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 هخ امل

مدى توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود لمبيانات التعّرف إلى  استيدف البحث
الضخمة في البحث العممي؛ ولتحقيق أىداف البحث تّم توظيف المنيج الوصفي، من خالل تطبيق 

بجامعة الممك سعود، وبمغ َتكّون مجتمع الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس االستبانة كأداة لمدراسة، 
وأظيرت  ،( عضو ىيئة تدريسٖٚٛعينة )، وتكّونت ( عضو ىيئة تدريسٖ٘ٔٛمجتمع الدراسة من )
 نتائج الدراسة ما يمي:

بيانات الضخمة في البحث لمواقع توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود جاء 
 ّثمت أبرز األدوار في:، وتم(ٖ، من ٕٗ.ٕ)بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي  العممي
 ُيوّظف قواعد البيانات اإللكترونية في البحث التربوي. 

  ُراعي القوانين وحقوق الممكية الفكرية المنظمة إلدارة البيانات الضخمةي. 

 ُيجيد تحميل البيانات المتضمنة في قواعد البيانات المختمفة. 

قات توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سجاءت  بيانات الضخمة في البحث لمعود ُمعوِّ
 (، وتمّثمت أبرز المعوقات فيما يمي:ٖ، من ٘ٔ.ٕ)العممي بدرجة موافقة متوسطة، بمتوسط حسابي 

 تركيز أعضاء ىيئة التدريس عمى الجوانب الشكمية في أثناء عممية البحث التربوي. 
 نقص الموارد المالية والتقنية الالزمة إلدارة البيانات الضخمة. 
 اد معظم قواعد البيانات الضخمة عمى المغة اإلنجميزية كمغة أساسية لمتعامل مع البيانات.اعتم 

بيانات الضخمة في لمُسبل تفعيل توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود جاءت 
، وتمثمت أبرز سبل التفعيل (ٖ، من ٛٔ.ٕبمتوسط حسابي )بدرجة موافقة متوسطة  البحث العممي

 فيما يمي:
  ّرة في الجامعةتنويع مصادر المعمومات اإللكترونية المتوف. 

 توفير البنية التحتية الالزمة إلدارة البيانات الضخمة. 

 احتساب العمل البحثي جزًءا من نصاب عضو ىيئة التدريس. 
 .البيانات الضخمة في البحث العممي -توظيف أعضاء ىيئة التدريس  كهمبد مفتبحيخ:
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The research aimed to identify the extent to which faculty members at 

King Saud University employ big data in scientific research. To achieve the 

objectives of the research, the descriptive method was employed, by 

applying the questionnaire as a study tool. The study population consisted 

of faculty members at King Saud University, and the study population 

reached (3815) faculty members, and a sample (387) faculty members were 

formed, and the results of the study showed what Follows: 
The fact that faculty members at King Saud University employ big 

data in scientific research came to a medium degree, with an arithmetic 

average (2.24, out of 3), and the most prominent roles were: 
 Electronic databases are employed in educational research. 
 Take into account the laws and intellectual property rights governing 

the management of big data. 
 Fluent in analyzing data contained in various databases. 

The impediments to the employment of faculty members at King Saud 

University for big data in scientific research came with an average approval 

rating, with a mean (2.15, out of 3), and the most prominent obstacles were 

as follows: 
 Focus of faculty members on formal aspects during the educational 

research process. 
 The lack of financial and technical resources needed to manage big 

data. 
 Most large databases rely on English as the primary language for 

dealing with data. 
The means of activating the employment of faculty members at King 

Saud University for big data in scientific research came with an average 

approval rating of (2.18, out of 3), and the most prominent ways of 

activation were as follows: 
 Diversifying electronic information sources available at the 

university. 
 Provide the necessary infrastructure to manage big data. 
 Calculating the research work as part of the faculty member’s 

quorum. 
Key words: Faculty Recruitment - Big Data in Scientific Research. 
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مخ 
ّ
مذ
ُ
 :انجحثم

م عبر اإلنترنت والبرامج القائمة عمى التفاعل بصورة متزايدة في مجال أدى استخدام أدوات التعمّ 
التعميم إلى زيادة حجم البيانات، واختالف نوعية البيانات الكبيرة التي ُيمكن جمعيا من بيئات التعمم، 

المتعممين، كما نجد بيانات متعمقة داخل فينا نجد بيانات كبيرة عن المتعممين، وخبرات التعمم لدى 
في بيئات التعمم، وبيانات ُمفصمة عن أنشطة التعمم  االجتماعيةبيئات التعمم، وبيانات حول التفاعالت 

من نصوص ووسائط ومقاطع فيديو وغيرىا، كما تختمف ىذه البيانات في نوعيتيا وعمقيا بنسب 
 .متفاوتة
 عمى الكبيرة التحويمية آثارىا خالليا العالم من شكل ازغةوالب الجديدة التكنولوجيات ُتحددو 

 البازغة التكنولوجيات وتتسم .االتصاالت والخدمات وعمى والبيئية واالجتماعية القطاعات االقتصادية

نترنت الضخمة، والبيانات ،"فاليواتف الذكية" "االتصال"و" الرقمنة" :ىما ،بسمتين أساسيتين  وا 

والحوسبة  االجتماعية، اإلعالم ووسائل واالقتصاد الرقمي، الصنعي، والذكاء ل،الكت األشياء، وسمسمة
لمتكنولوجيات )المجنة  واعدة مجاالت تشكل وغيرىا والمدن الذكية، األبعاد، ثالثية والطابعات السحابية،

 (.ٛم، ص ٜٕٔٓاالقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 
والتكنولوجيا المتطّورة من َتقّدم ُمتسارع في أدواتيا  وفي ظل ما َيشيده مجال التقنيات الحديثة

وخدماتيا التي َأتاحت كمية كبيرة من البيانات والمعمومات، مّثمت تمك التطّورات َتحدًيا كبيرًا أمام 
المعنيين بالتعميم في كيفية االستفادة من ىذا االنفجار المعموماتي والتكنولوجي اليائل، وىو األمر الذي 

 (.ٕٖٗٓم، ص ٜٕٔٓ" )الممسي وأحمد،  Big Dataُيعرف بــــــــ "البيانات الضخمة أظير ما 

 عالم األجيزة في سُتوّلد حيث جديدة مستويات سَيعيش Big Data الضخمة البيانات عصر أن كما

 40 = إكسا بايت ألف 40البيانات، من بايت إكسا ألف 40 عن َيزيد ما 2020 بحمول األشياء إنترنت

البشر َصوتًيا وبجودة  بو نطق الذي الكالم كل لتسجيل َتكفي التي المساحة وىي بايت، جيجا تريميون
 (.ٗ٘م، ص ٜٕٔٓعالية من عصر سيدنا آدم إلى يومنا ىذا )الدىشان، 

 لمبيانات الكبيرة اإلمكانات حول واسع َتوافق ُيوجد إذ فيو، ُتطّبق لم مجااًل  الضخمة البيانات تترك ولم

 منيا االستفادة لتتعدى الثقافية واألنشطة االقتصادية، المجاالت جميع في والرقي لالبتكار، الضخمة تدفع

 والبيئة، والصحة، العممي، والبحث كالتعميم، باالستدامة، أصياًل  اىتماًما تيتم مجاالت عديدة في

 كل لمبيانات فةالمضا القيمة عنصر في توضيحو سيتمّ  ما وىو االجتماع، واالتصاالت، وعمم واالقتصاد،

 .(٘م، ص ٜٕٔٓالمجاالت )مقناني وشبيمة،  مختمف حسب
 عمى يفرض الذي األمر الحديثة، بالتقنيات المتعمقة األمور من البيانات تضخم قضية ُتعدو 

في  الضخمة البيانات مصطمح ظير وعندما الرقمية، بالبيئة عالقة ذات ميارات االختصاصيين اكتساب
 المؤسسات ىذه عمى فرض حيث اختيارية، وليست إجبارية نقمة إحداث عمى المعمومات عمل مؤسسات
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 مختمفة واستراتيجية برؤية لكن المجاالت، وبمختمف رقمية بيانات والعمل عمى الرقمية البيئة إلى االنتقال

 (.ٕٙم، ص ٕٛٔٓوخدمات جديدة )عبد اهلل والينائي،  ووظائف عمميات خالل من

 الكبيرة الشركات بين ال مشترًكا عام الضخمة البيانات تحميالت من فادةاالست محاوالت أصبحت ولقد

االصطناعي )حافظ،  الذكاء ومجتمعات واسع، نطاق البحثية عمى والمراكز الجامعات وحتى والناشئة
 جعميا عن فضاًل  الحقيقي، التحدي الصورة بيذه البيانات ىذه عمى العثور وُيشّكل، (ٚٙم، ص ٕٚٔٓ

والمعالجة  التحميل عمميات إجراء في كبير جيد بذل َيتطّمب مما رئي لممستفيدين،م شكل ف تظير
(Power, D. J. 2016, p 347). 

 إلى تترجم حيث المجتمع، في الحياة قطاعات من قطاع كل في ىائمة تطبيقات الضخمة ولمبيانات

 بمثابة يعتبرىا البعض إن بل من الحوسبة، القادم الجيل الضخمة البيانات وتعد .ومفيدة مباشرة معمومات

 كفاءة، أكثر الشركات وجعل االقتصاد، تحويل عمى قدرة من ليا لما العالمي، االقتصاد في الجديد النفط

 تمتمك أنيا إال المبكرة، مراحميا في الضخمة البيانات أن من الرغم وعمى لألفراد، الحياة اليومية وتحسين

 .القريب ستقبلالم في الحياة وجو تغيير عمى القدرة

 العربية، الجامعية البيئة في وتطبيقات اإلنترنت لخدمات اجديدً  شكاًل  مقدّ وتأتي البيانات الضخمة لتُ 

 راتالتطوّ  ىذه مواكبة في ميا، ورغبةقدّ تُ  التي الخدمات ونوع أسموب في نوعية نقمة بذلك حدثوتُ 

 عممية بدراسة القيام في لدينا الرغبة دتتولّ  فقد بيا، االنتفاع أوجو ببعض التثقيف في والمساىمة

 لذلك، الالزمة باتوالمتطمّ  التعميم الجامعي، مجال في توظيفيا وكيفية وتطبيقاتيا التقنية بتمك لمتعريف

 بما التعميمية الخدمات تطوير في عمميات توظيفيا تسريع في ىار غي مع التقنية ساىم تمكتُ  أن أممين

 (.٘٘م، ص ٜٕٔٓقدر اإلمكان )الدىشان،  الطرق بأفضل نالمستفيدي حاجات تمبية في يساىم
وُيعّد البحث العممي الركيزة األساسية العتماد وتصنيف الجامعات كمؤسسات منتجة وأحد 
مؤشرات الجودة بيا، وال يختمف اثنان حول أىمية البحث العممي في حياتنا لتحقيق رفاىية المجتمع 

ا ذو طبيعة استقصائية أو تجريبية أو نقدية يقوده سؤال أو وصحة أفراده، فالبحث العممي ىو تحقيقً 
فرضية أو موقف فكري قادر عمى إجراء تقييم دقيق، ويشمل البحث العممي أي عمل فكري أو إبداعي 
تّم نشره أو تقديمو أو عرضو أو أدائو بوسيمة مكتوبة أو منطوقة أو إلكترونية أو إذاعية أو مرئية أو 

 م(.ٜٕٔٓرنوط، غيرىا من الوسائط )أ
ُتساعد البيانات الضخمة في مساعدة الباحثين وفرق البحث عمى اتخاذ القرارات في مجاالت كما 

حيوية وميمة لممجتمعات، خاصة فيما يتعمق بالراعية الصحية والتوظيف وزيادة اإلنتاج والحّد من 
 .(Hilbert, 2013) الجريمة ورفع مستوى األمن

البيانات الضخمة ُتقّدم ميزة تنافسية لمبحث العممي إذا ُأحسن ن وبناًء عمى ما تقدم يتضح أ
استثمار االستفادة منيا وتحميميا؛ ألنيا ُتقّدم فيًما أعمق عن األشخاص واألشياء الذين َتكّونت عنيم 
عداد التوصيات  البيانات الضخمة، مما ُيساعد في اتخاذ قرارات سميمة تخّص نتائج البحث، وا 

 زمة.والمقترحات الال 
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توظيف أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية إلى تسميط الضوء عمى  البحث اسعى ىذوي
 البحث التربوي.في محاولة لمخروج بنتائج تساىم في تطوير بجامعة األزىر في البحث العممي 

 :انجحثمشكهخ 
اممة َيتطّمب البحث التربوي عممية استقصاء ودراسة منسقة تتم بإجراءات منيجية ودقيقة ش

لجميع الشواىد واألدلة التي يمكن التحقق منيا التي تتصل بموضوع ما، والسعي وراء استخالص 
بتوظيف أعضاء ىيئة التدريس لمبيانات الضخمة في وظائفيم في الجامعة العالقات والمبادئ المتصمة 

 .في مجال التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع

ام المجتمع العممي بإعادة النظر في منيجيتو في البحث وقد تسببت البيانات الضخمة في قي
العممي وآثار ثورة التفكير العممي واألساليب، ومن المعروف أن أقرب البحوث العممية في التاريخ 
البشري كانت قائمة عمى التجارب في وقت الحق، وظيرت العموم النظرية التي اتسعت بدراسة مختمف 

ألن التحميل النظري معقد جدا وغير ممكن لحل المشاكل العممية، وبدأ  القوانين والنظريات، ومع ذلك
بوراس، و الناس في البحث عن أساليب تستند إلى المحاكاة مما أدي إلي العموم الحسابية. )بوعشة 

 .(مٕٚٔٓ

ولقد أكدت الدراسات أن توظيف البيانات الضخمة يمكن أن يسيم في تحسين أداء البحث  
أن البيانات الضخمة  Zhang (2014, p 319)  Philip &دراسة فيميب وتشانغ العممي، حيث أكدت 

تحوي عمى كثير من الكنوز غير المستغمة التي لم ُتكتشف بعد، فالبيانات الضخمة تختزن كثيرًا من 
( أن تحميل البيانات الضخمة يساعد ٜٜم، ص ٕٚٔٓالمنافع والمعارف القّيمة، وأّكدت دراسة األكمبي )

شف عن االتجاىات والسموكيات لدى أصحاب ىذه االتجاىات مما ُيساعد الباحثين في مختمف في الك
 اتجاىات البحوث التربوية.

م( إلى أن القدرة عمى إدارة البيانات الضخمة بشكل جيد سوف ٜٕٔٓمت دراسة المزين )وصّ وتَ 
 Bieraugelة بيروفيل يسيم في تطوير خدمات المعمومات بشكل كبير في البحث التربوي، وأكدت دراس

إلى أن البيانات الضخمة يمكن أن تكون مصدرًا ممتازًا وثرًيا لممعمومات الموجودة في مصادر  (2016)
البحث عندما يتم التعامل مع ىذه البيانات من خالل تحميميا واستخدام األدوات الخاصة بذلك، التي 

لدييا من بيانات ضخمة عن المقتنيات  ستؤثر عمى مصادر البحث بشكل مباشر من خالل معالجتيا ما
 والمستفيدين من مصادر البحث.

كما ُتساعد البيانات الضخمة في مساعدة الباحثين وفرق البحث عمى اتخاذ القرارات في مجاالت 
حيوية وميمة لممجتمعات، خاصة فيما يتعمق بالراعية الصحية والتوظيف وزيادة اإلنتاج والحّد من 

 .(Hilbert, 2013) األمن الجريمة ورفع مستوى
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وُتقّدم البيانات الضخمة ميزة تنافسية لمبحث العممي إذا ُأحسن استثمار االستفادة منيا وتحميميا؛ 
ألنيا ُتقّدم فيًما أعمق عن األشخاص واألشياء الذين َتكّونت عنيم البيانات الضخمة، مما ُيساعد في 

عداد ا  لتوصيات والمقترحات الالزمة.اتخاذ قرارات سميمة تخّص نتائج البحث، وا 
 غرار عمى معيا لمتعامل التحميمية تتوفر األدوات لم إذا الضخمة البيانات من االستفادة يمكن وال

)المجنة االقتصادية  (Machine Learning) العميق والتعّمم  (Deep Learning) اآللي التعّمم
 (.ٛم، ص ٜٕٔٓواالجتماعية لغربي آسيا، 
ة توظيف البيانات الضخمة في تحسين البحث العممي إال أن توظيف ىذه وبالرغم من أىمي

( أن الفائدة من البيانات ٓٓٔم، ص ٕٚٔٓأّكدت دراسة األكمبي )البيانات يواجو عدة صعوبات، حيث 
الضخمة ما زالت محدودة مقارنة بما فييا من فرص وقيم غير مستغمة، وأن النظم الخبيرة والمتخصصة 

دار   ة البيانات في المؤسسات العربية أقل من المطموب.في تحميل وا 

ا كثيرة من البيانات التي يمكن ( إلى أن البيانات الضخمة تحوي أنواعً مٖٕٔٓه حبش )وينوّ 
االستفادة منيا بدرجة كبيرة، كالصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والنماذج ثالثية األبعاد 

عد ولذلك فإن تجاىل البيانات الضخمة أو تأجيل التعامل معيا لم يَ وبيانات خرائط المالحة اإللكترونية، 
نتيجة ذات معنى لممنظمات، ولم يعد أماميا إال العمل عمى اقتناء أنظمة  حقق أيّ ا وال يُ تاحً ا مُ خيارً 

ن من سبر أغوارىا واستخراج مكنوناتيا من المعمومات المفيدة وأدوات تحميل ومعالجة البيانات لتتمكّ 
 .اجدً 

معيد رويترز بجامعة أكسفورد الصعوبات التي تعاني ت العديد من التقارير الصادرة عن أكدو  
في  ع وتضخم البيانات بشكل معقد، ولذلك فإن التعامل مع البيانات الضخمةمنيا المنظمات نتيجة تنوّ 

خزين مساحات ت إلىل معضمة حقيقية من حيث حجميا المتزايد، ومن حيث الحاجة مثّ المؤسسات يُ 
 م(.ٖٕٔٓ. )فريحات، ىائمة ربما تفوق مقدرة المنظمات المالكة ليذه البيانات

كذلك قمة العائد من ىذه البيانات وعدم استغالليا بالشكل المفيد، وليذا فقد أدركت الشركات 
دارة المعمومات وتقنياتيا، وشركات برمجيات الحاسب اآللي ونُ  إدارةالمتخصصة في  ظم األنطولوجيا وا 

منيا بأفضل  واإلفادةم في ىذه البيانات الضخمة معرفة أىمية التعامل بطرق أكثر قدرة عمى التحكّ ال
ستخرج منيا معرفة ذات عوائد اقتصادية واجتماعية معالجتيا وتحويميا إلى معمومات يَ  الطرق ليتمّ 

ستقطاب ا والمكتباتوعمى المنّظمات والجامعات والشركات ا، وتعميمية وتربوية وصحية وأمنية كبيرة جدً 
التوصل  وتوظيف الكفاءات القادرة عمى تحميل البيانات الضخمة إذ أن ذلك يساعدىا في القدرة عمى

بتطوير اتخاذ القرارات في مجاالت حيوية وىامة لممجتمعات خاصة ما يتعمق منيا لمنتائج بكفاءة، 
ن الجريمة ورفع مستوى األمن، حيث والحد م اإلنتاجالرعاية الصحية والتوظيف وزيادة البحث العممي، 

أضحى الطمب عمى توظيف المتخصصين في إدارة المعمومات والذين لدييم تجارب أو اىتمام بمعالجة 
 أوالبيانات الضخمة ىدفا إلدارات الموارد البشرية في كبريات الشركات التي تعاني من تضخم البيانات 
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فقد أنفقت  HP ، وOracle  ،IBM ،Microsoft تمك التي تخصصت في البرمجيات أمثال شركات
ىذه الشركات أمواال طائمة استثمرتيا في تطوير برمجيات إدارة البيانات والتحميالت المبنية عمى 

 (Davenport: 2014) .استغالل ىذه البيانات بدرجة تحقق قيمة مضافة وعوائد جيدة
ما مدى توظيف أعضاء ىيئة : "في التساؤل الرئيس البحثوبناًء عمى ما سبق تتبّمور مشكمة 

 .التدريس بجامعة الممك سعود لمبيانات الضخمة في البحث العممي؟"
 
 
 :انجحثسبؤالد ت

 في:  البحثتحدد تساؤالت 
  بيانات الضخمة في البحث العممي؟  لمما واقع توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود 
 قات توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجام  بيانات الضخمة في البحث العممي؟لمعة الممك سعود ما ُمعوِّ
  بيانات الضخمة في البحث لمما ُسبل تفعيل توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود

 العممي؟

 :انجحثأهذاف 
مدى توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك البحث بشكٍل رئيس إلى التعرف إلى يدف ي

 :األىداف التالية، وذلك من خالل تحقيق حث العمميسعود لمبيانات الضخمة في الب
بيانات الضخمة في البحث لمالوقوف عمى توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود  -

 العممي.

قات توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود  الكشف عن - بيانات الضخمة في لمُمعوِّ
 البحث العممي.

بيانات الضخمة في لمء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود ُسبل تفعيل توظيف أعضاتقديم  -
 .البحث العممي

 :انجحثأهميخ 
يشيد العالم مؤخرا إدراكا متزايدا بأىمية البيانات الضخمة ودورىا في تعزيز البحث العممي ألنو  -

 الجديد الذي يحدث ثورات وتغييرات داخل المجتمع، خاصة إذا ما استخدمت نتائجو بعناية ودقة. 

وبما  ،عطي نطاق غير مسبوق لفيم المجتمع وتحسين طريقة المعيشة، ومزاولة األعمالإنيا تُ  -
تزال  أن الدول العربية تبذل جيدىا في اقتناء، واستغالل الوسائل التكنولوجية، لكن يبدو أنيا ال

معالجة ، واستغالليا في اإلمكاناتفي حدود النوايا الحسنة، وتفتقر إلى االستثمار الكافي ليذه 
 وتحميل البيانات الضخمة لالستفادة منيا بكفاية في سياساتيا التنموية. 

أعضاء ىيئة التدريس بكمية يتم يمن ىنا، تأتي ىذه الدراسة لتوضيح أنو قد آن األوان أن  -
بثورة البيانات لتكون ليا أداة فعالة لتحقيق التطور بالبحث العممي  التربية بجامعة األزىر

 تدامة. والتنمية المس
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العممي في تكمن أىمية الدراسة من أىمية الدور الذي تمعبو البيانات الضخمة في دعم البحث  -
في التربويين ، ومن المأمول أن تساعد ىذه الدراسة في فتح آفاق جديدة لمباحثين كميات التربية
 .في مختمف المجاالت التربوية البحث العممي شتي مجاالت

 حذود انجحث:
واقع توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود تمثّمت في دراسة وعية: و الحدود الموض -

توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة ، ودراسة معوقات بيانات الضخمة في البحث العمميلم
ُسبل تفعيل توظيف أعضاء ىيئة ، وتحديد بيانات الضخمة في البحث العمميلمالممك سعود 

 ي.بيانات الضخمة في البحث العممملالتدريس بجامعة الممك سعود 

 .بجامعة الممك سعودالدراسة عمى عينة من أعضاء ىيئة التدريس طبقت الحدود البشرية:  -

 الدراسة عمى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود.طبقت الحدود المكانية:  -

العام الدراسي األول من  العام الّدراسيّ  ميدانيًا خالل من الدراسةطبقت الحدود الّزمانية:  -
 ه.ٔٗٗٔ م/ٕٕٓٓ

  مصطهحبد انذراسخ:
 :انجيبنبد انضخمخ

 والتنّوع والسرعة جمحال بضخامة َتمتاز التي المعمومات من أرصدةُتعرف البيانات الضخمة بأنيا 

 ُمستخدمييا ُتمّكن بحيث العادية البيانات معالجة عن تختمف وفعالة لمعالجتيا مبتكرة َأشكااًل  َيتطّمب الذي

 .(Teets, and Goldner, 2013, p 430) اآللي وعممية التشغيل القرارات واتخاذ الرؤية تحسين من

البيانات المعقدة والمتداخمة بشدة التي تخّزن بطريقة إجرائيًا بأنيا " البيانات الضخمة تّم تعريف و 
دارتيا باستخدام أداة واحدة من أدوات التكنو غير منّظمة؛ مما يَ  لوجيا أو بالطرق صعب معالجتيا وا 

، التي ُيمكن أن تُثري البحث التربوي إذا ما تّم توظيفيا بطريقة صحيحة من التقميدية لمعالجة البيانات
 بل أعضاء ىيئة التدريس".قِ 

 اإلطبر اننظري وانذراسبد انسبثمخ

 تىظيف انجيبنبد انضخمخ يف انجحث انؼهمي:
 لعممي:أواًل: َمفيوم توظيف البيانات الضخمة في البحث ا

 في حديثًا اتجاًىا بوصفيا ظيرت التي الحديثة المصطمحات من الضخمة البيانات مصطمح ُيعدّ 

 الرقمية البيانات من جًدا ىائل كم بإنتاج نقوم جميًعا فإننا الحظ،مُ  ىو فكما لمبيانات، التدفق اليائل وصف

 نتعامل التي واألدوات األجيزة ختمفم ومن اإلنترنت عمى أنشطتنا من ننتجيا البيانات التي ىذه يوميًّا،

 ,Power,2016المتاحة  والبرامج التطبيقات مختمف في سحابيًّا، تّم تخزينيايَ  ما وعادةً  تسجيميا يتمّ  معيا

p 347)..) 
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 والمسموعة، ُمتعددة األشكال )المقروءة، البيانات من ضخم وُتعرف البيانات الضخمة بأنيا "َتنّوع

 غير تكنولوجية عبر وسائط معالجتيا ينبغي منيا ولالستفادة عة،تنوّ مُ  مصادر جياُتنت) إلخ... والبصرية

 (.ٕٔ٘م، ص ٜٕٔٓ)المزين،  "تقميدية
المصادر  وتنوع الكبيَر، بالحجم زتميّ يَ  الذي البيانات من اليائل الكم ذلك الضخمة بالبيانات ُيقصدو 
 التي والقيمة كبيرة، بسرعة وتكاثرىا اجيا،إنت وسرعة أيضا، نفسيا البيانات وتنوع منيا، تتدفق التي

 .(Jacobs, 2009, p 37)الضخمة  البيانات لتدفق الرئيس المصدر اإلنترنت ُتمّثميا، ويعتبر
 في عالية ُتحقق مستويات التي المعقدة البيانات من ىائمة كمية عن عبارة الضخمة وتعتبر البيانات

 البرمجيات حجميا قدرة ويفوق كبير، وتنوعيا فائقة اوسرعتي الكم، ضخمة بيانية ومصادر التوزيع،

 أشكااًل  وقتيا، وتَأخذ في ُتتاح ما وكثيرًا وتوزيعيا، ومعالجتيا، تخزينيا، عمى التقميدية اآللية والحاسبات

القرارات )الغبيري وحسن،  اتخاذ عممية في أفضل نحو عمى واستخدمت أعمق، بشكلٍ  ُفِيمت إذا متنّوعة
 .(ٖ٘م، ص ٜٕٔٓ

عمى أنيا تصف تخزين وتحميل مجموعات البيانات الكبيرة أو  (Ward, Barker, 2013)وُيعّرفيا 
بأنيا البيانات التي ال يمكن  (Bieraugel, 2016)المعقدة باستخدام سمسمة من التقنيات، وُيعّرفيا 

( بأنيا ٘ٛم، ص ٕٚٔٓتخزينيا أو تحميميا من ِقبل األجيزة والبرمجيات التقميدية، وُيعّرفيا األكمبي )
 تمك البيانات الضخمة في الحجم التي تخّزن بطريقة غير منّظمة ال تجعل االستفادة منيا أمرًا ميسورًا.

( إلى أن البيانات الضخمة ُتعّبر عن مجموعة ضخمة من ٕم، ص ُٕٛٔٓويشير إسماعيل )
ى الفيسبوك والرسائل النصية البيانات المعقدة والمتداخمة بشدة "كالتغريدات عمى تويتر والدردشة عم

واإلعجابات بمنتج أو منشور معين ومشاركة الحالة أو فيديو مع األصدقاء وحجم تداول األسيم 
دارتيا باستخدام أداة واحدة من  ومؤشرات وأخبار الطقس وغيرىا الكثير جًدا"؛ مما يصعب معالجتيا وا 

يانات، وىي تنمو بوتيرة متسارعة لمغاية، وىي أدوات قواعد البيانات أو بالطرق التقميدية لمعالجة الب
في طريقيا لمزيد من النمو حيث ُتضاف أدوات أكثر ألدوات البيانات كاليواتف الذكية وُمستشعرات 
الفضاء ومحددات المواقع الجغرافية، وقارئات التأمين االجتماعي، وقارئات بيانات السير والمرور، 

 والموظفين والعمال في العالم كمو.ومدخالت معمومات التالميذ والطالب 
أنيا أي نوع من مصادر البيانات التي لدييا ثالث خصائص  عمىوتعرف البيانات الضخمة 

األقل وىي: أحجام كبيرة لمغاية من البيانات، وسرعة عالية لمبيانات، وتنوع واسع من  عمىمشتركة 
 البيانات.  

 أسجبة ظهىر انجيبنبد انضخمخ: 
يانات الضخمة قضية محورية تدخل في إطار اىتمام جميع العموم عمى حٍد ولقد أصبحت الب

سواء، اجتماعية كانت أو تطبيقية، ولم تعد قضية حصرية مقصورة عمى اىتمام العموم الطبيعية، فضاًل 
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عن وجود قدر من الموضوعية والدقة حوليا، إلى جانب االعتقاد بأن البيانات الضخمة ُتقّدم شكاًل 
 (Boyd, & Crawford, 2012, p 662) لذكاء والمعرفةأعمى من ا
من أبرز العوامل التي ساعدت في االنفجار في البيانات وزيادة حجميا وشدة تنوعيا و  

(SamueL, W, 2015): 

ظيور تقنيات إنترنت بصورة تتيح لجميع األجيزة التواصل مع بعضيا والترابط بتقنيات اإلنترنت  -
نتاج بيانات جديدة، فيكو ن الباب والشباك والحوائط والثالجة وكل ما في البيت متصاًل وا 

 باإلنترنت ومتفاعاًل معو.

ظيور مجاالت بحثية تنتج بيانات ضخمة جًدا ال بد من تحميميا مثل عمم الجينوم والمحاكاة  -
 الفيزيائية المعقدة، والبحوث البيولوجية والبيئية وعمم األرصاد.

ترسل كًما ضخًما من البيانات عمى مدار الساعة ومن مختمف ظيور الشبكات االجتماعية التي  -
 الييئات والجيات.

ل مراحم
ّ
 انضخمخ: نهجيبنبد انتحى
 (:ٜٕ٘م، ص ٜٕٔٓىي )المزين،  خطوات ثالث عبر الضخمة البيانات مرحمة إلى تّم التحّول

 .الرقمية األوعية إلى الورقية الثقافة من االنتقال :األولى الخطوة  -

 .اإلنترنت شبكة إلى المحمية والشبكات اآللية الحاسبات من االنتقال :ثانيةال الخطوة -

 .الضخمة البيانات إلى الكالسيكية اإلنترنت شبكة من االنتقال :الثالثة الخطوة -
 أهميخ انجيبنبد انضخمخ يف انجحث انؼهمي انرتثىي:

ص م، ٕٛٔٓآلتية )األكمبي، َتتمّثل أبرز نقاط األىمية المستقبمية لمبيانات الضخمة في النقاط ا
ٜ:) 

 وحدات لكافة الضخمة البيانات تحميل عن الناتجة المعمومات عمى بناء األفضل القرارات اتخاذ -

 .الجامعة

 بناء الجامعة، ووظائف أعمال كافة في المحتممة الضعف ونقاط المستغمة غير الفرص اكتشاف -

 .البيانات نتائج تحميل عمى

 في محتممة مشكالت من الضخمة البيانات تحميل عنو يكشف لما حمول إيجاد من المعنيين َتمّكن -

  اإلدارية. أو األكاديمية المجاالت في الجامعة وحدات تعامالت أو بعض عمميات

 نتائج عمى بناء والبحثية العممي التمّيز مستويات من المزيد عمى الجامعة منافسة فرصة زيادة -

 .لمجامعة المعرفية األصول نم ُتعتبر التي الضخمة تحميل البيانات

 .معيا والمتعاممين الجامعة لمنسوبي أفضل خدمات تقديم من الجامعة وحدات َتمّكن -

 .الجامعة وحدات كافة في العمميات وتحسين الخمل مكامن تعرف -

 .وصحيحة واضحة قرارات صناعة فرصة زيادة -

 .الجامعة في المخططين لدى التنبؤ عمى القدرة زيادة -



 هشام عبد العزيز يوسف أبو عاصيد/  مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود للبيانات الضخمة في البحث العلمي 

 جبمؼخ ثىرسؼيذ –جمهخ كهيخ انرتثيخ                         84(                                       2021– يىنيى) –(  35انؼذد )

ل البيانات الضخمة إمكانات إليجاد إجابات لمكثير من المشكالت المعقدة التي تواجو ُيوّفر تحمي
اإلنسانية، التي تحتاج أوقاتًا أطول لدراستيا، مثل: َتغّير المناخ والصراعات والتنّوع البيولوجي واليزات 

 . (Mutula, 2016, p 94)األرضية واليجرات 
في إنجاز البحث العممي في ضخمة تشكل أىمية كبيرة وفي مجال البحث العممي فإن البيانات ال

 ىعة لمموضوع والوصول إلبيانات كبيرة ومتنوّ  ىإمكانية الحصول عمالمجاالت التربوية، حيث يتيح 
ميما كانت قيمة ىذه البيانات فيي في النياية قابمة لمتحميل  لمختمف القضايا التربويةنتائج أفضل 

 التربوي. مبحث واتخاذ القراروالنقد واستخراج نتائج ميمة ل

المعمومات  ىوقد برز ظيور البيانات الكبيرة نموذجًا جديدًا لمبحث؛ الباحث قد يحتاج فقط إل 
ن دراستيا، وبالتالي أصبح تعيّ الوصول مباشرة لمعينات التي يَ  ىالمطموبة والمعرفة، ولم يعد بحاجة إل
البيانات واآلراء والعينات واستخدام بيانات  مجموعة كبيرة من ىمن السيل عمي الباحث الوصول إل

عة تنوّ م لو تجارب مُ قدّ بتكمفة أقل وأخري مجانًا من برامج مفتوحة المصدر والموقع االجتماعية، والتي تُ 
ومختمفة وبالتالي نتائج لعينات أكبر من األفراد، وىذا ما يحقق لمبحث مصداقية أكبر )الجعيد، 

 .(مٕٚٔٓ

أن البيانات الضخمة يمكن تحميميا من قبل  (SAS Institute, 2017)وُيؤكد معيد ساس  
المنظمات لتحديد الفرص الجديدة، وىذا بدروه يؤدي عمى توفير حمول أكثر ذكاًء وال سيما في قطاع 
األعمال، مثل: تخفيض التكاليف، واستثمار الوقت، وتطوير المنتجات الجديدة، واتخاذ القرارات الذكية، 

 ألرباح، كما ُيمكن استخداميا بكفاءة في مساعدة الشركات، لتحديد األسباب الجذرية لمفشل.واالرتفاع با
ويتضح مما سبق أن االعتماد عمى القيمة المضافة في البحث التربوي يعطي الدراسات التربوية 

الطالب والمعممين واتجاىاتيم، وتحدد أنماط  فيم نمط وسموكيات ورغباتقيمة مضافة، تسيم في 
أداة قوية تتيح إمكانات رؤي ما تعتبر كسموك والتعامل داخل الميدان التعميمي والتربوي في المجتمع، ال

المشكالت التربوية، وليا القدرة في تقديم الكثير من الحمول  جديدة في مجموعة متنوعة من المجاالت
 النظام التعميمي.تواجو  بويةوالتحديات التر 
 حث انؼهمي:خ يف انجانضخم انجيبنبد خصبئ 

إلى أنو بالرغم من أن مصطمح البيانات الضخمة قد تم استخدامو في  (Hoy, 2014, p 4)ُيشير 
م لمتعبير عن تحديات نمو البيانات في المستقبل القريب، فإنو يحدد بثالث ٕٔٓٓاألدبيات منذ عام 

 سمات مميزة ومقبولة عمى نطاق واسع، وىي: الحجم والسرعة والتنّوع.
م، ص ص ٕٛٔٓأبرز خصائص البيانات الضخمة في الخصائص التالية )السالمي،  َتتمّثلو 

 (:ٓٙٙم، ص ٜٕٔٓ( )الدوادي، ٖٗ-ٖٖم، ص ص ٕٛٔٓ( )عبد اهلل والينائي، ٖ-ٕ
وأجيزة  معالجات إلى تحتاج وبالتالي جًدا، كبير الضخمة البيانات فحجم :volume الحجم كبيرة -

 .بياناتال ىذه مع التعامل عمى وقادرة كبيرة
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وُيقصد بو تنوع البيانات المستخرجة التي تساعد المستخدمين سواء  :variety األنواع متعددة -
كانوا باحثين أو محممين عمى اختيار البيانات المناسبة لمجال بحثيم وتتضمن بيانات مييكمة 

مختمفة، و  متعددة وصيغ أشكال في تأتي الضخمة البيانات بأن وذلك وقواعد بيانات غير مييكمة،
: الصور، ومقاطع التسجيالت، والصوت، والفيديو، والرسائل القصيرة، وسجالت المكالمات، مثل

 وَتتطّمب وقتًا وجيدًا لتييئتيا في شكل مناسب لمتجييز والتحميل.

ُيقصد بيا درجة موثوقية مصدر البيانات ومدى دقتيا  :veracity والمصداقية الجودة متعددة -
 منيا االستفادة إلينا يمكن الواردة والبيانات المعمومات كل ليس إنو يث، بحوصحتيا وحداثتيا

تالف يتم فإنو وبالتالي القرار، وصناعة المؤسسة خدمة في وتوظيفيا  .البيانات بعض التخمص وا 

(data cleaning)  

وُيقصد بيا سرعة إنتاج واستخراج البيانات لتغطية الطمب عمييا حيث  :velocity النمو سريعة -
 تتضخم إنيا بحيث تعتبر السرعة عنصرًا حاسًما في اتخاذ القرارات بناًء عمى ىذه البيانات،

 فينبغي والمستفيدين، والعمالء األفراد ِقبل الموضوعات من مع النشط التفاعل نتيجة كبير بشكل

 .البيانات الستخدام سريعة ليا االستجابة تكون أن

الضخمة قيمة لألعمال التي ُتضيف لممنّظمة ميزات  ُتعطي البيانات :value كبيرة قيمة ذات -
مقنعة؛ نظرًا لقدرتيا عمى المساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة التي كانت من الصعب 

 يمتمكون الخبرات متخصصين إلى نحتاج الضخمة البيانات من ولالستفادة اتخاذىا في السابق؛

 االلة تعتبر ىذه وفي المناسب، التحميل مياوتحمي البيانات ىذه مع لمتعامل الكافية والميارات

 .قيمة ذات المعمومات

عدة  تعني أن يمكن البيانات نفس أو المعمومات نفس أن بمعنى variability : ُمتغّيرة قيمة ذات -
 .مناسًبا تحمياًل  وتحميميا القيقة قيمتيا تحديد يمكن فيو وردت الذي السياق إلى واستناًدا أشياء،

ظيارىا بأشكال تحميميا يجب الضخمة البيانات استخدام عند :(visualization) المظاىر متعددة -  وا 

 واألرقام واألشكال اإلحصاءات :مثل متعددة أشكااًل  وتأخذ استخداميا، طبيعة مع تتناسب مختمفة

 .وغيرىا اليندسية

 أنىاع انجيبنبد انضخمخ انتي ميكن استخذامهب يف انجحث انؼهمي:
 (:٘م، ص ٕٛٔٓيانات الضخمة كما َيمي )سميمان وناصر، ىناك عدة أنواع لمب

فييا  البحث يمكن حيث البيانات، قواعد ف والمخزنة والمرتبة المصنفة البيانات :مةنظّ مُ  بيانات -
 MySQL .أو: Oracl مثال منيا، المعمومات واستخراج

 وتغريدات شبكات روني،اإللكت البريد ورسائل الدردشة، رسائل الفيديو، مقاطع :مةنظّ مُ  غير بيانات -

 Word . و PDF وممفات االجتماعي، التواصل

التنظيمية  البنية إلى تفتقر لكنيا المنظمة، لمبيانات وأقرب النوعين، بين خميط: مةنظّ مُ  شبو بيانات -
 .البيانات وقواعد كالجداول
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 إلى تعدد مصادر البيانات الضخمة، حيث تشمل:  (Shaw, 2014) وُيشير
 خدمات الويب. -

 وسائل التواصل االجتماعي. -

 خدمات البيانات المفتوحة "البيانات الحكومية". -

 مقتنيات المكتبات والمستودعات والمحفوظات الرقمية. -

 بيانات اليواتف الذكية. -

 بيانات التمفزيون والحاسبات وأجيزة االستشعار المجيزة ونظم المراقبة. -

 بيانات األقمار الصناعية .... وغير ذلك. -

 الكبير، وتداوليا إنتاجيا بمستويات ومتنّوعة مختمفة وأشكال مصادر من الضخمة لبياناتا فتأتي

 الضخمة البيانات ىذه تحميل يجعل مما بآخر، أو بشكلٍ  تختمف البيانات ىذه درجة مصداقية أن غير

 التعميمات التعميمية؛ وتحميل البيانات الستخراج الرئيسة؛ الطرق كيفية استخدام في التحّكم إلى َيحتاج

 البيانات استخراج في الباحثين ِقبل من َتطويرىا ُيجري واألساليب التي البيانات، ىذه في الموجودة

 (.ٖٕم، ص ٕٛٔٓوالتعّمم )رشوان،  التعّمم، تحميل خالل من وتفّحصيا التعميمية
 بسرعة ميةالتشغي بيئتيا من إضافية بيانات عمى الراىن الوقت في والمؤسسات المنّظمات وَتستحوذ

  :(ٙم، ص ٕٛٔٓمن )الطيب وسميمان،  كل في َتتمّثل البيانات متزايدة، ىذه
كمشاىدات  العميل مستوى عمى الويب سموك بيانات التقاط يمكن (Web Data): الويب بيانات -

 مثل مجاالت في األداء تعزز أن ويمكن .والشراء التعميقات، وقراءة البحث، وعمميات الصفحة،

 المستيدفة. واإلعالنات العمالء، وتجزئة النماذج، وزرع بل،مق أفضل عرض

إلخ، ... والوثائق فيسبوك ومنشورات واألخبار، اإللكتروني البريدText Data  النصية البيانات -
عمى  عادة فييا التركيز وينصب واسع، نطاق عمى البيانات معظم تطبيق أنواع أكبر من واحدة ىي

 .) ال أم احتيالية أنيا عمى تمقائًيا التأمين استخدام ثم ومن النص من الرئيسية الحقائق استخراج

المحمول  والياتف GPS تقنيات تجعل Time and Location Data والموقع الوقت بيانات -
الفردي،  المستوى وعمى لمبيانات، ُمتنامًيا َمصدرًا والموقع الوقت معمومات من فاي واي عن فضالً 
 الميم بنفس ومن وأماكنيم، العمالء تواجد أوقات معرفة قوة لتحقيق ييأت المنّظمات من فالعديد

 األفراد بفتح من العديد يقوم كما جماعي، مستوى عمى والموقع الوقت بيانات إلى النظر القدر

 تبدأ في لالىتمام المثيرة التطبيقات من والكثير عمًنا أكثر بيم الخاصة والموقع الوقت بيانات

شديد  بحذر ُتعامل أن وينبغي الضخمة، البيانات من والموقع الوقت اتفبيان لذا الظيور،
 .لخصوصيتيا

 بيانات جمع يتمّ   Smart Grid and Sensor Dataاالستشعار وبيانات الذكية الشبكة -

 ويتم جمعيا في الطاحونة، وتوربينات النفط، وأنابيب السيارات، من الحاضر الوقت في االستشعار
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فإنو  واآلالت، المحركات أداء عن قوية معمومات االستشعار بيانات ُتوّفر وكما ،لمغاية عالية وتيرة
 .اإلجراءات لتطوير وأسرع أكبر بسيولة المشاكل تشخيص يمكن

مثل:  االجتماعية، الشبكات مواقع ضمنSocial Network Data  االجتماعية الشبكة بيانات -
نستجرام، وتويتر، إن، ولينكد فيسبوك،  من عن شبكة لمكشف االرتباط بتحميل القيام كنالمم فمن وا 

 تجذب التي قد اإلعالنات حول أفكاًرا االجتماعية الشبكة تحميل يعطي أن يمكن .معين مستخدم

 ذكرىا العمالء التي لالىتمامات فقط ليس النظر خالل من ذلك ويتم المحددين، المستخدمين

 .الزمالء أو صدقائيمأ دائرة ضمن ميم ىو ما معرفة أيًضا ولكن شخصًيا،
 مهبراد إدارح انجيبنبد انضخمخ يف انجحث انؼهمي:

 م( ميارات إدارة البيانات الضخمة، كاآلتي:ٕٛٔٓحددت دراسة ثابت )
إجادة عمميات التنقيب عن البيانات: وتعني إجراء عممية البحث عن أنماط المعمومات التي  -

 ئج األكثر تحديًدا.تحتوييا قواعد البيانات بسيولة لمحصول عمى النتا

التعامل مع نظم المعمومات التكيفية: وىي الوسيط اإللكتروني الذي يستطيع من خاللو األفراد  -
االتصال ببعضيم البعض، وفتح مجاالت الحوار والنقاش من أجل الوصول في النياية إلى فيم 

 مشترك لممشكمة أو الموضوع محل النقاش.

يا التمّكن من استخدام المصادر الحوسبية كالبرمجيات إجادة الحوسبة السحابية: وُيقصد ب -
 والتطبيقات عن طريق اإلنترنت؛ بيدف الحصول عمى البيانات وتخزينيا وتشاركيا.

امتالك ميارة تحميل البيانات: وىي عبارة عن عممية تقييم البيانات وترتيبيا وتبويبيا باستخدام  -
 مكونات البيانات المقدمة. التفكير التحميمي والمنطقي لدراسة كل مكون من

القدرة عمى تجسيد المعمومات: وتعني بناء معطيات أو بيانات تمثل مفاىيم عامة حول اىتمامات  -
 الفرد يجري تخزينيا في الذاكرة، الستدعائيا عند أداء ميمة معينة.

ا القدرة عمى عرض البيانات بطريقة فعالة: تحويل البيانات إلى معرفة ظاىرية يمكن تخزيني -
واالستفادة منيا، وتحويميا إلى معمومات مطورة ومصنفة ومعالجتيا وتخزينيا تمييًدا لالستفادة 

 منيا.

القدرة عمى حفظ البيانات وتخزينيا والمقصود بيا العمميات التي تشمل االحتفاظ بيا واإلدامة  -
لبيانات والبحث والوصول واالسترجاع لمممفات والصور والروابط والفيديوىات وغيرىا من ا

 اإللكترونية.

القدرة عمى تفسير البيانات: وىي الميارة التي يتم من خالليا تنفيذ ما تم تعممو، وىي عممية  -
 وضع المعرفة في إطار تنفيذي في بيئة العمل.

ِإجادة آليات البحث العميق عن األنماط المختمفة لمبيانات: وتشتمل عمى اإلعدادات التي من  -
 عممية البحث العامة؛ لمحصول عمى أكبر قدر من النتائج. خالليا يمكن التحكم في
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وفي مجال البحث والتطوير يتّم توظيف البيانات الضخمة من خالل تحميل البيانات كالوصول إلى 
البيانات المفتوحة والحوسبة السحابية، وأدوات التنبؤ وغيرىا، وترتبط البيانات فيما بينيا لموصول إلى 

العالي وأفضل مستويات البحث واالبتكار، والتطوير االقتصادي، وحماية البيئة التفاعل بين التعميم 
وغيرىا، فال شك أن أىم المشكالت التي يقابميا التخطيط لمتعميم في الدول النامية ىي نقص البيانات 
ا واإلحصاءات الالزمة لذلك، التي ُتعّد من أىم البرامج التي ينبغي عمى الدول النامية االىتمام بي

 (.ٖٕٖٓم، ص ٜٕٔٓ)الممسي وأحمد، 
ىاجه تىظيف انجيبنبد انضخمخ يف انجحث انؼهمي:

ُ
 انتحذيبد انتي ت

 مقدرتيا عمى مدى في َيتمّثل كبيرًا تحديًّا ضخمة بيانات تمتمك التي التعميمية المؤسسات تواجو

دارتيا البيانات ىذه تخزين إن إذ عمييا؛ السيطرة  مشكمة أصبحت المثمى بالطريقة منيا واالنتفاع وا 

 منيا االستفادة أحسنت إذا مؤسسة أليّ  تنافسية ميزة ُتقّدم المقابل في الضخمة البيانات كما أن حقيقية،

 (.ٚم، ص ٕٛٔٓوتحميميا )األكمبي، 
 مع التعامل عمى تعمل وىي المنّظمات، منيا تعاني التي والصعوبات التحديات من العديد وىناك

 بصفة المتزايد الضخمة البيانات يأتي: حجم فيما التحديات ىذه أبرز إجمال كنوُيم البيانات الضخمة،

-الضخمة البيانات داخل العشوائي واالسترجاع البحث .البيانات كمية في والمتسارع النمو اليائل .مستمرة
 التي الخبيرة اآللية األنظمة َتوّفر .الضخمة البيانات تحميل في المتخصصين َتوفر الموظفين-البيانات َتنّوع

م، ص ٕٛٔٓوالتطوير )األكمبي،  في االستخدام ومرونة جيدة وتتمتع بقدرات المنّظمة، احتياج ُتناسب
ٛ.) 

م( إلى أن عدم القدرة عمى إدارة البيانات الضخمة بشكل جيد ٜٕٔٓوتوصمت دراسة المزين )
 يؤدي إلى عدم القدرة عمى تحقيق التكامل المعرفي في البحث التربوي.

تضح مما سبق أن أبرز التحديات المتعمقة بتوظيف البيانات الضخمة في البحث العممي َتتمّثل وي
في حجم البيانات الضخمة المتزايد بصفة مستمرة، والنمو المتسارع في البيانات وتنوعيا، والتقص في 

 الكوادر الفنية المتخصصة في تحميل البيانات الضخمة ومعالجتيا.
البحثية عن طريق معالجة ىذه البيانات بعناية طوال دورة حياة البحث بأكممو  ويتم إدارة البيانات

بيدف حمايتيا من المشاكل المتعمقة بضياع البيانات وتمفيا وفقدانيا من خالل التخزين واألرشفة 
عادة االستخدام، باإلضافة إلى ذلك  والتوثيق، وتمكين تبادليا مع اآلخرين، وجعميا قابمة لمتحميل وا 

ب عمى المؤسسات أن تختار النموذج األنسب إلدارة البيانات، وأن تضع في عين االعتبار أن تتم يج
 ؛ لتحقق الفائدة المرجوة منيا )عبداواستراتيجياتيالعممية بطريقة منظمة وفعالة ومتماشية مع خططيا 

                         .(مٕٛٔٓاليادي، 
إلى وجود بعض الحمول التي يمكن تبنييا   Whitworth (2013) وَتوّصمت دراسة ويتوورث 

والعمل بيا، وتشمل إدخال أنظمة التخزين السحابية اليجينة لممساعدة في تخزين ومعالجة البيانات، 
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وضرورة العمل عمى توفير مساحات كبيرة لتخزين البيانات الضخمة في المستودعات السحابية وفق 
حافظة عمى خصوصية بياناتيا لتكون بذلك مصدر ثراء وقوة إجراءات أمنية خاصة تضمن لممنظمة الم

 لممنظمة فتضيف قيمة بسبب تنظيم وتحميل ىذه البيانات الضخمة.
ا من أجل تسييل عممية تطوير التقنيات واألساليب في إدارة البيانات الضخمة، ومن الميم جدً 

خمق ثقافة تعاونية من أجل توعية المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة والباحثين، و  ن يتمّ أو 
الوصول بقواعد بيانات ذات قيمة وجودة، وبالتالي فإن إجراء تغيرات تنظيمية من أجل فيم البيانات 

 .(مٕٛٔٓميا )ثابت، قدّ الضخمة واالستفادة من المعرفة التي تُ 
ويرى الباحث أنو يمكن التغمب عمى الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في توظيف 

بيانات الضخمة في البحث العممي عن طريق توظيف أعضاء ىيئة التدريس لعممية التخطيط قبل ال
البدء في البحث العممي، وتحديد البيانات المطموبة بدقة، واالستعانة بقواعد البيانات في الحصول عمى 

تبادل المعمومات المراجع العممية الالزمة، واالىتمام بعممية حفظ البيانات وتنظيميا بصفة مستمرة مع 
بين أعضاء ىيئة التدريس واالستعانة بالمتخصصين من المؤىمين في معالجة البيانات الضخمة، 

 والحرص عمى حضور الدورات التدريبية التي تتناول معالجة البيانات الضخمة.

 انذراسبد انسبثمخ:
الدراسة الحالية، فيما يمي يستعرض الباحث عدًدا من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 

 وذلك كما يمي:
إشكالية تعامالت الحاسب اآللي مع البيانات  تقصي Whitworth (2013) دراسة ويتوورثىدفت 

تشكل تحديات لنظم ” البيانات الضخمة“الدراسة أن  الضخمة في القطاعات التعميمية، حيث بينت
الحاسب اآللي التقميدية المستخدمة في التعميم خصوصا عمميات استخراج وتحميل المعمومات اليامة، 
وىدفت الدراسة إلى المساعدة في محاولة الوصول إلى حمول جديدة ومبتكرة لمعالجة البيانات من أجل 

يا البيانات الضخمة مثل كمية البيانات الخاصة بنمو األجيال ومراحميم التغمب عمى العقبات التي تفرض
مت الدراسة إلى وجود بعض الحمول التي يمكن تبنييا والعمل بيا، وتشمل إدخال أنظمة وصّ الدراسية، وتَ 

التخزين السحابية اليجينة لممساعدة في تخزين ومعالجة البيانات، إال أن ىذا النوع من الحمول ال تقبل 
بو جميع المنظمات وخاصة التي تمتمك بيانات حساسة فيي قمقة من إمكانية حدوث مشاكل ذات 
عالقة بأمن البيانات خاصة أن ىذه البيانات ستنتقل من منطقة التخزين الداخمية في المنظمة إلى 
منطقة تخزين سحابية يشترك فييا العديد من األفراد والجيات فيي منطقة تخزين عامة، وتوصمت 

ي خيارين لمواجية ىذه المشكمة، األول: تصنيف بنّ الدراسة التي تعد من الدراسات االستشرافية إلى تَ 
البيانات بحسب موضوعاتيا أو درجة أىميتيا كآلية لمعالجة مكامن القمق من المشاكل األمنية لمبيانات 

قل أىمية والغير حساسة القادمة من مصادر خارجية، وبيذه الطريقة يمكن السماح بتخزين البيانات األ
في أماكن التخزين السحابية التي تعتبر خارجية وىي طريقة محدودة المنفعة إذ أنيا تقدم حل لجزء من 

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2018.15?crawler=true#CIT0022
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البيانات وليس ليا جميعا، والخيار الثاني وىو األقدر عمى حل مشكمة البيانات الضخمة لممنظمة بشكل 
تم تشفيره وتخزن بو بيانات المنظمة بعدما شامل يتمثل في تخصيص مستودع بيانات سحابي رئيسي ي

تتم معالجتيا وتخفيف المخاطر التي يمكن أن تنتج عن تخزينيا بصيغتيا األولية إذ أن مستودعات 
تحميل البيانات الضخمة عبر الطوبولوجيا المنطقية لمشبكة  إمكانيةالبيانات السحابية العامة توفر 

لى منطقة التخزين السحابية بطريقة آمنة ألحجام ضخمة وميمتيا تخطيط تدفق البيانات ونقميا م ن وا 
 .من البيانات
في موضوع التحديات والتقنيات المستخدمة في  Chen & Zhang (2014)  شن وزانغ  دراسة

البيانات الضخمة، حيث أكدت الدراسة عمى أن مسألة البيانات الضخمة أو الكبيرة صارت قضية إدارة 
مؤرقة وأضحت محل اىتمام الكثير من الباحثين وصناع القرار في القطاعات الحكومية وفي الشركات 

ات ضخمة بشكل أكبر، وتشير الدراسة إلى التسارع الكبير جدا في نمو المعمومات إلى درجة تشكيل بيان
جدا، وأن البيانات الضخمة سببت متاعب كبيرة لمبشر لصعوبة االستفادة منيا وعدم القدرة عمى التحكم 
فييا بوضعيا الذي ىي عميو، واستنتجت الدراسة أن البيانات الضخمة تحوي عمى الكثير من الكنوز 

النتائج منيا فالبيانات والمنافع الغير مستغمة والتي لم يتم الكشف عنيا عبر تحميميا واستخالص 
الضخمة تختزن الكثير من المنافع والمعارف القيمة المحتممة والمفيدة، وىدفت الدراسة لمتعريف 
بالبيانات الضخمة، وأىم التطبيقات المستخدمة في تخزينيا بما يساىم في التعريف بتمك التطبيقات 

راسة أىم الفرص والتحديات عندما تتم لنشر ثقافة العمل عمى تحميل البيانات الضخمة، كم بينت الد
معالجة البيانات الضخمة وآليات وطرق التعامل مع مشاكل البيانات والمنيجيات األساسية لمتعامل مع 
طوفان البيانات، مثل الحوسبة الحبيبية، والحوسبة السحابية، والحوسبة المستوحاة من الحيوية 

 التفاعمية،
فإنيا تأتي لمعمل  Lau Turner and Karacapilidis (2014) وكاراكابيميديز ،وترنردراسة ال 

الصناعي في عمميات تحميل  أوعمى تعزيز الفيم لمجاالت التكامل بين الذكاء البشري والذكاء اآللي 
الضخمة، في محاولة الستكشاف نماذج تفاعمية حساسة لتحميل البيانات الضخمة، من خال  البيانات

تطوير بنية أنطولوجية مفاىيمية عامة كوسيمة لرسم خارطة مفاىيمية لتحميل البيانات وتحديد دور كل 
تان من الذكاء الصناعي والذكاء البشري في ىذه العالقة التكاممية. وأجريت دراستان حالة متناقض

لالستخدام في العالم الحقيقي الختبار قابمية تطبيق الييكل المقترح لتطوير منصة داعمة لتحميل 
مكانات النماذج  البيانات الضخمة. وقد أدى التأمل في ىذه النتيجة إلى زيادة الفيم لمدى تعقيد وا 

 .الفردية والتعاونية في مجال تحميل البيانات الضخمة لتحميالت البيانات
تطرقت ىذه الدراسة إلى التأثيرات التي أحدثتيا  Wittmann, Reinhalter (2014) ةدراس

البيانات الضخمة عمى المكتبات، وكيف يتم إعداد المكتبيين لمتعامل مع المزيد من البيانات في موارد 
وما ىى المعمومات، كما تناولت الباحثتان كيفية تكيف المكتبيين مع الواقع الجديد لمبيانات الضخمة، 

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2018.15?crawler=true#CIT0011
https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2018.15?crawler=true#CIT0017
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جوانب تأثير البيانات الضخمة عمى المكتبات، وكيف بإمكانو مواجية التحديات الجديدة التي تطرحيا 
 .البيانات الضخمة عمى مينتيم

وقد تطرقتا فييا إلى الوظائف الجديدة  Teague Legeros (2014) تيجو وليجورس  دراسة
ات والمؤسسات نحو استخدام البيانات لألخصائي في ظل التوجو الكبير والواسع لمعديد من الشرك

الضخمة في أعماليا وأنشطتيا، كما تناول المقال سبل استفادة المكتبات من البيانات الضخمة في 
تطوير خدماتيا أن ذلك يعتمد أساًسا عمى امتالكيا لكوادر بشرية متمكنة تمتمك ميارات جيدة في 

ثتان فكرة جيدة مفادىا أن توجو أخصائي التعامل مع ىذه البيانات الضخمة، كما طرحت الباح
المعمومات نحو استخدام البيانات الضخمة والتعامل معيا نتج عنو ظيور تسمية ووصف جديدان ليذا 

 .عالم البيانات“األخير أال وىو 
تناولت موضوع البيانات الضخمة من جية التعريف بأفضل   Stryk (2015) دراسة سترايك

ممارسات المسؤولين عن معالجة البيانات الضخمة التي تم االطالع عمييا وآليات تحميميا واستخراج 
ج المنافع منيا، وىي من الدراسات التنبؤية االستشرافية حيث اعتمدت عمى منيج دلفاي وىو مني

تفاعمي يعتمد عمى التواصل مع مجموعة من الخبراء أو لجنة من الخبراء من أجل استطالع آراءىم 
حول موضوع معين في عدة جوالت بواسطة أداة االستبانة في الغالب، وىو ما تم بالفعل في ىذه 

ظيميا ليتم الدراسة التي استخدمت ىذا المنيج لمتعرف عمى كيفية قيام المنظمات بإعداد البيانات وتن
استخداميا بشكل مفيد في إدارة المنظمة من خالل مساعدة المنظمات عمى استخراج معمومات أكثر 
فعالية من البيانات الضخمة والحصول عمى قيمة مضافة ليا، وبينت الدراسة أن البيانات الضخمة 

قنية معالجة تمثل مشكمة لمعديد من المنظمات في العديد من المجاالت والتخصصات وذلك ألن ت
البيانات الحالية ال تساعد عمى جعل البيانات الضخمة بيانات فعالة ومفيدة، وبينت الدراسة أن السبب 
الرئيسي الذي أدى بالمنظمات لمقيام بمعالجة البيانات الضخمة وتحميميا واالستثمار في ذلك كان ألجل 

ه البيانات، كما توصمت الدراسة إلى أن تقميل المخاطر التنظيمية والتقنية وتحقيق أرباح أعمى من ىذ
تنظيم البيانات وتحميميا يساعد في تقديم معمومات مفيدة تساند المسؤولين في اتخاذ القرار وضمان 
مستقبل قوي لممنظمة، وفي ما يتعمق مدى اإلفادة من قدرات الحاسب اآللي في التعامل مع البيانات 

 . الضخمة
التي تناولت موضوع البيانات الضخمة وضرورة التعامل  Bieraugel (2016) دراسة بيروقل

معيا واالستعداد المستمر لمقابمة تضخميا المتسارع، حيث أشارت الدراسة إلى أن البيانات ترد إلى 
كافة المنظمات في العالم بشكل أسرع مما كانت تتوقع، وخاصة مع اتساع األعمال التجارية، والتطور 

وسع في التعميم العام والعالي، وىذا كمو يولد بيانات تزداد تضخما ما جعميا التقني والتكنولوجي، والت
مثار نقاشات وتكينات لدى المسؤولين والخبراء بسبب الخوف من عدم القدرة عمى استيعابيا أو 
السيطرة عمييا، وأكدت الدراسة عمى أنو من الميم أن نفيم أن البيانات الضخمة يمكن أن تكون مصدر 

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2018.15?crawler=true#CIT0020
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ري لممعمومات الموجودة في المكتبات عندما يتم التعامل مع ىذه البيانات من خالل تحميميا ممتاز وث
واستخدام األدوات الخاصة بذلك والتي ستؤثر عمى المكتبات بشكل مباشر من خالل معالجة ما لدييا 

، وبشكل من بيانات ضخمة عن المقتنيات والمستفيدين والخدمات التي تقدميا وعمميات اإلعارة والنسخ
غير مباشر من خالل التعاون مع أعضاء ىيئة التدريس من خالل تحميل البيانات الواردة في نتائج 
 .أبحاثيم والتوصيات التي يتوصمون ليا وتحويميا إلى معمومات مفيدة وقيمة مضافة لمقتنيات المكتبات

ات في ظل وسمط فييا الضوء عمى األدوار الجديدة لممكتب Shearer(2016) شرير دراسة
التحول إلى التعامل واالستخدام الكبير لألفراد والمؤسسات لمبيانات الضخمة من جية ومن جية ثانية 
تعّرض الباحث إلى الميارات والكفاءات التي يتوجب عمى مينيي المكتبات والمعمومات امتالكيا لمتمكن 

 .لمنجرة عنيامن التكيف والعمل في ظل البيانات الضخمة وتبعياتيا من المفرزات ا
حول تأثير البيانات الضخمة عمى اتخاذ القرار حيث   Janssen (2017) جانسن وآخرون دراسة

ظمات بأىمية االستفادة من البيانات أظير ىذا البحث الذي ىو عبارة عن دراسة حالة أن قناعة المن
الضخمة ىي عممية تطورية يؤدي فييا التفيم التدريجي إلمكانات البيانات الضخمة والقيمة المضافة 

  .ليا، وروتينية عمميات جمع وتخزين وتحميل البيانات الضخمة دورا حاسما في اإلفادة منيا
عمى البحث العممي في عصر البيانات  ( التي ىدفت إلى التعرفٕٛٔٓدراسة أسماء السالمية )

الضخمة، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتوصمت الدراسة لبعض النتائج، وىي: أنو 
في عصر البيانات الضخمة والمستجدات التي أوجدتيا يجب وضع الخطط وامتالك الوسائل التي تمكن 

يجاد   آليات جديدة ومبتكرة إلدارة البيانات البحثية. من التعامل مع التحديات بكل سيولة ومرونة، وا 
( تيدف لمتعرف عمى البيانات الضخمة في قطاع المكتبات: نقاط القوة ٕٛٔٓدراسة بوعناقة )

والضعف والفرص والتيديدات، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وتوصمت الدراسة إلي: توفر 
وير قيمتيا التنافسية ورفع كفاءة خدماتيا، كما تشكل البيانات الضخمة فرص واسعة لممكتبات لتط

تحديات وبيئة مخيفة في ما يتعمق بقضايا األمن والخصوصية، لذلك تيدف المكتبات إلي إيجاد آليات 
استغالل فوائدىا ، وفي نفس الوقت التعامل بحذر مع التحديات التي تفرضيا ، خاصة أن البيانات 

بات ال زالت في مبدئيا من الناحية الفكرية والتشغيمية وحتي من حيث الضخمة المطبقة في قطاع المكت
ضوابطيا األخالقية، وكذلك معرفة نقاط القوة والضعف ، والفرص والتيديدات في اعتماد المكتبات 

 البيانات الضخمة لمرفع من قيمتيا التنافسية وكفاءة خدماتيا والتقرب أكثر من المستفيدين.  
( وتيدف إلى التعرف عمى العالقة الموجودة بين البيانات الضخمة ٕٛٔٓدراسة لطابي )

وصناعة المعمومات، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتوصمت الدراسة إلي: وجود عالقة 
ارتباط دالة بين البيانات الضخمة وكيفية صناعة القرار وتأثر صناعة القرار بالبيانات الضخمة من 

 خصائص، والمكونات، وكيفية الحفظ ومعالجة البيانات الضخمة. حيث المفيوم وال

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2018.15?crawler=true#CIT0016
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( والتي تيدف إلى التعرف إلى البيانات الضخمة في المكتبات: تساؤالت ٜٕٔٓدراسة الشوابكة )
حول المفيوم والخصائص والتحديات ومجاالت اإلفادة والصعوبات، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 

إلي: أن بيانات المكتبات تنطبق عمييا خصائص البيانات الضخمة التحميمي، وتوصمت الدراسة 
األساسية وىي السرعة والحجم والتنوع، وأن مجاالت اإلفادة من تحميل البيانات الضخمة في المكتبات 
متعددة والسيما في مجال تنمية المجموعات وتعرف احتياجات المستفيدين، كما أظيرت وجود العديد 

واجو المكتبات في تحميل الضخمة واإلفادة منيا وعمي رأسيا االفتقار إلي عمماء من الصعوبات التي ت
 البيانات في المكتبات. 

 نحو االتجاه عمى الضخمة البيانات ُمتغّير تأثير فيم إلى م(ٜٕٔٓدراسة الغبيري وحسن ) ىدفت

 خالل من الوسيطة اتالمتغّير  إلى التعّرف وكذلك ، ٖٕٓٓالمممكة  لرؤية في التخطيط استخداميا تبني

 لرؤية المخططين من 93 من تكونت عينة عمى SMARTPLS v3 برنامج البنائي باستخدام النموذج

 المممكة لرؤية التخطيط تأثر ترصد أن المتغيرات ىذه تناول خالل من الدراسة وتحاول. ٖٕٓٓ المممكة

 جودة لمتغّير تأثير وجود :ةالتالي النتائج إلى الدراسة وتوصمت .الضخمة بخدمات البيانات ٖٕٓٓ

 لمتنمية التخطيط في الضخمة البيانات خدمات استخدام تبّني نحو عمى االتجاه الضخمة البيانات

 خدمات استخدام َتبّني نحو االتجاه عمى الوسيطة لممتغّيرات تأثير وجد ، كمآٖٕٓ لرؤية المستدامة

 المدركة التكاليف وُمتغّير إيجابًيا، تأثيراً  ولو الضخمة لمبيانات المدركة ُمتغّير الفوائد (الضخمة البيانات

 تأثير أي لو يكن فمم الضخمة لمبيانات االستيعابية القدرة متغير أما ،)تأثيرًا سمبًيا ولو الضخمة لمبيانات

 المممكة لرؤية المستدامة لمتنمية التخطيط في الضخمة البيانات استخدام خدمات تبّني نحو االتجاه عمى

ٕٖٓٓ.  
 األشياء إنترنت من االستفادة إمكانية مدى عمى التعرف إلى( ٕٕٓٓدراسة بدرية حسانين ) ىدفت

 التساؤالت بعض عن اإلجابة خالل من وذلك مصر، في الحالي التعميم نظام تطوير في الضخمة والبيانات

مكاناتو العادي اإلنترنت وبين بينو والفرق األشياء؟، إنترنت ماىية حول  والتحديات وسمبياتو، ائدهفو  أو وا 

 والتحديات التعميم لقطاع خدمات من تقدمو أن يمكن وما الضخمة البيانات وماىية تطبيقو؟، تواجو التي

 والبيانات األشياء إنترنت أن اتضح فقد راسةالد ىذه نتائج ومن منيا؟ االستفادة تعوق قد التي والمخاوف

 شخصنة من ستمكننا وتحميالتيا الضخمة فالبيانات م،التعمي في ثورة مبالغة وبدون ستحدث الضخمة

 فمن ،فعاًل  التعميم تطوير نريد كنا إذا مقاسو عمى تعميم نظام يحتاج طالب كل ألن التعميم، تفريد أو التعميم

 مع واحد باختبار يقيميم وأيضا الطريقة، بنفس الصف في الطالب جميع بتدريس مالمعمِّ  قوميَ  أن الظمم

 إلى يحتاج فيو مينالمتعمِّ  بين الفردية الفروق التعميمي النظام عىاير  لكي ولذا .بينيم رديةف فروق وجود

 كل شخصية مفتاح لىإ والتعرف بتحميميا يقوم لكي حده، عمى طالب بكل تتعمق التي الضخمة البيانات

 .مالتعمّ  عمى تساعده التي احتياجاتو كل لو رًاوفّ مُ  لمطالب مالمعمِّ  منو يدخل والذي طالب،
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توظيف أعضاء ىيئة التدريس وَتتمّيز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناوليا لموضوع 
 .بجامعة الممك سعود لمبيانات الضخمة في البحث العممي

 وإجـــــــراءاته انجحثمنهجــــيـــخ 
 منهج انذراســــــخ:

دريس بجامعة الممك سعود لمبيانات بما أن ىذا البحث ييدف إلى مدى توظيف أعضاء ىيئة الت
واقع توظيف فقد استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي؛ لموقوف عمى ؛ الضخمة في البحث العممي

قات توظيف ، و بيانات الضخمة في البحث العمميلمأعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود  ُمعوِّ
ُسبل تفعيل توظيف ، و ة في البحث العمميبيانات الضخملمأعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود 
 .بيانات الضخمة في البحث العمميلمأعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود 

 جمتمغ انذراســـــــخ:
َتكّون مجتمع الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود، وبمغ مجتمع الدراسة من 

ة صادرة عن وزارة التعميم )وزارة التعميم، ( عضو ىيئة تدريس، بناًء عمى أخر إحصائيٖ٘ٔٛ)
 ىـ(ٔٗٗٔ

 عينة الدراسة:
اختار الباحث العينة من خالل الطريقة العشوائية البسيطة؛ وذلك نظرًا لكبر عدد أفراد مجتمع 

 & Krejcie)( عضو ىيئة تدريس وفقًا لجدول تحديد حجم العينة ٖٚٛالدراسة، وقد بمغ حجم العينة )

Morgan, 1970 ،)وضح الجدول التالي خصائص أفرد عينة الدراسة.وي 

 الدرجة العممية والكمية والخبرة وفقًا لمتغيرات  عينة الدراسةيبين ( ٔجدول رقم )
 الخبرة الكمية الدرجة العممية

 سنوات ٘أقل من  سنوات فأكثر ٘ صحية تطبيقية نظرية أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
ٜٔ ٔٚ ٜٖ ٙٗ ٗٗ ٕٔ ٜٖ ٖٙ 

 داح انذراســـــخ وإجــــــراءاتهب: أ
بناًء عمى طبيعة ىذه الدراسة وتعدد خطواتيا ولتحقيق أىدافيا استخدمت الدراسة "االستبانة" 
لجمع البيانات في الدراسة الميدانية، وقد تّم بناء أداة الدراسة بالرجوع إلى األدبيات والدراسات ذات 

 العالقة بموضوع الدراسة. 

 االستبانة في صورتيا النيائية من ثالثة محاور، ىي:وقد تكّونْت 
بيانات لمالمحــــور األول: يتناول واقع توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود  -

 ( عبارة.ٛٔالضخمة في البحث العممي، ويتكّون من )
قات توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود - بيانات لم المحــــور الثاني: يتناول ُمعوِّ

 ( عبارة.٘ٔويتكّون من ) ،الضخمة في البحث العممي
بيانات لمالمحـــــور الثالث: يتناول ُسبل تفعيل توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود  -
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 ( عبارة.ٖٔالضخمة في البحث العممي، ويتكّون من )

 صذق أداح انذراســــــخ:
 بانة من خالل الخطوات التالية:بالتأكد من صدق االستون ولقد قام الباحث

 أواًل: الصدق الظاىري ألداة الدراســـــة )صدق المحّكمين(:
قام الباحث بالتأّكد من صدق األداة، حيث عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى عدد من 
المحّكمين؛ لمتعّرف إلى آرائيم وُمقترحاتيم حول مدى أىمية العبارات ووضوحيا، ومدى مالءمة 

لعبارات لقياس ما ُوضعْت من أجمو، ومدى مناسبة العبارات لممحور الذي تنتمي إليو، واالقتراحات التي ا
ُيمكن من خالليا تطوير أداة الدراسة، وبناًء عمى ما أبداه المحّكمون من آراء، ُأجريْت التعديالت 

عباراٍت أخرى، ومن ثمَّ تّم  الالزمة التي اتفق عمييا غالبية المحّكمين، من تعديل بعض العبارات وحذف
 اعتماد االستبانة في صورتيا النيائية.

ب: صذق االتسبق انذاخهي ألداح انذراســـــخ
ً
 :ثبني

من  محورلمتأّكد من صدق االتساق الداخمي تّم حساب معامل االرتباط )بيرسون( بين درجة كل 
 التالي:  ، كما يوضح ذلك الجدوللممحاوراالستبانة بالدرجة الكمية  محاور

 ( يوضح معامل ارتباط "بيرسون" لكل محور من محاور االستبانة لمدرجة الكميةٕجدول رقم )
 معامل ارتباط بالدرجة الكمية لممحاور محاور الدراسة
واقع توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود المحور األول: 
 ** . بيانات الضخمة في البحث العمميلم

قات توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك : المحور الثاني ُمعوِّ
 ** . بيانات الضخمة في البحث العمميلمسعود 

ُسبل تفعيل توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المحور الثالث: 
 ** .  بيانات الضخمة في البحث العمميلمالممك سعود 

(؛ حيث ٔٓ.ٓند مستوى الداللة )دالة إحصائًيا ع المحاورأن جميع  إلى شير الجدول السابقيُ 
 لبعضيا. المحاور؛ مما يؤكد توافر الصدق وانتماء ٖ.ُٓيشير إلى معامالت االرتباط ليا أعمى من 

 ثجبد أداح انذراســـــخ:
لقياس ثبات أداة الدراسة )االستبانة(، تّم استخدام معامل "ألفا كرونباخ"، ويوضح الجدول رقم 

 اة الدراسة.( معامل الثبات لمحاور أدٖ)
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 ( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسةٖجدول رقم )
 معامل الثبات عدد العبارات المحور 

واقع توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود المحور األول: 
 ٜٔ.ٓ ٛٔ . بيانات الضخمة في البحث العمميلم

قات توظيف أعضاء ىيئة الالمحور الثاني:  تدريس بجامعة الممك ُمعوِّ
 ٜٛ.ٓ ٘ٔ . بيانات الضخمة في البحث العمميلمسعود 

ُسبل تفعيل توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك المحور الثالث: 
 ٘ٛ.ٓ ٖٔ .  بيانات الضخمة في البحث العمميلمسعود 

 ٜٙ.ٓ ٙٗ الدرجة الكمية لممحاور
ات جيد إحصائًيا، حيث تراوحْت معامالت ثبات ( أن أداة الدراسة تتمتع بثبٖيوضح الجدول رقم )

(، وىي ٜٔٚ.ٓ(، بينما بمغ معامل الثبات العام لالستبانة ككل )ٜٙ.ٓ-٘ٛ.ٓأداة الدراسة ما بين )
 معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بيا. 

 إجراءاد انتطجيك:

االستبانة إلكترونًيا، َتطّمب تطبيق الدراسة عددًا من اإلجراءات العممية حيث قام الباحث بتصميم 
رساليا إلى عينة الدراسة، عبر تطبيق  ثم تّم  spssوتّم إدخال البيانات إلى برنامج (، Whats App)وا 
 تحميل البيانات واستخراج النتائج بعد ذلك.

 أسبنيت حتهيم انجيبنبد:
أن تّم  ، وبعد(SPSS)لتحقيق أىداف الدراسة، وتحميل البيانات التي ُجمعت، اسُتخدم برنامج 

دخال البيانات إلى الحاسب اآللي، تّم استخدام األساليب التالية:  ترميز وا 
 ؛ لحساب ثبات االستبانة.((Cronbach’s Alpha Coefficientكرونباخ –معامل ألفا  (ٔ
 ؛ لمعرفة الصدق الداخمي لالستبانة.Pearson correlationمعامل االرتباط بيرسون  (ٕ

فة مدى ارتفاع أو انخفاض آراء أفراد الدراسة عمى عبارات ؛ لمعر Meanالمتوسطات الحسابية  (ٖ
االستبانة، ولكل محور من أجل ترتيب العبارات من حيث درجة االستجابة حسب أعمى متوسط 

 حسابي.

 لكلالدراسة ؛ لمعرفة مدى انحراف استجابات أفراد "Standard Deviation"االنحراف المعياري  (ٗ
 اسة، ولكل محور من المحاور عن متوسطيا الحسابي. عبارة من عبارات ُمتغّيرات الدر 

 )ت( لحساب داللة الفروق اإلحصائية.  اختبار (٘

 لحساب داللة الفروق اإلحصائية.( ANOVA)تحميل التباين ُأحادي االتجاه  (ٙ

 اختبار )شفيو( البعدي لتحديد اتجاه الفروق اإلحصائية. (ٚ
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 ومنبلشتهب وتفسريهب انذراسخ امليذانيخنتبئج 
اول ىذا الجزء َعرًضا لنتائج الدارسة الميدانية ومناقشتيا وتفسيرىا، من خالل عرض إجابات يتن

أفراد عينة الدراسة عن األسئمة الفرعية ومناقشة النتائج وتفسيرىا بكل محور، عمى أن يتّم العرض 
ىيئة مدى توظيف أعضاء ألىم االستجابات بكل محور؛ حتى ُيمكن إعطاء صورة ُمتكاممة عن واقع 

من ِوجية نظر أفراد عينة الدراسة  التدريس بجامعة الممك سعود لمبيانات الضخمة في البحث العممي
 عمى النحو التالي:

ومناقشتيا وتفسيرىا: ما واقع توظيف أعضاء ىيئة التدريس  األولنتائج اإلجابة عن السؤال  -
 بيانات الضخمة في البحث العممي؟  لمبجامعة الممك سعود 

عن السؤال السابق، قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري  لإلجابة
بيانات لمإلجابات أفراد عينة الدراسة؛ لمعرفة واقع توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود 

 الضخمة في البحث العممي، وذلك كما يمي:
 ٖٚٛن=     ل ( استجابات أفراد عينة الدراسة عمى المحور األوٗجدول )

 العـــــبارة م
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

مستوى 
 الموافقة

 غير موافق أحيانا موافق الترتيب
 % ك % ك % ك

ُيجيد التعامل مع مصادر البيانات الضخمة   ٔ
 المتعددة.

 ٘ موافق ٖٙ.ٕ ٛ.ٚٔ ٖٕ ٜ.ٕٚ ٖٙ ٖ.ٗ٘ ٓٚ

 ٚ الى حد ما ٜٕ.ٕ ٕٗ ٖٔ ٖ.ٖٕ ٖٓ ٚ.ٕ٘ ٛٙ يجيد التعامل مع أنظمة الحوسبة السحابية.  ٕ
ُيدّرب طالب الدراسات العميا عمى كيفية إدارة   ٖ

 ٓٔ الى حد ما ٖٕ.ٕ ٘.ٕٕ ٜٕ ٛ.ٖٔ ٔٗ ٚ.٘ٗ ٜ٘ البيانات الضخمة.

ُيبين لمطالب مدى تنوع أشكال ومصادر وموارد   ٗ
 ٕٔ الى حد ما ٘ٔ.ٕ ٙ.ٕ٘ ٖٖ ٔ.ٖٗ ٗٗ ٖ.ٓٗ ٕ٘ البيانات الضخمة.

نات المتوفرة في مصادر التواصل ُيوّظف البيا  ٘
 ٗ موافق ٓٗ.ٕ ٚ.ٕٔ ٕٛ ٔ.ٚٔ ٕٕ ٕ.ٔٙ ٜٚ االجتماعي.

ُيحدد لطالب الدراسات العميا قواعد البيانات التي   ٙ
 ٔٔ الى حد ما ٕٓ.ٕ ٛ.ٕٗ ٕٖ ٕ.ٖٓ ٜٖ ٘ٗ ٛ٘ ُتساعدىم في البحث العممي.

ُيشّجع طالبو عمى تطوير قدراتيم في التعامل مع   ٚ
 ٜ الى حد ما ٕٙ.ٕ ٘.ٕٕ ٜٕ ٘.ٜٕ ٖٛ ٔ.ٛٗ ٕٙ .البيانات الضخمة

ُيعّزز ثقة طالب الدراسات العميا في قدراتيم في   ٛ
 ٛ الى حد ما ٜٕ.ٕ ٙ.ٕ٘ ٖٖ ٕ.ٕٓ ٕٙ ٖ.ٗ٘ ٓٚ التعامل مع البيانات الضخمة.

يكمف طالب الدراسات العميا بميام دراسية تدفعيم   ٜ
 ٛٔ الى حد ما ٜٜ.ٔ ٛ.ٖٔ ٔٗ ٕ.ٖٚ ٛٗ ٖٔ ٓٗ إلى استخدام مصادر البيانات الضخمة.

ُيوّظف تطبيق مستندات جوجل في البحث العممي   ٓٔ
Google Docs. ٖ٘ ٗٔ.ٔ ٗٓ ٖٔ ٖٙ ٕٚ.ٜ ٕ.ٖٔ الى حد ما ٖٔ 



 هشام عبد العزيز يوسف أبو عاصيد/  مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود للبيانات الضخمة في البحث العلمي 

 جبمؼخ ثىرسؼيذ –جمهخ كهيخ انرتثيخ                         98(                                       2021– يىنيى) –(  35انؼذد )

 العـــــبارة م
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

مستوى 
 غير موافق أحيانا موافق الترتيب الموافقة

 % ك % ك % ك
لتخزين وحفظ  Google Drive ُيوّظف تطبيق   ٔٔ

 البيانات.
 ٙٔ الى حد ما ٙٓ.ٕ ٜ.ٖٗ ٘ٗ ٕٗ ٖٔ ٔ.ٔٗ ٖ٘

 Orange Data Mining ُيوّظف تطبيق  ٕٔ
 البيانات.لتحميل 

 ٗٔ الى حد ما ٕٔ.ٕ ٗ.ٕٙ ٖٗ ٜ.ٖٗ ٘ٗ ٛ.ٖٛ ٓ٘

ُيوّجو طالب الدراسات العميا إلى استخدام البيانات   ٖٔ
 الضخمة في رسائميم العممية.

 ٚٔ الى حد ما ٘ٓ.ٕ ٕ.ٖٓ ٜٖ ٔ.ٖٗ ٗٗ ٚ.ٖ٘ ٙٗ

ُيوّظف البيانات الضخمة في تحقيق التكامل   ٗٔ
 ٙ موافق ٖٙ.ٕ ٚ.ٕٔ ٕٛ ٜ.ٕٓ ٕٚ ٗ.ٚ٘ ٗٚ المعرفي بين مختمف اتجاىات البحث التربوي.

ُيوّظف قواعد البيانات اإللكترونية في البحث   ٘ٔ
 ٔ موافق ٖٗ.ٕ ٘.٘ٔ ٕٓ ٙ.ٕ٘ ٖٖ ٜ.ٛ٘ ٙٚ التربوي.

يراعي القوانين وحقوق الممكية الفكرية المنظمة   ٙٔ
 ٕ موافق ٖٗ.ٕ ٚ.ٗٔ ٜٔ ٜ.ٕٚ ٖٙ ٗ.ٚ٘ ٗٚ إلدارة البيانات الضخمة.

ت المتضمنة في قواعد البيانات ُيجيد تحميل البيانا  ٚٔ
 ٖ موافق ٕٗ.ٕ ٕ.ٕٓ ٕٙ ٔ.ٚٔ ٕٕ ٛ.ٕٙ ٔٛ المختمفة.

ُيصّنف البيانات المتضمنة في قواعد المعمومات   ٛٔ
 ٘ٔ الى حد ما ٜٓ.ٕ ٚ.ٕٛ ٖٚ ٖ.ٖٖ ٖٗ ٖٛ ٜٗ حسب أىميتيا وموضوعاتيا.

 ٕٗ.ٕ متوسط مستوي الموافقة عمى المحور

ور )واقع توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك يتضح من الجدول السابق َتضّمن مح
( عبارة، جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة عمى ٛٔبيانات الضخمة في البحث العممي )لمسعود 

مما يدل عمى موافقة أفراد العينة بدرجة  ؛(ٖ، من ٕٗ.ٕالمحور بصورة مجممة بمتوسط حسابي )
إدارة ، مما يشير إلى قدرة أعضاء ىيئة التدريس عمى بصورة إجمالية متوسطة عمى محتويات المحور

 .في عممية البحث التربوي البيانات الضخمة بشكل جيد

كما ُيالحظ وجود تفاوت في استجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور، حيث جاءت استجاباتيم 
حت بين ( بمتوسطات حسابية تراو ٚٔ، ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٘، ٔعبارات ىي ) ستعمى  موافقبدرجة 

 ( عبارة،ٕٔ)" عمى إلى حد ما(، في حين جاءت استجاباتيم بدرجة موافقة "ٖٙ.ٕإلى  ٖٗ.ٕ)
 (. ٜٜ.ٔإلى  ٜٕ.ٕبمتوسطات حسابية )

أن البيانات الضخمة يمكن أن تكون  Bieraugel (2016)بيروفيل ويتفق ذلك مع ما أكدتو دراسة 
البحث عندما يتم التعامل مع ىذه البيانات من  مصدرًا ممتازًا وثرًيا لممعمومات الموجودة في مصادر

خالل تحميميا واستخدام األدوات الخاصة بذلك، التي ستؤثر عمى مصادر البحث بشكل مباشر من خالل 
 معالجتيا ما لدييا من بيانات ضخمة عن المقتنيات والمستفيدين من مصادر البحث.

 وكان ترتيب أعمى ثالث عبارات كالتالي:
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نّص عمى ُيوّظف قواعد البيانات اإللكترونية في البحث التربوي، ( التي تَ ٘ٔرقم ) جاءت العبارة
؛ مما يشير إلى أن أعضاء ىيئة (ٖٗ.ٕبمتوسط حسابي ) استجابة "موافق"في المرتبة األولى بدرجة 

وَيعزو التدريس في جامعة الممك سعود يوّظفون قواعد البيانات اإللكترونية في البحث التربوي، 
االستفادة من التحول الرقمي في البحث العممي عن احث ذلك إلى رغبة أعضاء ىيئة التدريس في الب

التمّيز البحثي إلنتاجيم العممي وحمايتو من طريق توظيف قواعد البيانات اإللكتروية في تحقيق 
مكية الفكرية راعي القوانين وحقوق المعمى يُ  ( التي تنّص ٙٔالسرقة العممية، بينما جاءت العبارة رقم )

بمتوسطة حسابي  استجابة "موافق"بدرجة  الثانيةالمنظمة إلدارة البيانات الضخمة، في المرتبة 
مراعاة القوانين شير إلى حرص أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود عمى (؛ مما يُ ٖٗ.ٕ)

النتيجة إلى أن جامعة ، ويعزو الباحث ىذه وحقوق الممكية الفكرية المنظمة إلدارة البيانات الضخمة
المنظمة لحقوق الممكية الفكرية  الممك سعود تعقد كثير من االتفاقيات البحثية العالمية والمحمية

من ممارسة ىذه القوانين والممارسات المحققة ؛ مما ُيمّكن ألعضاء ىيئة التدريس والنزاىة العممية
عمى ُيجيد تحميل البيانات  ( التي تنّص ٚٔ) ، وجاءت العبارة رقملمممكية الفكرية في أبحاثيم العممية

المتضمنة في قواعد البيانات المختمفة، في المرتبة الثالثة بدرجة موافقة كبيرة بمتوسطة حسابي 
تحميل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود عمى  إجادة تعاملشير إلى (، مما يُ ٕٗ.ٕ)

عزو الباحث ىذه ، ويَ المختمفة في أبحاثيم العممية البيانات الضخمة المتضّمنة في قواعد البيانات
تحميل النتيجة إلى رغبة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود في التميز العممي عن طريق 

البيانات الضخمة وتوظيفيا في البحث العممي خاصة أن ىذه البيانات قد تزيد من القيمة العممية 
 . لمبحث

 ترتيب فكان كاآلتي:أما أقل ثالث عبارات في ال
لتخزين وحفظ البيانات  Google Drive  ( التي تنص عمى ُيوّظف تطبيقٔٔجاءت العبارة رقم )

مما يشير إلى أن  ؛(ٙٓ.ٕ، بمتوسطة حسابي )إلى حد ماعشرة بدرجة موافقة  السادسةفي المرتبة 
البحث العممي  في  Google Driveيوّظفون تطبيقأعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود 

 قد يفضمونبدرجة متوسطة، ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن بعض أعضاء ىيئة التدريس 
تخزين ممفاتيم العممية، إضافة إلى خوف بعضيم من اختراق حساباتيم، وسرقة إنتاجيم لتقميدية في ا

ى استخدام البيانات ( التي تنص عمى ُيوّجو طالب الدراسات العميا إلٖٔ، جاءت العبارة رقم )العممي
، بمتوسطة حسابي إلى حٍد ماعشرة بدرجة موافقة  السابعةالضخمة في رسائميم العممية في المرتبة 

مما ُيشير إلى أن أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود َيستخدمون قواعد البيانات ، (٘ٓ.ٕ)
إلى أن بعض أعضاء ىيئة التدريس العالمية في البحوث بدرجة متوسطة، وَيعزو الباحث ىذه النتيجة 

عتمدون عمى قواعد البحث العربية إضافة إلى أن قواعد البحث العالمية تتطّمب مستوى متقّدم من ي
المغة االنجميزية، األمر الذي يجعل بعض أعضاء ىيئة التدريس يعزفون عن االعتماد عمييا؛ نتيجة 
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عمى يكمف طالب  ( التي تنّص ٜعبارة رقم )، بينما جاءت اللضعف مياراتيم في المغة اإلنجميزية
الدراسات العميا بميام دراسية تدفعيم إلى استخدام مصادر البيانات الضخمة، في المرتبة األخيرة 

شير إلى أن أعضاء ىيئة التدريس في مما يُ  ،(ٜٜ.ٔ، بمتوسطة حسابي )إلى حٍد مابدرجة موافقة 
طالب الدراسات العميا بميام دراسية تدفعيم إلى قد يكمفون جامعة الممك سعود في بعض األحيان 

استخدام مصادر البيانات الضخمة ، ويعزو الباحث ذلك إلى أن استخدام مصادر البيانات الضخمة
يتطّمب ميارات ُمتقّدمة األمر الذي قد ال َيتوّفر لدى طالب الدراسات العميا؛ مما يجعل أعضاء ىيئة 

 يام عممية َتتطّمب تحميل مصادر البيانات الضخمة.التدريس ال يمجأون إلى تكميفيم بم
لبد: ومنبلشتهب انثبني انسؤال نتبئج

ِّ
ؼى
ُ
 املهك جببمؼخ انتذريس هيئخ أػضبء تىظيف م

  ":انؼهمي انجحث يف انضخمخ جيبنبدنه سؼىد
قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات 

قات توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود أ بيانات لمفراد عينة الدراسة، لمعرفة واقع ُمعوِّ
الضخمة في البحث العممي، كما تّم ترتيب استجابات أفراد العينة ِوفقًا لممتوسط الحسابي لكٍل منيا، 

 وذلك كما يمي:

 ٖٚٛن=      ( استجابات أفراد عينة الدراسة عمى المحور الثاني٘جدول )

 العـــــبارة م
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

مستوى 
 الموافقة

 غير موافق أحيانا موافق الترتيب
 % ك % ك % ك

االعتياد عمى الطرق التقميدية في   ٔ
 البحث العممي.

ٖ٘ ٗٔ.ٔ ٖٗ ٖٖ.ٖ ٖٖ ٕ٘.ٙ ٕ.ٔ٘ 
الى حد 

 ما
ٚ 

كثرة األعباء الوظيفية عمى   ٕ
 ٛٔ.ٕ ٛ.ٖٔ ٔٗ ٙ.ٛٔ ٕٗ ٙ.ٜٗ ٗٙ أعضاء ىيئة التدريس.

الى حد 
 ما

٘ 

كثرة األعباء األكاديمية عمى   ٖ
 ٚٛ.ٔ ٗ.ٖٙ ٚٗ ٘.ٜٖ ٔ٘ ٕٗ ٖٔ أعضاء ىيئة التدريس.

الى حد 
 ما

ٔ٘ 

رغبة أعضاء ىيئة التدريس في   ٗ
تفادي مشكالت التعامل مع قواعد 

 المعمومات.
ٗٛ ٖٚ.ٕ ٖٖ ٕ٘.ٙ ٗٛ ٖٚ.ٕ ٕ.ٓٙ 

الى حد 
 ما

ٔٔ 

لجامعة لمصادر قمة توفير ا  ٘
البيانات الضخمة الالزمة لعممية 

 البحث التربوي.
ٗٛ ٖٚ.ٕ ٖٖ ٕ٘.ٙ ٗٛ ٖٚ.ٕ ٕ.ٓٓ 

الى حد 
 ما

ٔٗ 

احتياج البيانات الضخمة لميارات   ٙ
 ٔٓ.ٕ ٕ.ٖٓ ٜٖ ٖٛ ٜٗ ٛ.ٖٔ ٔٗ عالية جدًا لمتعامل معيا.

الى حد 
 ما

ٖٔ 

 ٕٔالى حد  ٖٓ.ٕ ٛ.ٖٔ ٔٗ ٙ.ٕٖ ٕٗ ٚ.ٖ٘ ٙٗقمة الوعي بأىمية البيانات   ٚ
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 العـــــبارة م
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

مستوى 
 الموافقة

 غير موافق أحيانا موافق الترتيب
 % ك % ك % ك

دارتيا.  ما الضخمة وا 

ضعف مستوى بعض أعضاء ىيئة   ٛ
 التدريس في المغة اإلنجميزية.

ٕٙ ٗٛ.ٔ ٖٕ ٕٗ.ٛ ٖ٘ ٕٚ.ٔ ٕ.ٕٔ 
الى حد 

 ما
ٗ 

اعتماد معظم قواعد البيانات   ٜ
الضخمة عمى المغة اإلنجميزية 
 كمغة أساسية لمتعامل مع البيانات.

 ٖ موافق ٜٖ.ٕ ٖ.ٙٔ ٕٔ ٜ.ٕٚ ٖٙ ٛ.٘٘ ٕٚ

تعدد احتياجات الباحثين من قواعد   ٓٔ
 ٕٔ.ٕ ٔ.ٕٚ ٖ٘ ٖ.ٖٖ ٖٗ ٘.ٜٖ ٔ٘ البيانات الضخمة.

الى حد 
 ما

ٜ 

نقص الموارد المالية والتقنية   ٔٔ
 ٕ موافق ٕٗ.ٕ ٖ.ٙٔ ٕٔ ٛ.ٕٗ ٕٖ ٜ.ٛ٘ ٙٚ الالزمة إلدارة البيانات الضخمة.

تركيز أعضاء ىيئة التدريس عمى   ٕٔ
الجوانب الشكمية في أثناء عممية 

 حث التربوي.الب
 ٔ موافق ٘ٗ.ٕ ٛ.ٚٔ ٖٕ ٗ.ٜٔ ٕ٘ ٛ.ٕٙ ٔٛ

النقص الكبير في المتخصصين   ٖٔ
 في إدارة البيانات الضخمة.

ٜٗ ٖٛ ٖٗ ٖٖ.ٖ ٖٚ ٕٛ.ٚ ٕ.ٜٓ 
الى حد 

 ما
ٔٓ 

غياب البرامج التدريبية الالزمة   ٗٔ
لتأىيل العاممين في إدارة البيانات 

 الضخمة.
ٖ٘ ٗٔ.ٔ ٖٗ ٖٖ.ٖ ٖٖ ٕ٘.ٙ ٕ.ٔ٘ 

الى حد 
 ما

ٛ 

ارتباط التعامل مع قواعد البيانات   ٘ٔ
 ٛٔ.ٕ ٛ.ٖٔ ٔٗ ٙ.ٛٔ ٕٗ ٙ.ٜٗ ٗٙ الضخمة بشبكة اإلنترنت.

الى حد 
 ما

ٙ 

 ٘ٔ.ٕ متوسط مستوي الموافقة عمي المحور
قات توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة  يتضح من الجدول السابق َتضّمن محور )واقع ُمعوِّ

( عبارة، جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة ٘ٔ) حث العمميبيانات الضخمة في البلمالممك سعود 
؛ مما يدل عمى موافقة أفراد العينة بدرجة (ٖ، من ٘ٔ.ٕعمى المحور بصورة ُمجممة بمتوسط حسابي )

 ".إلى حٍد ماموافقة "

التي أكدت البيانات الضخمة  Chen & Zhang (2014) وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة شن وزانغ 
سببت متاعب كبيرة لمبشر لصعوبة االستفادة منيا وعدم القدرة عمى التحكم فييا بوضعيا الذي ىي 

خمة تمثل مشكمة التي أكدت أن البيانات الض Stryk  (2015)  سترايك عميو، كما تتفق مع دراسة
لمعديد من المنظمات في العديد من المجاالت والتخصصات وذلك ألن تقنية معالجة البيانات الحالية ال 

 تساعد عمى جعل البيانات الضخمة بيانات فعالة ومفيدة.

https://www.qscience.com/content/journals/10.5339/jist.2018.15?crawler=true#CIT0011
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كما ُيالحظ وجود تفاوت في استجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور، حيث جاءت استجاباتيم 
إلى  ٘ٗ.ٕ( بمتوسطات حسابية تراوحت بين )ٕٔ، ٔٔ، ٜعبارات ىي ) ثالثعمى  موافقبدرجة 
بمتوسطات  ( عبارة الباقية،ٕٔ)" عمى إلى حد ما(، في حين جاءت استجاباتيم بدرجة موافقة "ٜٖ.ٕ

 (. ٚٛ.ٔإلى  ٕٔ.ٕحسابية )
في  ت الضخمةالتعامل مع البيانام( ٖٕٔٓوتتفق ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة فريحات )

مساحات تخزين  إلىل معضمة حقيقية من حيث حجميا المتزايد، ومن حيث الحاجة مثّ المؤسسات يُ 
 .ىائمة ربما تفوق مقدرة المنظمات المالكة ليذه البيانات

 وكان ترتيب أعمى ثالث عبارات كالتالي:
انب الشكمية في ( التي تنّص عمى تركيز أعضاء ىيئة التدريس عمى الجو ٕٔجاءت العبارة رقم )

، (٘ٗ.ٕبمتوسط حسابي ) استجابة "موافق"أثناء عممية البحث التربوي، في المرتبة األولى بدرجة 
مما يشير إلى أن أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود يركزون عمى الجوانب الشكمية في 

القيام بعممية البحث  وَيعزو الباحث ذلك إلى رغبة أعضاء ىيئة التدريس فيعممية البحث العممي، 
العممي بغرض الترقية، إضافة إلى أن كثير من المجالت العممية تمزم أعضاء ىيئة التدريس بطرق 
معينة وخطوات معينة في عممية البحث العممي، األمر الذي يجعل بعض أعضاء ىيئة التدريس 

 ( التي تنّص ٙٔرة رقم )، بينما جاءت العبايحرصون عمى االلتزام بالخطوات الشكمية لمبحث العممي
استجابة بدرجة  الثانيةعمى نقص الموارد المالية والتقنية الالزمة إلدارة البيانات الضخمة، في المرتبة 

أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك  معاناةشير إلى (؛ مما يُ ٕٗ.ٕبمتوسطة حسابي ) "موافق"
البيانات الضخمة، ويعزو الباحث ىذه النتيجة  نقص الموارد المالية والتقنية الالزمة إلدارةمن سعود 
معالجة البيانات الضخمة تستمزم العديد من البرمجيات المتقدمة التي تتطّمب مبالغ مالية عالية إلى أن 

لمحصول عمييا إضافة إلى أن ىذه البرامج تتطّمب العديد الميارات التقنية ممن يتعامل مع ىذه 
وجاءت العبارة رقم  قطاب المتخصصين في التعامل مع ىذه البرامج،البرامج، األمر الذي يستدعي است

عمى اعتماد معظم قواعد البيانات الضخمة عمى المغة اإلنجميزية كمغة أساسية لمتعامل  ( التي تنّص ٜ)
شير إلى (، مما يُ ٜٖ.ٕبمتوسطة حسابي ) موافقمع البيانات، في المرتبة الثالثة بدرجة موافقة 

قد يكون معّوًقا من أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود  اإلنجميزية لدى ضعف ميارات المغة
، معوقات التعامل مع البيانات الضخمة المتضمنة في قواعد البيانات المختمفة في أبحاثيم العممية

أن معظم قواعد البيانات الضخمة العالمية تتطمب ميارات عالية من عزو الباحث ىذه النتيجة إلى ويَ 
لمغة اإلنجميزية في التعامل مع مختمف الممفات وفي طرق البحث عن البيانات، كما أن التمكن من ا

 . المغة اإلنجميزية يساعد أعضاء ىيئة التدريس في التوظيف اإليجابي لقواعد البيانات الضخمة
 أما أقل ثالث عبارات في الترتيب فكان كاآلتي:
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ياج البيانات الضخمة لميارات عالية جدًا لمتعامل ( التي تنص عمى احتٙجاءت العبارة رقم )
مما يشير إلى  ،(ٔٓ.ٕ، بمتوسطة حسابي )إلى حد ماعشرة بدرجة موافقة  الثالثةمعيا في المرتبة 

أعضاء احتياج البيانات الضخمة لميارات عالية جدًا في التعامل معيا قد يكون معوًقا لتوظيف أن 
في البحث العممي بدرجة متوسطة، ويعزو الباحث ىذه النتيجة  ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود

إضافة إلى عزوف البعض بعض أعضاء ىيئة التدريس وجود نوع من مقاومة التغيير لدى إلى أن 
( التي تنص ٘جاءت العبارة رقم )عن تطوير مياراتيم في التعامل مع البيانات الضخمة وقواعدىا، 

 الرابعةلبيانات الضخمة الالزمة لعممية البحث التربوي في المرتبة عمى قمة توفير الجامعة لمصادر ا
قمة توفر مصادر مما ُيشير إلى أن ، (ٓٓ.ٕ، بمتوسطة حسابي )إلى حٍد ماعشرة بدرجة موافقة 

قواعد البيانات ، وَيعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن البيانات الضخمة وقواعدىا في البحث التربوي
، ى تكاليف مالية عالية مما يشكل نفقات مالية زائدة عن مصادر الجامعة الماليةالضخمة قد تحتاج إل

( التي تنص عمى كثرة األعباء األكاديمية عمى أعضاء ىيئة التدريس في ٖبينما جاءت العبارة رقم )
شير إلى أن أعضاء ىيئة مما يُ  ،(ٚٛ.ٔ، بمتوسطة حسابي )إلى حٍد ماالمرتبة األخيرة بدرجة موافقة 

ُيعانون من كثرة الميام الممقاة عمى عاتقيم من لتدريس في جامعة الممك سعود في بعض األحيان ا
َميام تدريسية وبحثية وخدمة مجتمع، إضافة إلى بعض الميام المتعمقة باإلشراف عمى الطالب في 

 الدراسات العميا.
جم مب: وتفسريهب ومنبلشتهب انثبنث، انسؤال نتبئج

ُ
 انتذريس هيئخ ءأػضب تىظيف تفؼيم س

 ":؟انؼهمي انجحث يف انضخمخ جيبنبدنه سؼىد املهك جببمؼخ
لإلجابة عن السؤال السابق، قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة؛ لمعرفة ُسبل تفعيل توظيف أعضاء ىيئة 

بيانات الضخمة في البحث العممي، كما تّم ترتيب استجابات أفراد لممك سعود التدريس بجامعة الم
 العينة وفقًا لممتوسط الحسابي لكٍل منيا، وذلك كما يمي:

 ٖٚٛن=  ( استجابات أفراد عينة الدراسة عمى المحور الثالث  ٚجدول )

 العـــــبارة م
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

مستوى 
 الموافقة

 غير موافق أحيانا قمواف الترتيب

 % ك % ك % ك
إقامة برامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس   ٔ

 في إدارة البيانات الضخمة. 
 ٖٔ الى حد ما ٛٛ.ٔ ٗ.ٖٙ ٚٗ ٘.ٜٖ ٔ٘ ٕٗ ٖٔ

ِاستقطاب المتخصصين الميرة في أعمال   ٕ
 تحميل البيانات.

 ٛ الى حد ما ٙٓ.ٕ ٖٔ ٓٗ ٛ.ٖٔ ٔٗ ٕ.ٖٚ ٛٗ

النوعية والكمية في أنواع  مواكبة النقمة  ٖ
 البيانات التي يتّم تحميميا.

 ٔٔ الى حد ما ٔٓ.ٕ ٕ.ٖٚ ٛٗ ٙ.ٕ٘ ٖٖ ٕ.ٖٚ ٛٗ
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 العـــــبارة م
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

مستوى 
 غير موافق أحيانا قمواف الترتيب الموافقة

 % ك % ك % ك
وضع استراتيجيات دقيقة توظف تكنولوجيا   ٗ

 المعمومات في إدارة البيانات الضخمة.
 ٓٔ الى حد ما ٕٓ.ٕ ٕ.ٖٓ ٜٖ ٖٛ ٜٗ ٛ.ٖٔ ٔٗ

َسن األنظمة والتشريعات المنّظمة عمى   ٘
الوطني واإلقميمي والدولي بشكٍل  المستوى

واضح لموضوع الممكية الفكرية وخصوصية 
 البيانات.

 ٜ الى حد ما ٗٓ.ٕ ٛ.ٖٔ ٔٗ ٙ.ٕٖ ٕٗ ٚ.ٖ٘ ٙٗ

تشجيع الفرق البحثية في تناول موضوعات   ٙ
 البحث التربوي.

 ٙ الى حد ما ٕٔ.ٕ ٔ.ٕٚ ٖ٘ ٛ.ٕٗ ٕٖ ٔ.ٛٗ ٕٙ

انات توفير البنية التحتية الالزمة إلدارة البي  ٚ
 الضخمة.

 ٕ موافق ٜٖ.ٕ ٖ.ٙٔ ٕٔ ٜ.ٕٚ ٖٙ ٛ.٘٘ ٕٚ

تنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس في   ٛ
 المغة اإلنجميزية.

 ٚ الى حد ما ٗٔ.ٕ ٗ.ٕٙ ٖٗ ٖ.ٖٖ ٖٗ ٖ.ٓٗ ٕ٘

إقامة دورات في االستخدام الخمقي لمصادر   ٜ
 البيانات الضخمة.

 ٗ موافق ٖٖ.ٕ ٕ.ٕٓ ٕٙ ٗ.ٕٙ ٖٗ ٘.ٖ٘ ٜٙ

لمعمومات اإللكترونية تنويع مصادر ا  ٓٔ
 المتوفرة في الجامعة.

 ٔ موافق ٛ٘.ٕ ٜ.ٓٔ ٗٔ ٕ.ٕٓ ٕٙ ٜٙ ٜٛ

احتساب العمل البحثي جزًءا من نصاب   ٔٔ
 عضو ىيئة التدريس.

 ٖ موافق ٖٚ.ٕ ٛ.ٚٔ ٖٕ ٔ.ٕٚ ٖ٘ ٘٘ ٔٚ

تحفيز أعضاء ىيئة التدريس المتميزين في   ٕٔ
 التعامل مع إدارة البيانات الضخمة. 

 ٕٔ الى حد ما ٔٓ.ٕ ٛ.ٖٔ ٔٗ ٚ.ٖ٘ ٙٗ ٙ.ٕٖ ٕٗ

االلتزام بمعايير النشر واالستدالل العممي   ٖٔ
 العالمية.

 ٘ موافق ٖٖ.ٕ ٜ.ٕٓ ٕٚ ٙ.ٕ٘ ٖٖ ٘.ٖ٘ ٜٙ

 ٛٔ.ٕ متوسط مستوي الموافقة عمي المحور

يتضح من الجدول السابق َتضّمن محور )ُسبل تفعيل توظيف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 
( عبارة، جاءت استجابات أفراد عينة الدراسة ٖٔضخمة في البحث العممي )بيانات اللمالممك سعود 

(؛ مما يدل عمى موافقة أفراد العينة ٖ، من ٛٔ.ٕعمى المحور بصورة مجممة بمتوسط حسابي )
 بدرجة موافقة "متوسطة" عمى محتويات المحور.

ي عصر البيانات دت أنو ف( التي أكّ مٕٛٔٓوتتفق ىذه النتيجة مع دراسة أسماء السالمية )
الضخمة والمستجدات التي أوجدتيا يجب وضع الخطط وامتالك الوسائل التي تمكن من التعامل مع 

يجاد آليات جديدة ومبتكرة إلدارة البيانات البحثية تتفق ىذه ، كما التحديات بكل سيولة ومرونة، وا 
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لُسبل التي ُيمكن تفعيل ُنظم وجود مجموعة من ادت التي أكّ  (ٕٕٓٓالنتيجة مع دراسة بدرية حسانين )
 .البيانات الضخمة في التعميم من خالليا

كما ُيالحظ وجود تفاوت في استجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور، حيث جاءت استجاباتيم 
( بمتوسطات حسابية تراوحت بين ٖٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٜ، ٚعبارات ىي ) خمسبدرجة موافق عمى 

باقي العبارات " عمى إلى حٍد مااستجاباتيم بدرجة موافقة " (، في حين جاءتٖٖ.ٕإلى  ٛ٘.ٕ)
 (.ٛٛ.ٔإلى  ٕٔ.ٕبمتوسطات حسابية )

 وكان ترتيب أعمى ثالث عبارات كالتالي:
رة في ( التي تنّص عمى تنويع مصادر المعمومات اإللكترونية المتوفّ ٓٔجاءت العبارة رقم )

(؛ مما ُيشير إلى أن ٛ٘.ٕبمتوسطة حسابي ) موافق استجابةالجامعة، في المرتبة األولى بدرجة 
يرون أن أبرز ُسبل تفعيل توظيفيم لمبيانات الصخمة في البحث العممي ىي أعضاء ىيئة التدريس 

، وَيعزو الباحث ذلك إلى رغبة أعضاء ىيئة تنويع مصادر المعمومات اإللكترونية المتوّفرة في الجامعة
، بينما رة توفير الجامعة لمصادر المعمومات اإللكترونيةالتمّيز العممي من خالل ضرو التدريس في 

عمى توفير البنية التحتية الالزمة إلدارة البيانات الضخمة، في  نّص ( التي تَ ٚجاءت العبارة رقم )
أعضاء  ارتفاع وعيشير إلى (؛ مما يُ ٜٖ.ٕبمتوسطة حسابي ) موافق استجابةالمرتبة الثانية بدرجة 

بضرورة توفير البنية التحتية الالزمة إلدارة البيانات الضخمة الممك سعود ىيئة التدريس في جامعة 
، ويعزو الباحث ىذه كسبيل لتوظيف أعضاء ىيئة التدريس لمبيانات الضخمة في البحث العممي

أن البينة التحتية الالزمة إلدارة البيانات الضخمة ُتمّثل آلية أساسية لتفعيل البيانات  النتيجة إلى
ي البحث العممي، حيث تتطّمب البيانات الضخمة العديد من التجييزات األساسية من مباني الضخمة ف

( التي تنص عمى احتساب العمل البحثي جزًءا من نصاب ٔٔ، وجاءت العبارة رقم )وشبكات وبرمجيات
 مما ُيشير؛ (ٖٚ.ٕبمتوسطة حسابي ) موافق استجابةعضو ىيئة التدريس، في المرتبة الثالثة بدرجة 

أن اعتبار العمل البحثي جزًءا من نصاب عضو ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود كسبيل إلى 
زيادة أعباء العمل ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى لتفعيمو لمبيانات الضخمة في البحث العممي، 

 التدريسي والبحثي عمى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود األمر الذي ُيشّكل معوقاً 
 . لتوظيفيم لمبيانات الضخمة في البحث العممي

 أما أقل ثالث عبارات في الترتيب فكان كاآلتي:
نّص عمى وضع استراتيجيات دقيقة توظف تكنولوجيا المعمومات في ( التي تَ ٗجاءت العبارة رقم )
مما  ؛(٘ٓ.ٕ، بمتوسط حسابي )إلى حٍد ماي المرتبة العاشرة بدرجة موافقة فإدارة البيانات الضخمة 

تصميم استراتيجيات دقيقة لتوظيف تكنولوجيا المعمومات في إدارة البيانات الضخمة شير إلى أن يُ 
لمبيانات الضخمة في البحث أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعود يعتبر سبياًل لتفعيل توظيف 

مة النوعية والكمية في ( التي تنص عمى مواكبة النقٖبدرجة متوسطة، وجاءت العبارة رقم ) العممي
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أنواع البيانات التي يتّم تحميميا في المرتبة الحادية عشرة بدرجة موافقة متوسطة، بمتوسطة حسابي 
مواكبة النقمة النوعية والكمية في أنواع البيانات التي َيتّم تحميميا كسبيل مما ُيشير إلى أن ، (ٔٓ.ٕ)

بدرجة  البيانات الضخمة في البحث العمميد أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك سعو لتوظيف 
( التي تنص عمى إقامة برامج تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس ٔمتوسطة، بينما جاءت العبارة رقم )

، (ٗٗ.ٔإلى حد ما بمتوسط حسابي )في إدارة البيانات الضخمة، في المرتبة األخيرة بدرجة موافقة 
في إدارة البيانات الضخمة يعتبر بدرجة  ء ىيئة التدريسعضاالبرامج التدريبية ألمما يشير إلى أن 

، وَيعزو الباحث ذلك إلى أعضاء ىيئة متوسطة سبياًل لتوظيفيم البيانات الضخمة في البحث العممي
في جامعة الممك سعود يجتازون العديد من البرامج التدريبية ومن بينيا الدورات المتعمقة  التدريس

 .ي البحث العمميبتوظيف البيانات الضخمة ف
 تىصيبد انذراسخ:

تقديم العديد من الدورات التدريبية في مجال توظيف البيانات الضخمة في البحث العممي لطالب  -ٔ
 .الدراسات العميا

بدرجة نشرىم في قواعد البحث العالمية  البحث العمميربط مساىمات أعضاء ىيئة التدريس في  -ٕ
 .واإلقميمية

ألعضاء ىيئة التدريس كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة الممك التركيز عمى األداء البحثي  -ٖ
 سعود.

توفير البنية التحتية المناسبة لتوفير مصادر البيانات الضخمة المالئمة لمجاالت البحث العممي  -ٗ
 .المتنوعة

ة تنمية ميارات أعضاء ىيئة التدريس في المغة اإلنجميزية كوسيمة لتفعيل توظيفيم لمبيانات الضخم -٘
 في البحث العممي.

 عمى بناء الجامعة، ووظائف أعمال كافة في المحتممة الضعف ونقاط المستغمة غير الفرص اكتشاف -ٙ

 البيانات الضخمة. نتائج تحميل

توظيف التخطيط االستراتيجي في التعامل مع آليات االستفادة من البيانات الضخمة في عممية  -ٚ
 البحث العممي.

دارية والتدريسية التي يقوم بيا أعضاء ىيئة التدريس ليتفرغوا لعممية محاولة تقميل األعباء اإل -ٛ
 البحث العممي.

 نشر الوعي باىمية البيانات الضخمة وبأىمية استثمارىا في العممية البحثية في الجامعة. -ٜ

 ثؼض انذراسبد املمرتحخ:

 في ضوء نتائج الدراسة الميدانية تقترح الدراسة ما يمي:
  وظيف أعضاء ىيئة التدريس لمبيانات الضخمة في البحث العمميتدراسة ُمتطمِّبات. 
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  جامعة ب العائد من توظيف البيانات الضخمة في تجويد البحث العممي ألعضاء ىيئة الدريسدراسة
 الممك سعود.

  في جامعات سعودية لمبيانات الضخمة في البحث العممي أعضاء ىيئة التدريس  توظيفتطوير
 أخرى.

 بين عدد من لمبيانات الضخمة في البحث العممي أعضاء ىيئة التدريس  توظيفن دراسة مقارنة بي
 الجامعات السعودية.
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 املراجغ
 أوالً: املراجغ انؼرثيخ:

م(. االلتزام بالمعايير األخالقية لمبحث العممي وعالقتو باإلبداع في ٜٕٔٓأرنوط، بشرى إسماعيل. )
رات الديموجرافية: دراسة استكشافية. البحوث النفسية والتربوية في ضوء بعض المتغي

(، ص ص ٖ) ٕمجمة التربوية والنفسية. المجمة العربية لمعموم ونشر األبحاث. فمسطين. 
ٕٔ-٘ٔ. 

م(. أىمية تحميل البيانات الضخمة في اتخاذ القرار في جامعة الممك ٕٛٔٓاألكمبي، عمي بن ذيب. ) 
لمكتبات المتخصصة. فرع الخميج سعود. المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لجمعية ا

 . ٙٔ-ٔمارس، ص ص  ٛ-ٙالعربي. مسقط. سمطنة عمان. في الفترة من 
م(. تحويل البيانات الضخمة إلى قيمة مضافة. مجمة مكتبة الممك فيد ٕٚٔٓاألكمبي، عمي بن ذيب. )
 . ٖٓٔ-ٕٛ. سبتمبر، ص ص ٕ. ع ٖٕالوطنية. مج 
لدى العاممين في  Big Dataمفيوم البيانات الضخمة م(. الوعي بٕٛٔٓإسماعيل، يونس أحمد. )

المكتبات األكاديمية: دراسة حالة لمكتبة الجامعة األردنية. المؤتمر الرابع والعشرون: 
البيانات الضخمة وآفاق استثمارىا: الطريق نحو التكامل المعرفي. جمعية المكتبات 

 المتخصصة. فرع الخميج العربي. مسقط.
معايير الجودة،  ى(. تحسين الخدمات اإللكترونية باالعتماد عمٕٚٔٓراس، نادية )بوعشة، مبارك؛ بو 

 .ٗٚ – ٘٘(. ص ص ٖٔمجمة العموم االجتماعية واإلنسانية. ع )
(. البيانات الضخمة في قطاع المكتبات: نقاط القوة والضعف والفرص ٜٕٔٓبوعناقة، سعاد )

(. ص ص  ٕٙلخميج العربي. ع )والتيديدات. مجمة جمعية المكتبات التخصصة فرع ا
ٔ-ٔٛ . 

م(. البيانات الضخمة ورىانات األدوار المتغيرة ألخصائي المعمومات: ٕٛٔٓثابت، محمد أحمد. ) 
. ٓ.ٕمقاربة فكرية ورصد تحميل لمكفايات والمواصفات المستقبمية في ضوء تقنيات الويب 

ا: الطريق نحو التكامل المؤتمر الرابع والعشرون: البيانات الضخمة وآفاق استثمارى
 .ٕٛ-ٔالمعرفي. جمعية المكتبات المتخصصة. فرع الخميج العربي. مسقط. ص ص 

(. تحميل البيانات الكبيرة وتحسين التعميم. مكتبة العبيكان: ٕٚٔٓعويض ) عبدالرحمنالجعيد، 
 الرياض.

عموم السياسية. جامعة م(. ُمقّدمة في عمم البيانات الضخمة. كمية االقتصاد والٕٚٔٓحافظ، الشحي. )
 السمطان قابوس. عمان.

 – ٕٔ(. ص ص: ٘ٔمجمة عالم التقنية. ع ).عن البيانات الضخمة لمحة(. ٖٕٔٓحبش، محمد. ) 
ٙٙ. 



 هشام عبد العزيز يوسف أبو عاصيد/  مدى توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود للبيانات الضخمة في البحث العلمي 

 جبمؼخ ثىرسؼيذ –جمهخ كهيخ انرتثيخ                         109(                                       2021– يىنيى) –(  35انؼذد )

م(. إنترنت األشياء والبيانات الضخمة ثورة في التعميم. ٕٕٓٓحسانين، بدرية محمد محمد. )
International Journal of Learning Management Systems ص ص ٔ. ع ٛ. م ،

ٕٖ-ٖٗ. 
م(. كيف تحدد البيانات الضخمة مستقبمنا. المؤتمر السنوي الخامس ٜٕٔٓالدوادي، نيى عوض. ) 

والعشرون لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخميج العربي: مستقبل مجتمعات اإلنترنت 
 المترابطة. جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخميج. أبو ظبي. مارس.

م(. توظيف إنترنت األشياء في التعميم: المبررات المجاالت ٜٕٔٓىشان، جمال عمي خميل. )الد
التحديات. المجمة الدولية لمبحوث في العموم التربوية. المؤسسة الدولية آلفاق المستقبل. 

 .ٕٜ-ٜٗ(، يوليو، ص ص ٖ(. ع )ٕمج )
في ترشيد  Big dataالضخمة  م(. دور تحميل البياناتٕٛٔٓرشوان، عبد الرحمن محمد سميمان. )

اتخاذ القرارات المالية واإلدارية في الجامعات الفمسطينية: دراسة ميدانية. مجمة الدراسات 
-ٕٕ، ص ص ٔ. ع ٔٔاالقتصادية والمالية. جامعة الشييد حمو لخضر الوادي. مج 

ٗٔ. 
والتخطيط  م(. البيانات الضخمة ودورىا في دعم اتخاذ القرارٕٛٔٓالسالمي، جمال مطر. )

االستراتيجي: دراسة وصفية. المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لجمعية المكتبات 
مارس، ص  ٛ-ٙالمتخصصة. فرع الخميج العربي. مسقط. سمطنة عمان. في الفترة من 

 .ٜ-ٔص 
م(. البحث العممي في عصر البيانات الضخمة: األدوار والفرص ٕٛٔٓالسالمية، أسماء بنت عمي. )

المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لجمعية المكتبات المتخصصة. المعمومات.  الختصاصي
 .مارس ٛ-ٙفرع الخميج العربي. مسقط. سمطنة عمان. في الفترة من 

م(. واقع استخدام البيانات الضخمة في ىيئة ٕٛٔٓسميمان، خمود بنت خالد؛ ناصر، ىاجر سميمان. )
عية. المؤتمر السنوي الرابع والعشرون الوثائق والمحفوظات الوطنية: دراسة استطال

لجمعية المكتبات المتخصصة. فرع الخميج العربي. مسقط. سمطنة عمان. في الفترة من 
 . ٙٔ-ٔمارس، ص ص  ٛ-ٙ

(. البيانات الضخمة في المكتبات: تساؤالت حول المفيوم والخصائص ٜٕٔٓالشوابكة، يونس أخمد )
(. ٔالمجمة األردنية لممكتبات والمعمومات. ع ) والتحديات ومجاالت اإلفادة والصعوبات.

 . ٓٗ – ٔٔص ص 
م(. األدوار الجديدة ألخصائي المعمومات لمتعامل مع ٕٛٔٓالطيب، زينب؛ الرباعي، سميمان إبراىيم. )

. ع ٕ. مج Journal of Information Studies and Technologyالبيانات الضخمة. 
 .٘ٔ-ٔ، ص ص ٙٔ
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م(. البيانات الضخمة في مكتبات ٕٛٔٓق سعيد؛ الينائي، عبد اهلل بن سالم. )عبد اهلل، خالد عتي 
جامعة السمطان قابوس: واقعيا وأثر دور المديرين كُمتغّير وسيط لالستفادة منيا في 

 . ٕ٘-ٖٕ. ص ص ٔ. ع ٜتحسين الخدمات. المجمة العراقية لتكنولوجيا المعمومات. مج 
أعضاء ىيئة التدريس والطالب بالكميات العممية في جامعة  (. اتجاىاتٕٛٔٓاليادي، سارة ) عبد

العزيز نحو استخدام اليوتيوب في العممية التعميمية. مجمة جمعية المكتبات  الممك عبد
 . ٙٗ – ٔ(، ص ص ٕٗالمتخصصة فرع الخميج العربي. ع )

في تحقيق  م(. البيانات الضخمة وأثرىأٜٕٓالغبيري، محمد أحمد؛ حسن، عبد الرحمن حسن. ) 
دراسة تطبيقية. مجمة االستراتيجية والتنمية. مج  ٖٕٓٓرؤية المممكة العربية السعودية 

 .ٔ٘-ٕٖ(. ص صٔ(. ج )ٖ(. ع )ٜ)
والتربوي. عمان:  اإلداري(. استخدام البيانات والمعمومات في تحسين األداء ٖٕٔٓغالب ) فريجات،

 دار غيداء لمنشر. والتوزيع. 

م(. نشرة التكنولوجيا من أجل التنمية في المنطقة ٜٕٔٓواالجتماعية لغربي آسيا. )المجنة االقتصادية  
آفاق عالمية وَتوّجيات إقميمية. المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي –م ٕٛٔٓالعربية 

 آسيا. األمم المتحدة األسكوا. بيروت: مطبوعات األمم المتحدة.
اعة المعمومات. مجمة الحكمة لمدراسات اإلعالمية (. البيانات الضخمة وصنٕٛٔٓلطابي، مريم )

 .ٓٛ – ٙ٘(. ص ص ٙٔوالتوزيع. ع )

م(. التدريب عبر اإلنترنت كُمدخل ٜٕٔٓالممسي، عادل حممي أمين؛ أحمد، مصطفى أحمد عبد اهلل. ) 
في تطوير األداء الميني لدى بعض  Big Dataلتوظيف ميارات إدارة البيانات الضخمة 

(. ديسمبر، ص ص ٛٙطفال بمصر. المجمة التربوية. كمية التربية. ع )معممات رياض األ
ٖٕٓٔ-ٖٕٙٗ. 

م(. البيانات الضخمة والتكامل المعرفي في المكتبات الوطنية: مكتبة ٜٕٔٓالمزين، أحمد أحمد. ) 
الكويت الوطنية أنموذًجا. المجمة العممية لممكتبات والوثائق والمعمومات. قسم المكتبات 

. يوليو، ص ص ٕ. ع ٔتقنية المعمومات. كمية اآلداب. جامعة القاىرة. مج والوثائق و 
ٕٗٚ-ٕٕٛ . 

العربية.  بالدول المستدامة دعم التنمية في الضخمة البيانات م(. دورٜٕٔٓمقناني، صبرنية؛ شبيمة. ) 
Journal of Information Studies and Technology ص ص ٗ. ع ٔ. مج ،ٔ-ٔٗ. 
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