساعد )81)

( عضًوا وعضوًة، وبلغت 013( بعدد كلي )%10.3وعضوًة، وبلغت نسبة من رتبتهم أستاذ مشارك )

 ( عضًوا وعضوًة.77( بعدد كلي )%20.4نسبة من رتبتهم األكاديمية أستاذ )
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 (3الجدول )

 ةالدراس تبعاا لمتغير في الجامعات األردنية أعضاء الهيئة الدارية الدراسة من عينةتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار أبعاد المتغير المتغير

الوحدة 
 اإلدارية

 %01.8 14 دائرة التسجيل
 %20.4 73 دائرة تكنولوجيا المعلومات

 %21.4 88 المكتبة
 %05.1 51 دائرة الموارد البشرية

 %03.4 31 الدائرة المالية
 %7.4 28 أخرى
 %011 151 المجموع اإلجمالي

 

 توزعت كما يلي: داريةمن الهيئة اإل ( أن الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة3يبين الجدول )

( بعدد %01.8أعضاء الهيئة االدارية من العاملين في دائرة التسجيل )بلغت نسبة : الوحدة اإلدارية

( بعدد %20.4عضًوا وعضوًة، وبلغت نسبة العاملين في دائرة تكنولوجيا المعلومات ) (14كلي )

( عضًوا 88( بعدد كلي )%21.4( عضًوا وعضوًة، وبلغت نسبة العاملين في المكتبة )73كلي )

( عضًوا وعضوًة، 51( بعدد كلي )%05.1وعضوًة، وبلغت نسبة العاملين في دائرة الموارد البشرية )

( عضًوا وعضوًة، وبلغت نسبة 31( بعدد كلي )%03.4بة العاملين في الدائرة المالية )وبلغت نس

 ( عضًوا وعضوًة.28( بعدد كلي )%7.4العاملين في الدوائر األخرى )
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 الدراسة أداتا

 درجة وعي أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة استبانة األداة األولى:

والدراساِت  ،البيانات الضخمةالعالقِة بموضِوع  اتبالر جوع إلى األدِب النَّظري ذتطوير  األداة  تم

 تكونت ، حيث(2108األكلبي ) ( ودراسة2108الشوابكة ) دراسةك السَّابقِة ذاِت الصلِة بالموضوع،

ات البيان( فقرة موزعة في ثالثة مجاالت وهي الوعي ب )مفهوم 17)في صورتها األولية من  االستبانة

وتم األخذ بالمالحظات الضخمة، ومميزات البيانات الضخمة، وتحديات البيانات الضخمة(، 

بقاء الفقرات التي كانت نسبة الموافقة فيها ) والتوصيات ( فأكثر، %81التي وضعها المحكمون، وا 

ضافة، أما بقية الفقرات فقد تم إجرا قرات حيث وصل عدد الفء المعالجة الالزمة من حذف، وتعديل، وا 

 ( فقرة موزعة على ذات المجاالت.12إلى ) النهائي

 : استبانة درجة وعي أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمةاألداة الثانية

والدراساِت  ،البيانات الضخمةالعالقِة بموضِوع  اتبالر جوع إلى األدِب النَّظري ذتطوير  األداة  تم

تكونت  (، حيث2108( ودراسة األكلبي )2108الشوابكة ) دراسةك السَّابقِة ذاِت الصلِة بالموضوع،

( فقرة موزعة في ثالثة مجاالت وهي الوعي ب: )مفهوم 11االستبانة في صورتها األولية من )

ظات وتم األخذ بالمالحمة، وتحديات البيانات الضخمة(، البيانات الضخمة، ومميزات البيانات الضخ

بقاء الفقرات التي كانت نسبة الموافقة فيها ) والتوصيات ( فأكثر، %81التي وضعها المحكمون، وا 

ضافة،  قرات حيث وصل عدد الفأما بقية الفقرات فقد تم إجراء المعالجة الالزمة من حذف، وتعديل، وا 

 ( فقرة موزعة على ذات المجاالت.11إلى ) النهائي
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 الدراسة صدق أداتي

 : وهمان من الّصدق، اتّم استخدام نوع أداتي الدراسةللتّأكّد من صدق  

 الصدق الظاهري -1

كما هو مبين  ا األوليَّةمبصورِته أداتي الدراسة وزعت ،تي الدراسةألدا للتَّأكِد من الصدِق الظَّاهريّ 

 بعضعلى محكميَن من أعضاِء هيئِة التَّدريِس في جامعة الشرق األوسط و  (1في الملحق رقم )

الكفاءة و  ،من ذوي اإلختصاصكليات التربية وكليات تكنولوجيا المعلومات  األردنيَّة، في اتالجامع

األخذ تم و  ،(1) رقم الملحقكما هو مبين في  ومحكمةً  ،( محكًما02والبالغ عددهم ) والخبرة؛

بقاءو  ،ظاتو حبالمل ا الفقرات التي كانت نسبة الموافقة فيه التوصيات التي وضعها المحكمون، وا 

حت ب، وأصواضافة ،تم اجراء المعالجة الالزمة من حذف وتعديلفأكثر، أما بقية الفقرات ف (81%)

للحكم على الصدق (، ويعد ذلك مناسًبا 5ا النهائية كما هو مبين في الملحق رقم )االستبانة بصورته

 أي من الممكن أن تقيس الفقرة ما وضعت لقياسه. ،الدراسة داتيألهري الظا

 الصدق البنائي )صدق التساق الداخلي(: -0

 إلىرف على أفراد الدراسة للتعالباحثة  امطبقته ،الدراسة الصدق الظاهري ألداتيالتحقق من  بعد

استخدام معامل وذلك ب، ومدى مالءمة الفقرات للمجاالت، الدراسة صدق االتساق الداخلي ألداتي

 توضح ذلك: ،، والجداول اآلتية(Pearson Correlation Coefficient)ارتباط بيرسون 
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 (1الجدول )
 نتائج معامالت ثبات التساق )معامل ارتباط بيرسون( ألداة الدراسة األولى  

 معامل ارتباط بيرسون المتغيرات
 1.72 البيانات الضخمةمفهوم 
 1.77 البيانات الضخمةمميزات 
 1.71 البيانات الضخمةتحديات 

 1.82 االستبانة الكلية
 :حصل المتغير بلغت كما يلي:( نالحظ أن قيم معامل بيرسون 1) الجدول السابق ويالحظ من

على قيمة  البيانات الضخمة(، وحصل المتغير: مميزات 1.72على قيمة ) البيانات الضخمةمفهوم 

(، وحصلت األداة الكلية 1.71على قيمة ) البيانات الضخمة(، وحصل المتغير: تحديات 1.77)

 األولى. ألداة الدراسة صدقمما يدل على وجود (، 1.82على قيمة )

 (5) جدولال
  داة الدراسة الثانيةامل ارتباط بيرسون( ألنتائج معامالت ثبات التساق )مع 

 ارتباط بيرسونمعامل  المتغيرات
 1.72 البيانات الضخمةمفهوم 
 1.87 البيانات الضخمةمميزات 
 1.81 البيانات الضخمةتحديات 

 1.81 االستبانة الكلية

م مفهو  :حصل المتغير بلغت كما يلي: أن قيم معامل بيرسون (5) الجدول السابق ويالحظ من

على قيمة البيانات الضخمة مميزات  :(، وحصل المتغير1.72مة )على قي البيانات الضخمة

داة الكلية لت األص(، وح1.81على قيمة ) البيانات الضخمة تحديات :(، وحصل المتغير1.87)

 الثانية. ألداة الدراسة صدقمما يدل على وجود (، 1.81على قيمة )
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 (4الجدول )
المنتمية إليها )درجة وعي معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة األولى بالدرجة الكلية للمجالت 

 الهيئة األكاديمية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة( أعضاء

معامل ارتباط  الفقرة المجال
 بيرسون

مستوى 
 الدللة

معامل ارتباط  الفقرة
 بيرسون

مستوى 
 الدللة

 مفهوم
البيانات 
 الضخمة

0 1.14 1.11 1 1.31 1.11 
2 1.82 1.11 5 1.35 1.11 
1 1.70 1.11    

 مميزات
البيانات 
 الضخمة

3 1.37 1.11 05 1.13 1.11 
7 1.54 1.11 03 1.51 1.10 
8 1.07 1.17 07 1.30 1.11 
4 1.18 1.10 08 1.15 1.10 
01 1.51 1.11 04 1.35 1.11 
00 1.51 1.11 21 1.50 1.10 
02 1.21 1.28 20 1.71 1.11 
01 1.50 1.11 22 1.31 1.11 
01 1.32 1.11 21 1.52 1.11 
21 1.30 1.11 24 1.72 1.11 

 تحديات
البيانات 
 الضخمة

25 1.70 1.11 11 1.11 1.11 
23 1.31 1.11 10 1.71 1.11 
27 1.17 1.15 12 1.51 1.10 
28 1.14 1.11    

ودالة  ،(: أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة3ويالحظ من الجدول ) 

تباط وتراوحت قيم معامل االر ولم تحذف أي فقرة منها،  ،(02( و)8إحصائًيا، باستثناء الفقرتين )

لبيانات لكاديمية في الجامعات االردنية لفقرات استبانة القسم اآلخر، وهو درجة وعي أعضاء الهيئة األ

 ، وتعد هذه القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة.(1.07-1.82) بين الضخمة
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 (7جدول )ال
ي درجة وعجة الكلية للمجالت المنتمية إليها )بالدر  الثانية معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة
 للبيانات الضخمة(دارية في الجامعات الردنية أعضاء الهيئة اإل

 الفقرة المجال
معامل ارتباط 

 بيرسون
مستوى 
 الدللة

 الفقرة
معامل ارتباط 

 بيرسون
مستوى 
 الدللة

 مفهوم
البيانات 
 الضخمة

0 1.51 1.10 1 1.18  1.10 
2 1.34 1.11 5 1.18 1.10 
1 1.54 1.11    

 مميزات
البيانات 
 الضخمة

3 1.51 1.11 01 1.52 1.11 
7 1.11 1.12 05 1.14 1.11 
8 1.14 1.10 03 1.71 1.11 
4 1.14 1.11 07 1.11 1.12 
01 1.11 1.12 08 1.30 1.11 
00 1.31 1.11 04 1.52 1.11 
02 1.80 1.11 21 1.11 1.10 
01 1.14 1.11 20 1.32 1.11 

تحديات 
البيانات 
 الضخمة

22 1.53 1.11 27 1.53 1.11 
21 1.35 1.11 28 1.38 1.11 
21 1.57 1.11 24 1.17 1.11 
25 1.38 1.11 11 1.53 1.11 
23 1.75 1.11    

أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة  (7السابق ) ويالحظ من الجدول

قد تراوحت قيم معامل االرتباط لفقرات استبانة القسم أنه  إحصائًيا، ولذلك لم تحذف أي فقرة منها

-1.80) بين  دارية في الجامعات االردنيةللبيانات الضخمةأعضاء الهيئة اإلول وهو درجة وعي اال

 وهذه القيم مناسبة ألغراض الدراسة. ،(1.14
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 الدراسة ثبات أداتي

 :ةمن خالل اإلجراءات اآلتي تم التأكد من ثبات أداتي الدراسة

 (Cronbach-Alpha) كرونباخ ألفاطريقة التساق الداخلي باستخدام معادلة 

 تجزئة النصفيةال حساب معامل الثبات بطريقةتم بعد تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية، 

 :وضح ذلكه تتياول اآل، والجد(Cronbach-Alpha) كرونباخ ألفاالدراسة حسب معادلة  ألداتي

 (7جدول )
 نتائج معامالت ثبات التساق الداخلي )كرونباخ ألفا( لمتغيرات الدراسة وأداة الدراسة األولى الكلية

 )درجة وعي أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة(

(، 1.82لألداة الكلية بلغ ) معامل ارتباط كرونباخ ألفابالرجوع الى الجدول السابق نالحظ أن و 

على قيمة " البيانات الضخمةمفهوم  حصل المتغير "حيث (، 1.82ومعامل التجزئة النصفية بلغ )

مميزات  "حصل المتغير (، و 1.70ومعامل التجزئة النصفية بلغ ) ،(1.72) معامل ارتباط كرونباخ ألفا

ومعامل التجزئة النصفية بلغ  ،(1.77) معامل ارتباط كرونباخ ألفا" على قيمة البيانات الضخمة

 ،(1.71) معامل ارتباط كرونباخ ألفا قيمة على "البيانات الضخمةتحديات حصل المتغير "(، و 1.85)

 (.1.72ومعامل التجزئة النصفية بلغ )

 

 

 

 التجزئة النصفية معامل ارتباط كرونباخ ألفا المتغيرات الرقم
 0.71 1.72 البيانات الضخمةمفهوم  0
 0.85 1.77 البيانات الضخمةمميزات  2
 0.72 1.71 البيانات الضخمة تحديات 1

 0.82 1.82 األداة الكلية
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 (9جدول )ال
 خ ألفا( لمتغيرات الدراسة وأداة الدراسة الثانيةمعامالت ثبات التساق الداخلي )كرونبانتائج 

 (في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة )درجة وعي أعضاء الهيئة اإلداريةالكلية من 

(، 1.81لألداة الكلية بلغ ) معامل ارتباط كرونباخ ألفاوبالرجوع الى الجدول السابق نالحظ أن 

على قيمة " البيانات الضخمة مفهوم حيث حصل المتغير "(، 1.81التجزئة النصفية بلغ )ومعامل 

 مميزات"حصل المتغير (، و 1.71ومعامل التجزئة النصفية بلغ ) ،(1.72) معامل ارتباط كرونباخ ألفا

ومعامل التجزئة النصفية بلغ  ،(1.87) معامل ارتباط كرونباخ ألفا" على قيمة البيانات الضخمة

 معامل ارتباط كرونباخ ألفا يمةعلى ق البيانات الضخمة"تحديات  حصل المتغير "و  (،1.81)

 (.1.80ومعامل التجزئة النصفية بلغ ) ،(1.81)

لعينة األصلية يقها على اوعليه فإن االستبانة تحقق لها دالالت صدق وثبات مناسبة، تسمح بتطب

 .للدراسة

ي ف ألكاديمية واإلداريةا تيندرجة وعي أعضاء الهيئ الدراسة الحالية تم احتساب وألغراض

 :كاآلتي لبيانات الضخمةلالجامعات األردنية 

( على 0(، والحد األدنى )1حساب طول الفئة من خالل قسمة الفرق بين الحد األعلى للبدائل )

 كما هو مبين في المعادلة:ثالثة مستويات: )عالية، ومتوسطة، ومنخفضة(، و 

 

 التجزئة النصفية معامل ارتباط كرونباخ ألفا المتغيرات الرقم
 1.71 1.72 البيانات الضخمةمفهوم  0
 1.81 1.87 البيانات الضخمةمميزات  2
 1.80 1.81 البيانات الضخمةتحديات  1

 1.81 1.81 األداة الكلية

(3-1)/ 3= 0.66 
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    يلي: الفقرات ذات المتوسط الحسابي التي تراوحت بينوهكذا تصبح أوزان الفقرات كما 

(، حصلت على درجة عالية، والفقرات ذات المتوسط الحسابي التي تراوحت بين 1.11-2.15)

ين تراوحت ب(، حصلت على درجة متوسطة، والفقرات ذات المتوسط الحسابي التي 2.11-0.38)

 (، حصلت على درجة منخفضة.0.37-0.11)

 متغيرات الدراسة

 الدراسة على المتغيرات اآلتيه:اشتملت 

 .لبيانات الضخمةدرجة الوعي ل: التابعالمتغير 

أعضاء الهيئة األكاديمية وهي: الكلية )علمية وانسانية(، والرتبة متغيرات  :المستقلةالمتغيرات 

 مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ(. األكاديمية )مدرس، أستاذ

: الوحدة اإلدارية )دائرة التسجيل، دائرة تكنولوجيا المعلومات، وهو داريةعضاء الهيئة اإلمتغير أ

 لبشرية، الدائرة المالية، أخرى(.المكتبة، دائرة الموارد ا

 المعالجة الحصائية

 المعالجة اإلحصائية المناسبة:؛ إلجراء SPSSاستخدمت الباحثة برنامج الحاسوب اإلحصائي 

 Likert) تصميم االستجابة على االستبانة وفق التدريج الثالثي حسب نموذج ليكرت الثالثي -

Scale( وكما يلي: عالية ،)درجات، متوسطة درجتان، ومنخفضة درجة واحدة.1 ) 

 عيارية.فات المالسؤالين األول، والثاني؛ تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرا عنلإلجابة  -

(؛ إليجاد معامل االتساق الداخلي ألداة Cronbach-alphaاستخدام معادلة كرونباخ ألفا ) -

 الدراسة.
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 الثالث. في السؤال( لمتغير الكلية Independent Samples T-Testاختباري: ) اماستخد -

(، لمتغيرات الرتبة األكاديمية، والوحدة One Way ANOVAتحليل التباين األحادي ) مااستخد -

 اإلدارية في اإلجابة عن السؤال الثالث والرابع. 

 الدراسةتطبيق إجراءات 
 :كاآلتيمرت عملية تطبيق الدراسة 

 مراجعة األدب النظري، والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة. -

لدراسة ا أداتي تدقيقتم الدراسة بالرجوع إلى األدب النظري، والدراسات السابقة، و  تيتحديد أدا -

عداده  ا على محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص.ما من خالل عرضهموا 

 اإلدارية،و  ئتين األكاديمية( من أعضاء الهيطبقية تحديد مجتمع الدراسة، وعينتها )عينة عشوائية -

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.دى للسجالت الرسمية ل ة، وفًقافي الجامعات األردني

 الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى الجهات المعنية. -

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الجامعات  -

 األردنية الحكومية والخاصة.

 عليها. ةالدراس تقبفقة الجامعات التي ط  ى كتاب مواعلالحصول  -

أعضاء الهيئة عضًوا وعضوًة من ( 11على عينة مكونة من ) :الدراسة األولى اداةتطبيق  -

من  وعضوةً  ( عضًوا11)تطبيق أداة الدراسة الثانية على في الجامعات األردنية، و  كاديميةاأل

؛ تهاخارج عينداخل مجتمع الدراسة ومن في الجامعات األردنية من  داريةضاء الهيئة اإلأع

 الستخراج معامل الثبات.

  استخدام المعالجة اإلحصائية المناسبة، وتحليل استجابات أفراد العينة. -

من  الدراسة إليه تووضع التوصيات المناسبة في ضوء ما توصل ،ومناقشتها النتائج استخالص -

نتائج.



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

بهدف ة أداتي الدراسهذه الدراسة بعد تطبيق يعرض هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها 

ات الضخمة، لبيانفي الجامعات األردنية ل اإلداريةو  تين األكاديميةالتعرف إلى درجة وعي أعضاء الهيئ

 أسئلتها التالية:وذلك من خالل اإلجابة عن 

 اإلجابة عن اسئلة الدراسة

 للبيانات الضخمة؟في الجامعات األردنية  كاديميةدرجة وعي أعضاء الهيئة األ ما  :السؤال األول

ي أعضاء وعهذا السؤال تم ايجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة  عنلإلجابة 

 .للبيانات الضخمة في الجامعات األردنية كاديميةالهيئة اال

 (12الجدول )
في  كاديميةدرجة وعي أعضاء الهيئة ال المتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية والرتب ل 

 مرتبة تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية للبيانات الضخمةالجامعات األردنية 

( تبين أن درجة وعي أعضاء الهيئة االكاديمية في الجامعات األردنية 01إلى الجدول ) بالرجوع

(، وجاءت 1.21( وانحراف معياري كلي )2.11كان عالًيا، وبمتوسط حسابي كلي ) للبيانات الضخمة

متوسط ب البيانات الضخمةدرجات المجاالت الثالثة عالية، وجاء في المرتبة األولى مجال تحديات 

 البيانات الضخمة (، وجاء في المرتبة الثانية مجال مفهوم1.11راف معياري )(، وانح2.55حسابي )

 الدرجة المعياريالنحراف  المتوسط الحسابي الرتبة المجالت
 عالية 1.11 2.55 1 البيانات الضخمةتحديات 
 عالية 1.13 2.43 2 البيانات الضخمةمفهوم 
 عالية 0.30 2.38 1 البيانات الضخمةمميزات 

 عالية 0.24 2.11 الدرجة الكلية
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البيانات  (، وجاء في المرتبة الثالثة مجال مميزات1.13( وانحراف معياري )2.11بمتوسط حسابي )

 (.1.11( وانحراف معياري )2.38بمتوسط حسابي ) الضخمة

ا لكافة المجالت:  وفيما يلي عرضا
 البيانات الضخمة هوممف األول: مجالال

 (11الجدول )
درجة وعي ) استبانةمن  مفهوم البيانات الضخمةالمتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية لمجال 

مرتبةا تنازلياا حسب المتوسطات  لبيانات الضخمة(في الجامعات األردنية ل كاديميةأعضاء الهيئة األ 
 الحسابية

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 0 
تعتبر البيانات الضخمة مجموعة من البيانات )غير 

 عالية 1.52 2.31 المنظمة وغير المهيكلة(.

2 2 
 حجم يفوق قدرة أدواتذات البيانات الضخمة 

دارتها. البيانات قواعد  االعتيادية من تجميعها وا 
 عالية 1.51 2.31

1 1 
مما يستدعي  معقدةمصادر البيانات الضخمة  عتبرت

 اساليب تكنولوجية خاصة الستخالص المعلومات منها.
 عالية 1.34 2.17

0 1 
من )تعد البيانات الضخمة ذات مفهوم نسبي يختلف 

 1.31 2.13 تخصص إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى(.
 عالية
 

 متوسطة 1.82 2.20 المستخدمين. وساطةالبيانات الضخمة ب انتاجيتم  5 5
 عالية 1.13 2.11 البيانات الضخمةجميع فقرات مجال مفهوم 

ة من قبل عين مفهوم البيانات الضخمة ( أن جميع الفقرات المعبرة عن مجال00يظهر الجدول )

الدراسة والمتمثلة بأعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات األردنية قد حصلت على درجات تراوحت 

(، وأن المتوسط الحسابي 2.20-2.31بين عالية ومتوسطة، وتراوحت المتوسطات الحسابية بين )

تبر البيانات تع(، وحصلت الفقرة: "1.13(، بانحراف معياري )2.11لجميع فقرات المجال بلغ )

" على أعلى مرتبة وبدرجة عالية يكلة(الضخمة مجموعة من البيانات )غير المنظمة وغير المه
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البيانات  انتاجيتم (، وحصلت الفقرة: "1.52(، وانحراف معياري )2.31وبتموسط حسابي بلغ )

(، 2.20)" على أدنى مرتبة وبدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ المستخدمين وساطةالضخمة ب

 (.1.82وانحراف معياري )

 البيانات الضخمةمميزات  الثاني: المجال

 (10الجدول )
 وعي)درجة  استبانة من مميزات البيانات الضخمةالمتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية لمجال 

 حسابيةالمتوسطات الرتبةا تنازلياا حسب للبيانات الضخمة مفي الجامعات األردنية  كاديميةأعضاء الهيئة ال 

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

12 1 
تساعد البيانات الضخمة على المشاركة وتقديم 

 المعرفة على نطاق واسع.
 عالية 1.53 2.31

تمتاز البيانات الضخمة بالدقة لضمان موثوقية  2 11
 المعلومات المستخلصة منها.

 عالية 1.51 2.53

23 3 
تمكنني البيانات الضخمة من انشاء السجالت 

 الخاصة من خالل نشر األوراق العلمية واألبحاث.
 عالية 1.31 2.18

19 4 
تساعدني البيانات الضخمة من تقديم التوصيات 

 المناسبة للطلبة.
 عالية 1.31 2.18

22 5 
توفر لي البيانات الضخمة الدعم الالزم في 

العلمي من خالل امكانية الوصول مجاالت البحث 
 الى البيانات الموثوقة.

 عالية 1.37 2.17

تمتاز البيانات الضخمة بالمقدرة على جمع البيانات  6 8
 من مصادرها المتنوعة.

 عالية 1.38 2.17

17 7 
تساعدني البيانات الضخمة في التخطيط السليم 

 عالية 1.33 2.17 لتحقيق أهداف المادة التعليمية.

21 8 
تمكنني البيانات الضخمة من إثراء األنشطة 

 التعليمية للطلبة.
 عالية 1.31 2.15

ي تقييم المهارات التخمة من تمكنني البيانات الض 9 20
 يكتسبها الطلبة.

 متوسطة 1.71 2.11
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 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

13 10 
تساعدني البيانات الضخمة في التمييز بين أداء 

 الطلبة.
 متوسطة 1.71 2.11

البيانات الضخمة على توفير المعرفة تساعد  11 15
 لصانع القرار.

 متوسطة 1.34 2.11

16 12 
تحليل األنشطة الضخمة في تساعدني البيانات 

 المنجزة من قبل الطلبة وتقديم المساعدة لهم.
 متوسطة 1.77 2.11

7 13 
ت مّكن البيانات الضخمة من تحليل كم كبير من 

 البيانات حال الحصول عليها.
 متوسطة 1.74 2.10

تحقق البيانات الضخمة امكانية الحصول على  14 10
 بيانات ذات هيكليات متنوعة.

 متوسطة 1.31 2.11

3 15 
تمّكن البيانات الضخمة من استكشاف المعلومات 

 بغض النظر عن حجمها.
 متوسطة 1.71 2.24

14 16 
تساعدني البيانات الضخمة على التنبؤ بأداء 

 الطلبة المستقبلي.
 متوسطة 1.82 2.23

تمكنني البيانات الضخمة من كشف تسرب الطلبة  07 08
 من الدورات.

 متوسطة 1.75 2.20

4 08 
يحتاج اعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات إلى 
نظم معلومات حديثة ليسهل التعامل مع كم هائل 

 من البيانات.
 متوسطة 0.74 2.19

 عالية 1.11 2.18 الضخمةالبيانات جميع فقرات مجال مميزات 
نة من قبل عيالبيانات الضخمة مميزات مجال ( أن جميع الفقرات المعبرة عن 02الجدول ) يظهر

 ردنية قد حصلت على درجات تراوحتفي الجامعات األ راسة والمتمثلة بأعضاء الهيئة األكاديميةالد

سط الحسابي ، وأن المتو (2.04-2.31ة بين )وتراوحت المتوسطات الحسابي ،بين عالية ومتوسطة

تساعد " :حصلت الفقرةوبدرجة عالية، و  (1.11نحراف معياري )با ،(2.18بلغ ) لجميع فقرات المجال

الية، ع أعلى مرتبة، وبدرجة " علىوتقديم المعرفة على نطاق واسع ،على المشاركة البيانات الضخمة

يحتاج اعضاء الهيئة " :(، وحصلت الفقرة1.53نحراف معياري )( وا2.31وبتموسط حسابي بلغ )
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على  "األكاديمية في الجامعات إلى نظم معلومات حديثة ليسهل التعامل مع كم هائل من البيانات

 (.11.7نحراف معياري )( وبا2.04)وبمتوسط حسابي بلغ  ،وبدرجة متوسطة ،أدنى مرتبة

 البيانات الضخمةتحديات  الثالث: مجالال

 (13الجدول )
 درجة وعي) استبانةمن  البيانات الضخمةالمتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية لمجال تحديات  

مرتبةا تنازلياا حسب المتوسطات  لبيانات الضخمة(ديمية في الجامعات األردنية لأعضاء الهيئة األكا
 الحسابية

ينة من قبل ع ات البيانات الضخمةمجال تحدي( أن جميع الفقرات المعبرة عن 01الجدول ) يظهر

 ،حصلت على درجات عالية والمتمثلة بأعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات األردنيةالدراسة 

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

26 1 
تعدد أنواع البيانات الضخمة وأحجامها يزيد من صعوبة 

 التعامل معها.
 عالية 1.51 2.32

تشتت المستخدم لكثرة المعلومات المتواجدة في البيانات  2 30
 الضخمة.

 عالية 1.57 2.32

27 3 
تعد البيانات الضخمة مصدرًا بالغًا األهمية للمعلومات في حال 

 تحليلها.
 عالية 1.57 2.57

29 4 
يصعب تحديد البيانات ذات الصلة عند استخدام البيانات 

 الضخمة.
 عالية 1.57 2.55

 عالية 1.53 2.51 استخدام البيانات الضخمة يحتاج إلى قدرات فنية كبيرة. 5 28

32 6 
البيانات الضخمة بحاجة إلى مسح أمني مستمر لتجنب الوقوع 

 في اختراق البيانات.
 عالية 1.32 2.51

21 7 
تتضمن البيانات الضخمة كمية كبيرة من المعلومات الشخصية 

 عالية 1.53 2.52 على شبكات الويب، مما قد تمس خصوصية األفراد.

 عالية 1.57 2.52 ضعف المصداقية وخاصة المحتوى العربي. 8 31
 عالية 1.31 2.52 يتعذر تحليل البيانات الضخمة بواسطة البرامج التقليدية. 9 25

 عالية 1.11 2.55 البيانات الضخمةتحديات جميع فقرات مجال 
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بلغ  سط الحسابي لجميع فقرات المجالالمتو (، و 2.52-2.32) ينوتراوحت المتوسطات الحسابية ب

تعدد أنواع البيانات الضخمة " :حصلت الفقرةوبدرجة عالية، و  (1.11نحراف معياري )وا ،(2.55)

 عالية، وبتموسط حسابي بلغ مرتبة، وبدرجة " على أعلىوأحجامها يزيد من صعوبة التعامل معها

لبرامج ا بواسطةالبيانات الضخمة يتعذر تحليل " :الفقرة وحصلت(، 1.51(، وانحراف معياري )2.32)

 (.1.31نحراف معياري )(، وا2.52عالية، وبمتوسط حسابي بلغ )" على أدنى مرتبة وبدرجة التقليدية

 

 للبيانات الضخمة؟دارية في الجامعات األردنية درجة وعي أعضاء الهيئة اإلما : الثاني السؤال

عي و واالنحرافات المعيارية لدرجة  ،عن هذا السؤال تم ايجاد المتوسطات الحسابية لإلجابة

 .للبيانات الضخمةأعضاء الهيئة االدارية في الجامعات األردنية 

 (11جدول )ال
درجة وعي أعضاء الهيئة الدارية في الجامعات والرتب ل ،والنحرافات المعيارية ،يةالمتوسطات الحساب 

 تنازلياا حسب المتوسطات الحسابيةمرتبةا  للبيانات الضخمةاألردنية 

وعي أعضاء الهيئة االدارية في الجامعات األردنية درجة ل الكلية درجةالأن  (01) جدولال يظهر

، (1.25) انحراف معياري كليوب ،(2.12بمتوسط حسابي كلي )و  ،كان عالًيا ،للبيانات الضخمة

 البيانات الضخمةرتبة األولى مجال مفهوم مدرجات المجاالت الثالثة عالية، وجاء في الكانت و 

رتبة الثانية مجال مميزات م(، وجاء في ال1.13انحراف معياري )بو  (،2.15) ي بلغمتوسط حسابوب

 الدرجة النحراف المعياري المتوسط الحسابي الرتبة المجالت
 عالية 361. 2.45 0 البيانات الضخمةمفهوم 
 عالية 271. 2.42 2 البيانات الضخمةمميزات 
 عالية 1.15 2.11 1 البيانات الضخمةتحديات 

 عالية 1.25 2.42 الدرجة الكلية
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رتبة الثالثة م(، وجاء في ال1.27وبانحراف معياري ) ،(2.12) بمتوسط حسابي البيانات الضخمة

 .(1.15وبانحراف معياري ) ،(2.11بمتوسط حسابي ) البيانات الضخمةمجال تحديات 

 :لكافة المجالت اعرضا وفيما يلي 

 مفهوم البيانات الضخمةالمجال األول: 

 (19الجدول )
 درجة وعي) البيانات الضخمة من استبانةمفهوم مجال والنحرافات المعيارية ل ،المتوسطات الحسابية
 سابيةالمتوسطات الحتنازلياا حسب  مرتبةا  (للبيانات الضخمةفي الجامعات الردنية  أعضاء الهيئة اإلدارية

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 من تخصص)تعد البيانات الضخمة ذات مفهوم نسبي يختلف  0 0
 إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى(.

 عالية 1.58 2.31

1 2 
تعتبر البيانات الضخمة مجموعة من البيانات )غير المنظمة 

 عالية 1.52 2.11 وغير المهيكلة(.

 عالية 1.38 2.11 المستخدمين. وساطةالبيانات الضخمة ب انتاجيتم  1 5

مما يستدعي اساليب  معقدةمصادر البيانات الضخمة  عتبرت 1 1
 عالية 1.58 2.14 تكنولوجية خاصة الستخالص المعلومات منها.

2 5 
 البيانات قواعد حجم يفوق قدرة أدواتذات البيانات الضخمة 

دارتها.  عالية 1.33 2.17 االعتيادية من تجميعها وا 

 عالية 1.13 2.15 البيانات الضخمةجميع فقرات مجال مفهوم 

 من قبل عينة البيانات الضخمةمفهوم  مجال المعبرة عنفقرات ال( أن جميع 05) الجدول يبين

ية ات عالالدراسة والمتمثلة بأعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية قد حصلت على درج

بإنحراف و  ،(2.15لغ )ب توسط الحسابي لجميع فقرات المجال، وأن الم(2.17-2.31تراوحت ما بين )

تعد البيانات الضخمة ذات مفهوم نسبي " :، حيث حصلت الفقرةوبدرجة عالية ،(1.13معياري )

عالية وبمتوسط  درجة وكانت على أعلى" خصص إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى(من ت)يختلف 

نحراف معياري )، و (12.3) حسابي بلغ حجم يفوق ذات البيانات الضخمة " :(، وحصلت الفقرة81.5ا 
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دارتها البيانات قدرة أدوات قواعد وبمتوسط  ،ةعالي وبدرجة ،ى أدنى مرتبةعل" االعتيادية من تجميعها وا 

 .(31.3نحراف معياري )، وا(72.1) حسابي

 البيانات الضخمةمميزات  المجال الثاني:

 (14الجدول )
 درجة وعي) البيانات الضخمة من استبانةمميزات مجال والنحرافات المعيارية ل ،المتوسطات الحسابية 

 يةتنازلياا حسب المتوسطات الحساب مرتبةا  لبيانات الضخمة(أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات الردنية ل

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

07 0 
تساعدني البيانات الضخمة في التخطيط السليم لتحقيق 

 األهداف لي.
 عالية 1.30 2.52

البيانات الضخمة من تحليل كم كبير من البيانات ت مّكن  2 7
 حال الحصول عليها.

 عالية 1.32 2.50

4 1 
يحتاج أعضاء الهيئة االدارية في الجامعات إلى نظم 

 عالية 1.31 2.18 معلومات حديثة ليسهل التعامل مع كم هائل من البيانات.

 عالية 1.31 2.18 رة .كبيتمتاز البيانات الضخمة بشمولية  تغطي نطاقات   1 02

 عالية 1.38 2.11 تساعدني البيانات الضخمة في انجاز األعمال الموكلة لي. 5 03

8 3 
تمتاز البيانات الضخمة بالمقدرة على جمع البيانات من 

 مصادرها المتنوعة.
 عالية 1.37 2.11

01 7 
األنواع والهيكليات  مقدرة البيانات الضخمة في تمييز

 لبيانات.المختلفة ل
 عالية 1.30 2.12

3 8 
 بغض معلوماتاستكشاف ال منالبيانات الضخمة  ّكنتم

 النظر عن حجمها.
 عالية 1.31 2.12

تحقق البيانات الضخمة امكانية الحصول على بيانات ذات  4 01
 هيكليات متنوعة.

 عالية 1.51 2.12

21 01 
تعد البيانات الضخمة مجااًل لمشاركة البيانات بين 

 الجامعات المختلفة.
 عالية 1.71 2.10
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 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.38 2.11 تقلل البيانات الضخمة من استخدام البرمجيات المختلفة. 00 20

 وماتمعلتمتاز البيانات الضخمة بالدقة لضمان موثوقية ال 02 00
 المستخلصة منها.

 عالية 1.32 2.11

04 01 
 تساعدني البيانات الضخمة في تقويم االنجازات تجاه

 عالية 1.71 2.11 األعمال الموكلة لي.

08 01 
تمّكنني البيانات الضخمة من ترشيد ميزانية الوحدات 

 عالية 1.34 2.14 االدارية في الجامعات نحو مجاالت جديدة.

 متوسطة 1.70 2.11 تساعدني البيانات الضخمة على التنبؤ بالقرارات المستقبلية. 05 01

 متوسطة 1.70 2.10 الضخمة على توفير المعرفة لصانع القرار.تساعد البيانات  03 05
 عالية 1.27 2.12 البيانات الضخمةجميع فقرات مجال مميزات 

نة من قبل عي البيانات الضخمةمميزات مجال ( أن جميع الفقرات المعبرة عن 03الجدول ) يظهر

الدراسة والمتمثلة بأعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية قد حصلت على درجات تراوحت ما 

سط الحسابي (، وأن المتو 2.10-2.53ة بين )وتراوحت المتوسطات الحسابي ،بين عالية ومتوسطة

 :حصلت الفقرة ، حيثوبدرجة عالية (1.27نحراف معياري )او  ،(2.12بلغ ) لجميع فقرات المجال

 رجة" على أعلى مرتبة وبدتساعدني البيانات الضخمة في التخطيط السليم لتحقيق األهداف لي"

تساعد البيانات " :(، وحصلت الفقرة1.30نحراف معياري )، وا(2.52وبتموسط حسابي بلغ ) ،عالية

 لغب أدنى مرتبة وبدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي " علىالضخمة على توفير المعرفة لصانع القرار

 (.1.70نحراف معياري )او  ،(2.10)
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 البيانات الضخمة تحديات المجال الثالث:

 (18الجدول )

 درجة وعي) البيانات الضخمة من استبانة تحدياتمجال والنحرافات المعيارية ل ،المتوسطات الحسابية
 تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية مرتبةا لبيانات الضخمة( أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات الردنية ل

 الفقرة الرتبة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

28 0 
نات المتواجدة في البيا تشتت المستخدم لكثرة المعلومات

 عالية 371. 12.1 الضخمة.

22 2 
البيانات الضخمة كمية كبيرة من المعلومات تتضمن 

الشخصية على شبكات الويب، مما قد تمس خصوصية 
 األفراد.

 عالية 1.37 2.12

25 1 
األهمية للمعلومات  مصدرًا بالغتعد البيانات الضخمة 

 في حال تحليلها.
 عالية 1.31 1.10

 عالية 1.35 2.10 وخاصة المحتوى العربي. ،ضعف المصداقية 1 24
 عالية 31.3 2.11 استخدام البيانات الضخمة يحتاج إلى قدرات فنية كبيرة. 5 23

21 3 
وأحجامها يزيد من صعوبة  ،تعدد أنواع البيانات الضخمة

 التعامل معها.
 عالية 1.38 2.11

27 7 
يصعب تحديد البيانات ذات الصلة عند استخدام 

 البيانات الضخمة.
 عالية 1.37 14.2

 عالية 1.71 2.17 تحليل البيانات الضخمة بواسطة البرامج التقليدية.يتعذر  8 21

11 4 
نب لتج ؛البيانات الضخمة بحاجة إلى مسح أمني مستمر

 الوقوع في اختراق البيانات.
 عالية 1.38 2.13

 عالية 1.15 2.11 البيانات الضخمةجميع فقرات مجال تحديات 

ينة من قبل ع البيانات الضخمةات تحدي مجال المعبرة عن( أن جميع الفقرات 07الجدول ) يظهر

وتراوحت  ،حصلت على درجات عالية يةالدراسة والمتمثلة بأعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردن

بلغ ط الحسابي لجميع فقرات المجال (، وأن المتوس2.13-2.11المتوسطات الحسابية بين )

تشتت المستخدم لكثرة " :، حيث حصلت الفقرةوبدرجة عالية ،(1.15نحراف معياري )او  ،(2.11)
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لغ بتموسط حسابي بعالية و  " على أعلى مرتبة وبدرجةالمتواجدة في البيانات الضخمة المعلومات

 ؛البيانات الضخمة بحاجة إلى مسح أمني" :(، وحصلت الفقرة1.37نحراف معياري )، وا(2.11)

 بلغ بيوبمتوسط حسا ،عالية" على أدنى مرتبة وبدرجة مستمر لتجنب الوقوع في اختراق البيانات

 (.83.1نحراف معياري )، وا(2.13)

في درجة  (α≤0.05)هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة : السؤال الثالث

وعي أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة ُتعزى لمتغيرات الكلية 

 والرتبة األكاديمية؟

عن هذا السؤال تم ايجاد المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لمجاالت درجة  لإلجابة

 .نات الضخمةفي الجامعات األردنية للبيا وعي أعضاء الهيئة األكاديمية

 كليةمتغير: ال

 ةاديميألكواإلنحرافات المعيارية لدرجة وعي أعضاء الهيئة ا ،الحسابية المتوسطاتتم حساب 

ين ب، ولبيان الفروق اإلحصائية كليةت عزى لمتغير ال، للبيانات الضخمة في الجامعات األردنية

 وضح ذلك.أدناه، ي( 87) والجدول، ”t“ت تم استخدام اختبار و  ،المتوسطات الحسابية
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 (17الجدول )
المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية لعينتين مستقلتين لدرجة وعي أعضاء الهيئة األكاديمية  

 ، ُتعزى لمتغير الكليةلتكنولوجيا البيانات الضخمة في الجامعات األردنية

 العدد الكلية المجال
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيمة
 ”t“ت 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 مفهوم
 البيانات الضخمة

 1.18 2.15 051 علمية
1.31 114 1.51 

 1.11 2.12 210 انسانية
 مميزات

 البيانات الضخمة
 1.10 2.13 051 علمية

0.18- 114 1.07 
 1.11 2.11 210 انسانية

 تحديات
 البيانات الضخمة

 1.10 2.55 051 علمية
1.24- 114 1.77 

 1.24 2.53 210 انسانية

 األداة الكلية
 1.25 2.11 051 علمية

1.88- 114 1.18 
 1.21 2.15 210 انسانية

جميع ل 1.15ذات داللة احصائية عند مستوى أقل من  "ت" لم تكنن قيمة ( أ87الجدول ) ظهري

 وكذلك بينت(، 1.18(، ومستوى الداللة )-1.88لألداة الكلية ) ”t“كانت قيمة ت حيث  ،لمجاالتا

 البيانات الضخمة، تحديات البيانات مميزات البيانات الضخمة،مفهوم : للمجاالت الفرعية ”t“ت  قيم

، 1.07، 1.51) :ومستوى داللة (-1.24، -0.18، 1.31ي: )كانت على التوال حيث ،الضخمة

1.77.) 

 األكاديميةمتغير: الرتبة 

 اديميةألكلدرجة وعي أعضاء الهيئة ا واإلنحرافات المعيارية ،تم حساب المتوسطات الحسابية

حصائية هل يوجد فروق ذات داللة الة لمعرفة ، للعينات المستقلبيانات الضخمةلفي الجامعات األردنية 

 ( يبين ذلك:04، والجدول )الرتبة األكاديمية تعزى لمتغير
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 (15الجدول )
المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية لدرجة وعي أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات 

 ، ُتعزى لمتغير الرتبة األكاديميةللبيانات الضخمةاألردنية 

مية األكاديوعي أعضاء الهيئة  ( وجود فروق في المتوسطات الحسابية لدرجة04) الجدول ظهري

لمتوسطات ا حيث تراوحت الرتبة األكاديميةت عزى لمتغير  ،لبيانات الضخمةلفي الجامعات األردنية 

كانت الفروق  ، ولتحديد فيما اذاالرتب األكاديميةوعلى مختلف  (،2.17-2.30ما بين ) الحسابية

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد سنوات الخبرة المجال

 مفهوم
 البيانات الضخمة

12.1 81 مدرس  1.13 
81.1 2.11 18 أستاذ مساعد  
82.1 013 أستاذ مشارك  1.15 

 1.11 2.18 77 أستاذ
31.1 2.11 150 المجموع   

 مميزات
 البيانات الضخمة

 1.24 2.10 81 مدرس
41.2 2.18 18 أستاذ مساعد  
82.1 013 أستاذ مشارك  21.1  

72.1 77 أستاذ  11.1  
 1.11 2.18 150 المجموع

 تحديات
 الضخمة البيانات

 1.11 2.51 81 مدرس
111. 2.54 18 أستاذ مساعد  
01.1 2.52 013 أستاذ مشارك  

 1.27 2.30 77 أستاذ
11.1 2.55 150 المجموع  

 األداة الكلية

52.1 81 مدرس  51.2  
 1.21 2.11 18 أستاذ مساعد
 1.25 2.11 013 أستاذ مشارك

12.1 77 أستاذ  11.2  
12.1 150 المجموع   1.21 
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تم تطبيق تحليل التباين  (α≤0.05)حصائية عند مستوى داللة إن المتوسطات الحسابية ذات داللة بي

 :(21) وجاءت النتائج كما في الجدول ،One – Way ANOVAاالحادي 

 (02الجدول )
 األكاديميةالهيئة وعي أعضاء لتحديد الفروق بين درجة ؛ One-way ANOVAتحليل الّتباين األحادي  

 الرتبة األكاديميةتعزى لمتغير  ،لبيانات الضخمةل في الجامعات األردنية

حيث بلغت قيمة  ،حصائية لكافة المجاالتإ( عدم وجود فروق ذات داللة 21) الجدول ظهري

الثالث، وهي:  تمجاالالجميع وكذلك االمر ل ،(1.47بمستوى داللة ) ،(1.18للدرجة الكلية ) "ف"

غت قيمة لحيث ب ،البيانات الضخمةوتحديات  البيانات الضخمة،ومميزات  مفهوم البيانات الضخمة،

 (.1.01، 1.77، 1.17لة: )ومستوى دال ،(0.41، 1.17، 1.85: )على التوالي "ف"

 

 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
مستوى 
 الدللة

 مفهوم
 البيانات الضخمة

 1.08 1 1.54 بين المجموعات
 1.21 117 72.58 داخل المجموعات 0.47 1.85

  151 71.00 المجموع

 مميزات
 البيانات الضخمة

 1.11 1 1.01 بين المجموعات
 1.14 117 10.87 داخل المجموعات 1.77 1.17

  151 10.48 المجموع

 تحديات
 البيانات الضخمة

 1.07 1 1.51 بين المجموعات
.0  1.19 117 11.83 داخل المجموعات 1.01 90

  151 10.11 المجموع

 األداة الكلية
 1.11 1 1.10 بين المجموعات

 1.16 117 21.34 داخل المجموعات 1.47 1.18
  151 21.35 المجموع
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في درجة  (α≤0.05): هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة السؤال الرابع

  وعي أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة ُتعزى لمتغير الوحدة اإلدارية؟

رجة دواالنحرافات المعيارية لمجاالت  ،عن هذا السؤال تم ايجاد المتوسطات الحسابية لإلجابة

 .للبيانات الضخمةفي الجامعات األردنية  إلداريةوعي اعضاء الهيئة ا

 الوحدة اإلداريةمتغير: 

اإلدارية لدرجة وعي أعضاء الهيئة  المعياريةواإلنحرافات  ،تم حساب المتوسطات الحسابية   

وحدة لا هل يوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغيرلة لمعرفة للعينات المستقللبيانات الضخمة 

 ( يبين ذلك:20، والجدول )االدارية

 (01الجدول )
 في الجامعات األردنية لدرجة وعي أعضاء الهيئة اإلدارية واإلنحرافات المعيارية ،الحسابيةالمتوسطات 

 ُتعزى لمتغير الوحدة اإلدارية للبيانات الضخمة
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الوحدة الدارية المجال

 مفهوم

 البيانات الضخمة

 1.12 2.12 14 دائرة التسجيل
 1.12 2.55 73 تكنولوجيا المعلوماتدائرة 
 1.28 2.15 88 المكتبة

 1.11 2.16 51 دائرة الموارد البشرية
 1.15 2.15 31 الدائرة المالية

 1.17 2.11 28 أخرى
 1.13 2.15 151 المجموع

 مميزات
 البيانات الضخمة

 1.23 2.18 14 دائرة التسجيل
 1.12 2.58 73 دائرة تكنولوجيا المعلومات

2. 88 المكتبة 40 1.21 
 1.07 2.12 51 دائرة الموارد البشرية

 1.27 2.12 31 الدائرة المالية
 1.25 2.16 28 أخرى

 1.27 2.12 151 المجموع
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 تحديات
 البيانات الضخمة 

 1.11 2.12 14 دائرة التسجيل
 1.11 2.52 73 دائرة تكنولوجيا المعلومات

 1.12 2.11 88 المكتبة
 1.28 2.16 51 دائرة الموارد البشرية

 1.15 2.11 31 الدائرة المالية
 1.10 2.11 28 أخرى

2. 151 المجموع 40 1.15 

 األداة الكلية

 1.21 2.17 14 دائرة التسجيل
 1.24 2.55 73 دائرة تكنولوجيا المعلومات

 1.22 2.12 88 المكتبة
 1.04 2.14 51 دائرة الموارد البشرية

 1.25 2.11 31 الدائرة المالية
 1.21 2.16 28 أخرى

 1.25 2.12 151 المجموع 
 

ي ف وعي أعضاء الهيئة اإلدارية ( وجود فروق في المتوسطات الحسابية لدرجة20) الجدول يظهر

 (2.10-2.55) بين حيث تراوحت ت عزى لمتغير الوحدة اإلدارية للبيانات الضخمة الجامعات األردنية

، ولتحديد فيما اذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية ذات داللة الوحدات اإلداريةوعلى مختلف 

 ،One – Way ANOVAتم تطبيق تحليل التباين االحادي   (α≤0.05)احصائية عند مستوى داللة

 (:22وجاءت النتائج كما في الجدول رقم )
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 (00الجدول )
في  وعي أعضاء الهيئة اإلداريةلتحديد الفروق بين درجة  One-way ANOVAتحليل الّتباين األحادي 

 الوحدة اإلداريةتعزى لمتغير  لبيانات الضخمة،ل الجامعات األردنية

ت عزى لمتغير  ،(α≤0.05)حصائية عند مستوى داللة إداللة ذات  ( وجود فروق22) الجدول يظهر

واألداة الكلية، وللكشف عن مواقع الفروق ه، وتحديات (Big Data)وحدة اإلدارية في مجاالت مميزات ال

 تحليل النتائج:اآلتي ( 21)يبين الجدول و  ،LSDتم استخدام اختبار 

 

 

 

 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

 اتدرج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
مستوى 
 الدللة

 مفهوم
 البيانات الضخمة

 1.25 5 0.21 بين المجموعات
 1.01 118 11.35 داخل المجموعات 1.14 0.41

  151 15.88 المجموع

 مميزات
 البيانات الضخمة

 1.51 5 2.31 بين المجموعات
 1.17 118 21.11 داخل المجموعات 1.11 7.83

  151 25.47 المجموع

 تحديات
 البيانات الضخمة

 1.14 5 0.41 بين المجموعات
 1.02 118 11.55 المجموعاتداخل  1.10 1.12

  151 12.14 المجموع

 ةالكلياألداة 
 1.11 5 0.48 بين المجموعات

 1.13 118 04.30 داخل المجموعات 1.11 7.12
  151 20.54 المجموع
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 (03الجدول )
المجال الثاني والثالث بين لتحديد مواقع الفروق   (Multiple Comparisons)المقارنات الثنائية 

 تعزى لبيانات الضخمةل في الجامعات األردنية وعي أعضاء الهيئة اإلداريةدرجة واألداة الكلية في 
 الوحدة اإلداريةلمتغير 

 مستوى الدللة الفروق الوحدات الخرى الوحدة اإلدارية المجال

 
 مميزات

 البيانات الضخمة
 

 

 دائرة التسجيل

-1.21 المعلوماتدائرة تكنولوجيا   1.11 
-1.12 المكتبة  1.37 

 1.28 1.13 دائرة الموارد البشرية
-1.11 الدائرة المالية  1.17 

 1.73 1.12 أخرى

 دائرة تكنولوجيا
 المعلومات

 1.11 1.21 دائرة التسجيل
 1.11 1.08 المكتبة

 1.11 1.23 دائرة الموارد البشرية
 1.11 1.03 الدائرة المالية

 1.11 1.22 أخرى

 المكتبة

 1.37 1.12 دائرة التسجيل
-1.08 دائرة تكنولوجيا المعلومات  1.11 

 1.01 1.18 دائرة الموارد البشرية
 1.57 1.12 الدائرة المالية

 1.14 1.11 أخرى

 دائرة الموارد البشرية

-1.13 دائرة التسجيل  1.28 
-1.23 المعلوماتدائرة تكنولوجيا   1.11 

-1.18 المكتبة  1.14 
-1.01 الدائرة المالية  1.11 

-1.11 أخرى  1.55 

 الدائرة المالية

 1.17 1.11 دائرة التسجيل
-1.03 دائرة تكنولوجيا المعلومات  1.11 

 1.57 1.12 المكتبة
 1.11 1.01 دائرة الموارد البشرية

 1.28 1.13 أخرى

 أخرى

-1.12 دائرة التسجيل  1.73 
-1.22 دائرة تكنولوجيا المعلومات  1.11 

-1.11 المكتبة  1.14 
 1.55 1.11 دائرة الموارد البشرية

-1.13 الدائرة المالية  1.28 
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 تحديات

 البيانات الضخمة
 

 

 دائرة التسجيل

-1.04 دائرة تكنولوجيا المعلومات  1.11 
-1.00 المكتبة  1.18 

-1.11 دائرة الموارد البشرية  1.30 
-1.12 الدائرة المالية  1.81 

 1.83 1.10 أخرى

 دائرة تكنولوجيا
 المعلومات

 1.11 1.04 دائرة التسجيل
 1.02 1.18 المكتبة

 1.10 1.03 دائرة الموارد البشرية
081. الدائرة المالية  1.11 

 1.10 1.20 أخرى

 المكتبة

 1.18 1.00 التسجيلدائرة 
-1.18 دائرة تكنولوجيا المعلومات  1.02 

 1.20 1.17 دائرة الموارد البشرية
 1.00 1.14 الدائرة المالية

 1.01 1.02 أخرى

 دائرة الموارد البشرية

 1.30 1.11 دائرة التسجيل
-1.03 دائرة تكنولوجيا المعلومات  1.10 

-1.17 المكتبة  1.20 
 1.78 1.12 الدائرة المالية

 1.51 1.15 أخرى

 الدائرة المالية

 1.81 1.12 دائرة التسجيل
-1.08 دائرة تكنولوجيا المعلومات  1.11 

-1.14 المكتبة  1.00 
-1.12 دائرة الموارد البشرية  1.78 

 1.34 1.11 أخرى

 أخرى

-1.10 دائرة التسجيل  1.83 
-1.20 المعلوماتدائرة تكنولوجيا   1.10 

-1.02 المكتبة  1.01 
-1.15 دائرة الموارد البشرية  1.51 

-1.11 الدائرة المالية  1.34 
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 األداة الكلية

 
 

 التسجيلدائرة 

-1.04 دائرة تكنولوجيا المعلومات  1.11 
-1.15 المكتبة  1.27 

 1.52 1.11 دائرة الموارد البشرية
-1.11 الدائرة المالية  1.13 

 1.81 1.10 أخرى

 دائرة تكنولوجيا
 المعلومات

 1.11 1.04 دائرة التسجيل
 1.11 1.01 المكتبة

 1.11 1.22 دائرة الموارد البشرية
 1.11 1.05 الدائرة المالية

 1.11 1.21 أخرى

 المكتبة

15.1 دائرة التسجيل  1.27 
-1.01 دائرة تكنولوجيا المعلومات  1.11 

 1.13 1.18 دائرة الموارد البشرية
 1.71 1.10 الدائرة المالية

 1.23 1.13 أخرى

 دائرة الموارد البشرية

-1.11 دائرة التسجيل  1.52 
-1.22 دائرة تكنولوجيا المعلومات  1.11 

-1.18 المكتبة  1.13 
 1.05 1.13 الدائرة المالية

-1.12 أخرى  1.71 

 الماليةالدائرة 

 1.13 1.11 دائرة التسجيل
-1.05 دائرة تكنولوجيا المعلومات  1.11 

-1.10 المكتبة  1.71 
 1.05 1.13 دائرة الموارد البشرية

 1.10 1.15 أخرى

 أخرى

-1.10 دائرة التسجيل  1.81 
 1.11 1.21 دائرة تكنولوجيا المعلومات

-1.13 المكتبة  1.23 
 1.71 1.12 البشرية دائرة الموارد
-1.15 الدائرة المالية  1.10 

لدرجة  (α≤0.05) عند مستوى داللة حصائيةإداللة  ذات ( وجود فروق21) الجدول يظهر

 ة اإلداريةالوحد ت عزى لمتغير ،لبيانات الضخمةلفي الجامعات األردنية وعي أعضاء الهيئة اإلدارية 

 دائرة تكنولوجيا المعلومات.صالح ل في جميع المقارنات الثنائية
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 الفصل الخامس
 مناقشة الّنتائج والّتوصّيات

يناقش هذا الفصل الّنتائج اّلتي توّصلت إليها الّدراسة، والّتوصيات المقترحة في ضوء نتائج 

 الّدراسة على الّنحو اآلتي:

 اّلذي ينّص على: ولّنتائج المتعّلقة بالّسؤال األ مناقشة ال

 ؟لبيانات الضخمةما درجة وعي أعضاء الهيئة الكاديمية في الجامعات األردنية ل

 إذ، ةعالي لبيانات الضخمةكاديمية في الجامعات األردنية لاأل الهيئةدرجة وعي أعضاء  جاءت

جاءت المجاالت في و  ،(1.21معياري )الواإلنحراف  ،(2.11بلغ المتوسط الحسابي لألداة الكلية )

 .المستوى العالي

 Sin) سين وموثودراسة مثل:  واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع عدد من نتائج الدراسات السابقة

and Muthu, 2015)  ودراسة(Kellen, Recktenwald and Burr, 2013)  التي توافقت معها

 .اث العلميةكاديمية في نشر األبحاعتبار بيئات التعلم اإللكترونية مرجًعا هاًمأ ألعضاء الهيئة األفي 

أن أعضاء الهيئة األكاديمية على اطالع كبير في المستحدثات  جةالنتيأن تعزى ويمكن 

عملهم،  ا في مجاليمثل محوًرا مهمً  إذ ،واألبحاث العلمية ة التعليميةليمالع بما يخصالتكنولوجية 

أهمية البيانات الضخمة في اتخاذ القرار والتنبؤات المستقبلية التي بوعي أعضاء الهيئة األكاديمية و 

من شأنها تقليل الجهد والوقت، وتركيز المجهود الشخصي على كتابة التقارير واألبحاث العلمية، 

ات استغالل أدو و األوراق العلمية، وفتح باب التنافس العالمي أمام الجامعة في تقديم األبحاث، و 

تعزيز المستوى و  البيانات الضخمة في تحسين البيئة التعليمية وتوفير استراتيجيات مناسبة لتحقيق

 التعليمي للطلبة.



76  
 

 :لكافة المجالت اوفيما يلي عرضا 

 البيانات الضخمةمفهوم  األول: مجالال

البيانات الضخمة في درجة  لمجال مفهوم المتوسطات الحسابية، والنحرافات المعياريةتم حساب 

-2.31بين )وعي أعضاء الهيئة األكاديمية إذ تراوحت المتسوطات الحسابية لجميع فقرات هذا المجال 

2.20). 

 من قبل عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من أعضاء البيانات الضخمة الفقرات المعبرة عن مفهومإن 

المتوسط و  طة،بين عالية ومتوس حصلت على درجات تراوحت في الجامعات األردنية كاديميةالهيئة األ

 .وبدرجة عالية ،(1.13بإنحراف معياري )و  ،(2.11الفقرات بلغ ) لكافة حسابيلا

 ,Kellen)راسة دمثل ن نتائج الدراسات السابقة عدد ماتفقت نتيجة هذه الدراسة مع و 

Recktenwald and Burr, 2013). 

 تعتبر البيانات الضخمة مجموعة من البيانات )غير المنظمة وغير المهيكلة("" :الفقرةحصلت و 

يمكن أن و (، 1.52(، وانحراف معياري )2.31وبتموسط حسابي )مرتبة، وبدرجة عالية، على أعلى 

ف وهيكلة البيانات في تصني اكبيرً  االهيئة األكاديمية يستهلكون وقتً  أعضاء أنّ  إلى النتيجة تعزى هذه

من  ونيختلفو  ،ألّن أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات األردنية كبير ؛والمعلومات المرتبطة بالطلبة

 وعند االنتقال إلى مساق آخر يقابل ،مساق إلى آخر، فنجد في كل مساق طلبة ذوي صفات متفاوتة

ال تحقق الفائدة  ةعتيادياإلبالطريقة كلة البيانات أّن هي، و ذاته الفصل الدراسيفي  ااألساتذة طلبة جددً 

في ضخمة البيانات التحليالت  بأهمية على دراية أعضاء الهيئة األكاديمية فقد كان المرجوة للطلبة،

 .النوع من المشاكل حل هذا
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 درجةوب ،ةرتبحصلت على أدنى م "يتم انتاج البيانات الضخمة بوساطة المستخدمينالفقرة "أّما 

أّن ويمكن أن تعزى النتيجة (، 1.82(، وانحراف معياري )2.20وبمتوسط حسابي بلغ )، متوسطة

إضافة البيانات الضخمة بوساطة الهيئة األكاديمية لم يتم تفعيلها في الجامعات األردنية، فاألفراد في 

 ،الهيئة األكاديمية لم يتسن لهم التعامل مع هذه البيانات بأنفسهم

 البيانات الضخمةمميزات  الثاني: مجالال

ميزات البيانات الضخمة في درجة مالمتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية لمجال تم حساب 

-2.31) بينوعي أعضاء الهيئة األكاديمية إذ تراوحت المتسوطات الحسابية لجميع فقرات هذا المجال 

2.04) . 

 من قبل عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من أعضاء الضخمةالبيانات الفقرات المعبرة عن مميزات إن 

أن عالية ومتوسطة، و ما بين الهيئة االكاديمية في الجامعات األردنية حصلت على درجات تراوحت 

 .ةوبدرجة عالي ،(1.11)بإنحراف معياري و  ،(2.18بلغ ) لكافة الفقرات حسابيالمتوسط ال

 (Wells, 2016)دراسة مثل ئج الدراسات السابقة نتاعدد من وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع 

 التي أكدت على أهمية البيانات الضخمة في تحسين مستوى استبقاء الطلبة ورفع معدالت نجاحهم.

على  ،"تساعد البيانات الضخمة على المشاركة وتقديم المعرفة على نطاق واسع" :حصلت الفقرةو 

ويمكن أن  (،1.53نحراف معياري )( وا2.31حسابي بلغ ) وبتموسطعالية، درجة وب ،مرتبة أعلى

وعي أعضاء الهيئة األكاديمية تجاه مساعدة البيانات الضخمة في المشاركة  إلى تعزى هذه النتيجة

أّن الهيئة األكاديمية تعتمد على التكنولوجيا كمصدر أساسي و يم المعرفة على نطاق واسع بتقد

التقنيات الحديثة لالطالع على أحدث الدوريات واألبحاث العلمية، للمعلومات فهم دائمي التواصل مع 

 بفائدة تحليالت البيانات الضخمة في تحسين البيئة التعليمية ونشر المعرفة،الهيئة االكاديمية  ووعي
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ا من هيلإما نالحظه من واجبات توكل إلى الطلبة حيث يستطيع الطالب الوصول  من خالل ذلكو 

في هذا المجال  ةإضافة إلى بحوثهم المنشور  ،فرة على الشبكة العنكبوتيةاالبيانات المتو خالل مصادر 

 في دوريات محكمة.

يحتاج اعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات إلى نظم معلومات حديثة ليسهل ": الفقرةأّما 

ي وبمتوسط حساب ،متوسطة درجةوب ،حصلت على أدنى مرتبة ،"التعامل مع كم هائل من البيانات

كاديمية معرفة الهيئة األأن  إلىيعزى ذلك (، ويمكن أن 11.7نحراف معياري )( وبا2.04)بلغ 

كما -نهم أل ؛بالتفاصيل الدقيقة عن مميزات البيانات الضخمة لم تصل حد اإللمام الكامل بالموضوع

 .لم يتعاملوا معها بشكل مباشر -ذكرنا

 الضخمةالبيانات تحديات  الثالث: مجالال

تحديات البيانات الضخمة في درجة المتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية لمجال تم حساب 

-2.32) بينوعي أعضاء الهيئة األكاديمية إذ تراوحت المتسوطات الحسابية لجميع فقرات هذا المجال 

2.52). 

 .(Wells, 2016)دراسة مثل الدراسات السابقة عدد من نتائج وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع 

ن من قبل عينة الدراسة والمتمثلة بعدد م البيانات الضخمةتحديات  مجال عن المعبرةالفقرات إن 

 سابيحى درجات عالية، وأن المتوسط الحصلت عل االكاديمية في الجامعات األردنيةأعضاء الهيئة 

تعدد " :حصلت الفقرة إذوبدرجة عالية،  ،(1.11بإنحراف معياري )و  ،(2.55بلغ )لكافة الفقرات 

 ،ةمرتبة، وبدرجة عالي على أعلى أنواع البيانات الضخمة وأحجامها يزيد من صعوبة التعامل معها"

أّن أعضاء أن تعزى النتيجة إلى مكن وي (،1.51نحراف معياري )، وا(32.2وبتموسط حسابي بلغ )
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متابعة ل ليس لديهم الوقت الكافي ألّنه؛ البياناتالهيئة األكاديمية يركزون على مصادر محددة من 

 يانات متنوعة األشكال، أوصعوبة أثناء التعامل مع مصادر الب وجود، ومن الممكن جميع البيانات

ام صعوبة أم أنواع البيانات الضخمة يمثل أن تعدد أعضاء الهيئة األكاديميةمن الممكن ما يراه 

 .الطلبة للتعامل معها

 ،ى أدنى مرتبةلع يتعذر تحليل البيانات الضخمة بواسطة البرامج التقليدية"" :الفقرةبينما حصلت 

ويمكن أن تعزى النتيجة (، 1.31نحراف معياري )(، وا2.52وبمتوسط حسابي بلغ ) عالية درجةوب

نماو تعامل مع كيفية تحليل البيانات يجدون صعوبة في ال الهيئة األكاديمية ال أعضاء أنّ  في طبيعة  ا 

لمية ع ونشر البيانات الخاصة بأبحاثهم العمج التقليدية في جمالبرا عتمادهمال وذلكالبيانات ذاتها، 

 .التي يقومون بإجرائها بشكل دوري

 اّلذي ينّص على: ثانيّنتائج المتعّلقة بالّسؤال المناقشة ال

 ؟لبيانات الضخمةما درجة وعي أعضاء الهيئة الدارية في الجامعات األردنية ل

 ذإكان عالًيا،  للبيانات الضخمةدارية في الجامعات األردنية درجة وعي أعضاء الهيئة اإلن إ

 وجاءت المجاالت في ،(1.25معياري )النحراف واإل ،(2.12بلغ المتوسط الحسابي لألداة الكلية )

 .المستوى العالي

(، ودراسة 2108دراسة الشوبكي )مع نتائج عدد من الدراسات السابقة مثل وتوافقت هذه النتيجة 

التي كانت بدرجة ، (2108(، واختلفت مع دراسة عبد اهلل والهنائي )2108الطيب والرباعي )

 وقد يعود هذا االختالف إلى اختالف المجتمع والعينة. ،متوسطة
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ة ات الضخمة من الموضوعات التكنولوجيإلى أن موضوع البيانهذه النتيجة  أن تعزىومن الممكن 

 ماستخداأعضاء الهيئة اإلدارية  في الوقت الحالي أصبح من الضروري على جميعالحديثة، و 

لوحدات ا اإللمام والمعرفة بالمستحدثات التكنولوجية، ال سيما مما مكنهم من ؛الحاسوب بشكل  كبير  

تكنولوجيا المعلومات الذين يحملون مؤهالت علمية في المجاالت  دائرةالمكتبة، و  المتخصصة مثل

ي فواإلدارين المخططين  مساعدة  على وعيهم بأهمية البيانات الضخمةالحاسوبية المتنوعة، و 

إضافة إلى أن من شروط  تعيين هذه الفئة  .على اتخاذ القرارات والتنبؤات المستقبلية الجامعات

  لحاسوب وتقنياته بموجب شهادة معترف بها.المعرفة التامة باستخدام ا

 لكافة المجالت: اوفيما يلي عرضا 

 البيانات الضخمةمفهوم  األول: مجالال

مفهوم البيانات الضخمة في درجة المتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية لمجال تم حساب 

-2.31) بينالحسابية لجميع فقرات هذا المجال  وعي أعضاء الهيئة اإلدارية إذ تراوحت المتسوطات

2.17). 

(، 2108دراسة الشوابكة )مثل  عدد من نتائج الدراسات السابقة واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع

  .(2108ودراسة الطيب والرباعي )

أعضاء  والمتمثلة بعدد من ،من قبل عينة الدراسة م البيانات الضخمةالفقرات المعبرة عن مفهو إن 

افة لك حسابي، وأن المتوسط الت األردنية حصلت على درجات عاليةدارية في الجامعاالهيئة اإل

 .وبدرجة عالية ،(1.13بإنحراف معياري )و  ،(2.15بلغ ) الفقرات
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وحصلت الفقرة: "تعد البيانات الضخمة ذات مفهوم نسبي يختلف )من تخصص إلى آخر ومن  

(، والفقرة 1.574) (، وانحراف معياري2.324بلغت ) إذوعي مؤسسة إلى أخرى(" على أعلى درجة 

دارتها" البيانات البيانات الضخمة ذات حجم يفوق قدرة أدوات قواعد:"  ،االعتيادية من تجميعها وا 

معياري  (، وانحراف2.137) الحسابي، إذ بلغ المتوسط ة عاليةدرجوب مرتبة،على أدنى حصلت 

 ، واناتية معنيون بنظم تحليل البإلى أن أعضاء الهيئة اإلداريأن تعزى النتيجة  ويمكن( ، 1.353)

ي ساهم فمن الممكن أن يتكامل عمل الوحدات اإلدارية في الجامعات االردنية ضمن الفريق الواحد 

 تحقيق مهارات التواصل اللفظية والكتابية واإلفتراضية

أن الفقرة التي حصلت على أعلى درجة، وهي: "تعد البيانات الضخمة ذات مفهوم نسبي يختلف و 

)من تخصص إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى("، تدل على أن أعضاء الهيئة اإلدارية يدركون 

ي تحدد حجم البيانات ما إذا كانت ضخمة أم ال، والفقرة: حقيقة أن نوع المؤسسة من العوامل الت

دارتها" البيانات البيانات الضخمة ذات حجم يفوق قدرة أدوات قواعد"  ،االعتيادية من تجميعها وا 

 أعضاء الهيئة اإلدارية لم يتسن لهم التعامل مع أن أقل درجة ويمكن أن يعزى السببحصلت على 

 .ز التطبيق في الجامعات األردنيةتدخل حي كونها لم البيانات الضخمة أدوات تحليل

 البيانات الضخمةمميزات  الثاني: مجالال

مميزات البيانات الضخمة في درجة المتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية لمجال تم حساب 

-2.53) بينوعي أعضاء الهيئة اإلدارية إذ تراوحت المتسوطات الحسابية لجميع فقرات هذا المجال 

2.10). 

ي دراسة الطيب والرباعمثل واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع عدد من نتائج الدراسات السابقة 

 .(2108(، ودراسة الشوبكي )2108)
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 من قبل عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من أعضاء البيانات الضخمةالفقرات المعبرة عن مميزات إن 

عالية ومتوسطة، وأن  ما بين األردنية حصلت على درجات تراوحت الجامعاتالهيئة االدارية في 

 إذوبدرجة عالية،  ،(1.27) معياريبإنحراف و  ،(2.12لكافة الفقرات قد بلغ ) حسابيالمتوسط ال

لى أعلى ع: "تساعدني البيانات الضخمة في التخطيط السليم لتحقيق األهداف لي"، حصلت الفقرة

تعزى  ويمكن أن، (1.30نحراف معياري )، وا(2.52حسابي بلغ ) بتموسطمرتبة وبدرجة عالية و 

أن أعضاء الهيئة اإلدارية يتعاملون مع بيانات مختلفة في الحجم، ومتنوعة في المصادر،  النتيجة

ت أن هناك الكثير من مميزا وهذا يدل علىوهذا ما أشار إليه الني في خصائص البيانات الضخمة، 

بل ق البيانات الضخمة من تحليالت استخدام عند ،يمكن االستفادة منهاضخمة التي البيانات ال

 ةمحتمل كالتمش في الكشف عنالبيانات الضخمة  تتحليال وكذلك أهمية، الجامعات األردنية

 في الوقت المناسبة مما يساعد المعنين على إيجاد الحلول؛ في وحدات الجامعة اإلدارية الحدوث

 .المناسب

، حصلت على أدنى ""تساعد البيانات الضخمة على توفير المعرفة لصانع القرارالفقرة: أما 

ويمكن أن يعزى  ،(1.70نحراف معياري )او  ،(2.10) وبمتوسط حسابي بلغوبدرجة متوسطة،  مرتبة،

 التأكد من البيانات التي يجب تحليلها عند اتخاذ القرار،  ضرورة إلىذلك 

 الضخمةالبيانات تحديات  الثالث: مجالال

تحديات البيانات الضخمة في درجة المتوسطات الحسابية، والنحرافات المعيارية لمجال تم حساب 

-2.11) بينوعي أعضاء الهيئة اإلدارية إذ تراوحت المتسوطات الحسابية لجميع فقرات هذا المجال 

2.13). 
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(، 2108دراسة الشوبكي ) الدراسات السابقة مثل: هذه الدراسة مع عدد نتائج واتفقت نتيجة

 .(2108ودراسة الطيب والرباعي )

من قبل عينة الدراسة والمتمثلة بعدد من  ت البيانات الضخمةالفقرات المعبرة عن تحدياإن 

ابي حسدرجات عالية، وأن المتوسط ال أعضاء الهيئة االدارية في الجامعات األردنية حصلت على

إذ حصلت الفقرة: "تشتت وبدرجة عالية،  ،(1.15معياري ) بإنحرافو  ،(2.11بلغ ) لكافة الفقرات

إذ بلغ  ةعالي درجةوب مرتبة، المستخدم لكثرة المعلومات الموجودة في البيانات الضخمة" على أعلى

أن تحليالت البيانات ويمكن أن يعزى ذلك (، 1.37) (، وبانحراف معياري2.11بي )المتوسط الحسا

 .خوارزميات، والمعادالت المعالجةالمستخدم االنتباه في التعامل مع الالضخمة دقيقة جًدا وعلى 

الفقرة: "البيانات الضخمة بحاجة إلى مسح أمني مستمر؛ لتجنب الوقوع في اختراق حصلت و 

وبانحراف معياري  ،(2.13)، وبمتوسط حسابي بلغ ةعالي درجة، حصلت على أدنى مرتبة، وب"البيانات

 دة في قواعد البيانات غيرأن هناك الكثير من البيانات الموجو  إلى ذلكأن يعزى  ويمكن(، 1.38)

 .ومن الممكن أن تمس خصوصية األفراد ،ضرورية

 مناقشة النتائج المتعلقة بالّسؤال الثالث الذي ينّص على:

في درجة  (α≤0.05)هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة : السؤال الثالث

وعي أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة ُتعزى لمتغيرات الكلية 

 والرتبة األكاديمية؟
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 متغير الكلية:

بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة وعي أعضاء الهيئة األكاديمية في 

 تعزى لمتغير الكلية. الجامعات األردنية للبيانات الضخمة، والتي

ي درجة حصائية فإيوجد فروق ذات داللة " :اختبارات العينات المستقلة لمعرفة هلتم استخدام 

 ".لية؟الك تعزى لمتغير لبيانات الضخمةوعي أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات األردنية ل

مجاالت الكلية ل( ل≥1.15αحصائية عند مستوى أقل من )إلم تكن ذات داللة  ”t“ت ان قيمة 

لألداة  ”t“كانت قيمة ت حيث  حصائية تبعا لمتغير الكلية،إث تبين عدم وجود فروق ذات داللة حي

 (.1.18(، ومستوى الداللة )-1.88) الكلية

 دراسةمثل عدد من نتائج الدراسات السابقة  وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع

(Ghasemaghaei ,2018). 

 لعلميا تخصصاتهم مكلفين بالبحث بمختلفأّن الهيئات األكاديمية  ويمكن أن يعزى ذلك

جراء األبحاث المختلفة كٌل في مجاله، فهم يسعون بشكل دائم إلى القراءة  والتقصي بشكل مستمر، وا 

واالطالع على أحدث المؤتمرات واألبحاث لتقديم أفضل ما يحصلون عليه في العملية التعليمية 

 ركثالسيما أّن طلبة المرحلة الجامعية ألهم مناقشة أي موضوع مع طلبتهم، لطلبتهم، وحتى يتسنى 

ير وكذلك أهمية البيانات الضخمة في توف ،مما كانوا عليه أيام الدراسة المدرسية اوبحثً  اواطالعً  اوعيً 

أهمية وكذلك  ،في تحقيق وتعزيز المستوى التعليمي للطلبة في الفصل الدراسي استراتيجيات مناسبة

 رفة على اختالف التخصصات العلمية.البيانات الضخمة في جودة اتخاذ القرار وتطوير المع
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 متغير الرتبة األكاديمية:

بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة وعي أعضاء الهيئة األكاديمية في 

 .والتي تعزى لمتغير الرتبة األكاديمية الجامعات األردنية للبيانات الضخمة،

ي درجة حصائية فإيوجد فروق ذات داللة " :العينات المستقلة لمعرفة هل اختبارات تم استخدام

تبة الر تعزى لمتغير  لبيانات الضخمةوعي أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات األردنية ل

 ".األكاديمية؟

مجاالت الكلية ل( ل≥1.15αحصائية عند مستوى أقل من )إداللة  ان قيمة "ف" لم تكن ذات

 "ف"ت قيمة حيث بلغحصائية تبعا لمتغير الرتبة األكاديمية، إث تبين عدم وجود فروق ذات داللة حي

 .(1.47( بمستوى داللة )1.18للدرجة الكلية )

 دراسةمثل عدد من نتائج الدراسات السابقة  وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع

(Ghasemaghaei, 2018). 

لمية بإعداد البحوث العمطالبون  أعضاء الهيئة التدريسة في الجامعاتويمكن أن يعزى ذلك أّن 

ة إلى من رتبة أكاديميللترقية  ونشرها في مجالت محكمة ذات سمعة طيبة في ميادين علمية حديثة

 يةأهموكذلك رح حديثًا، دائمي الحوار والمناقشة في أي موضوع علمي يط أنهمرتبة أعلى، كما 

البيانات الضخمة في تحقيق التعلم الفعال للطلبة إذ أصبحت كتب النص االلكتروني قاعدة العديد 

من الطلبة، مما يوفر فرصة الستخراج البيانات االضافية، وفي نفس الوقت يمكن المدرس من تعدين 

محتوى لالبيانات لمراقبة الطلبة، مثل: كم من الوقت يحتاجه الطالب لإلنفاق على الصفحة أو ا

 وني.اإللكتر 
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في درجة  (α≤0.05): هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة السؤال الرابع

  وعي أعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعات األردنية للبيانات الضخمة ُتعزى لمتغير الوحدة اإلدارية؟

  متغير الوحدة الدارية:

ي الجامعات ف داريةاحصائية في درجة وعي أعضاء الهيئة اإلبينت النتائج وجود فروق ذات داللة 

ا ، وكانت لصالح دائرة تكنولوجيوالتي تعزى لمتغير الوحدة اإلدارية األردنية للبيانات الضخمة،

 .المعلومات

ي درجة ف حصائيةإيوجد فروق ذات داللة " :العينات المستقلة لمعرفة هل اختباراتتم استخدام 

 ".إلدارية؟الوحدة ا تعزى لمتغير لبيانات الضخمةاإلدارية في الجامعات األردنية لوعي أعضاء الهيئة 

لوحدة اإلدارية ت عزى لمتغير ا (≥1.15α)وجود فروق داللة احصائية عند مستوى داللة تبين 

واألداة الكلية، وللكشف عن  البيانات الضخمة،وتحديات  ،زات البيانات الضخمةفي مجاالت ممي

لتحديد  ؛ (Multiple Comparisons)لمقارنات الثنائيةل LSDمواقع الفروق تم استخدام اختبار 

 وجود فروق ذات داللةوتبين واألداة الكلية،  ،الثالثالمجال و  ،المجال الثانيمواقع الفروق بين 

لصالح دائرة تكنولوجيا  ،في جميع المقارنات الثنائية (≥1.15α)احصائية عند مستوى داللة 

 .المعلومات

الرباعي، )الطيب و  دراسةمثل لدراسات السابقة وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع عدد من نتائج ا

2108.)  

الك امت أن هذه الوحدة في صميم التخصص، إضافة إلى هذه النتيجة إلى أن تعزى ويمكن

من  ايعد علم البيانات جزءً إذ المعرفة، والمهارات الحاسوبية،  أعضاء دائرة تكنولوجيا المعلومات
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، والتحاقهم بالدورات بشكل مستمر، ووقوع بعضهم أحياًنا بمشاكل مع يدراسالعلمي وال همتخصص

ومن  ،البيانات الضخمةبحث عن حلول معالجة زاد من وعيهم في سعيهم الدائم للو إدارة البيانات، 

معرفة تفتح أبواب ال الجامعاتالممكن التحاقهم بالعديد من الدورات والندوات المختلفة إذ أن بعض 

ت ما من تلك الدوراو ، أمام موظفيها بشكل مستمر لاللتحاق بالدورات والندوات داخل األردن وخارجها

ع كل على اطالع وتواصل م لومات، وأخصائيين تكنولوجيا المعختص بعلم البيانات بشكل خاصي

  .ما هو جديد

 التوصيات

 ءة.للتعامل مع البيانات الضخمة بكفا األكاديمية واإلدارية أعضاء الهيئتين صقل مهارات أهمية -

ضرورة تكثيف األبحاث التي تركز على االستثمار األمثل للبيانات الضخمة وتأثيرها على جودة  -

 المستقبلية.اتخاذ القرارات والتنبؤات 

 إجراء الدراسات التي تتعلق بعلم البيانات بشكل عام، وعلم التنقيب بالبيانات بشكل خاص. -

موضوع البيانات الضخمة والتركيز لجامعات األردنية اهتماًما خاًصا ال ةأن تولي إدار ضرورة  -

 .تعلى أهمية تحليل البيانات الضخمة، والبحث في برمجيات وأدوات التنقيب عن البيانا

 المقترحات

دورات تدريبية مستمرة  مسايرة ما يستجد في موضوع البيانات الضخمة من خالل عقد -

 الدارية في الجامعات األردنية.ألعضاء الهيئتين األكاديمية وا

 ادراج مقرر حول البيانات الضخمة وأهميتها ضمن متطلبات الجامعة. -

 ألكاديميةلتدريب الطلبة وأعضاء الهيئتين امتطورة توفير بنية تحتية من مختبرات وبرمجيات  -

 في موضوع البيانات الضخمة.واالدارية 
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 المراجع العربية

تصميم بيئة إلكترونية تشاركية قائمة على نمطي (. »0821وعوض، محمد ) محمود، الدهبأبو 
 Big Dataاالستقصاء الحر/ الموجه وأثرها في تنمية بعض كفايات إدارة البيانات الضخمة 
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 .www.hu.edu.jo)متوفر(: ، موقع الجامعة الهاشمي
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 ./http://blog.naseej.com)متوفر(:  ،االلكترونية

المجموعة . مصر: الذكاء الصطناعي ثورة في تقنيات العصر(. 2104حبيب، أحمد وبالل، موسى )
 العربية للتدريب والنشر.

http://www.hu.edu.jo/
http://blog.naseej.com/
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 .31-15(. 2. )03 ي،العرب

، ينالبيانات الشخصية الصراع على نفط القرن الحادي والعشر (. 2108، عادل )الصادقعبد 
 المركز العربي البحاث الفضاء االلكتروني.

عادة هيكلة (. 2104، محمد )الظاهرعبد  صحافة الذكاء الصطناعي: الثورة الصناعية الرابعة وا 
 الجيزة: دار بدائل للنشر. العالم.

(. البيانات الضخمة في مكتبات جامعة السلطان قابوس: 2108الهنائي، عبد اهلل )و عبد اهلل، خالد 
العراقية  المجلةواقعها وأثر دور المديرين كمتغير وسيط لالستفادة منها في تحسين الخدمات. 

 .52-21(: 0). 4لتكنولوجبا المعلومات 

 الفكر العربي. . مصر: دارالتحليل المتقدم وتنقيب البيانات(. 2104عبيد، مصطفى )

 . األردن: دار المنهل للنشر والتوزيع.ادارة مصادر المعلومات والبيانات(. 2101العيسى، سمير )
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 (3ملحق رقم )
  األولية امبصورتهأداتي الدراسة 

 

........................................................... الفاضل/ الفاضلة.ة حضرة الدكتور/  

 تحية طيبة وبعد....

ة في الدارياألكاديمية و  تين"درجة وعي أعضاء الهيئ: بعنوانالباحثة بإجراء دراسة  ومتق
ير في الماجست، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة "لبيانات الضخمةالجامعات الردنية ل

ق هدف حقيتخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم من جامعة الشرق األوسط، ولت
لدراسة ا قة بالموضوع حيث اشتملت أداةبالرجوع الى الدراسات المتعل الدراسة تم تطوير اداتي الدراسة

لت أداة اشتم، و لبيانات الضخمةل في الجامعات األردنية ة األكاديميةأعضاء الهيئ وعيدرجة  األولى
ولما  ،للبيانات الضخمة في الجامعات األردنية ة اإلداريةأعضاء الهيئ وعيدرجة الدراسة الثانية 

من سعادتكم اعطاء رأيكم على كل فقرة وابداء أمل ة نتتمتعون به من خبرة علمية في تحكيم األدا
 مالحظاتكم حسب ما ترونه مناسًبا من حذف  واضافة.

جو العلم أن االجابة عن فقرات أداة الدراسة سوف تكون وفًقا لمقياس ليكرت الخماسي، أر 
 على النحو االتي: )عالية جدا، عالية، متوسط، منخفضة، منخفضة جدا(.

 ..وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير
 الباحثة: دعاء محمود محمد خليل                      المشرف: الدكتور حمزة عبد الفتاح العساف.

 1744211180رقم الهاتف: 

 البيانات الشخصية للمحكم:
 .............. ...االسم: .......................................................................

 ............. ...................التخصص: ...................................................
 ............. ..........الجامعة: ..............................................................

 ............ ...............الرتبة األكاديمية: ..................................................
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 مةلبيانات الضخلفي الجامعات األردنية  ة األكاديميةأعضاء الهيئ وعي: درجة أداة الدراسة األولى

 موغرافية ألعضاء الهيئة األكاديميةالخصائص الدي  -

 أمام العبارة المناسبة فيما يأتي:  √لرجاء وضع اشارة ا

 الكلية
 علمية.                                         انسانية.     
 الكاديميةالرتبة 
 .استاذ مساعد                             مدرس.                   

 .استاذ                   .              استاذ مشارك       
 

 

 

 في مربع الجابة المناسبة: √الرجاء وضع اشارة  -

 الفقرة الرقم
التعديل  وضوح الفقرة الصياغة اللغوية النتماء للمجال

 منتمية المقترح
غير 
 سليمة منتمية

غير 
 واضحة سليمة

غير 
 واضحة

 البيانات الضخمةأ_المجال األول: الوعي بمفهوم 
يعد مفهوم البيانات الضخمة مفهوم نسبي يختلف من تخصص  .0

 الى آخر ومن مؤسسة الى أخرى.
       

ق قدرة يفو  بحجم  البيانات تعتبر اليانات الضخمة مجموعة من .2
ل التقليدية من إلتقاط، تخزين، إدارة و تحلي البيانات أدوات قواعد

 .البيانات تلك

       

تعتبر البيانات الضخمة مجموعة من البيانات المنظمة والغير  .1
 منظمة والبيانات المهيكلة والغير مهيكلة.

       

أدوات و تعدد مصادر البيانات الضخمة وتعقدها يتطلب اساليب  .1
 تكنولوجية خاصة من أجل استخالص البيانات المهمة.

       

        يتم توليد البيانات الضخمة بواسطة المستخدمين. .5
 اقترح اضافة بعض الفقرات وهي :

.................................................................................................................................  
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 ب_ المجال الثاني: الوعي بخصائص ومميزات البيانات الضخمة:
تمتاز البيانات الضخمة بالقدرة على استكشاف البيانات بغض  .3

 حجمها.النظر عن 
       

        تتوافر البيانات الضخمة بكميات هائلة الحجم.  .7
ت مكن البيانات الضخمة من تحليل كم كبير من البيانات حال  .8

 الحصول عليها.
       

تمتاز البيانات الضخمة بالقدرة على التنقيب في كم كبير من  .4
 البيانات بعد تحليلها.

       

الهيئة األكاديمية الى انشاء كم كبير من يحتاج أعضاء  .01
 البيانات نتيجة أعمالهم اليومية.

       

تمتاز البيانات الضخمة بالقدرة على جمع البيانات من  .00
 مصادرها المختلفة.

       

يحتاج اعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات الى نظم  .02
 من البيانات معلومات لديها القدرة على التعامل مع كم هائل

 يومًيا.

       

يحتاج أعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات الى مصادر  .01
 متنوعة للبيانات تتناسب مع طبيعة المهام المطلوبة منها.

       

تحقق البيانات الضخمة امكانية الحصول على بيانات ذات  .01
 هيكليات متنوعة.

       

        بأنها ذات قيمة كبيرة.تمتاز البيانات الضخمة  .05
        تمتاز البيانات الضخمة بالسرعة الفائقة في انشائها وتوليدها. .03
يمكن استخدام البيانات الضخمة من استكشاف )فرز( البيانات  .07

 بسرعة بعد الحصول عليها من مصادرها.
       

لضمان موثوقية  تمتاز البيانات الضخمة بالصحة و الدقة .08
 البيانات المستخلصة منها.

       

تمتاز البيانات الضخمة بالشمولية وتغطية مساحات جغرافية  .04
 كبيرة.

       

        قدرة البيانات الضخمة في التمميز بين بيانات عن غيرها. .21
يساعد استخدام البيانات الضخمة على التنبؤ بالقرارات  .20

 المستقبلية.
       

يساعد استخدام البيانات الضخمة على استخراج المعرفة لصانع  .22
 القرار.

       

        تمكنني البيانات الضخمة من التنبؤ بأداء الطالب. .21
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        تساعدني البيانات الضخمة في انجاز األعمال الموكلة لي. .21
قيق لتحتساعدني البيانات الضخمة في التخطيط الصحيح  .25

 األهداف المرجوة.
       

تمكنني البيانات الضخمة من كشف تسرب الطالب من  .23
 الدورات.

       

تساعدني البيانات الضخمة من تقديم التوصيات المناسبة  .27
 للطالب.

       

تمكنني البيانات الضخمة من تقديم ردود فعل فورية للطالب  .28
 مما يزيد من تفاعلهم.

       

توفر لي البيانات الضخمة الدعم الالزم في مجاالت البحث  .24
 العلمي من خالل امكانية الوصول الى البيانات الموثوقة.

       

تمكنني البيانات الضخمة من انشاء السجالت الخاصة من  .11
 خالل نشر األوراق واألبحاث.

       

 اقترح اضافة بعض الفقرات وهي :
................................................................................................................................. 

 ج_ المجال الثالث: الوعي بتحديات البيانات الضخمة:
        يصعب التمييز بينها عندما تتشابه البيانات. .10
الضخمة كمية كبيرة من المعلومات الشخصية تتضمن البيانات  .12

 على شبكات الويب، التي قد تمس خصوصية األفراد.
       

        ال يوجد معايير معينة لتحديد حجم البيانات الضخمة. .11
تعدد أنواع البيانات الضخمة وأحجامها وسرعاتها يزيد من  .11

 صعوبة التعامل معها.
       

البيانات الضخمة بواسطة البرمجيات والبرامج يتعذر تحليل  .15
 التقليدية.

       

        تعد البيانات الضخمة بيانات هائلة بحاجة الى تحليل. .13
        تعتبر البيانات الضخمة بيانات معقدة بطبيعتها. .17

 اقترح اضافة بعض الفقرات وهي :
.................................................................................................................................  
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انات لبيلفي الجامعات األردنية ة اإلدارية أعضاء الهيئ وعيدرجة استبانة  أداة الدراسة الثانية:
 الضخمة

 داريةألعضاء الهيئة اإلالخصائص الديموغرافية  -

 أمام العبارة المناسبة فيما يأتي:  √لرجاء وضع اشارة ا

 الوحدة الدارية

 دائرة التسجيل.        

 دائرة تكنولوجيا المعلومات.        

 المكتبة.        

 دائرة الموارد البشرية.        

 الدائرة المالية.        

 ............ ........أخرى وهي .....        
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 في مربع االجابة المناسبة: √الرجاء وضع اشارة 

 الفقرة الرقم
نتماء للمجالال  التعديل  وضوح الفقرة الصياغة اللغوية 

غير  منتمية المقترح
غير  سليمة منتمية

غير  واضحة سليمة
 واضحة

 البيانات الضخمةالوعي بمفهوم األول:  أ_المجال
يعد مفهوم البيانات الضخمة مفهوم نسبي يختلف من   .0

 تخصص الى آخر ومن مؤسسة الى أخرى.
       

ق بحجم يفو   البيانات مجموعة منتعتبر اليانات الضخمة   .2
 التقليدية من إلتقاط، تخزين، إدارة البيانات قدرة أدوات قواعد

 .البيانات تلكو تحليل 

       

ة غير منظمانات الضخمة مجموعة من البيانات تعتبر البي  .1
 وغير مهيكلة.

       

تعدد مصادر البيانات الضخمة وتعقدها يتطلب اساليب   .1
وأدوات تكنولوجية خاصة من أجل استخالص البيانات 

 المهمة.

       

        يتم توليد البيانات الضخمة بواسطة المستخدمين.  .5
 اقترح اضافة بعض الفقرات وهي :

................................................................................................................................. 
 الوعي بخصائص ومميزات البيانات الضخمة:ب_ المجال الثاني: 

 استكشاف البيانات تمتاز البيانات الضخمة بالقدرة على  .3
 بغض النظر عن حجمها.

       

        تتوافر البيانات الضخمة بكميات هائلة الحجم.   .7
ت مكن البيانات الضخمة من تحليل كم كبير من البيانات   .8

 حال الحصول عليها.
       

تمتاز البيانات الضخمة بالقدرة على التنقيب في كم كبير   .4
 من البيانات بعد تحليلها.

       

تمتاز البيانات الضخمة بالقدرة على جمع البيانات من   .01
 مصادرها المختلفة.

       

يحتاج اعضاء الهيئة االدارية في الجامعات الى نظم   .00
معلومات لديها القدرة على التعامل مع كم هائل من البيانات 

 يومًيا.

       

متنوعة تحتاج الوحدات االدارية في الجامعات الى مصادر   .02
 للبيانات تتناسب مع طبيعة المهام المطلوبة منها.
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تحقق البيانات الضخمة امكانية الحصول على بيانات ذات   .01
 هيكليات متنوعة.

       

        تمتاز البيانات الضخمة بأنها ذات قيمة كبيرة.  .01
        تمتاز البيانات الضخمة بالسرعة الفائقة في انشائها وتوليدها.  .05
ي ّمكن استخدام البيانات الضخمة من استكشاف )فرز(   .03

 البيانات بسرعة بعد الحصول عليها من مصادرها.
       

تمتاز البيانات الضخمة بالصحة والدقة لضمان موثوقية   .07
 البيانات المستخلصة منها.

       

تمتاز البيانات الضخمة بالشمولية وتغطية مساحات جغرافية   .08
 كبيرة.

       

        قدرة البيانات الضخمة في التمميز بين بيانات عن غيرها.  .04
أحتاج الى انشاء كم كبير من البيانات يومًيا نتيجة األعمال   .21

 الموكلة بي.
       

ساعد استخدام البيانات الضخمة على التنبؤ بالقرارات ي  .20
 المستقبلية.

       

ة المعرف يساعد استخدام البيانات الضخمة على استخراج  .22
 لصانع القرار.

       

تساعدني البيانات الضخمة في انجاز األعمال الموكلة   .21
 بأعضاء الهيئة االدارية.

       

تساعدني البيانات الضخمة في التخطيط الصحيح لتحقيق   .21
 أهداف اعضاء الهيئة االدارية.

       

تمكنني البيانات الضخمة من ايجاد فرص وأدوار جديدة في   .25
 مجال التخزين والتنقيب في البيانات الضخمة.

       

تمكنني البيانات الضخمة من ترشيد ميزانية الوحدات االدارية   .23
 في الجامعات نحو مجاالت جديدة.

       

تساعدني البيانات الضخمة في تقييم انجازات أعضاء الهيئة   .27
 االدارية تجاه األعمال الموكلة بهم.

       

 اقترح اضافة بعض الفقرات وهي :
................................................................................................................................. 
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 الوعي بتحديات البيانات الضخمة:ج_ المجال الثالث: 
        البيانات.يصعب التمييز بينها عندما تتشابه   .28

24.  
تتضمن البيانات الضخمة كمية كبيرة من المعلومات 
الشخصية على شبكات الويب، التي قد تمس خصوصية 

 األفراد.

       

        ال يوجد معايير معينة لتحديد حجم البيانات الضخمة.  .11

10.  
برامج البرمجيات وال بواسطةالبيانات الضخمة يتعذر تحليل 

 التقليدية.
       

12.  
تعدد أنواع البيانات الضخمة وأحجامها وسرعاتها يزيد من 

 صعوبة التعامل معها.
       

        تعد البيانات الضخمة بيانات هائلة بحاجة الى تحليل.  .11
        تعتبر البيانات الضخمة بيانات معقدة بطبيعتها.  .11

 اقترح اضافة بعض الفقرات وهي :
................................................................................................................................. 



107  
 

 (1ملحق )
 الدراسة تيئمة بأسماء السادة المحكمين ألداقا

 التخصص/ الجامعة لرتبةا السم الرقم
 تكنولوجيا التعليم/ الجامعة األردنية استاذ دكتور منصور الوريكات 0
 تكنولوجيا التعليم/ الجامعة األردنية استاذ دكتور عبد المهدي الجراح 2
 تكنولوجيا التعليم/ الجامعة األردنية استاذ دكتور منعم السعايدة 1
 تكنولوجيا التعليم/ جامعة جرش استاذ دكتور يوسف الجرايدة 1
 تكنولوجيا التعليم/ جامعة الشرق األوسط استاذ مشارك خليل السعيد 5
 تكنولوجيا التعليم/ جامعة الشرق األوسط استاذ مشارك خالدة شتات 3
 تكنولوجيا التعليم/ جامعة الشرق األوسط استاذ مشارك فادي عودة 7
 تكنولوجيا التعليم/ جامعة الشرق األوسط استاذ مشارك منال الطوالبة 8
 تكنولوجيا التعليم/ جامعة الشرق األوسط مشاركاستاذ  ساني الخصاونة 4

01 
علم الحاسوب )الذكاء االصطناعي(/ جامعة  استاذ مشارك رائد الزعبي

 الشرق األوسط

00 
نظم معلومات حاسوبية/ جامعة العلوم  استاذ مشارك عامر البدارنة

 والتكنولوجيا

02 
العلوم نظم معلومات حاسوبية/ جامعة  استاذ مشارك أحمد العياد

 والتكنولوجيا
 نظم معلومات حاسوبية/ جامعة اليرموك استاذ مشارك أحمد فضل كليب 01
 نظم معلومات حاسوبية/ جامعة اليرموك استاذ مشارك رأفت حّماد 01
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 (9ملحق رقم )
 الّنهائّية امبصورته أداتي الدراسة

 

السيد/ة............................................................. الفاضل/ة.ة حضرة الدكتور/  

 تحية طيبة وبعد....

في  ةالداريو  تين األكاديمية"درجة وعي أعضاء الهيئ: بعنوانالباحثة بإجراء دراسة  ومتق
ير في الماجست ، وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجةلبيانات الضخمة"ردنية لأل الجامعات ا

 تخصص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم من جامعة الشرق األوسط.

 في الجامعات ة األكاديميةأعضاء الهيئ وعيدرجة استبانة  وتتضمن أداة الدراسة األولى
ي ف ة اإلداريةأعضاء الهيئ وعيدرجة استبانة  ةالثانيأداة الدراسة و  ،لبيانات الضخمةلاألردنية 

فية لعينة الدراسة في كال مع تحديد الخصائص الديموغرا لبيانات الضخمةلالجامعات األردنية 
 .األداتين

أمام ما ترونه مناسًبا لكل فقرة، علًما بأن   √)يرجى قراءة فقرات االستبانة ووضع اشارة )
كاآلتي: )عالية، متوسطة،  (Likert)االجابات على الفقرات ستكون ضمن مقياس ليكرت الثالثي 

 منخفضة(.
على أنها "مجموعة من البيانات الكبيرة  (Big Data)البيانات الضخمة علًما بأنه تم تعريف 

من حيث مصادر تجميعها وتنوع مصادرها، فال يمكن لقواعد البيانات التقليدية  المعقدةو  في الحجم
ادارتها ومعالجتها. حيث يتم تجميعها في قواعد خاصة للبيانات، والقيام بعمليات بحث ومشاركة 
وتحليل ومقارنة واستخالص نتائج، وتخزين كافة البيانات المتاحة بغض النظر عن مدى االستفادة 

 المستقبلية لها من أجل المساعدة في اتخاذ القرار". الحالية أو

وتأمل الباحثة أن تنال االستبانة اهتمامكم واستجاباتكم مع توخي الدقة والموضوعية في 
 االجابة، مؤكًدا لكم أن المعلومات المقدمة ستعامل بسرية تامة وألغراض البحث العلمي فقط.

 ..وتفضلوا بقبول فائق الحترام والتقدير
 الباحثة: دعاء محمود محمد خليل                     لمشرف: الدكتور حمزة عبد الفتاح العساف.ا

 1744211180رقم الهاتف: 
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 لبيانات الضخمة.لفي الجامعات األردنية  ة األكاديميةأعضاء الهيئ وعي: درجة األداة األولى

 موغرافية ألعضاء الهيئة األكاديميةالخصائص الدي  -

 الكلية:

 علمية.                                         انسانية.      

 الرتبة الكاديمية:

 .أستاذ مساعد                             مدرس.                      

 .أستاذ                   .              أستاذ مشارك          
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 في مربع االجابة المناسبة: √الرجاء وضع اشارة  -

 درجة الموافقة الفقرة الرقم
 منخفضة متوسطة عالية

 البيانات الضخمةاألول: مفهوم  أ_المجال
    من تخصص إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى(.)تعد البيانات الضخمة ذات مفهوم نسبي يختلف  .0
دارتها. البيانات قواعدالبيانات الضخمة ذات حجم يفوق قدرة أدوات  .2     االعتيادية من تجميعها وا 
    تعد البيانات الضخمة مجموعة من البيانات )غير المنظمة وغير المهيكلة(. .1
تعتبر مصادر البيانات الضخمة معقدة مما يستدعي اساليب تكنولوجية خاصة الستخالص  .1

 المعلومات منها.
   

بوساطة المستخدمين.يتم انتاج البيانات الضخمة  .5     
 البيانات الضخمةمميزات ب_ المجال الثاني: 

    تمّكن البيانات الضخمة من استكشاف المعلومات بغض النظر عن حجمها. .3
    ت مّكن البيانات الضخمة من تحليل كم كبير من البيانات حال الحصول عليها. .7
    البيانات من مصادرها المتنوعة.تمتاز البيانات الضخمة بالمقدرة على جمع  .8
يحتاج اعضاء الهيئة األكاديمية في الجامعات إلى نظم معلومات حديثة ليسهل التعامل مع كم  .4

 هائل من البيانات.
   

    تحقق البيانات الضخمة امكانية الحصول على بيانات ذات هيكليات متنوعة. .01
    موثوقية المعلومات المستخلصة منها. تمتاز البيانات الضخمة بالدقة لضمان .00
    تساعد البيانات الضخمة على المشاركة وتقديم المعرفة على نطاق واسع. .02
    تساعدني البيانات الضخمة في التمييز بين أداء الطلبة. .01
    تساعدني البيانات الضخمة على التنبؤ بأداء الطلبة المستقبلي. .01
    البيانات الضخمة على توفير المعرفة لصانع القرار.تساعد  .05
    تحليل األنشطة المنجزة من قبل الطلبة وتقديم المساعدة لهم.الضخمة في تساعدني البيانات  .03
    تساعدني البيانات الضخمة في التخطيط السليم لتحقيق أهداف المادة التعليمية. .07
    كشف تسرب الطلبة من الدورات.تمكنني البيانات الضخمة من  .08
    تساعدني البيانات الضخمة من تقديم التوصيات المناسبة للطلبة. .04

    تقييم المهارات التي يكتسبها الطلبة.خمة من تمكنني البيانات الض .21

    تمكنني البيانات الضخمة من إثراء األنشطة التعليمية للطلبة. .20

الضخمة الدعم الالزم في مجاالت البحث العلمي من خالل امكانية الوصول توفر لي البيانات  .22
 الى البيانات الموثوقة.

   

    تمكنني البيانات الضخمة من انشاء السجالت الخاصة من خالل نشر األوراق العلمية واألبحاث. .21
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 درجة الموافقة الفقرة الرقم
 منخفضة متوسطة عالية

 (Big Data)ج_ المجال الثالث: تحديات 
تتضمن البيانات الضخمة كمية كبيرة من المعلومات الشخصية على شبكات الويب، مما قد تمس  .21

 خصوصية األفراد.
   

    يتعذر تحليل البيانات الضخمة بواسطة البرامج التقليدية. .25
    صعوبة التعامل معها.تعدد أنواع البيانات الضخمة وأحجامها يزيد من  .23
    تعد البيانات الضخمة مصدرًا بالغًا األهمية للمعلومات في حال تحليلها. .27
    استخدام البيانات الضخمة يحتاج إلى قدرات فنية كبيرة. .28
    يصعب تحديد البيانات ذات الصلة عند استخدام البيانات الضخمة. .24
    المعلومات المتواجدة في البيانات الضخمة.تشتت المستخدم لكثرة  .11
    ضعف المصداقية وخاصة المحتوى العربي. .10
    البيانات الضخمة بحاجة إلى مسح أمني مستمر لتجنب الوقوع في اختراق البيانات. .12
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 لبيانات الضخمة.لفي الجامعات األردنية  ة اإلداريةأعضاء الهيئ وعي: درجة األداة الثانية

 داريةالخصائص الديموغرافية ألعضاء الهيئة اإل  -

 أمام العبارة المناسبة فيما يأتي:  √لرجاء وضع اشارة ا
 

 الوحدة االدارية:

 دائرة التسجيل.         

 دائرة تكنولوجيا المعلومات.         

 المكتبة.         

 دائرة الموارد البشرية.          

 الدائرة المالية.         

 أخرى ........... .         
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 في مربع االجابة المناسبة: √الرجاء وضع اشارة  -

 الفقرة الرقم
 درجة الموافقة

 منخفضة متوسطة عالية
 البيانات الضخمة أ_المجال األول: مفهوم

من تخصص إلى آخر ومن مؤسسة إلى )تعد البيانات الضخمة ذات مفهوم نسبي يختلف  0 .0
 أخرى(.

   

دارتها. البيانات البيانات الضخمة ذات حجم يفوق قدرة أدوات قواعد  .2     االعتيادية من تجميعها وا 
    تعتبر البيانات الضخمة مجموعة من البيانات )غير المنظمة وغير المهيكلة(.  .1
مصادر البيانات الضخمة معقدة مما يستدعي اساليب تكنولوجية خاصة الستخالص  تعتبر  .1

 المعلومات منها.
   

    يتم انتاج البيانات الضخمة بوساطة المستخدمين.  .5
 زات البيانات الضخمةب_ المجال الثاني: ممي

    تمّكن البيانات الضخمة من استكشاف المعلومات بغض النظر عن حجمها.  .3
    ت مّكن البيانات الضخمة من تحليل كم كبير من البيانات حال الحصول عليها.  .7
    تمتاز البيانات الضخمة بالمقدرة على جمع البيانات من مصادرها المتنوعة.  .8
يحتاج أعضاء الهيئة االدارية في الجامعات إلى نظم معلومات حديثة ليسهل التعامل مع كم   .4

 هائل من البيانات.
   

    تحقق البيانات الضخمة امكانية الحصول على بيانات ذات هيكليات متنوعة.  .01
    تمتاز البيانات الضخمة بالدقة لضمان موثوقية المعلومات المستخلصة منها.  .00
    تغطي نطاقات  كبيرة . تمتاز البيانات الضخمة بشمولية    .02
    المختلفة للبيانات.مقدرة البيانات الضخمة في تمييز األنواع والهيكليات   .01
    تساعدني البيانات الضخمة على التنبؤ بالقرارات المستقبلية.  .01
    تساعد البيانات الضخمة على توفير المعرفة لصانع القرار.  .05
    تساعدني البيانات الضخمة في انجاز األعمال الموكلة لي.  .03
    األهداف لي.تساعدني البيانات الضخمة في التخطيط السليم لتحقيق   .07

    تمّكنني البيانات الضخمة من ترشيد ميزانية الوحدات االدارية في الجامعات نحو مجاالت جديدة.  .08
    تساعدني البيانات الضخمة في تقويم االنجازات تجاه األعمال الموكلة لي.  .04
    تعد البيانات الضخمة مجااًل لمشاركة البيانات بين الجامعات المختلفة.  .21
    تقلل البيانات الضخمة من استخدام البرمجيات المختلفة. ت .20
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 درجة الموافقة الفقرة الرقم
 منخفضة متوسطة عالية

 البيانات الضخمةج_ المجال الثالث: تحديات 
تتضمن البيانات الضخمة كمية كبيرة من المعلومات الشخصية على شبكات الويب، مما قد   .22

 تمس خصوصية األفراد.
   

    يتعذر تحليل البيانات الضخمة بواسطة البرامج التقليدية.  .21
    تعدد أنواع البيانات الضخمة وأحجامها يزيد من صعوبة التعامل معها.  .21
    تعد البيانات الضخمة مصدرًا بالغًا األهمية للمعلومات في حال تحليلها.  .25
    استخدام البيانات الضخمة يحتاج إلى قدرات فنية كبيرة.  .23
    يصعب تحديد البيانات ذات الصلة عند استخدام البيانات الضخمة.  .27
    تشتت المستخدم لكثرة المعلومات المتواجدة في البيانات الضخمة.  .28
    ضعف المصداقية وخاصة المحتوى العربي.  .24
    البيانات الضخمة بحاجة إلى مسح أمني مستمر لتجنب الوقوع في اختراق البيانات.  .11
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 (4ملحق )
 عليم العالي والبحث العلميمن جامعة الّشرق األوسط موّجه إلى وزارة التّ  مهمة كتاب تسهيل
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 (8ملحق ) 
 عليم العالي والبحث العلمي موجه إلى الجامعات األردنية الحكوميةكتاب تسهيل مهّمة من وزارة التّ 
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 (7ملحق )
 والبحث العلمي موجه إلى الجامعات األردنية الخاصةعليم العالي كتاب تسهيل مهّمة من وزارة التّ 

 


