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األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء

إلى أعز وأغلى ما لدي  ...أم ـ ـ ــي وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

إلى م ـ ـ ـ ــوظفي ومـ ـ ـ ـ ـ ــوظفات املركز ال ـ ـ ـ ــوطني لإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصاء واملعلومات الكرام

إلى الدكتورة املحترمة التي حرصت على متابعة تطورات العمل  ...دكتورة شمسة بنت حبيب املسافر

إلى من أضاءوا بعلمهم عقولنا  ...أساتذتنا األجالء ب ـ ـ ـ ـ ـ ــقسم دراسات الوثائق واملحفوظات

إلى ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــن آمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقدراتنا وش ـ ـ ـ ـ ـ ــجعنا وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاندنا

إلى الص ـ ـ ـ ــرح الع ـ ـ ـ ـ ـ ــلمي ...كلية الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

ً
ً
لـ ـ ـ ـ ـحظة إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالل وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقديرا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكم جميعا

أ

مستخلص الدراسة باللغة العربية
ت عد الوثائق اإلحصائية ركيزة مهمة في التخطيط االستراتيجي وصنع القرار ،حيث تشكل كذلك البيانات الضخمة جزءا
كبيرا ألنها ترتبط مع بيانات أخرى لتزودها بالقيمة املضافة ،هذه البيانات الضخمة في األحيان تبقى عديمة الفائدة إذ
لم تحظى بالتحليل واإلدارة املنظمة في عمليات الحفظ واالسترجاع واإلتاحة.
إن مهمة توفير البيانات وإنتاج وإتاحة الوثائق اإلحصائية غالبا ما يعزى إلى املراكز اإلحصائية؛ ألنها تلعب دورا حيويا
ومهما في دعم مختلف القطاعات واملؤسسات ،وذلك من خالل توفير الوثائق اإلحصائية .ويمثل املركز الوطني لإلحصاء
واملعلومات بسلطنة عمان مصدرا هاما في توفير الوثائق اإلحصائية الرسمية والتي تلبي احتياجات كافة القطاعات
واملؤسسات ،وإيمانا بأهمية الوثائق اإلحصائية التي يوفرها املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات تهدف هذه الدراسة إلى
استكشاف واقع إدارة البيانات الضخمة ودورها في إنتاج الوثائق اإلحصائية في املركز ،والتعرف على التقنيات
املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة وإنتاج الوثائق اإلحصائية ومراحل إنتاجها وطرق استثمارها ووسائل إتاحتها،
وتحدياتها في املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.
تناولت الدراسة املنهج املسحي املتمثل في جمع املعلومات العلمية عن طريق االستبانة وهي موجه ملوظفي املركز و
املقابالت و الحوارات املباشرة ،حيث شملت مقابالت متخذي القرار (رؤساء األقسام و املوظفين ذات العالقة) في املركز
الوطني لإلحصاء و املعلومات ،باإلضافة تم االستعانة بمجموعة من التقارير و الوثائق التي يصدرها املركز وذلك للوقوف
على صناعة وإدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق و توزيعها ،حيث يساهم املنهج املسحي في تبسيط و فهم املوضوع
من الجوانب املختلفة و بالعمق الذي يسمح باستخراج نتائج و توصيات تتعلق بإدارة البيانات الضخمة و إنتاج وثائق
اإلحصائية واستثمارها.
يؤمل أن تساهم هذه الدراسة في فهم واقع إدارة البيانات الضخمة وإنتاج الوثائق اإللكترونية اإلحصائية والتعرف على
التقنيات املستخدمة في إدارتها وإجراءات حفظها وتخزينها واسترجاعها وطرق استثمارها ووسائل إتاحتها وأهم تحدياتها،
كما يؤمل أن تسهم هذه الدراسة في رفع التوصيات التي من شأنها تسهم في االستثمار األمثل للبيانات الضخمة والوثائق
اإلحصائية في السلطنة بما يدعم ذلك صناعة القرار والتخطيط االستراتيجي.

ب

مستخلص الدراسة باللغة اإلنجليزية
Statistical documents are an important pillar of strategic planning and decisionmaking. Large-scale data are also significant because they are associated with
other data to be supplied with added value. These large data often remain
useless, as they have not been analyzed and managed in conservation, retrieval
and availability.
The task of providing data, producing and making available statistical
documents is often attributed to statistical centers; they play a vital and
important role in supporting various sectors and institutions by providing
statistical documentation. The National Center for Statistics and Information in
the Sultanate of Oman is an important source in providing official statistical
documents that meet the needs of all sectors and institutions. In the belief of the
importance of statistical documents provided by the National Center for
Statistics and Information, this study aims to explore the reality of the huge data
management and its role in the production of statistical documents at the Center,
Techniques used in the management of large data and the production of
statistical documents and stages of production and methods of investment and
means of availability, and challenges in the National Center for Statistics and
Information.
The study uses the survey method of collecting scientific information by means
of questionnaire, which is directed to the staff of the center, interviews and direct
dialogues. The interviews include the decision makers (heads of departments
and related staff) in the National Center for Statistics and Information. Which is
issued by the Center to find out the industry and management of large data and
the production and distribution of documents, where the survey approach
simplifies and understanding the subject from various aspects and depth that
allows the extraction of results and recommendations related to the management
of large data and the production of documents Statistics and investment.
It is hoped that this study will contribute to understanding the reality of the huge
data management, the production of electronic statistical documents, the
knowledge of the techniques used in its management, the procedures for storing,
storing and retrieving them, the ways of investing them, the means of making
them available and the most important challenges. It is also hoped that this study
will contribute to the optimal investment of large data And statistical documents
in the Sultanate, supported by decision-making and strategic planning.
ج
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تمهيد
يعتبر علم الوثائق من أهم الجوانب العلمية في عصرنا الحاضر نتيجة اهتمام املؤسسات باملعلومات في إطار علوم
املكتبات و الوثائق ،حيث دعت الضرورة امللحة في األطالع على املعرفة التي تحملها تلك الوثائق و فهم محتواها و
الكشف عن هدفها األساس ي و تسهيل األستفادة من معلوماتها األصلية ،كما أن علم الوثائق الدليل األعظم على
تقدم الشعوب و املؤسسات و األفراد ،وعلية فأن املؤسسات تهتم بإدارة وثائقها بطرق منظمة سواء ذلك الوثائق
التقليدية أو الوثائق اإللكترونية .1
وتعد الوثائق من أهم املصادر للمعلومات و هي مصدر من مصادر املعرفة في العلوم املختلفة ،حيث ظهرت في
الثالثينيات من هذا القرن مصطلح الوثائق اإللكترونية و هي شكل من أشكال أوعية املعلومات و التي تستمد
أهميتها من طبيعتها اإللكترونية ،كما انها تتميز باحتوائها على بيانات و معلومات و محتوى.
وتعتبر إدارة الوثائق اإللكترونية من أهم اإلدارات في ضبط الوثائق الناتجة عن البيانات الضخمة من خالل األعمال
و األنشطة بدء من إنتاجها و معالجتها و إنتهاء بصيانتها و نقلها إلى الحفظ الدائم باألرشيفات أو استبعادها ،حيث
يتناول علم الديناميكي معلومات مدونة وذلك من أجل تحقيق اإلفادة منها حاليا و مستقبال بفعالية و بأقل تكاليف،
و علية أصبحت الوثائق من بداية نشأتها و مرورها عبر املراحل ضرورة يقر بها كل من يتعامل مع الوثائق ،و ازدادت
الضرورة عند ظهور مصطلح االنفجار املعلوماتي و تضخم حجم البيانات مع حلول العصر االلكتروني .2
وتعد الوثائق اإلحصائية من املقومات األساسية التي تعتمد عليها الحكومة اإللكترونية ،أيضا هي أحد املقومات
الرئيسة لنجاح و تطور املؤسسات الحكومية و الخاصة ،ونظرا لفوائدها املتعددة و التي تساعد في توفير املعلومات
و اإلحصاءات الالزمة لنشاط املؤسسة بالدقة و الوقت املناسب ،وعلية فإن الجهات دائما ما تسعى إلدارة البيانات
الضخمة و االستفادة منها من خالل إنتاج الوثائق اإلحصائية و املعلومات الالزمة و التي تساعد املوظفين و
املستفيدين و املؤسسة في اتخاذ القرارات املناسبة و التخطيط االستراتيجي الناجح ،3و التي تشمل دراسة واقع
) (0عباس ،محمود .الوثائق والتوثيق1919( .م) .كلية االنسانيات والعلوم االجتماعية .جامعة قطر
)  )2شمسة بنت حبيب املسافر .إدارة الوثائق واملحتوى االلكتروني في مشاريع الحكومة االلكترونية في سلطنة عمان .القاهرة :جامعة القاهرة .2111،
(رسالة دكتوراه)
)  )3املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 12( .ديسمبر .)2118 ،خارطة الطريق .تم االسترداد من املوقع اإللكتروني للمركز الوطني لإلحصاء واملعلومات :
https://www.ncsi.gov.om/aboutus/pages/roadmap.aspx
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إدارة البيانات الضخمة و دورها في إنتاج الوثائق اإللكترونية اإلحصائية والعوامل املؤثرة على إنتاجها و طرق
استثمارها ووسائل إتاحتها.

 0-0موضوع الدراسة
يرتبط النجاح الذي تحققه أي مؤسسة على كفاءتها و قدرتها في إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق
اإلحصائية و إتخاذ القرارات املناسبة ،حيث ان إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية ال تتم بطريقة
عشوائية ،وإنما تعتمد على الطرق العلمية املنهجية لذلك تشكل البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية العمود
الفقري للعمل اإلداري و لعملية إتخاذ القرارات في املؤسسات؛ إلن إتخاذ القرارات تعتمد إعتمادا كامال على
اإلدارة الصحيحة للبيانات الضخمة و الوثائق اإللكترونية اإلحصائية ،و مدى توفر املعلومات املناسبة و التي
يحتاج إليها متخذو القرار .4
وتعد الوثائق اإلحصائية العصب األساس ي في رسم البيانات و الخطط و البرامج التنموية ،وفي عملية اتخاذ
القرارات املناسبة ،كما أن أهمية الوثائق اإلحصائية تنبع في كونها مؤشرا ارشاديا للواقع الحالي ،حيث أنها هي
سبيل معرفة اإلحتياجات لتحقيقها في املستقبل و مساعدة أصحاب القرار في رسم السياسات والخطط و
البرامج التنموية و التي تهدف إلى تحقيق األهداف األقتصادية و األجتماعية ،و تعتمد املوسسات األقتصادية
على الوثائق اإلحصائية بنسب( ،)%19حيث يستخدمو البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية؛ ألنها قابلة
للمقارنه و القياس على املستوى املحلي و اإلقليمي و الدولي .1و يعد املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات بسلطنة
عمان الجهة الحكومية الرائدة و املسؤولة عن تعزيز املعرفة  ،وذلك من خالل توفير البيانات و الوثائق
اإلحصائية الرسمية املستخدمة في وضع السياسات و البرامج و الخطط على املستوى الوطني و اإلقليمي و
الدولي ،و التي سوف تساهم في تلبية متطلبات كافة القطاعات في الحصول على البيانات و املعلومات و الوثائق

)(4بوعزة ،عبد املجيد ( .)2113واقع استخدام املعلومات في اتخاذ القرار وحل املشكالت من قبل مديري املؤسسات الصناعية الخليجية :منطقة الرسيل
الصناعية نموذجا .مجلة مكتبة امللك فهد 91-11،)1(9.
)(1العيسائي ،هدى سالم ( .)2111مدى كفاية املعلومات الالزمة التخاذ القرار في املؤسسات االقتصادية الحكومية العمانية وفقا لنظرية القرار .جامعة
السلطان قابوس .رسالة ماجستير
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في مجال التنمية ،حيث جاء إنشاء املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات إدراكا ألهمية األحصاء في التخطيط
التنموي.
جاءت هذه الدراسة على ضوء ماسبق للتعرف على واقع إدارة البيانات الضخمة و دورها في إنتاج الوثائق
اإللكترونية اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات بسلطنة عمان ،إضافة إلى ذلك التعرف على
تقنيات إدارة البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية و إجراءات حفظ و تخزين و إسترجاع البيانات الضخمة و
الوثائق اإلحصائية ،و تهدف الدراسة أيضا التعرف على الوسائل املستخدمة في إتاحة البيانات و الوثائق
اإلحصائية ،و التعرف على أهم التوصيات الدولية حول إستخدام البيانات الضخمة في املركز و أهم تحدياتها،
حيث يتمنى الباحث أن تساهم هذه الدراسة في رفع مستوى الوعي اإلحصائي و الذي يدور حول نشر الثقافة
اإلحصائية و الوعي بأهمية الوثائق اإلحصائية ،باإلضافة إلى اإلدراك بأهمية املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات
في تعزيز املعرفة.

 8-0مبررات إختيارموضوع الدراسة
 0-8-0مشكلة الدراسة
لكل بحث البد أن ينبني على إشكالية واضحة ،بمعنى أن موضوع الدرسة البد أن يخضع لتساؤل منهجي ،فالبحث
دون إشكالية لن يكون إال سلسلة من التأكيدات أو املعلومات ،فاإلشكالية هي كل ما يشد اهتمام الباحث و
يدفعه إلى البحث عن الحقيقة بهدف معرفة مايجهله أو لتقديم ما يعرفه للخرين ،هذا ما دفعنا إلى محاولة
عرض إشكالية هذا البحث لتقديمها في تسلسل منطقي يحدد التوجهات و األفكار وذلك من أجل أن تكون أداة
لفهم و معرفة محتوى هذا املوضوع.
تعتبر الوثائق اإلحصائية من أهم الركائز التي يعتمد عليها التخطيط التنموي و رسم السياسات التنموية ،حيث
تساعد في التوصل إلى حول الكثير من القضايا التي تهم املجتمع ،و إن عملية اتخاذ القرارات الصائبة و
املساعدة في تنمية في مختلف القطاعات االجتماعية و االقتصادية و التعليمية و الصحية و الثقافية ،مبنية
على وجود البيانات و الوثائق اإلحصائية الدقيقة و الشاملة حتى تتحقق األهداف املرجوه منها.
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إن مهمة توفير البيانات و إنتاج الوثائق اإلحصائية غالبا ما تكون من مهام املراكز اإلحصائية في الدول؛ وذلك
ألنها تلعب دورا حيويا و مهما في دعم مختلف القطاعات و املؤسسات من خالل توفير البيانات و الوثائق
اإلحصائية ،حيث أن األجهزة و الدوائر اإلحصائية في الدول العربية تشهد تطورا سريعا و ملموسا و الذي
يتناسب مع عصر التكنولوجيا و مجتمع املعرفة الحالي ،وفي حين يوجد ضعف في توظيف تكنولوجيا املعلومات
في خدمات النظام اإلحصائي.
إن مشكلة الدراسة مما سبق هي عدم االستخدام األمثل للتقنيات بمختلف أنواعها في خدمة وإدارة البيانات
الضخمة و إنتاج الوثائق اإللكترونية اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات .

 8-8-0تساؤالت الدراسة
من أجل توضيح اإلشكالية قام الباحث بطرح مجموعة من التساؤالت ،حيث تسعى الدراسة إلى اإلجابة على
التساؤالت اآلتية:
 .1ما واقع إدارة البيانات الضخمة و الوثائق األحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ؟
 .2ماهي التوصيات الدولية حول استخدام البيانات الضخمة في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ؟
 .3ما تحديات إدارة البيانات الضخمة في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات؟
 .4ما طرق أستثمار البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية ؟
 .1ما الوسائل املستخدمة في إتاحة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات.
 .3ما إجراءات حفظ و تخزين و إسترجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات؟
 .1ما هي األجهزة و البرمجيات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني
لألحصاء و املعلومات ؟
 .8ما مدى كفاءة وفاعلية طرق أمن وحماية البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء
و املعلومات؟
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 3-8-0أهمية الدراسة
حيث تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة البيانات الضخمة ودورها في إنتاج الوثائق اإللكترونية
اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات و التقنيات املستخدمة في إدارتها و إجراءات حفظها و تخزينها
و استرجاعها ،باإلضافة إلى معدل إنتاج الوثائق اإلحصائية وطرق إستثمارها و وسائل إتاحتها ،وكذلك أهم
تحديات البيانات الضخمة في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات .إن أهمية هذه الدراسة تتمثل في مايلي:
 الجانب النظري:
 .1إثراء اإلنتاج الفكري العربي في هذا املجال.
 .2زيادة الوعي بالوثائق اإلحصائية.
 .3زيادة الوعي بأهمية املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات في إنتاج وإتاحة الوثائق اإلحصائية.
 الجانب العلمي:
 .1أن يستفيد املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات من نتائج هذه الدراسة التي سوف تساهم في رفع جود و فعالية
و كفاءه العمل ،من خالل إكتشاف دور التقنيات في إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية.
 .2أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة مختلف القطاعات في السلطنة و التي تعتمد على الوثائق اإلحصائية في
إتخاذ قراراتها و تخطيطها التنموي ،من خالل التعرف على الوثائق اإلحصائية و طرق اإلستفادة منها و إتاحتها.

 4-8-0أهداف الدراسة
إن البحث العلمي يهدف بصفة عامة إلى حل مشكلة ،أو تحقيق فرضية أو نفي األخرى من أجل زيادة الحالة
املعرفية للشخص القائم بالبحث العلمي ،وعلية فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق مجموعة من األهداف.
يمثل املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات (بسلطنة ع ـ ـ ـ ـ ـمان) مصدرا مهما في توفير البيانات و الوثائق اإلحصائية
الرسمية و التي تستخدم في تلبية إحتياجات و متطلبات كافة القطاعات و املؤسسات ،وإيمانا بأهمية الوثائق
اإلحصائية التي يوفرها املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات تهدف هذه الدراسة إلى مايلي:
 .1إستكشاف دور البيانات الضخمة في إنتاج الوثائق اإلحصائية.
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 .2التعرف على التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة وإنتاج الوثائق اإللكترونية اإلحصائية.
 .3التعرف على إجراءات حفظ و تخزين و إسترجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية.
 .4التعرف على طرق استثمار البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية.
 .1التعرف على وسائل إتاحة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات.
 .3التعرف على تحديات البيانات الضخمة في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات .
 .1زيادة الوعي بالوثائق اإلحصائية و بأهمية املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات.

 3-0منهج الدراسة
يعتبر املنهج العلمي مجموعة من القواعد التي وضعها من أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم ،بمعنى هو الطريق التي
يتبعه الباحث في دراسته ملشكلة دراسته ،وذلك إلكتشاف الحقيقة والتعرف عليها ،إذ يعتبر التنظيم الصحيح
ملجموعة من األفكار ،وذلك بهدف التعرف على الحقائق.
تعتمد هذه الدراسة في الجانب النظري على املنهج املسحي ،وفي الجانب التطبيقي اعتمدت للتعرف على التقنيات
املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق األحصائية من خالل االطالع على األجهزة و البرمجيات،
باألضافة التعرف على إجراءات حفظ وتخزين و إسترجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية وطرق استثمارهاو
وسائل إتاحتها ،و كذلك التعرف على أهم التوصيات الدولية حول إستخدام البيانات الضخمة و تحدياتها في املركز
الوطني لإلحصاء و املعلومات من خالل إعداد استمارة أسئلة املقابلة و استبانة واملالحظة.
وقد إلتزمت هذه الدراسة في مسارها بالحدود التالية:
 0-3-0مجال وعينة الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على موظفي وموظفات املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،وذلك من خالل االطالع على
اإلجراءات و التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة وإنتاج الوثائق اإلحصائية ،والتعرف على مراحل إنتاج
الوثائق اإلحصائية ،وطرق إستثمارها ،و وسائل إتاحتها و أهم تحديات إدارتها.

 8-3-0مجال وحدود الدراسة
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تحددت الحدود املوضوعية و الزمانية و الجغرافية(املكانية) والتطبيقية لدراسة في مايلي:
 الحدود املوضوعية :
دراسة واقع إدارة البيانات الضخمة و دورها في إنتاج الوثائق اإللكترونية اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء
و املعلومات.
 الحدود الزمنية :
تم تنفيذ الدراسة في الفترة الزمنية 2119-2118م.
 الحدود الجغرافية(املكانية):
جرى تنفيذ الدراسة في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات بسلطنة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـمان.
 الحدود التطبيقية:
ركزت الدراسة على الوثائق اإللكترونية اإلحصائية فقط.

 3-3-0فروض الدراسة
تعتبر الفرضيات تفسيرات تم اقتراحها للعالقة بين متغيرين ،أحدهما مستقبل وهو السبب و اآلخر تابه وهو
النتيجة ،وهي عبارة عن إجابة مؤقتة أو تخمين مبدئي يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ ،يضعها الباحث من
أجل تحديد مسار منهجة ،وبعد االنتهاء من البحث يبين صحة الفرضية من عدمه.
الفرض األساس ي للدراسة :
على الرغم أن البيانات الضخمة هي املكون الرئيس ي للوثائق اإلحصائية الرسمية في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات إال أن لم يتم األستخدام األمثل للتقنيات في مختلف أنواعها في إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق
اإلحصائية.
الفروض الفرعية للدراسة:
 .1تتطلب إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية أحدث التقنيات (األجهزة و البرمجيات).
 .2إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية بشكل منظم ،سوف يساهم في دعم أصحاب القرار و التخطيط
التنموي و رسم السياسات التنموية.
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 .3تحليل البيانات اإلحصائية و إتاحتها عبر الوسائل املختلفة سيؤدي إلى املعرفة بأهمية الوثائق اإلحصائية.
 .4البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية توفر متطلبات مختلف القطاعات و املؤسسات العامة و الخاصة و
األفراد.

 4-3-0أدوات الدراسة
تناولت هذه الدراسة في جمع البيانات و املعلومات األدوات التالية:
ً
أوال :االستبانة
إعداد استبانة إلكترونية تحتوي على مجموعة أسئلة موجه ملوظفي و موظفات املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات،
حيث تم تقسيم االستبانة إلى سبعة محاور رئسية وهم :
-

املحور األول :البيانات الوظيفية ،وهو يتألف من ( )4أسئلة تتضمن املواضيع اآلتية:
الفئة العمرية ،املؤهالت العلمية ،التخصصات التعليمية ،الخبرات الوظيفية.

-

املحور الثاني :البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات يتألف من ()4
أسئلة ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية:
البيانات الضخمة ،تطبيق التوصيات الدولية في إدارة البيانات الضخمة ،استخدامات البيانات الضخمة،
استراتيجيات إدارة مشاريع البيانات الضخمة.

-

املحور الثالث :مراحل إنتاج الوثائق اإلحصائية و طرق إستثمارها و وسائل إتاحتها في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات ويتضمن ()2أسئلة ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية:
اسثمار البيانات الضخمة ،وسائل إتاحة البيانات والوثائق اإلحصائية و طبيعة إتاحتها.

-

املحور الرابع :إجراءات حفظ و تخزين و استرجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني
لإلحصاء و املعلومات و يحتوي على سؤالين ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية:
إجراءات حفظ و تخزين البيانات و الوثائق  ،استراتيجية استرجاع البيانات و الوثائق.
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-

املحور الخامس :التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء
و املعلومات ،ويشمل سؤالين ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية:
أجهزة إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية ،برمجيات تحليل البيانات و إنتاج الوثائق اإلحصائية.

-

املحور السادس :أمن و حماية البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات،
ويتضمن سؤالين ،وهي تتعلق باملواضيع اآلتية:
طرق أمن البيانات و الوثائق ،أدوات حماية البيانات و الوثائق.

-

املحور السابع :يحتوي على أسئلة مفتوحة مكونة من سؤالين ،وهي تتعلق باآلتي:
االتجاهات الحديثة حول إدارة البيانات و إنتاج الوثائق اإلحصائية ،مقترحات حول تحسين طرق اإلستفادة
من البيانات الضخمة في إنتاج الوثائق.
ً
ثانيا :املقابلة(استمارة أسئلة املقابلة)

الزيارات امليدانية لعدة مرات من أجل جمع املعلومات و املعطيات الكافية و الدقيقة ،حيث تعتمد الدراسة في إجراء
املقابلة مع رؤساء األقسام و املوظفين على إستمارة أسئلة املقابلة ،تشمل العديد من األسئلة حول موضوع الدراسة
واقع إدارة البيانات الضخمة و دورها في إنتاج الوثائق اإلحصائية ،إذ تنقسم أسئلة املقابلة إلى خمسة محاور :
-

املحور األول :البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات يتألف من ()1
أسئلة ،وهي تشمل املواضيع اآلتية:
دور املركز في توفير و إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية ،التوصيات الدولية حول إدارة البيانات الضخمة،
استخدامات البيانات الضخمة ،تحديات إدارة البيانات الضخمة ،استراتيجيات إدارة مشاريع البيانات
الضخمة.

-

املحور الثاني :مراحل إنتاج الوثائق اإلحصائية و طرق إستثمارها و وسائل إتاحتها في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات ويتضمن ()3أسئلة ،وهي تشمل املواضيع اآلتية:
إنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية ،طرق إستثمار البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية ،وسائل إتاحة
البيانات و الوثائق اإلحصائية و طبيعة إتاحتها.
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-

املحور الثالث :إجراءات حفظ و تخزين و استرجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني
لإلحصاء و املعلومات و يحتوي على سؤالين ،حيث تتضمن املواضيع اآلتية:
حفظ و تخزين البيانات و الوثائق اإلحصائية ،استراتيجية إسترجاع البيانات و الوثائق.

-

املحور الرابع :التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات ،ويشمل سؤالين ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية:
أجهزة إدارة البيانات الضخمة ،برمجيات تحليل البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية.

-

املحور الخامس :أمن و حماية البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات،
ويتضمن سؤالين ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية:
طرق أمن البيانات و الوثائق ،أدوات حماية البيانات و الوثائق.
ً
ثالثا :املالحظة:

اعتمدت الدراسة على املالحظة كوسية للتأكد من صحة الفرضيات ،بإالضافة إلى مالحظة مدى إلتزام املوظفين
بإجراءات إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات .
ً
رابعا :الوثائق املقدمة من املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات ذات العالقة.

 4-0الدراسات و البحوث السابقة
 0-4-0الدراسات العربية
ً
أوال :داسة خلود الساملية و هاجرالهنوية()8102
و التي تناولت موضوع البيانات الضخمة بعنوان واقع استخدام البيانات الضخمة في هيئة الوثائق و املحفوظات
الوطنية ،وهي عبارة عن دراسة إستطالعية حول املوقع اإللكتروني للهيئة ،والتي تهدف إلى حل إشكالية إبراز الدور
الفعال للهيئة الوثائق و املحفوظات الوطنية في مجال تحليل البيانات الضخمة و إدارتها لخدمة وظائفها و املوظفين
و املستفيدين ،حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إستغالل البيانات الضخمة في تنفيذ الوظائف و
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املهام في هيئة الوثائق و املحفوظات الوطنية ،وكذلك تحليل الصعوبات التي تواجه الهيئة في التحول إلدارة البيانات
الضخمة و سبل تذليلها ،كما إعتمدت هذه الدراسة على املنهج التحليلي .
ومن أهم نتائج هذه الداسة ضرورة إمتالك برامج تحليل البيانات إلدارة البيانات الضخمة ،وكذلك تطبيق محرك
البحث املوحد بهدف تليبة احتياجات املستفيدين و ضمان الوصول السريع ،باإلضافة إلى اإلشارة إلى سياسة
الخصوصية في املوقع اإللكتروني للهيئة لضمان عدم إنتهاك بياناتها .حيث وصت الدراسة إلى دعم التحول إلدارة
البيانات الضخمة و االستمرار في تأهيل و تدريب املوظفين على آلية التعامل و إدارة البيانات الضخمة و إجراء حوار
مباشر مع املستفيدين ،وكذلك صياغة سياسة مكتوبة و واضحة إلستخدام تكنولوجيا املعلومات في هيئة الوثائق
و املحفوظات الوطنية والعمل على تحسين البنية التحتية لشبكة اإلنترنت الخاصة باملؤسسة و تمكين املبادرات
املحلية و تشجيع املؤسسات على استخدام أحدث األدوات و البرمجيات لتحليل البيانات .
تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في التعرف على كيفية إستثمار البيانات الضخمة و اإلستفادة منها و توظيفها
لصالح املؤسسة ،و توضح الدراسة الصعوبات التي تواجه املؤسسات الحكومية و الخاصه في اإلستفادة من البيانات
الضخمة و اإلفادة منا بشكل يحقق عوائد للجهات املالكة لتلك البيانات .
حيث قدمت الدراسة حلوال لكيفية استغالل البيانات الضخمة و استثمارها من خالل إعداد سياسة واضحة و
خطة شاملة في كيفية التعامل مع البيانات الضخمة املتزايدة وتوظيفها في خدمةاملؤسسة و العاملين فيها و
املستفيدين ،كما البد من صياغة القوانين الخاصة بإدارة الكوارث و توفير اإليادي البشرية ذات املهارة العالية في
إدارة و تحليل البيانات الضخمة.
ً
ثانيا :دراسة د.خالد عتيق و أ.عبدهللا الهنائي ()8102
و التي تناولت موضوع البيانات الضخمة بعنوان البيانات الضخمة في مكتبات جامعة السلطان قابوس :واقعها و
مستوى األستفادة منها من وجهة نظر موظفيها ،وهي عبارة عن دراسة استكشافية ،حيث تهدف هذه الدراسة إلى حل
إشكالية تزايد البيانات الضخمة ذات القيمة و إمكانية اإلستفادة منها في إتخاذ القرارات ،و هدفت هذه الدراسة إلى
الكشف عن واقع استخدام البيانات الضخمة و االستعدادات و التجهيزات التي وفرتها لألستفادة منها ،و التعرف
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على أهم القضايا املرتبطة بإستخدام البيانات الضخمة في املكتبات ،حيث اعتمدت هذه الدراسة على املنهج
الوصفي الكمي .
ومن أهم نتائج الدراسة أن هناك قدرة على توفير متطلبات استخدام البيانات الضخمة بنسبة  ،%11أيضا يواجهون
موظفين املكتبات صعوبة في التعرف على القضايا القانونية في ما يخص خصوصيتها و مهرات الوصول إليها و الخبرة
في تحليلها ،باإلضافة الحاجة إلى تدريب املوظفين على كيفية التعامل مع البيانات الضخمة .
حيث وصت الدراسة إلى االإقرار بأهمية البيانات الضخمة ،و إعداد إستراتيجيات تدعم و تحفز استخدام البيانات
الضخمة ،ومراجعة غمكانيات البنية التحتية و التشغيلية و العمل على توفير متطلبات إدارة البيانات الضخمة،
وكذلك العمل على تأهيل و تدريب املوظفين املعنيين بتحليل البيانات الضخمة .وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة
الحالية في كيفية إدارة البيانات الضخمة بطرق تمكن اإلستفادة منها و إستثمارها في خدمة املوظفين و املستفيدين
و املؤسسة بشكل عام .

 8-4-0الدراسات األجنبية
ً
أوال :دراسة فيليب و تشانغ )8104(Philip & Zhang
و التي تناولت موضوع البيانات الضخمة بعنوان التحديات و التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة،
وتهدف هذه الدراسة إلى حل إشكالية التسارع الكبير في نمو البيانات الضخمة و ضعف السيطرة عليها و اإلستفادة
منها .حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على البيانات الضخمة و التطبيقات املستخدمة في تخزينها ،و الفرص و
التحديات في البيانات الضخمة ،وكذلك طرق التعامل مع مشاكل البيانات الضخمة ،باإلضافة إلى التعرف على
منهجيات األساسية للتعامل مع طوفان البيانات .ومن أهم نتائج هذه الدراسة هي أن البيانات الضخمة تحتوي على
كم هائل من الكنوز غير املستفاد منها و التي لم تكتشف بعد .
و تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كيفية تحويل البيانات الضخمة إلى وثائق تحتوي على معلومات مفيدة.
و قدمت هذه الدراسة حلوال لتخزين البيانات الضخمة ،و ذلك من خالل مستودعات الحوسبة السحابية ،حيث
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يتم تسهيل عملية التخزين التي يجب ان تكون على طرق تسمح باالستفادة من البيانات الضخمة و البحث فيها و
تحويلها إلى وثائق و معلومات مفيدة.
ً
ثانيا :دراسة بهدان )8105( Bohdan
و التي تناولت موضوع البيانات الضخمة ،وهي عبارة عن دراسة تنبؤية استكشافية ،حيث اعتمدت على املنهج دلفاي
وهو منهج تفاعلي ،وتهدف هذه الدراسة إلى حل إشكالية أن البيانات الضخمة تمثل مشكلة للكثير من املنظمات،
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على أفضل ممرارسات املسؤولين عن معالجة و تحليل البيانات الضخمة و
إستخراج منافع منها.
و من أهم نتائج هذه الدراسة أن السبب الرئيس ي الذي أدى باملنظمات القيام بمعالجة و تحليل البيانات الضخمة و
إستثمارها من أجل تقليص املخاطر التنظيمية و يساعد في إنتاج الوثائق و املعلومات املفيدة و هي بدورها تساعد
في إتخاذ القرار و ضمان مستقبل قوي للمنظمة.
و تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أهمية تحقيق فوائد من وراء إدارة و تحليل البيانات الضخمة ،وأكدت
الدراسة أن تحليل البيانات الضخمة و من ثم صنيفها و تنظيمها يؤدي إلى زيادة في اإلنتفاع و اإلستفادة منها من
خالل إنتاج الوثائق و املعلومات املفيدة للمنظمة ،و التي بدورها تزويد متخذ القرار بالوثائق و املعلومات الناتجة
عن البيانات الضخمة.

 5-0إجراءات تنفيذ الدراسة
يمكن تلخيص إجراءات تنفيذ الدراسة في الخطوات التالية:
أ-

تم إعداد استبانة إلكترونية تحتوي على مجموعة من األس ـ ـ ـئلة،و أس ـ ـ ـ ـئلة استمارة املقابلة وفقا ألهدف الدراسة.

ب -طلب الحصول على رسالة تسهيل من كلية الش ـ ـ ـرق األوس ـ ـ ـ ـط إلى املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات .
ت-

تـ ـ ـلقي املوفقة من املركز الوطني لإلحصاء املعلومات إلج ـ ـ ـ ـراء املقابالت .

ث -تم اإلتصال هاتفيا للمركز الوطني لإلحصاء و املعلومات و ذلك لتنسيق موعيد إجراء املقابالت .
ج -تم إجراء املقابالت مع أفراد العينة ،و تقديم االستبانة باإلستناد إلى أسئلة اس ـ ـتمار املقابلة وأس ـ ـ ـئلة اإلس ـ ـ ـتبانة.
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 6-0مفاهيم و مصطلحات الدراسة
املركز ال ـ ـ ـ ـوطني لإلح ـ ـصاء و املعلومات :تم إنشاء املركز الوطني بموجب املرسوم السلطاني رقم  2112/31و الذي
يتبع املجلس األعلى للتخطيط ،و هو من أهم مصادر املعلومات التي من شأنها تطوير االقتصاد الوطني و استدامة
تنميته ،حيث يهتم املركز في تلبية متطلبات الدولة من املعلومات املوثقة و اإلحصاءات الرسمية الستخدامها في وضع
البرامج و السياسات على املستوى الوطني و اإلقليمي و الدولي و تلبية احتياجات كافة القطاعات و الجهات في
الحصول على الوثائق و املعلومات في املجاالت التنموية املختلفة ،كما يهدف املركز إلى الرصد اإلحصائي و توثيق
تطورات السلطنة التعليمية واالجتماعية و االقتصادية ،و من أهم غاياته توفير املؤشرات االقتصادية و االجتماعية
الحيوية عن السلطنة عبر الشبكة اإلنترنت ألنشطة القطاعين العام والخاص و طباعة وتوزيع إصدارات دوريات
سنوية وفصلية وشهرية وتوفيرها بكتيبات ،إضافة إلى توفير خصائص االستعالم البياني التفاعلي لبيانات مبوبة
بحيث تمكن الباحث من وضعها في عدة قوالب بيانية حسب احتياجاته وذلك سواء أكان مسؤوال معنيا بصنع القرار
أو أكاديميا.3
الـبيانات( :)Dataهي املادة الخام التي تشتق منها املعلومات ،وهي ترمز إلى األشياء و الحقائق و األفكار و اآلراء و
األحداث و العمليات التي تعبر عن املواقف و األفعال أو تصف هدفا أو ظاهرة أو واقعا معينا ،دون أي تفسير أو
تعديل أو مقارنة ،ويتم التعبير عنها بالكلمات و الرقام أو الرموز أو األشكال ،وهي تمثل املواد األولية في الواقع
للحصول على املعلومات ،وهي تجمع من مصادر مختلفة و متنوعة داخلية و خارجية ،جاهزة و أولية ،شفوية و
موثوقة،رسمية و غير رسمية.
امل ـ ـعلومات( :)informationsوهي البيانات التي خضعت للمعالجة و التحليل و التفسير ،وذلك بهدف استخراج
املؤشرات و العالقات واملقارنات التي تربط الحقائق و األفكار و الظواهر بعضها البعض ،و تعتبر املعلومات هي مواد
مصنعة من البيانات وجاهزة لالستخدام ،فاملعلومات هي املعرفة املطبقة على العمل و ذلك لخلق قيمة أو زيادة
قيمة.1

)  (3املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 12( .ديسمبر .)2118 ،خارطة الطريق .تم االسترداد من املوقع اإللكتروني للمركز الوطني لإلحصاء واملعلومات :
https://www.ncsi.gov.om/aboutus/pages/roadmap.aspx
) )1عبد الوهاب ،مصطفى رضا ،طلبة & ،محمد فهمي .)2113( .نظم ادارة قواعد البيانات الجزء االول.
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ال ـ ـ ـ ـوثائق( :)Documentsتعرف بأنها " كل وثيقة ينشأها أو يتحصل عليها من خالل ممارسة مهامه كل شخص
طبيعي أو اعتباري سواء كان عاما أو خاصا أيا كان تاريخ هذه الوثائق و شكلها ووعاؤها ،و تتضمن معلومات يتم
التوصل إليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة  .وتكون الوثائق مفردة أو مجمعة في ملف". 8
ال ـ ـ ـ ـوثائق اإلح ـ ـصائية( :)Statistical Documentationتعرف بأنها " املعلومات اإلحصائية بكل أنواعها و أشكالها
من مؤشرات و أرقام إحصائية يتم تمثيلها في شكل رسوم بيانية أو صور أو جداول أو أشكال مختلفة وذلك لتصف
موضوع أو ظاهرة معينة ".9
إدارة الـوثائق اإللكترونية( :)Electronic Document Managementتختلف تعريفات إدارة الوثائق اإللكترونية،
فهناك أكثر من تعريف و من أهمها:
-

التعريف األول " :هي اإلدارة اآللية و إمكانية تصوير و فهرسة الوثائق و تحويل بياناتها و في ذات الوقت مما توفر
للمستخدم طرق كثيرة إلسترجاعها و اإلطالع عليها و تداولها إلكترونيا بسهولة.

-

التعريف الثاني :هي السيطرة اآللية على الوثائق و املعلومات الحكومية دون التعامل مع نسخ ورقية و حفظها
على شكل ملفات نصلية أو رقمية أو مضغوظة أو برمجيات أو صور أو أفالم ،وهي تعنى بضمان توفير الوثائق
و املعلومات و تخزينها و إسترجاعها و أمنها "11

-

التعريف الثالث :هي اإلدارة اآللية ،وإمكانية تصوير وفهرسه الوثائق ،و تحويل و توفير طرق ألسترجاعها و
االطالع عليها و تداولها إلكترونيا بسهولة من قبل املستفيدين.

و تتمثل إدارة الوثائق اإللكترونية في إستخدام التقنيات من املعدات و البرمجيات و الشبكات الإلكترونية التالية:
-

املعدات اإللكترونية :وهي تشمل على الحواسيب و أجهزة املسح الضوئي و أجهزة التصوير الرقمي و أقراص
التخزين الرقمي و غيرها.

-

البرمجيات اإللكترونية :وهي تشمل على نظم التشغيل و إدارة قواعد البيانات و التطبيقات اإللكترونية و نظم
أمن و حماية البيانات الرقمية .

 )8مستشار الهيئة .املنصف الفخفاخ( .ديسمبر .)2111دليل إجراءات إدارة الوثائق الجارية والوسيطة .سلطنة عمان :هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية.
)(9الحاتمية ،أسماء بنت سعيد بن راشد .)2118( .البيانات الضخمة .البيانات االحصائية والبيانات الضخمة :واقع إنتاج واستثمار البيانات االحصائية في
املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات (صفحة  .)31_1مسقط :جمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي.
 (11املسافر ،شمسة بنت حبيب .)2111-2113( .مقرر اإلدارة اإللكترونية للوثائق .كلية الشرق األوسط :قسم الدراسات وإدارة الوثائق واملحفوظات

22

-

الشبكات اإللكترونية :وهي تشمل شبكات اإلتصال الرقمي السلكية و الالسلكية ،املحلية و البعدية.

وتعرف بأنها " تطبيق تقنيات اإلدارة إلنشاء و استخدام و صيانة الوثائق في شكل إلكتروني و اإلحتفاظ بها و إستبعاد
ما يثبت عدم أهميته بغرض تحسين كفاءة حفظ الوثائق و ضمان الوصول إلى املعلومات و خفض التكاليف " .11
الوثيقة اإللكترونية( :)Electronic Documentتختلف تعريفات الوثيقة اإللكترونية ،فهناك أكثر من تعريف و
من أهمها:
-

التعريف األول :عرفها املجلس الدولي لألرشف  ICAبأنها " :معلومات مسجلة قامت بإعداد ها أو تلقتها أي
مؤسسة عامة أو خاصة أثناء متابعتها لنشاطها ،وتشمل كل من املحتوى  Contentو السياق  Contextو البناء
 Structureكدليل على أداء األعمال .

-

التعريف الثاني :هي وثيقة منتجة أو محصلة من خالل نظام معلومات مكتبية (البريد اإللكتروني ،قاعدة بيانات،
صور ،أفالم ...الخ) و مقرؤة من خالل نظام معلوماتي.

-

التعريف الثالث :هي مجموعة من البيانات أو الرسوم أو الصور أو األصوات أو أية معلومات أخرى تمثل في
شكل إلكتروني ،أو هي معلومات تنشأ أو تعدل أو تحفظ أو تعالج و تسترجع وفقا لنظام الحاسب اآللي.

و يمكن تعريف الوثيقة اإللكترونية بشكل أوسع :هي معلومات مسجلة قامت بإعداد ها أو تلقتها أي مؤسسة عامة
أو خاصة(شخصية طبيعية أو اعتبارية) أثناء متابعتها لنشاطها ،وتشمل كل من املحتوى  Contentو السياق
Contextو البناء  Structureالالزم لحفظها واسترجاعها وإتاحتها على الدوام عن طريق أجهزة البرامج الحاسب اآللي.
-

التعريف الرابع :عرف األرشيف الكندي الوثيقة اإللكترونية بأنها :عبارة عن معطيات متوفرة على وعاء ممغنط
او غيره ،بحسب القواعد التي تؤمن التخزين و العرض ."12

تعرف بأنها " املعلومات بكل أنواعها و أشكالها و املخزنة في الخادم ،و يتم التوصل إليها عن طريق الحاسب اإللكتروني
باستخدام املوقع أو البوابة على األنترنت ".13

)(11محمد عبده ،د .أشرف .)2111( .إدارة الوثائق اإللكترونية( .ط .)1.جمهورية مصر العربية .دار الجوهرة للنشر والتوزيع.
)(12املصدر السابق. 3ص21
)(13حبيب املسافر ،د .شمسة .)2111( .إدارة الوثائق واملحتوى اإللكتروني في مشاريع الحكومة اإللكترونية( .ط .)1.سلطنة عمان .دار الثقافة العربية.
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البيانات الضخم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة( :)Big Dataهناك العديد من التعريفات األجنبية للبيانات الضخمة و من أهمها:
-

التعريف األول :تعريف موسوعة الويكيبيديا" :البيانات الضخمة هي عبارة عن مجموعة من مجموعة البيانات
الضخمة جدا و املعقدة لدرجة أنه يصبح من الصعب معالجتها إستخدام أداة واحدة فقط من أدوات إدارة
قواعد البيانات أو بإستخدام تطبيقات معالجة البيانات التقليدية.

-

التعريف الثاني :عرفها  :Grobelnik 2012بأنها تشبة البيانات الصغيرة و لكنها أكبر و هذا يتطلب إجراءات
مختلفة تتمثل في التقنيات و األدوات و البنية الهيكلية لتساعد في حل مشكلة البيانات الضخمة.14

-

التعريف الثالث :و عرفها واتسون  :Watson2014أنها مجموعة متنوعة من البيانات بكميات كبيرة يصعب
التفاعل معها بشكل جيد .

-

التعريف الرابع :و يعرفها  Bieraugel2016بأنها :هي البيانات التي ال يمكن تخزينها و تحليلها و معالجتها من قبل
األجهزة و البرمجيات التقليدية".11

 7-0محتويات الدراسة
انقسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول ،حيث يتضمن كل فصل على مجموعة من املباحث و عناوين فرعية
للمباحث ،ومن هذه املواضيع التي تناولتها الدراسة:
الفص ـ ـ ـ ـل األول :تناول الفصل األول اإلطار العام للدراسة و الذي تم فيه استعراض موضوع الدراسة و مبررات
اختيار موضوع الدراسة ،حيث يحتوي على مشكلة الدراسة و تساؤالتها و أهمية الدراسة و أهدافها ،و كذلك تضمن
ذكر الدراسات السابقة و هي الدراسات العربية و األجنبية ،باإلضافة إلى عرض منهج الدراسة و الذي يتضمن كال
من مجال وعينة الدراسة و مجال و حدود الدراسة و فروض الدراسة وأدوات الدراسة ،ثم بعد ذلك مختصر شرح
إلجراءات تنفيذ الدراسة و أخيرا عرض مجموعة من املصطلحات و املفاهيم املتعلقة بالدراسة .

) )14بوعناقة ،سعاد .)2118( .البيانات الضخمة في قطاع املكتبات :نقاط القوة والضعف الفرص والتهديدات .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات
املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
)(11األكلبي ،علي بن ذيب .)2118( .أهمية تحليل البيانات الضخمة في اتخاذ القرار في جامعة امللك سعود .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات
املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

24

الفصـ ـ ـ ـ ـ ـل الثاني :تناول الفصل الثاني اإلطار النظري للدراسة ،حيث استعرض الباحث في الفصل الثاني ثالثة
مباحث و يتضمن املبحث األول على معلومات عامة حول املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،واملبحث الثاني على
مدخل إلدارة الوثائق اإللكترونية ،و املبحث الثالث على التعريف بالبيانات الضخمة.
الفص ـ ـ ـ ـ ـل الثالث :تناول دراسة واقع إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء
و املعلومات  ،حيث استعرض الباحث في الفصل الثالث خمسة مباحث ،و قد تضمن املبحث األول البيانات
الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،و يتضمن املبحث الثاني على مراحل إنتاج
البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية وطرق استثمارها و وسائل إتاحتها في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات،
ويتضمن املبحث الثالث إجراءات حفظ و تخزين و استرجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني
لإلحصاء و املعلومات ،ويتضمن املبحث الرابع التقنيات املستخدمة إلدارة البيانات الضخمة وإنتاج الوثائق
اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،وكذلك تضمن املبحث الخامس طرق أمن و حماية البيانات و
الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات.
الفص ـ ـ ـ ـ ـل الرابع :تناول الفصل الرابع اإلطار امليداني للدراسة ،حيث استعرض ثالثة مباحث ،حيث تطرق الباحث
في املبحث األول على إجراءات الدراسة املسحية بإستخدام أدوات البحث ،و املبحث الثاني على تحليل بيانات
الدراسة و تفسير نتائجها ،و املبحث الثالث على نتائج الدراسة امليدانية و إختبار فروض الدراسة .
الفص ـ ـ ـ ـ ـل الخامس :تناول هذا الفصل تقديم مقترح خطة أو استراتيجية لتفعيل و تحسين استخدام البيانات
الضخمة في إدارة الوثائق اإلحصائية إلكترونيا في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،و تضمن املقترح استخدام
البيانات الضخمة في إدارة املستندات و الوثائق اإلحصائية في املركز ،وكذلك استخدام نظام "اتقان  "ITQANفي
إدارة و تحليل البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية في املركز ،و طرق تحسين استخدام البيانات الضخمة
في إدارة الوثائق اإلحصائية إلكترونيا ،باإلضافة إلى تفعيل استخدام البيانات الضخمة في إدارة الوثائق اإللكترونية
لشؤون املوظفين في املركز ،و إبراز األهمية املستقبلية للبيانات الضخمة في املركز.
خاتمة ال ـ ـ ـ ـ ـدراسة :شملت خاتمة الدراسة على عرض النتائج العامة للدراسة و أهم التوصيات املقترحة ،حيث
ختمت الدراسة بقائمة من املصادر و املراجع املتنوعة و من ثم مالحق الدراسة.
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الفص ـ ـ ـ ـ ـل الثاني
(اإلطارالنظري للدراسة)
تمهيد
املبحث األول :معلومات عامة عن املؤسسة
1-1-2
2-1-2
3-1-2
4-1-2

التعريف باملركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
أهداف املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
مهام واختصاصات املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
أهم األعمال التي حققها املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات

املبحث الثاني :مدخل إلدارة الوثائق اإللكترونية
0-8-8
2-2-2
3-2-2
4-2-2
1-2-2
3-2-2
7-8-8
8-2-2
9-2-2

ماهية إدارة الوثائق اإللكترونية
مفاهيم وتعريفات إدارة الوثائق اإللكترونية
الهدف األساس ي من إدارة الوثائق اإللكترونية
أهمية الوثائق اإللكترونية
أنواع الوثائق اإللكترونية
خصائص ومميزات الوثائق اإللكترونية
دور التقنيات الحديثة في إدارة البيانات والوثائق اإللكترونية
التقنية الحديثة وأهميتها في إدارة البيانات الضخمة والوثائق اإللكترونية
التقنية الحديثة ومراحل تطورها في إدارة البيانات الضخمة والوثائق اإللكترونية

املبحث الثالث :ماهية البيانات الضخمة
1-3-2
2-3-2
3-3-2
4-3-2
1-3-2
3-3-2
1-3-2
8-3-2
9-3-2
11-3-2
11-3-2

تاريخ البيانات الضخمة
نشأة البيانات الضخمة
مفهوم البيانات الضخمة
أهمية البيانات الضخمة
أنواع ومصادر البيانات الضخمة
خصائص البيانات الضخمة
املعالجة الفنية للبينات الضخمة
تقنيات البيانات الضخمة
تحديات إدارة البيانات الضخمة
دور البيانات الضخمة في إدارة الوثائق اإلحصائية الرسمية
استخدام البيانات الضخمة في سلطنة عمان
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تمهيد
يعتبر اإلطار النظري العمود الفقري للدرسة ،وهو يحتوي على معلومات عامة حول موضوع الدراسة و التي يتم
تجميعها من مصادر مختلفة ،حيث يتضمن الفصل الثاني للدراسة (اإلطار النظري) معلومات عامة عن املركز
الوطني لإلحصاء و املعلومات الذي يعنى بالعمل اإلحصائي في سلطنة عمان وهو مركز حكومي يهدف إلى تعزيز
املعرفة .و تعد إلدارة الوثائق اإللكترونية وهي تمثل إدارة امليكانيكية التي تمكن من التوسع في مجال الرؤية بالنسبة
للعملية الجارية ،و التعامل مع مكوناتها مثل البيانات و املعلومات و الوثائق الذي يتطلب من الشخص املتمتع بها
إدراك املعنى الحقيقي لها ،وذلك باإلشارة إلى املعلومات البديهية و إلى الخبرة التي تمكنه من إتخاذ القرارات الصحيحة
في أغلب األحوال ،وكذلك إدارة الوثائق اإللكترونية هي مجموعة من األدوات و التقنيات التي يمكن بها ترتيب ،و
تصنيف ،و حفظ و تخزين الوثائق ،وإسترجاعها من خالل مجموعة من التطبيقات في إطار نشاط املؤسسة .و تعتبر
البيانات الضخمة املكون الرئيس ي للوثائق اإللكترونية وهي مجموعة من البيانات التي من الصعب معالجتها
بإستخدام أدوات قواعد البيانات أو بإستخدام تطبيقات معالجة البيانات التقليدية ،و ذلك لتنوعها و حجمها
الهائل ،و تشكل البيانات الضخمة هاجسا حقيقيا لدى الكثير من املؤسسات بسبب زيادة نموها و تضخمها الذي
أدى إلى عدم القدرة على السيطرة عليها و عدم اإلستفادة منها ،13و لذلك فإن التعامل مع البيانات الضخمة في
املؤسسات يشكل مشكلة حقيقية من حيث حجمها املتزايد بشكل سريع ،و من حيث الحاجة إلى مساحات تخزين
هائلة التي تفوق قدرة املؤسسات املالكة لتلك البيانات ،وكذلك قلة العائد من هذه البيانات و عدم استغاللها بشكل
مفيد.

) )13الحاتمية ،أسماء بنت سعيد بن راشد .املعمرية ،هالة بنت خميس بن حمود .والحراص ي ،نبهان بن حارث .)2118( .البيانات اإلحصائية والبيانات
الضخمة :واقع إنتاج واستثمار البيانات اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات بسلطنة عمان .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات
املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
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املبحث األول :معلومات عامة عن املؤسسة
 0-0-8التعريف باملركزالوطني لإلحصاء و املعلومات
املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات هو مركز حكومي و الذي تم إنشاءه وفقا للمرسوم السلطاني رقم (11)2112/31

و هو يتبع املجلس األعلى للتخطيط ،حيث جاء أنشاءه إدراكا ألهمية اإلحصاء في التخطيط التنموي ،و يتمتع املركز
بالشخصية اإلعتبارية و اإلستقالل اإلداري و املالي ،وقد تم تشكيل إدارة املركز من قبل املجلس األعلى للتخطيط،
ويقع املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات في مسقط بالقرب من مجلس الشؤون اإلدارية للقضاء ،كما صدر املرسوم
السلطاني رقم ( 18)2114/41و الذي يتعلق بإصدار نظام املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ،وكذلك املرسوم
السلطاني رقم ( )2111/29يتعلق بإصدار قانون اإلحصائي بشأن تنظيم و جمع و نشر البيانات و الوثائق اإلحصائية
في سلطنة عمان.19

 8-0-8أهداف املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات
يهدف املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات إلى تعزيز املعرفة و ذلك عن طريق توفير البيانات و الوثائق اإلحصائية
الرسمية و التي تستخدم في وضع السياسات و البرامج و الخطط على املستوى الوطني و اإلقليمي و الدولي ،حيث
تساهم في تلبية متطلبات كافة القطاعات في الحصول على املعلومات و الوثائق في املجاالت التنموية ،و يعد املركز
الوطني مصدرا مهما في توثيق تطورات السلطنة و ذلك في القطاعات املختلفة االجتماعية و الصحية و االقتصادية
و التعليمية و غيرها ،من خالل استخدام املركز الوطني لشبكة املعلوماتية إلتاحة املؤشرات الحيوية االقتصادية و
االجتماعية املتعلقة بالقطاعين العام و الخاص في السلطنة ،كما يساعد املركز الوطني املهتمين و الباحثين بمتابعة
التطورات االقتصادية و االجتماعية و ذلك من خالل توفير و توزيع إصدارات بصفة فصلية و شهرية و سنوية و

) (11انظر في امللحق رقم ( : )4ص-193ص194
) )18انظر في امللحق رقم ( : )4ص194
)  )19املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 12( .ديسمبر .)2118 ،خارطة الطريق .تم االسترداد من املوقع اإللكتروني للمركز الوطني لإلحصاء
واملعلومات: https://www.ncsi.gov.om/aboutus/pages/roadmap.aspx
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أيضا توفير املؤشرات البيانية و الوثائق في شكل قوالب بيانية مختلفة .و يهدف املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات
إلى التالي:21
 بناء قواعد معلومات وطنية تمثل مخزون البيانات املوحدة و استمرارية تحديث البيانات.
 بناء القدرات اإلحصائية للكوادر العاملين باملجال اإلحصائي ليساعدهم في تأدية أعمالهم.
 توظيف التقنيات الحديثة في املجال اإلحصائي.
 إدارة البيانات الضخمة و املعلومات و الوثائق بإستخدام التحليالت و األبحاث و املنهجيات وتقنية املعلومات.
 نقل املعرفة للكوادر البشرية الوطنية و ذلك لتعزيز معارفهم و قدراتهم اإلحصائية و التحليلية و البحثية.
 إستغالل األمثل للبيانات اإلدارية و ذلك لتحقيق االستفادة منها في املجال اإلحصائي.
 توثيق األعمال اإلحصائية لتكون مرجع لألجيال القادمة و ذلك لألستفادة من أعمال التخطيط.
 التواصل مع املجتمع من عن طريق فتح قنوات التواصل وذلك من أجل تعزيز املعرفة.
 إتاحة املعلومات و الوثائق بشفافية و حيادية و موضوعية و ذلك من خالل الوسائل الحديثة و املختلفة.

 3-0-8مهام و اختصاصات املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات
يهتم املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات في تلبية إحتياجات الدولة من اإلحصاءات الرسمية و املعلومات و الوثائق
املوثوقة و التي تستخدم في وضع السياسات و الخطط و البرامج على املستوى الوطني و اإلقليمي و الدولي و ذلك في
ظل التغيرات االجتماعية و االقتصادية املتسارعة ،كمل يهتم أيضا في تلبية متطلبات كافة املؤسسات و األفاد في
الحصول على املعلومات و الوثائق في مختلف املجاالت التنموية .21حيث يتم تقسيم املهام و اختصاصات العمل
اإلحصائي داخل املركز حسب الهيكل التنظيمي الواضح في الشكل رقم (.)1-2

)  (21املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 12( .ديسمبر .)2118 ،خارطة الطريق .تم االسترداد من املوقع اإللكتروني للمركز الوطني لإلحصاء واملعلومات :
https://www.ncsi.gov.om/aboutus/pages/roadmap.aspx
) ) 21الحاتمية ،أسماء بنت سعيد بن راشد .املعمرية ،هالة بنت خميس بن حمود .والحراص ي ،نبهان بن حارث .)2118( .البيانات اإلحصائية والبيانات
الضخمة :واقع إنتاج واستثمار البيانات اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات بسلطنة عمان .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات
املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
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الرئيس التنفيذي

املديرية العامة
لإلحصاءات
السكانيةو اإلجتماعية

مدير عام
اإلحصاءت
اإلقتصادية

مدير عام
املعلومات

مدير عام البنية
الوطنية للمعلومات
الجغرافية

مدير عام تقنية
املعلومات

مدير عام الشؤون
اإلدارية و املالية

املديرية العامة
لإلحصاءات
الخاصة

دائرة إحصاءات
التعليم و الصحة و
الثقافة

دائرة الحسابات
القومية

دائرة اإلتاحة
املعلوماتية

دائرة املعلومات
املكانية

دائرة التطبيقات

دائرة الشؤون
اإلدارية

دائرة السفر و
السياحة

دائرة إحصاءات
السكان و القوى
العاملة

دائرة األسعار و
التجارة الخارجية

دائرة التحليل
اإلحصائي و
التقارير املعلوماتية

دايرة اإلستراتيجية
املكانية

دائرة البنية
األساسية لتقنية
املعلومات

دائرة الشؤون
املالية

دائرة إحصاءات
البيئة و املواد
الطبيفية و الطاقة

دائرة اإلحصاءات
املجتمعية

دائرة اإلحصاءات
اإلقتصادية

دائرة املعلومات
الوطنية و الدولية

دائرة العمليات و
الخدمات الفنية

دائرة قواعد
البيانات

دائرة شؤون
املوظفين

دائرة إحصاءات
العلوم و
التكنولوجيا

دائرة املسوحات
اإلجتماعية

دائرة املسوحات
اإلقتصادية

دائرة قياس الرأي
العام

دائرة التطبيقات
اإلحصائية املكانية

دائرة العالقات
العامة

دائرة إحصاءات
األجور و املستوى
املعيش ي

الشكل رقم ( :)0-8الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإلحصاء و املعلومات

 4-0-8األعمال الذي حققها املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات
حصل املركز الوطني على مجموعة من الجوائز من خالل االعمال التي حققها ،ونذكر أبرز الجوائز و األعمال: 22
 .1حصل املركز الوطني في  2111/11/29باململكة األردنية الهاشمية على جائزة الدرع الذهبي للمسؤولية االجتماعية
على املستوى الوطن العربي ،و يعتبر درع التميز الذهبي للمسؤولية االجتماعية جائزة تقدمها املنظمة العربية
للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات الناشطة في مجال املسؤولية املجتمعية و خدمة املجتمع.

)  ) 22املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 12( .ديسمبر .)2118 ،خارطة الطريق .تم االسترداد من املوقع اإللكتروني للمركز الوطني لإلحصاء واملعلومات:
https://www.ncsi.gov.om/aboutus/pages/roadmap.aspx
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 .2حصل املركز الوطني على جائزة أفضل عارض في معرض األعمال الدورة الثالثة ملنتدى عمان للجغرافية املكانية ،و
الذي تنظمة الهيئة الوطنية للمساحة خالل الفترة  2111/11/24-23في جامعة السلطان قابوس.
 .3حصل املركز الوطني على جائزة أفضل موقع حكومي إلكتروني على مستوى دول مجلس التعاون الخليج العربية في
مؤتمر الحكومة اإللكترونية الذي أقيم في مملكة البحرين خالل الفترة من 2111/11/23-21م.
 .4حصل املركز الوطني على جائزة الرؤية االقتصادية ألفضل مشروع حكومي في تاريخ 2113/3/3م ،و ذلك عن مشروع
بوابة البيانات اإلحصائية.
 .1حصل املركز الوطني على شهادة االيزو  2111:9111في تاريخ  2111/1/3لنظام إدارة الجودة الخاص به.
 .3حصل املركز الوطني على جائزة الهوية في تاريخ 2111/1/11م ،في أفضل هوية مرئية في قطاع الخدمات العامة و
ذلك على مستوى الشرق األوسط و شمال أفريقيا.
 .1حصل املركز الوطني على جائزة النسر العربي ألفضل التطبيقات الذكية على مستوى املنطقة العربية ،وذلك عن
تطبيق املؤشرات املكانية اإلحصائية.
 .8حصل املركز الوطني على جائزة التميز و القيادة العاملية املكانية و ذلك في تاريخ 2118/1/13م و التي تمنح للجهات
التي توظف السياسات و التقنيات الحديثة على مستوى العالم.
 .9حصل املركز الوطني جائزة االجادة في بناء تطبيقات نظم املعلومات الجغرافية و ذلك في تاريخ 2118/1/8م في
مشروع البنية البرمجية املشتركة في بناء تطبيقات الهواتف الذكية.
 .11حصل املركز الوطني على جائزة اإلنجاز املتميز في تقنيات التطبيقات املكانية في تاريخ 2118/1/13م في تطبيق بوابة
البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية.

املبحث الثاني :مدخل إلدارة الوثائق اإللكترونية
 0-8-8ماهية إدارة الوثائق اإللكترونية
عندما نتحدث عن عالقة اإلدارة بالوثائق فإن حياة اإلنسان مثل الجهات سلسلة من االلتزامات و االرتباطات و
الواجبات و الحقوق ،يبدأ األنسان بتجميع الوثائق منذ بداية لحضة والدتة عندما تصدر له شهادة امليالد وإلى
اللحظة األخيرة في حياته بإصدار شهادة وفاة ،فاملؤسسات أيضا تتعامل مع الوثائق منذ بداية نشأتها ،حيث
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تدون كل نشاطاتها و فعالياتها أثناء عملها من خالل الوثائق ،كما قامت تكنولوجيا املعلومات بتغيير جذري في
حياتنا و خاصة األسلوب الذي تنجز به أنشطتنا و أعمالنا ،وقد أصبح تغير تكنولوجيا املعلومات يصل إلى
الحكومات و املؤسسات.
تتجمع الوثائق يوميا نتيجة االعمال اليومية للجهات و املؤسسات ويتطلب ذلك إلى إدارتها و حفظها بعد إنتها
العمل منها ،وخاصة أنها تعتبر من املصادر األولية و األخيرة للمعلومات الرسمية و الخاصة ،لذلك أهتمت الدول
بالوثائق إهتماما كبيرا في إدارة و تنظيم وثائقها .و يقتض ي االمر على اإلشراف الدقيق في عمليات خلق و إنشاء و
الوثائق و تكوينها و مسار تداولها و طرق حفظها مرورا بصيانتها و تخزينها و وصوال إلى تحديد مصيرها النهائي إما
إتالف أو حفظ دائم ،فهي تعتبر مصدرا تاريخيا؛ ألن بدونها ال يمكن إلي دولة أن تجمع و تدون تاريخها في أي من
املجاالت املختلفة كالتعليم و االقتصاد و السياسة و الصحة و اإلحصاء و غيرها من املجاالت .ولقد أصبحت
الوثائق بما تحتويه من كنوز ال تقدر بثمن متاحة عن طريق شبكة اإلنترنت ،ولكن كيف يمكن للجهات و
املؤسسات تنظيم هذا املد الهائل من الوثائق و االنفجار املعرفي من الوثائق و املعلومات و البيانات و جعلها في
خدمة املستفيدين؟
و يقول ديفيد شنيك من الضروريات يتم أوال التأكد من أن التقنية التي يتم استخدامها هي تخدمنا بمستوى
عالي ،وليس العكس ،وهذا يقتض ي تحديد أهدافنا و من ثم يتم تحديد األدوات التي نحتاجها لتحقيق تلك
األهداف. 23
و يعد التطور الكبير في تكنولوجيا املعلومات الذي أحدث نقله في جهات و مؤسسات الدولة بصفة خاصة دعاء
الحاجة إلى تطوير نظام إدارة الوثائق و املعلومات و معالجتها .حيث تعد أوعية الوثائق و املعلومات اإللكترونية
أحد الوسائط الحديثة للمعلومات التي تستمد خواصها من مصادر الصوت و الضوء اإللكترومغناطيسية في
تسجيل املعلومات.
يجب أن تخضع الوثائق و املعلومات ألتخاذ القرارات لهيكل عمل معين و استمرار الوثائق الرمزية املتمثلة في
البيانات و املعلومات املوثقة و األدوات بمختلف أنواعها في عملها كقاعدة لصنع القرار ،حيث تحض ى الوثائق في
)  )23شمسة بنت حبيب املسافر .إدارة الوثائق واملحتوى االلكتروني في مشاريع الحكومة االلكترونية في سلطنة عمان .القاهرة :جامعة القاهرة ( .2111،رسالة
دكتوراه)
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ظل هذه الصورة بمميزات متعددة مثل إمكانية مشاركة الوثائق في املؤسسة عبر أدوات التخزين اإللكترونية،
كما يجب التعامل مع املعلومات الضمنية كجزء ال يتجزأ عن إدارة املعلومات.24

 8-8-8مفاهيم وتعريفات إدارة الوثائق اإللكترونية
تختلف تعريفات إدارة الوثائق اإللكترونية ،فهناك أكثر من تعريف و من أهمها:
التعريف األول " :هي اإلدارة اآللية و إمكانية تصوير و فهرسة الوثائق و تحويل بياناتها و في ذات الوقت مما

-

توفر للمستخدم طرق كثيرة إلسترجاعها و اإلطالع عليها و تداولها إلكترونيا بسهولة.
التعريف الثاني  :هي السيطرة اآللية على الوثائق و املعلومات الحكومية دون التعامل مع نسخ ورقية و حفظها

-

على شكل ملفات نصلية أو رقمية أو مضغوظة أو برمجيات أو صور أو أفالم ،وهي تعنى بضمان توفير الوثائق
و املعلومات و تخزينها و إسترجاعها و أمنها ".21
التعريف الثالث  :هناك مجموعة تعريفات من فرنسا ،وهي:

.i

هي مجموعة من الوسائل و التقنيات التي تسمح بإزالة الطابع املادي ،ويستمر تسيير حفظ و تخزين و
استرجاع الوثائق و املعلومات ،ويتم البحث عنها باستخدام التطبيقات اآللية.

.ii

و هي مجموعة من التقنيات و األدوات التي يمكن بها ترتيب و تسيير و حفظ الوثائق و أسترجاعها عن طريق
مجموعة من التطبيقات الإعالمية و الآلية في إطار النشاط العادي للمؤسسة.

.iii

و يعرف دوشمان اإلدارة اإللكترونية للوثائق أنها تهتم بصفة رئسية على إنشاء و ترتيب و استرجاع و حقظ
الوثائق و تبادلها و بث أكثر من وثيقة سواء أصلية أو مرقمنة.

-

التعريف الرابع :تعرف بأنها عبارة عن إدارة البيانات و املعلومات و الوثائق عن طريق مواقع الويب اإللكترونية.

) )24عزت آمنه .محمد( .)2111نظم الوثائق اإللكترونية املبادئ واإلدارة وخطط الطوارئ واألزمات .القاهرة :دار الثقافة العربية
 (21شمسة بنت حبيب املسافر .إدارة الوثائق واملحتوى االلكتروني في مشاريع الحكومة االلكترونية في سلطنة عمان .القاهرة :جامعة القاهرة ( .2111،رسالة
دكتوراه)
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-

التعريف الخامس :هي عبارة عن إدارة آلية و إمكانية تصوير وفهرسة الوثائق اإللكترونية و تحويل بياناتها في
نفس الوقت للمستخدم و توفر طرق متعددة السترجاع الوثائق و اإلطالع عليها و تداولها إلكترونيا وبسهوله
تامه.
وتعرف بأنها " تطبيق تقنيات اإلدارة إلنشاء و استخدام و صيانة الوثائق في شكل إلكتروني و اإلحتفاظ بها و
إستبعاد ما يثبت عدم أهميته بغرض تحسين كفاءة حفظ الوثائق و ضمان الوصول إلى املعلومات و خفض
التكاليف " .23

-

التعريف السادس" :هي اإلدارة اآللية ،وإمكانية تصوير وفهرسه الوثائق ،و تحويل و توفير طرق ألسترجاعها و
االطالع عليها و تداولها إلكترونيا بسهولة من قبل املستفيدين.
و تتمثل إدارة الوثائق اإللكترونية في إستخدام التقنيات من املعدات و البرمجيات و الشبكات الإلكترونية
التالية:

 املعدات اإللكترونية :وهي تشمل على الحواسيب و أجهزة املسح الضوئي و أجهزة التصوير الرقمي و أقراص
التخزين الرقمي و غيرها.
 البرمجيات اإللكترونية :وهي تشمل على نظم التشغيل و إدارة قواعد البيانات و التطبيقات اإللكترونية و نظم
أمن و حماية البيانات الرقمية.
 الشبكات اإللكترونية :وهي تشمل شبكات اإلتصال الرقمي السلكية و الالسلكية ،املحلية و البعدية".21
تعريف الوثيقة اإللكترونية(:)Electronic Document
تختلف تعريفات الوثيقة اإللكترونية ،فهناك أكثر من تعريف و من أهمها:

)(23محمد عبده ،د .أشرف .)2111( .إدارة الوثائق اإللكترونية( .ط .)1.جمهورية مصر العربية .دار الجوهرة للنشر والتوزيع.
) )21حبيب املسافر ،د .شمسة .)2111( .إدارة الوثائق واملحتوى اإللكتروني في مشاريع الحكومة اإللكترونية( .ط .)1.سلطنة عمان .دار الثقافة العربية.
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-

التعريف األول :عرفها املجلس الدولي لألرشف  ICAبأنها  " :معلومات مسجلة قامت بإعداد ها أو تلقتها أي
مؤسسة عامة أو خاصة أثناء متابعتها لنشاطها ،وتشمل كل من املحتوى  Contentو السياق  Contextو البناء
 Structureكدليل على أداء األعمال.

-

التعريف الثاني :هي وثيقة منتجة أو محصلة من خالل نظام معلومات مكتبية (البريد اإللكتروني ،قاعدة
بيانات ،صور ،أفالم ...الخ) و مقرؤة من خالل نظام معلوماتي.

-

التعريف الثالث :هي مجموعة من البيانات أو الرسوم أو الصور أو األصوات أو أية معلومات أخرى تمثل في
شكل إلكتروني ،أو هي معلومات تنشأ أو تعدل أو تحفظ أو تعالج و تسترجع وفقا لنظام الحاسب اآللي.
و يمكن تعريف الوثيقة اإللكترونية بشكل أوسع :هي معلومات مسجلة قامت بإعداد ها أو تلقتها أي مؤسسة
عامة أو خاصة(شخصية طبيعية أو اعتبارية) أثناء متابعتها لنشاطها ،وتشمل كل من املحتوى  Contentو
السياق  Contextو البناء  Structureالالزم لحفظها واسترجاعها وإتاحتها على الدوام عن طريق أجهزة البرامج
الحاسب اآللي.

-

التعريف الرابع :عرف األرشيف الكندي الوثيقة اإللكترونية بأنها :عبارة عن معطيات متوفرة على وعاء ممغنط
أو غيره ،بحسب القواعد التي تؤمن التخزين و العرض ".
وتعرف بأنها " :املعلومات بكل أنواعها و أشكالها و املخزنة في الخادم ،و يتم التوصل إليها عن طريق الحاسب
اإللكتروني باستخدام املوقع أو البوابة على األنترنت ".28
البيانات(:)Data
هي املادة الخام التي تشتق منها املعلومات ،وهي ترمز إلى األشياء و الحقائق و األفكار و اآلراء و األحداث و العمليات
التي تعبر عن املواقف و األفعال أو تصف هدفا أو ظاهرة أو واقعا معينا ،دون أي تفسير أو تعديل أو مقارنة،
ويتم التعبير عنها بالكلمات و الرقام أو الرموز أو األشكال ،وهي تمثل املواد األولية في الواقع للحصول على
املعلومات ،وهي تجمع من مصادر مختلفة و متنوعة داخلية و خارجية ،جاهزة و أولية ،شفوية و موثوقة ،رسمية
و غير رسمية.

) (28محمد عبده ،د .أشرف .)2111( .إدارة الوثائق اإللكترونية( .ط .)1.جمهورية مصر العربية .دار الجوهرة للنشر والتوزيع
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املـ ـ ـ ـعلومات(:)informations
وهي البيانات التي خضعت للمعالجة و التحليل و التفسير ،وذلك بهدف استخراج املؤشرات و العالقات
واملقارنات التي تربط الحقائق و األفكار و الظواهر بعضها البعض ،و تعتبر املعلومات هي مواد مصنعة من
البيانات وجاهزة لالستخدام ف املعلومات هي املعرفة املطبقة على العمل و ذلك لخلق قيمة أو زيادة قيمة.29

 3-8-8الهدف من سياسة إدارة الوثائق اإللكترونية
تعد سياسة إدارة الوثائق هي منهج ورؤية رسمية بهدف ضمان حماية وأمن الوثائق التي تم تخزينها على النظام
االلكتروني وتسهيل عمليات إتاحتها واسترجاعها من خالل النظام ،حيث إنها خطوات ينبغي اتخاذها لضمان
إدارة الوثائق االلكترونية املخزنة على املواقع والبوابات اإللكترونية على مدى طويل وذلك إلنجاز أعمال
املؤسسة ،كما أن البد ان تكون السياسات مرتبطة ارتباطا مباشرا باستراتيجيات وأهداف املؤسسة.
يعد الهدف من سياسة إدارة الوثائق هو إدارة الوثائق القابلة لالستخدام والقادرة على دعم وظائف األعمال
واألنشطة عند الحاجة إليها بما فيها من وثائق أصلية وموثوقة ،وعلية فإن البد أن تكون هذه السياسة تم دعمها
من قبل اإلدارة العليا حتى يمكن االخذ بها وتطبيقها على كافة املستويات اإلدارية باملؤسسة ،حيث تهدف سياسة
إدارة الوثائق االلكترونية إلى تحقيق األهداف التالية:31
-

تقديم توجيهات بشأن التعريف بالوثائق االلكترونية وأهميتها.

-

طريقة إدارة الوثائق االلكترونية ،مما يساهم ذلك في دعم االحتياجات الرئيسية للمؤسسة.

-

حفظ أفضل في املؤسسات على كافة املستويات.

-

دعم متطلبات االعمال عن طريق قدرة املؤسسة على زيادة كفاءة وفعالية اإلجراءات والعمليات.

-

تفعيل السياسة والتشريعات الالزمة إلنشاء وإدارة والحفاظ على الوثائق االلكترونية.

-

تخزين وأمن وإدارة الوثائق االلكترونية وذلك لضمان املصداقية والصحة ودعم املتطلبات القانونية
والتنظيمية.

-

خطة اإلبقاء على الوثائق واملعلومات االلكترونية والتصرف فيها.
) )29عبد الوهاب ،مصطفى رضا ،طلبة & ،محمد فهمي .)2113( .نظم ادارة قواعد البيانات الجزء االول.
) )31محمد عزت آمنة :نظام الوثائق االلكترونية؛ املبادئ و اإلدارة و خطط الطوارئ و االزمات .القاهرة :دار الثقافة العربية .2111
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-

وضع سياسة عامة إلدارة الوثائق االلكترونية ضمن السياسة العامة للمؤسسة.

-

املتطلبات التي يجب توفيرها حتى يمكن اإلعالن بأن الوثيقة صالحه لنشاط املؤسسة.
هناك مميزات توفرها إدارة الوثائق االلكترونية عند تطبيقها ،فهي تقوم بتحقيق ما يلي:31
 الوثيقة موجودة وذلك أن املؤسسة لديها املعلومات التي يمكن ان تساعدها في إعادة بناء األنشطة
واالعمال التي حدثت بالفعل.
 إمكانية الوصول إلى الوثائق االلكترونية من خالل القدرة على الوصول للمحتوى املعلومات وتحديد موقعها
باستخدام برامج ومعلومات مناسبة وعرضها بطريقة مماثلة لألصل.
 الوثيقة يمكن تفسيرها من خالل تحديد السياق اإلداري التي نشأت فيه الوثيقة والصلة بين الوثيقة
والوثائق.
 الوثيقة يمكن البقاء عليها طوال الوقت وذلك تبعا لالحتياجات الفعلية للوثيقة ،أو ربما بصفة دائمة من
خالل التنقل بين األجهزة والبرامج حتى يمكن الوصول إليها واسترجاعها.
 الوثيقة يمكن الوثوق ذلك بأنها تمثل الوثيقة املعلومات التي استخدمت بالفعل.

 4-8-8أهمية الوثائق اإللكترونية
إن أهمية الوثائق االلكترونية في املؤسسات كبيرة وذلك لألسباب التالية:32
-

أصبحت الوثائق اإللكترونية مادة أساسية من مواد املعلومات وهي ذات قيمة في املؤسسة ووسيلة مهمة
ملواجهه احتياجات اإلدارة والتشغيل.

-

خفض التكلفة عن طريق تخفيض الكم الهائل من حجم األوراق واحتياجاتها من مساحة للحفظ والتخزين
واالخصائيين القائمين في عمليات الفنية.

-

إمكانية الوصول إلى املعلومات املطلوبة واملسجلة في الوثائق بسرعة وسهولة تامه ،حيث تمكن توصيل الخدمات
للمواطنين إلكترونيا وذلك يزيد من قيمة الوثائق االلكترونية والتركيز عليها.
)  )31عبد الرحمن توفيق .اإلدارة االلكترونية وتحديات املستقبل .القاهرة :مركز الخبرات املهنية لإلدارة .2113،
)  )32جبريل العريش ي .االرشفة االلكترونية وإدارة الوثائق في العصر الحديث ،دار الفجر للنشر والتوزيع 2113،م
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-

حاجة املستخدمين واملستفيدين إلى مختلف الوثائق االلكترونية في مختلف املستويات اإلدارية بما يدعم ذلك
العمليات اإلدارية على تكوين الوثائق االلكترونية وهي تتضمن معلومات شاملة ودقيقة ومناسبة زمنيا ومالئمة
ملتطلبات املستخدمين.

-

االستجابة الحتياجات املتزايدة في حجم الوثائق االلكترونية وأنواعها من أجل األجهزة املركزية والهيئات
والوزارات الحكومية املختلفة ،وحاجة متخذي القرار في املؤسسات إلى الوثائق االلكترونية.

-

تحسين القرارات التي تصدرها املؤسسات من خالل االستيعاب املشترك للوثائق.

-

تحسين إنتاجية اإلدارة وفعاليتها عن طريق تسهيالت اإللكترونية املقدمة.

-

تحسين مستوى الخدمات والتجاوب مع املستفيدين.
وفي ضوء ما سبق يتضح لنا أهمية الوثائق االلكترونية في كونها:33
 .1تعد مصدرا مهما وحيويا للمعلومات التي يتم استخدامها في تنفيذ اإلجراءات اليومية في املؤسسة.
 .2مصدرا قانونيا وآمن وذلك يتحدد وفقا للمهام واملسؤوليات.
 .3وهي تعد مصدرا تاريخيا في توثيق أنشطة املاض ي ،حيث تمدنا بذاكرة مشتركة ومتكاملة في املستقبل.
 .4تدفق الوثائق االلكترونية خالل التقنيات الحديثة لإلدارة يعمل على تزويد املدراء باملعلومات الالزمة
التخاذ القرار املناسب.
 .1استخدام األجهزة واألنظمة الحديثة واملناسبة تعمل على الحفاظ على سرية الوثائق واملعلومات.
 .3تفادي النقص في املعلومات الناتجة عن التشتت واإلنتاج الفكري في اإلدارات املختلفة.

 5-8-8أنواع الوثائق اإللكترونية
الوثائق االلكترونية تأتي في أنواع وأشكال مختلفة ويمكن حصر أهم تلك األنواع وهي كالتالي:34

)  )33شمسة بنت حبيب املسافر .إدارة الوثائق واملحتوى االلكتروني في مشاريع الحكومة االلكترونية في سلطنة عمان .القاهرة :جامعة القاهرة ( .2111،رسالة
دكتوراه)
)  )34شمسة بنت حبيب املسافر .إدارة الوثائق واملحتوى االلكتروني في مشاريع الحكومة االلكترونية في سلطنة عمان .القاهرة :جامعة القاهرة .2111،
(رسالة دكتوراه)
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-

قواعد النصوص الكاملة ( )Fall-Text Databasesوهي التي تشمل على نصوص املصادر املخزنة إلكترونيا ،مثل
قواعد الصحف والكتب واملجالت.

-

قواعد البيانات الببليوغرافية ( )bibliographic Databasesوهي التي تحتوي على البيانات الوصفية
االساسية(املفتاحية)ملصادر الوثائق واملعلومات والتي تشتمل على النصوص الكاملة وتحتوي على اإلحالة
ملصادر الوثائق النصية.

-

قواعد البيانات املرجعية ( )Reference Databasesوهي القواعد التي يحتاجها املستفيد والباحث في الوصول
إلى معلومة محددة في الوثيقة كقواعد القواميس وقواعد األدلة املهنية وأدلة املطبوعات وأدلة الجامعات
واملؤسسات واملعاجم.

-

قواعد بيانات األقراص والنظم متعددة الوسائط ( )Multimedia Databasesوهي تشمل على معلومات
مسموعة ومصورة.

-

قواعد البيانات اإلحصائية ( )Statistical Databasesوهي تشمل على مختلف اإلحصاءات االجتماعية
واالقتصادية والسكانية وغيرها من اإلحصاءات.
كما أن من الضروري على أخصائي الوثائق واملعلومات التعرف على الخصائص املميزة ،ليكون قادرا على تمييز
أنواعها بناءا على القواعد الخمس املذكورة أعاله.
ولقد حددت أنواع الوثائق من حيث الشكل بالوثائق املكتوبة واملسموعة واملرئية ،والرسومات ،والخرائط،
والوثائق اإللكترونية ،ووثائق املايكروفورميات (املايكرو فيش واملايكرو فيلم) وغيرها الكثير من أشكال الوثائق.
حيث تختلف أنواع الوثائق الحكومية اإللكترونية و التي تتوفر على املواقع و البوابات الحكومية من تقارير و
بحوث و مخططات و خرائط و نشرات و مراسالت و تشريعات و مخاطبات و معلومات عامة عن املؤسسة ،كما
تمكن هذه الوثائق املواطنين من إكمال إجراءات أعمالهم مباشرة عبر شبكة اإلنترنت ومن أهم هذه الوثائق وثائق
التحويل من موقع إلى آخر ،وثائق سداد االلتزامات الحكومية ،ووثائق القيد في السجالت الصناعية و التجارية
و وثائق تخص املواقف املالية للشخص مثل شهادة الراتب و وثائق امللكية كالعقار أو أرض ،و وثائق املطابقة
للشروط الصحية و البيئية ،و الوثائق الشخصية مثل شهادة امليالد و الوفاه و الزواج و الطالق ،ووثائق السفر
و بطاقات إثبات الهوية ،ووثائق رخص القيادة.
39

وتنقسم الوثائق اإللكترونية وفقا لخصائصها من حيث النوع إلى:31

 -0وثائق وفقا لطبيعتها:
وهي املواد املستخدمة في صناعتها من حيث التصميم والوزن والحجم ووسائل إنتاجها وإمكانية االطالع املباشر.

 -8الوثائق النصية:
وهي الوثائق التي تعرض معلوماتها في شكل نص مكتوب لكي يقرأ ،وهي تحتوي عل سبيل املثال دوريات
وإحصاءات وكتب وبطاقات ووثائق إدارية ووثائق قانونية وبراءات اختراع ومطبوعات تجارية وغيرها.

 -3وثائق غيرنصية:
وهي تتضمن على بعض النصوص ولكن أهم جزاء منها يكون في شكل آخر مختلف نذكر بعض منها:
-

وثائق صوتية :وهي تشمل األشرطة الصوتية واألسطوانات الصوتية.

-

وثائق بصرية سمعية :وهي الوثائق التي تجمع الصورة والصوت ،وتحتوي على أفالم وشرائح فلمية وألسطوانات
وشرائط مرئية.

-

وثائق مصورة(ايقونية) :وهي تشمل الصور والتصميمات والخرائط والرسومات البيانية وامللصقات والرسوم
التوضيحية واللوحات الزيتية والشرائح والصور الفوتوغرافية.

-

وثائق مادية :وهي العينات والنماذج الكاملة واالعمال التمثيلية والفنية والكتب املطبوعة بطريقة تدريس
األلعاب وبرايل.

-

وثائق ممغنطة :وهي تعالج بواسطة الحاسب اآللي ،حيث انها برامج تتيح له تأدية مختلف عمليات اإلحصاء
ومعالجة امللفات والفرز وغيرها.

-

وثائق مختلطة :تشمل على وثائق متنوعة نصية وغير نصية من نفس املوضوع مثل السجالت واللوازم التربوية.
حيث تشمل أنواع الوثائق اإللكترونية وثائق تخص أعمال املؤسسات الحكومية مثل الوثائق التي تفسر الحقائق
واألفكار وتشرح العمل كالتقارير واإلحصاءات وبراءات االختراع واألوراق الرسمية ،كما أنها تضم قواعد البيانات

)  )31رائد مفلح .الوثيقة االلكترونية :حجية الوثيقة االلكترونية .دبي(:د.ن)2112،م.
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وامليكرو فورم واألقراص املدمجة وتكنو لوجيا االتصال عن بعد ،حيث تعد مواقع الويب على شبكة اإلنترنت
ضمن أشكال ومصادر الوثائق اإللكترونية.

 6-8-8خصائص ومميزات الوثائق اإللكترونية
تتميز الوثائق اإللكترونية بالخصائص التالي:33
 إمكانية نقل الوثائق من مكان إلى آخر ،ويستعان في ذلك باألقمار االصطناعية وكذلك يمكن إرسالها عبر
البريد اإللكتروني إلى عدد ال يحص ى من املستفيدين وفي ثواني معدودة وتكلفة أقل.
 اختزانها لكميات الهائلة من املعلومات بمختلف أنواعها وأشكالها في حيز صغير جدا.
 قدرتها الهائلة وخصوصا فيما يتعلق بمجال البرامج والتطبيقات غير نصية مثل الرسوم البيانية والصور
والتصميمات وبرامج التعليم والتصميم وغيرها.
 سرعتها الكبيرة في فرز واسترجاع الوثائق ،حيث تصل في بعض الحواسيب اإللكترونية ماليين العمليات في
ثواني معدودة.
 إمكانية الوثائق االلكترونية للقراءة فهي أكثر تفاعال واستجابة.
 تجعل التنسيقات االلكترونية مستخدمي الوثائق إمكانية على نسخ الوثائق ولصقها وتوزيعها وتحليل
نتائجها وذلك باستخدام البريد االلكتروني الذي يسهل إدارة آالف الوثائق ومعالجتها في وقت قصير
باستخدام أدوات الفهرسة اآللية.
 تكون الوثائق أكثر فائدة في صيغتها اإللكترونية وذلك نتيجة لتعزيز ودعم القدرات البحثية واملعالجة.
 الدقة واالعتمادية ،حيث تعد دقة املعالجة اإللكترونية للمعلومات ذات عالقة مباشرة مع الثقة في
الحاسب.
 االحتفاظ بالتراث املنشور على اإلنترنت.
 التعرف على املعلومات ووثائق محتويات البوابات واملواقع اإللكترونية ومتابعة مراحل تطورها.

)  )33محمد عزت آمنة :نظام الوثائق االلكترونية؛ املبادئ و اإلدارة و خطط الطوارئ و االزمات .القاهرة :دار الثقافة العربية .2111
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 توثيق االستشهادات املرجعية 31من مصادر املعلومات املتوفرة على االنترنت والتأكد من صحتها.
 املرونة العالية وسهولة التنقل بين صفحاتها املختلفة وتصفح الوثائق.
 إتاحة نظام البحث الذكي استرجاع الوثائق في ثواني معدودة ،وذلك من مواد ارشيفية التي تم حفظها على
املواقع اإللكترونية.
 إمكانية إنشاء عدد ال نهائي من أنواع الوثائق مع القدرة على الربط بين نوع الوثائق وعدد حقول الوسائط
مثل النص والرقم والتاريخ.

 7-8-8دور التقنيات الحديثة في إدارة البيانات الضخمة والوثائق اإللكترونية
تلعب التقنيات دورا حيويا و فعاال في العالم املعاصر الذي يمتاز باالعتماد على تقنيات االتصاالت و املعلومات
بشكل كبير ،ولقد سمحت نظم االتصاالت االلكترونية بمختلف أنواعها وسهولة الحصول عليها في تبادل و
معالجة الوثائق بمختلف أشكالها (مكتوبة أو مرئية أو صوتية أو مزيج) و إرسالها و نقلها في ثوان معدودة حيث
اتاحت التقنيات مزايا كثيرة أدت إلى ضرورة التخلي على النظم التقليدية و استخدام الحاسبات املركزية التي
تمتاز بسهولة التشغيل و االستخدام في إطار تسهيالت البرامج الجاهزة ،و سرعة الوصول إلى املواقع من قبل
املستخدمين و املستفيدين و االتصال بهم عبر شبكة الحاسبات ،في ظل وجود محطات عمل متصلة بقاعدة
البيانات موزعة وتتضمن كال من البريد االلكتروني و الفاكس و االيميل والصوتي.
ويمكن تعريف التقنية الرقمية بأنها اختزال واقتناء املعلومات املنطوقة والنصية والتصويرية والرقمية ومعالجتها
وتخزينها وإتاحتها من خالل مزيج من التحسيب واالتصال عن بعد وهو مبني على اإللكترونيات .حيث يتم
استخدام التقنية الحديثة في إنتاج أوعية البيانات والوثائق ،سواء ذلك في إعداد النصوص للطباعة أو في نشرها
إلكترونيا أو في إنتاج األسطوانات البصرية ) (Optical Disksأو األسطوانات املضيئة ) (CD-ROMوهي تستخدم
في أغراض التجهيز واالختزان واالسترجاع ،إضافة إلى ذلك دعم مقومات االتصال االلكتروني عن بعد مما يساعد
املؤسسة في إعادة تحديد ذاتها وأدوارها في املستقبل.

)  )31االستشهادات املرجعية :هي قائمة وببليوغرافية تحصر مجموعة من مصادر االنترنت حول صياغة االستشهادات املرجعية بمصادر االنترنت.
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حيث تعرف عناصر التقنية الرقمية املختلفة و املتمثلة في اإللكترونيات من النظم و وسائط االتصال الحديثة
و الحاسبات و مراكز التكنولوجيا و البرمجيات و التطبيقات و التي تقوم حاليا بإدارات للبيانات الضخمة و
الوثائق و املعلومات في مشاريع الحكومة اإللكترونية ،وإنتاج و عرض و توزيع و تخزين و استرجاع البيانات و
الوثائق و املحتوى اإلداري و معالجته ،كما أن إدارة البيانات الضخمة و الوثائق في حد ذاتها تقنية تدار ،فهناك
التقنيات مختلفة مثل تقنيات خدمة الويب و االرشفة االلكترونية و خدمات املحمول و إدارة املكتب الخلفي و
الذكاء اإلداري و خدمات إدارة اإلنتاج وإدارة الشبكات .إن التقنية الرقمية للوثائق هي تقوم بعملية الدمج بين
النصوص املطبوعة والصوت والفيديو خاصة في الوسائط املتعددة والفائقة أما تقنية البيانات واملعلومات
االلكترونية يمكن توضيحها في التالي:
-

النص :وهو الحروف واألرقام ،والحروف الطباعية ،وعالمات الترقيم.

-

الصور :وهي تشمل الرسوم املتحركة ،والرسوم اليدوية ،واألفالم والصور ،والتلفزيون.

-

الضغط :وهو عملية تنظيم البيانات على الوسائط بصيغ مختلفة مثل. JPEG.، IPEG،MPEG

 2-8-8التقنية الحديثة وأهميتها في إدارة البيانات الضخمة والوثائق اإللكترونية
ولقد ساعدت التقنيات الجديدة املؤسسات في إدارة البيانات الضخمة والوثائق ،فالحكومات بحاجة ضرورية
إليها في ظل البيانات الضخمة والكم الهائل من الوثائق التي تحتفظ بها املؤسسات الحكومية والخاصة ،حيث
تحتاج إلى طرق وتقنيات جديدة لضمان إدارة البيانات الضخمة والوثائق بكفاءة وفعالية تمكن من االستفادة
منها.
إن أهمية العنصر التقني يتضح لنا في كون التقنية املستخدمة في الحكومة االلكترونية ال تزال في بداية تطورها،
حيث ان التقنية الحديثة لها دور كبير في توصيل التراث الثقافي من جيل إلى آخر ،كما تسهم في التفاعل الثقافي
في البلد وتحافظ على الهوية وتساهم بالنهوض اإلنتاج الفكري والحفاظ على اللغة وتطويرها واستخدامها.
وتعد الوثائق اإللكترونية من القنوات األساسية للمعلومات عن طريق قنوات االتصال مثل االنترنت والحاسب
اآللي وغيرها .حيث تساعد األجهزة والبرامج والشبكات في عملية نقل البيانات والوثائق وتخزينها وإنتاجها
واسترجاعها.
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ولتحديد الدور الحيوي لتكنولوجيا البيانات واملعلومات والوثائق البد من اآلتي:38
 توفير التقنيات الحديثة وتشغيل معامالت ضخمة الحجم لعدد غير محدود من االفراد.
 تعريف االفراد بطرق التحول نحو التقنية الحديثة.
 بناء وتجهيز البنية األساسية لتطبيق التقنية الحديثة.
 التدريب املستمر للعاملين باملؤسسات على تطبيق األنظمة والبرامج الحديثة.
 التطبيق يتم على مراحل وذلك لتحقيق مفهوم اإلدارة الحديثة ألنواع التقنية املختلفة وتطبيقها مبكرا.
 فهم االستخدام األمثل واالستفادة من التقنية الحديثة.
 تطبيق التكنولوجيا باهظة السعر لذلك يجب تحقيق الجدوى من استخدامها وعدم ضياع األموال
التي يمكن استخدامها في موضوعات أخرى.

 9-8-8التقنية الحديثة ومراحل تطورها في إدارة البيانات الضخمة والوثائق اإللكترونية
لقد مرت التقنية الحديثة للبيانات الضخمة و الوثائق بمجموعة من املراحل وهي:39
-

استخدام املصغرات واملايكروفورم( )microformsبأنواعها املختلفة مثل املصغرات الفلمية و
امليكروفيش و امليكروفيلم.

-

استخدام الحاسب اإللكتروني حيث يكون هذا االستخدام بشكل منفرد ،وذلك من أجل بناء قواعد
بيانات داخلية ()in-house data basesفي مراكز الوثائق و املعلومات و املكتبات كل على انفراد مثل
قواعد الفهارس و السيطرة على اإلعارة و الدوريات و التزويد وغيرها.

-

استخدام الحاسب االلكتروني مع التقنيات املصغرة وذلك للحصول على مخرجات الحاسب
اإللكتروني املصغرة(.)computer output micro forms

-

استخدام الحاسب االلكتروني في مراصد الوثائق و املعلومات و البنوك ،و االعتماد على جهاز او أداة
يتم فيها التعديل و التحويل وذلك لإلشارة الرقمية من الحاسب اإللكتروني إلى إشارات يمكن نقلها من

)  )38عبد األمير مريهج .دور تقنية املعلومات في تنمية املجتمع .مسقط.2113 ،ص3،12،21
) )39عامر قنديلجي .البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكترونية .عمان :دار اليزري العلمية.2112 ،ص281-282
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خالل وسائل االتصال املتاحة ،حيث يسمى هذا الجهاز املودم( )modemو كذلك التقنيات األخرى مثل
املايكرويف األرض ي و الفضائي من خالل األقمار االصطناعية من أجل البحث باالتصال املباشر
(.)online searching
-

استخدام الحاسب االلكتروني مع األقراص املتراصة أو املضيئة.

-

استخدام الحاسب االلكتروني مع الوسائط املتعددة(.)multimedia

-

أستخدام الحاسب االلكتروني و قواعد البيانات االلكترونية(الداخلية) ،وكذلك تقنيات االتصال
املناسبة للتواصل مع الحاسبات اإللكترونية و قواعد البيانات األخرى من مصادر املعلومات أخرى
قريبة أو بعيدة ،أو من خالل بناء شبكات معلومات محلية أوبناء شبكات واسعة وطنية أو أقليمية،
حيث تم استخدام عدد من هذه الشبكات في أستثمار الوسائط املتعددة و قواعد األقراص املضيئة
في تبادل البيانات و الوثائق و املعلومات.

-

استخدام الحاسب االلكتروني بمساعدة املودم ،و كذلك تقنيات االتصال املناسبة لالرتباط باالنترنت
الذي يعتبر من قمة التطور ملختلف أنواع التقنيات.

املبحث الثالث :ماهية إدارة البيانات الضخمة
أصبحت البيانات تشكل هاجسا حقيقيا لدى الكثير من املؤسسات وذلك بسبب زيادة نموها وتضخمها الذي
أدى إلى عدم القدرة على إدارتها والسيطرة عليها ،ولقد اكدت الصعوبات التي تعانيها املؤسسات نتيجة تضخم و
تنوع البيانات الضخمة بشكل معقد جدا ،وعلية فإن التعامل مع البيانات الضخمة Big Dataفي املؤسسات
يشكل معضلة حقيقية من حيث تزايد حجمها بشكل سريع ،و الحاجة إلى املساحات الهائلة للتخزين و التي ربما
تفوق قدرة املؤسسات املالكة لتلك البيانات ،باإلضافة إلى قلة العائد من هذه البيانات و عدم إدارتها بشكل
صحيح و أستثمارها بالشكل املفيد.41
وقد ادركت املؤسسات املتخصصة في إدارة البيانات و املعلومات و الوثائق و تقنياتها ،وشركات برمجيات
الحاسب االلكتروني وإدارة املعرفة و نظم التكنولوجيا أهمية التعامل بآليات أكثر قدرة على إدارة و التحكم في

)  )41األكلبي ،علي بن ذيب .)2111( .تحويل البيانات الضخمة إلى قيمة مضافة .مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية -السعودية

41

البيانات الضخمة و االستفادة منها بأفضل الطرق ومعالجتها و تحويلها إلى وثائق و معلومات يستخرج منها معرفة
ذات عوائد اجتماعية و اقتصادية و صحيه و تعليمية و تربوية و أمنية و غيرها ،حيث ان الفرص الكبيره عندما
تستقطب املؤسسات البيانات و توظف الكفاءات العالية و القادرة على تحليل البيانات الضخمة ،و بالتالي
يساعدها في القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في مجاالت مختلفة حيوية و مهمه للمجتمعات و خصوصا في ما
يتعلق بالتوظيف و زيادة اإلنتاج و الرعاية الصحية و الحد من الجرائم و رفع مستوى األمن ،و أصبح الطلب على
توظيف الكفاءات العالية من املختصصين في إدارة الوثائق و املعلومات الذين لديهم الخبرات و التجارب في مجال
معالجة البيانات الضخمة ،فقد أنفقت العديد من املؤسسات أمواال طائلة من أجل استثمار البيانات الضخمة
و تطوير برمجيات إدارة البيانات و التحليالت البنية التحتية وذلك الستغالل هذه البيانات في إنتاج الوثائق و
املعلومات .41

 0-3-8تاريخ البيانات الضخمة
بدأت قصة البيانات الحقيقية قبل سبعين سنة عندما بدأت املحاولة األولى لقياس معدل النمو في حجم
البيانات و التي كانت تسمى آنذاك بانفجار املعلومات ،وهو املصطلح استخدم في عام 1941م ألول مرة في
قاموس اكسفور.
وفي عام 1944م نشر Fremont Riderمن جامعة ويسليان األمريكية دراسة حول مستقبل مكتبات األبحاث في
الواليات املتحدة و التي كان حجمها يتضاعف كل  13عام ،وبسبب هذا النمو توقع  Riderأن مكتبة جامعة
ييل( )Yaleستضم حوالي  211مليون مجلد عام 2141م ،حيث سوف تشغل حوالي  3111ميل من الرفوف
الذس سيتطلب  3111موظف وذلك لفهرسة هذه الكتب.
وفي عام 1931م و عند إنفجار املعلومات الذي كان البد من توفير جميع متطلبات التخزين التلقائي مع تسريع
عمليات نقل املعلومات عن طريق جهاز الكمبيوتر.

)  )41السالمية ،أسماء بنت علي ،والبداعية ،شيماء بنت سعود .)2118( .البحث العلمي في عصر البيانات الضخمة :األدوار والفرص الختصاص ي املعلومات.
املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
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وفي عام 1911م في اليابان بدأت وزارة البريد و االتصاالت بتسيير و إحصاء تدفق املعلومات و تتبع املعلومات
املتدفقة و قياس حجمها ،حيث أقترحت الفكرة ألول مره في عام 1939م ،وقد قدم هذا اإلحصاء كمية الكلمات
أو العبارات كوحدة للقياس عبر جميع وسائل اإلعالم .وقد اكد إحصاء  1911أن عرض املعلومات في تزايد
مستمر و بشكل أسرع بكثير من أستهالكها ،وفي عام  1918أصبح الطلب على املعلومات التي توفرها وسائل
اإلعالم و في اإلتجاه اآلخر تزايد الطلب على املعلومات املقدمة من قبل وسائل اإلعالم و اإلتصال ،وهذا يعني أن
املجتمع الياباني دخل مرحلة جديدة وسعت األولوية للمعلومات األكثر تفصيال من أجل تلبية اإلحتياجات
الفردية بدال من املعلومات التي تأتي على هيئة كتلة واحدة.
وفي عام  1981بدأ مكتب اإلحصاءات املركزي بإجراء مشروع بحثي لحساب صناعات املعلومات في البالد من
أجل قياس حجم املعلومات بالبيت ،حيث استمر هذا البحث إلى يوم واحد ،وفي سنة 1993قام استيفان ديناس
وهو من كبار العلما في مكتب اإلحصاء املركزي الهنغاري بوضع تصنيف موحد على دليل الحسابات الوطنية
للمعلومات.
وفي سنة  1991قال العالم دينينغ ان حفظ و جمع البتات التي فرضت علينا أصبحت تضعنا في مواقف صعبة
للغاية فمعدل حجم املعلومات املتدفقة يطغى على قدرة شبكاتنا و أجهزة التخزين و نظم استرجاع املعلومات،
وهو ما يدفعنا إلى التفكير في بناء نظم قادرة على رصد تدفق البيانات من خالل التدقيق في قاعدة البيانات ،كما
إن هذه اآلالت سريعة بما فيه الكفاية وهي قادرة على التعامل مع تدفق البيانات في الوقت الفعلي ،حيث ستمكننا
اآلالت من تقليل عدد البتات املفروض علينا حفظها.
وفي عام  1993أصبح التخزين الرقمي أكثر فعالية من حيث التكلفة و هو أحسن و أسهل من التخزين الورقي.
وفي سنة  2111نشر بيتر ليمان و هالفاريان  Peter Lymen, hal varianبجامعة كاليفورنيا أول دراسة حول كم
املعلومات لتحديد كمية تخزين الكمبيوتر ،حيث توصلت الدراسة إلى ان املعلومات الجديدة التي يتم نشاؤها في
العالم سنويا و التي تخزن في الوسائط املادية مثل األوراق ،و األقراص الصلبة و أقراص الفيديو املغناطيسية و
الرقمية في عام  1999حوالي  1,1اكسابايت من املعلومات الجديدة ،وكذلك ان كمية املعلومات الكبيرة يتم
إنشاؤها من قبل األفراد ،كما يقول صاحب الدراسة انه حتى سنة  2111ان أغلب املعلومات املوجودة هي عبارة
41

عن معلومات نصية ،وعلى الرغم من ذلك نمو املعلومات الرقمية يتم بشكل سريع جدا ،وفي نفس النطاق
توصلت دراسة مماثلة خال ل بضع سنوات انه في عام  2112وصل إنتاج املعلومات الجديدة في العالم حوالي 1
اكسابايت وتم تخزين  %92من املعلومات الجديدة على األقراص الصلبة.
وفي سبتمبر من نفس السنة قدم فرانسيس اكس ديبولد  Francis X. Dieboldللمؤتمر العالمي الثامن للجمعية
االقتصادية ورقة بعنوان (البيانات الضخمة) ،حيث تحدث فيها عن االستفادة من ظاهرة البيانات الضحمة،
وهي البيانات املتاحة و الناتجة من خالل التطورات الغير مسبوقة في تكنولوجيا التخزين و تسجيل البيانات.
وفي فيفري سنة 2111قام دوغ املحلل في مجموعة ميتا بنشر مذكرة بحثية بعنوان(إدارة البيانات ثالثية
األبعاد)و السيطرة على حجم البيانات و السرعة و التنوع .لتعزيز مفهوم البينات الضخمة ،حيث اتضح سنة
 2111عندما نشر تيم اوريلي  Tim Oreillyمقال بعنوان (ماهو الجيل الثاني للويب؟) ،وقد نشر فيه توضيح
ل  web2.0الذي جاء بعد اجتماع مجموعة اوريلي وميديا اليف ،و الذي ركز على نقطة الجيل الثاني وهو الذكاء
االجتماعي و إمكانية الوصول إلى املعلومات و البيانات الشخصية عند ربطها ليطلع عليها أشخاص و جهات من
خالل مصطلح التفاعلية الذي جاء مع الويب ،2.1وكذلك يمكن للمستخدمين خاصية إضافية للبرامج و
التطبيقات وهي خاصية ال يمكن مساهمة الجميع فيها،وهو مادفع الشركات إلى جمع بيانات املستخدمين لبناء
القيمة املضافة للبرامج أو التطبيقات فكل تطبيق كبير على اإلنترنت يضم قاعدة بيانات متخصصة.
وفي سنة  2111قدم العديد من الباحثين في شركة  IDCأوراق بعنوان "الرقمية اخذت في التوسع عامليا :توقعات
نمو املعلومات في جميع انحاء العالم خالل،"2111حيث كانت أول دراسة لتقدير و توقع كمية املعلومات الرقمية
التي هي في تزايد مستمر في كل عام ،وأشارت التقديرات من شركة  IDCانه في عام  2113انتج العالم حوالي131
اكسابايت من البيانات الضخمة ،وقد كان من املتوقع أنه بين  2113إلى  2111ان املعلومات الجديدة التي يتم
إنشاؤها سنويا سيزيد أكثر من ستة أضعاف ليصل حوالي  988اكسابايت ،و قامت الدراسة نفسها بإحصاءات
حديدة في عامي  2111و 2112عن كمية البيانات الرقمية التي يتم إنشاؤها سنويا ،و التي تجاوزت التوقعات
لتصل حوالي  1221اكسابايت في عام  2111لتزيد إلى  2831اكسابايت في عام 2112م.
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وفي سنة  2118أدت الحوسبة الحسابية نقلة كبيرة في علم البيانات من خالل قدرتها على جمع و معالجة البيانات
في جميع مجاالت الحياة ،وقد سرع استثمار الحكومة الفدرالية إلى حد كبير من تطورها و انتشارها.
وفي عام  2119نشر تقرير حول املستهلكين االمريكان بعنوان" كمية املعلومات" ،حيث اشارت الدراسة إلى انه
نهاية عام  2118استهلك االمريكان حوالي  1.3تريليون ساعة ،بمعنى مايقارب  12ساعة في البيوم ،الذي يبلغ
االستهالك الشخص ي يوميا  3.3زيتابايت و  11.841تريليون و  34جيجابايت و الذي يوافق  111111من
الكلمات ،وقد تم متابعة كمية املعلومات في سنة 2111م ،حيث توصلوا إلى أن الخوادم قامت بمعالجة 9.11
زيتابايت أي مايقارب  11ماليين جيجابايت ،ومن جانب آخر قدمت الشركات إلى معالجة  33تيرابايت من
املعلومات سنويا.
وفي سنة  2111نشرة مجلة االيكونوميست تقرير خاص بعنوان" البيانات في كل مكان" التي اشارت ان العالم
يحتوي على كميات كبيرة جدا من املعلومات الرقمية التي تزداد أكثر في كل ساعة و بسرعة كبيرة و إلى أوسع
نطاق ممكن ،حيث أوجد العلماء و مهندس ي الكمبيوتر مصطلح جديد و هو " البيانات الكبيرة أو الضخمة".42

 8-3-8نشأة البيانات الضخم ـ ـة
يمر العالم املعاصر بمجموعة من التحوالت األساسية و خصوصا في ميدان الثروة املعلوماتية ،حيث جاءت هذه
الثروة جراء التراكم الهائل إلنتاج املعلومات و املعرفة التي تعتبر املحورالرئيس ي في بناء املجتمعات النموذجية و
املتطورة ،ولقد تسارع معدل نمو التقنيات الذكية و إلنتشار في السنوات األخيرة مفهوم املدن الذكية ،الذي هو
أحد أهتمامات التقنية ،حيث أصبحت الكثير من الدول في العالم تدعم هذا التوجه بشكل كبير ومن أجل توفير
الطاقة و تعزيز إنتاج الوثائق و املعلومات التي بدورها تساهم في رسم الخطط التنموية.43
يستخدم األشخاص في العصر الرقمي اآلف األجهزة في حياتهم اليومية و العملية ،حيث تنتج املؤسسات و االفراد
و األجهزة اإللكترونية كميات كبيرة جدا من البيانات وذلك بمعدالت متسارعة .وعلى املستوى العالمي ويتوقع
))42الشوابكة ،يونس أحمد إسماعيل .)2118( .الوعي بمفهوم البيانات الضخمة ( )Big Dataلدى العاملين في املكتبات األكاديمية :دراسة حالة ملكتبة
الجامعة األردنية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي
سلطنة عمان)  )43مقناني ،صبرينة ،وشبيلة ،مقدم .)2118( .دور البيانات الضخمة في دعم التنمية املستدامة بالدول العربية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات
املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

49

املعهد الوطني للمعايير و التكنولوجيا انه سوف يتم إنتاج نحو1زيتابايت من البيانات خالل عام  2119وذلك
يعادل  3جيجابايت من البيانات شهريا.
ومن املتوقع في عام  2119أن يولد كل هاتف ذكي 2جيجابايت من البيانات شهريا ،وتعبر االحصائيات على النمو
السريع في إنتاج البيانات و إنتشار األنظمة و األجهزة املتصلة بشبكه املعلومات العاملية (اإلنترنت) ،كما ان
التحول من أجهزة البث التناظري إلى التقنيات اإللكترونية و اإلستخدام املتزايد و السريع لوسائل األعالم
الرقمية من قبل األفراد و املؤسسات.
نجد كذلك أن معدل إنتاج البيانات غير املنظمة عبر وسائل التواصل االجتماعي مثل مقاطع الفيديو و الصور
هي أكبر بكثير من معدل البيانات املنظمة ،باإلضافة إلى الكميات الكبيرة جدا التي يتم إنتاجها و تنظيمها و تخزينها
وإتاحتها عبر الشبكات ،لقد أصبحت القدرة على معالجة البيانات الضخمة بشكل كبير ،حيث يمكن من إجراء
تحليالت معقدة على مجموعة من البيانات الكبيرة جدا ،إن البيانات التي كان ال ينظر إليها سابقا أصبحت اليوم
مهمة و يمكن اإلستفادة منها عند دمجها مع البيانات من مصادر أخرى وبالتالي إنتاج الوثائق و املعلومات .حيث
أصبح من املمكن معالجة البيانات الضخمة بسرعة عالية في الوقت الفعلي.
أما على الصعيد العالمي من املتوقع نمو سوق التكنولوجيا البيانات الضخمة و الخدمات املتعلقة بهابمعدل
أسرع حوالي سبع مرات من سوق تكنولوجيا املعلومات و االتصال ككل ،مما يجعل البيانات الضخمة في ذروتها
و ذلك الن من املتوقع ان تصل مرحلة التضخم إلى القمة اإلنتاجية خال نحو  3سنوات إلى  12سنة أي أن بعد
بضع سنوات من الحوسبة الحسابية ،ومن املتوقع في عام 2121م سيضم العالم  11بليون جهاز متصل بسبعة
باليين شخص ،إضافة إلى العديد من التطبيقات مثل مواقع التواصل االجتماعي و املدونات و املواقع و البوابات
املتوفرة على الويب.
وسيبلغ حجم البيانات الضخمة التي ينتجها االفراد سنويا بحول العام 2121م  44زيتابايت أو تريليون
جيجابايت ،وهذا يؤدي نمو غير مسبوق للبيانات وظهور طوفان من البيانات او ما يعرف بتسونامي البيانات
وهذا سيجعل من تحليل البيانات و إدارتها تحديا كبيرا وال يأخذ بعين االعتبار حجم البيانات فقط ،بل تنوعها

11

(من صور و نصوص ومقاطع الفيديو و تسجسالت صوتية) ،و سرعتها(سرعة حركة البيانات على مختلف
املستويات) ،و املعايير األربعة(الحجم ،التنوع ،و السرعة ،و الدقة) التي تشكل اإلختالفات العلمية لهذا العقد.44
الحجم

املعنى

الوحدة

اختصار للرقم الثنائي (1أو  )1التي تستخدمها األجهزة
االلكترونية لتخزين البيانات وهي تشمل(الصور و

( 1أو )1

النصوص و مقاطع الفيديو ) و معالجتها.

بت()b

معلومات كافية إلنشاء حرف اللفة اإلنجليزية أو رقم في
لغة الكمبيوتر وهي تمثل الوحدة األساسية للحوسبة.

 8بت

بايت()B

يأتي أصل اسمها من كلمة ألف باليونانية وهي تمثل حجم
صفحة واحدة من النص املكتوب وهو 2كيلوبايت.

1111بايت أو 112

كيلوبايت()KB

يأتي أصل أسمها من كلمة كبير باليونانية وهي تمثل حجم
ملف بصيغة  MP3ألغنية عادية وهو  4ميجبايت تقريبا.

1111كيلوبايت أو212

ميجابايت()MB

بايت
يأتي أصل اسمها من كلمة عمالق باليونانية ،حيث يمكن
ضغط فيلم مدته ساعتين في مساحة  2-1جيجابايت،
ويحتوي ملف نص ي حجمة  1جيجابايت ما يقارب أكثر
من مليار حرف ،أو مايقارب  291نسخة من األعمال

 1111ميجابايت أو

جيجابايت ()GB

 312بايت

الكاملة لشكسبير.
يأتي أصل أسمها من كلمة هولة باليونانية ،حيث يبلغ
حجم جميع الكتب املفهرسة في مكتبة الكونجرس
االمريكية نحو  11تيرابايت ،كما يبلغ حجم ملف نص ي
يحتوي على جميع التغريدات املرسلة قبل عام 2113م

 1111جيجابايت أو

تيرابايت ()TB

 412بايت

حوالي  18.1تيرابايت.

))44عبد القادر ،أمل حسين .)2118( .إسهام البيانات واملعلومات في التنمية املستدامة :رؤية مستقبلية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات
املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
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الحجم

املعنى

الوحدة

في تحليل وكالة االمن القومي االمريكية أن  %1,3من
حركة االنترنت العاملية أو حواي  31بيتابايت في اليوم
الواحد إذ ان يستغرق التشغيل املستمر ملوسيقى

 1111تيرابايت أو112

حجمها  31بيتابايت أكثر من  31ألف سنة ،بمعنى يوازي

بيتابايت ()PB

بايت

الوقت الذي انقض ى منذ أن غادر أول إنسان عاقل
أفريقيا.
وهو يوازي  1إكسابايت من البيانات بسعة تخزين
 331144322جهاز آي فون 1بسعة  32جيجابايت.

 1111تيتابايت أو312

إكسابايت()EB

بايت
الجدول رقم ( :)0-8حجم البيانات الضخمة

 3-3-8مفه ـوم البيانات الضخمة
منذ وقت كانت تنحصر البيانات ضمن فئة قواعد املعلومات املنظمة في ملفات و مجلدات و جداول وغيرها،
حيث أصبحت اآلن ال تشكل أكثر من  %11من إجمالي املعلومات في العالم ،إال ان دخول مصادر املعلومات
الجديدة وغير منضمة و متسارعة مثل مقاطع الفيديو و رسائل البريد االلكتروني و منشورات الفيسبوك و
التغريدات و رسائل الدردشة على الواتساب و غيرها من مصادر املعلومات الذي أدى ذلك إلى تكوين قواعد
بيانات كبيرة.
هناك العديد من التعريفات حول البيانات الضخمةنذكر منها:
-

عرف املعهد ماكنزي العالمي( )Mackzieالبيانات الضخمة" بأنها مجموعة البيانات بحجم يفوق قدرة
القواعد البيانات التقليدية من إلتقاط و تخزين و إدارة و تحليل تلك البيانات ،حيث عرفت البيانات
الضخمة في مجال تقنية املعلومات بأنها مجموعة من حزم البيانات الضخمة جدا و املعقدة و التي
يصعب التعامل معها بواسطة نظم إدارة قواعد البيانات التقليدية.
12

-

وعرفتها األمم املتحدة بأنها مصادر البيانات ذات األحجام الضخمة و السرعات العالية و التنوع في
البيانات و التي تتطلب أدوات و أساليب حديثة إللتقاطها و حفظها و إدارتها و معالجتها بفعالية.

-

ومن جانب آخر هي البيانات التي ال يمكن تخزينها أو معالجتها باستخدام قواعد البيانات التقليدية
وذلك نظرا لحجمها الضخم و تعدد مصادرها و تغيرها بشكل سريع و تنوعها". 41

-

عرفتها موسوعة الويكيبيديا":البيانات الضخمة هي عبارة عن مجموعة من مجموعة البيانات الضخمة
جدا و املعقدة لدرجة أنه يصبح من الصعب معالجتها إستخدام أداة واحدة فقط من أدوات إدارة
قواعد البيانات أو بإستخدام تطبيقات معالجة البيانات التقليدية".

-

و عرفها  ":Grobelnik 2012بأنها تشبه البيانات الصغيرة و لكنها أكبر و هذا يتطلب إجراءات مختلفة
تتمثل في التقنيات و األدوات و البنية الهيكلية لتساعد في حل مشكلة البيانات الضخمة.

-

واتسون  :Watson2014عرفها أنها مجموعة متنوعة من البيانات بكميات كبيرة يصعب التفاعل معها
بشكل جيد.

-

و يعرفها  Bieraugel2016بأنها :هي البيانات التي ال يمكن تخزينها و تحليلها و معالجتها من قبل األجهزة
و البرمجيات التقليدية" .43

 4-3-8أهمية البيانات الضخمة
تقدم البيانات الضخمة مزايا عديدة للمؤسسات و أهمها ميزة التنافسية التي تمكن من ابتكار حلول علمية
لتفكيك الكثير من التعقيدات وتبويبها و تحليل محتواها من أجل تحقيق قيمة مضافة و إنتاج الوثائق و
املعلومات و عوائد هائلة جراء تحليلها ،حيث أن استخدام أدوات التحليل للبيانات الضخمة ساعد على تحقيق
ميزة تنافسية وذلك من خالل تحسين نتائج البحث عن منتجاتها عبر اإلنترنت بنسبه تتراوح بين  ،% 11-11و ورد
في تقرير عدته شركة ماكينزي املتخصصة في مجاالت اإلستشارات األعمال بالقطاع الصحي في الواليات املتحدة

)  )41الشوابكة ،يونس أحمد إسماعيل .)2118( .الوعي بمفهوم البيانات الضخمة ( )Big Dataلدى العاملين في املكتبات األكاديمية :دراسة حالة ملكتبة
الجامعة األردنية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي
سلطنة عمان46
( (Laser, D., Kennedy, R., King, G., & Vespignani, A. (2014). The parable of Google Flu: traps in big data
analysis. Science, 343(6176), 1203-1205.
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أن لو كان يستخدم تقنيات التحليل للبيانات الضخمة بكفاءة و فعالية لسسب ذلك في إنتاج اكثر من 311
مليون دوالر امريكي كفائض سنوي في ميزانية الصحة ثلثها من خالل خفض تكاليف االنفاق املبني على الفوائد
من تحليل البيانات الضخمة و توجيه أعمال القطاعات الصحية بالشكل األفضل.
حيث يذكر التقرير القطري البيانات الضخمة :تحقق التوازن بين املزايا و املخاطر2114م ،إن الكم الهائل من
البيانات الضخمة التي يتم إنتاجها و تخزينها و إتاحتها من مواقع مختلفة و متعددة يعتبر مصدر قوة أساسية
ألي مجتمع قائم على املعرفة،فالبيانات الضخمة عند إدارتها بشكل صحيح تسهم إسهاما مؤثرا في التنمية
االقتصادية و االجتماعية املستمرة.41
و تكمن أهمية البيانات الضخمة بعد ما تم العمل على تنظيمها و هيكلتها و معالجتها و أستخدام أدوات و تقنيات
متقدمة لتحليلها في الفوائد اآلتية:48
 .1التسويق للمنتجات بشكل أفضل من خالل املعلومات املنتجة عن تحليل بيانات املستهلكين.
 .2فرصة لدخل جديد من خالل ما تم اكتشافه من فرص غير مستغلة وذلك من خالل الوصول إليها بعد
تحليل البينات الضخمة.
 .3إيجاد حلول حديثة ملا كانت تعانية املسسات من نواقص أو مشاكل إدارية و تسويقية و غيرها.
 .4زيادة الفرص بالسوق من خالل تكون املعلومات التي شكلت املعرفة ،حيث يمكن اإلعتماد عليها
اقتصاديا في التنافس مع اآلخرين.
 .1قدمت خدمة أفضل للعمالء بناء على ما توفره من معلومات عنهم بعد تحليل البيانات الضخمة.
 .3التعرف إلى مكان الخلل و تحسين عمليات التشغيل و اإلنتاج.
 .1اكتساب املزيد من املزايا التنافسية في السوق.
 .8إنتاج الوثائق و صناعة القرارات صحيحة و واضحة.
 .9زيادة القدرة على التنبؤ لدى املخططين في املؤسسات.

)  )41األكلبي ،علي بن ذيب .)2118( .أهمية تحليل البيانات الضخمة في اتخاذ القرار في جامعة امللك سعود .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات
املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
)  )48التقرير القطري البيانات الضخمة  :تحقق التوازن بين املزايا و املخاطر2114
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وما زالت تعمل املؤسسات جاهدة على تجهيز البنية التحتية املالئمة ملعالجة و تحليل البيانات الضخمة
لالستفادة منها ،و تتمكن من السيطرة عليها من خالل توظيف املختصين املؤهلين و تخصيص امليزانية الكافية
و مسابقة احداث الزمن و التغيير املطلوب و تحقيق منافع كبيرة من عوائد البيانات الضخمة وإنتاج املعلومات
و الوثائق القيمة ،ولقد ذكرت موسوعة ويكيبيديا( )2119أن حكومة الواليات املتحدة االمريكية أعلنت في شهر
مارس  2112عن مبادرة البيانات الضخمة القومية ،حيث تتألف من  3إدارات و ووكاالت فيدرالية تودع ماي
يقارب  211مليون دوالر ملشاريع البيانات الضخمة بغرض استثمار البيانات الضخمة و تحقيق األمن املعلومات
و إنتاج الوثائق و املعلومات التي تدعم إتخاذ القرارات في وقتها الفعلي ،كما أن اكثر الدول أدركت خطر تجاهل
أهمية البيانات الضخمة و معالجتها و تحليلها .إن إمكانية االستفادة من البيانات الضخمة في املؤسسات كانت
موجودة بالفعل من خالل ميزة إنتاج املعلومات و الوثائق التي تملك قيمة كبرى ألي مؤسسة ،حيث كانت فرص
ابتداع أفكار و رؤى حديثة من خالل تحليل و معالجة البيانات الضخمة في القطاعات التي تتمتع بكثافة البيانات
كالرعاية الصحية و التعليم و املرافق العامة و النقل و العلوم و الحكومة .يمكن لهذه املؤسسات ان تقدم
خدمات أفضل كفاءة لعمالئها من خالل تعزيز فهمها لعمالئها و مستخدمي خدماتها.
وفي ظل اسهامات البيانات الضخمة في فهم متطلبات العمالء ،و دعم متخذو القرارات ،ورفع مستوى الكفاءات،
وكذلك تحقيق األرباح و تقليل الفقد من خالل تحليل البيانات الضخمة و استخالص املعلومات بشكل صحيح،
حيث توجد شواهد ملحوظة في هذا املجال على مستوى الدول ،مثال استفاد موقق أمازون من البيانات الضخمة
في تطوير خوارزميات بشأن متطلبات العمالء ،وكذلك القطاع الصحي بالواليات املتحدة األمريكية حقق أرباح
بنسبة حوالي  311مليون دوالر أمريكي كفائض سنوي من ميزانية الصحة ،إلى جانب خفض تكاليف االنفاق
بنسبه %8بسبب أستخدام تقنيات تحليل و معالجة البيانات الضخمة ،ومن جانب آخر سخرت األمم املتحدة
البيانات الضخمة في وضع سياسات االستراتيجية وإدارة االزمات ،أما والية ويلز في إستراليا فقد استفادت من
البيانات الضخمة في تصدي األزمات و الكوارث كاألعاصير و الفيضانات و العواصف و أمواج التسونامي.49

) )49السالمي ،خلود بنت خالد بن سليمان ،والهنوية ،هاجر سليمان ناصر .)2118( .واقع استخدام البيانات الضخمة في هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية:
دراسة استطالعية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل
املعرفي -سلطنة عمان
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الفوائد املستمدة من البيانات الضخمة

إبتكار العمليات

كفاءة العمليات

تخصيص
العروض املقدمة

رضا املستفيدين

إبتكار األعمال

كفاءة األعمال

الشكل رقم ( :)8-8الفوائد املستمدة من البيانات الضخمة

 5-3-8أنواع و مصادرالبيانات الضخمة
تتولد البيانات الضخمة بشكل مستمر و تلقائي في صيغ و طرق مختلفة و كثيرة ،حيث يمكن أن تكون هذه
مصادر البيانات املختلفة محل أهتمام الكثير من املؤسسات لغرض استخدامها في إنتاج الوثائق اإلحصائية
الرسمية وذلك من أجل قياس بعض الجوانب املالية أو االقتصادية أو االجتماعية أو السياسية أو البيئية و
غيرها بمزيد من الدقة و في توقيت فعلي ،ويمكن تصنيف مصادر البيانات الضخمة على النحو اآلتي:11
-

املصادر التجارية أو ذات الصلة باملعامالت الناتجة عن املعامالت بين كيانين ،مثل معامالت البطاقات
اإلنتمائية ،و املعامالت التي تجري من خالل االنترنت بوسائل مختلفة منها األجهزة املحمولة.

-

املصادر الناتجة عن إدارة أحد البرامج سواء كان برنامج حكومي أو خاص ،مثل السجالت الطبية
اإللكترونية ،و زيارات املستشفيات ،و السجالت املصرفية ،و سجالت التأمين ،و بنوك املطاعم.

-

مصادر شبكات أجهزة االستشعار( ،)Sensors Networksمثل التصوير الساتلي ،و أجهزة إستشعار
املناخ ،وأجهزة استشعار الطرق و غيرها.

-

مصادر أجهزة التتبع( ،)GPSمثل تتبع النظام العالمي للتحديد املواقع ،و تتبع البيانات املستمدة من
الهواتف املحمولة.

))11السالمية ،أسماء بنت علي ،والبداعية ،شيماء بنت سعود .)2118( .البحث العلمي في عصر البيانات الضخمة :األدوار والفرص الختصاص ي املعلومات.
املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
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-

مصادر البيانات السلوكية ،مثل مرات البحث على اإلنترنت (على خدمة أو منتج أو أي نوع آخر من
املعلومات)،ومرات مشاهدة إحدى الصفحات على اإلنترنت.

-

مصادر املعلومات املتعلقة باآلراء( ،)Opinionمثل التعليقات على وسائط و برامج التواصل االجتماعي.

-

البيات اإلدارية هي أحد املصادر الرئيسية للبيانات الالزمة لعمل النظم اإلحصائية الوطنية بإنتاج
وثائق و معلومات إحصائية رسمية ،حيث تم تنظيم هذه البيانات بشكل حذر من مديري البرامج
العامة ،وبعد ذلك تقوم املؤسسات اإلحصائية بتجهيزها و حفظها و إدارتها و استخدامها.

يمكن أن تصنف البيانات الضخمة (الخام) إلى ثالثة أنواع: 11
-

بيانات مهيكلة( :)Structured Dataو هي البيانات املنظمة في جداول أو قواعد بيانات ،حيث يمكن
البحث فيها وإستخراج املعلومات.

-

بيانات غيرمهيكلة( :)Unstructured Dataوهي البيانات التي يتم الحصول عليها يوميا من الصور و
كتابات النصوص و الفيديو و الرسائل والنقرات على مواقع اإلنترنت و امللفات ،حيث تمثل النسبة
األكبر من البيانات.

-

بيانات شبه مهيكلة ( :)Semi- structured dataوهي تعد نوع من البيانات املهيكلة ،وهي خليط بين
النوعين ولكن البيانات ال تكون في شكل جداول أو قواعد بيانات.

 6-3-8خصائص ومميزات البيانات الضخمة
هناك مجموعة من الخصائص التي تتميز بها البيانات الضخمة وهي كاآلتي:12
-

الحجم()Volume

))11مقناني ،صبرينة ،وشبيلة ،مقدم .)2118( .دور البيانات الضخمة في دعم التنمية املستدامة بالدول العربية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات
املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
)  )12األكلبي ،علي بن ذيب .)2118( .أهمية تحليل البيانات الضخمة في اتخاذ القرار في جامعة امللك سعود .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات
املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
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هي حجم البيانات التي تم استخراجها من مختلف املصادر ،وهو ما يحدد قيمة حجم البيانات لكي تصنف
من ضمن البيانات الضخمة ،حيث سيحتوي الفضاء الغلتروني عام 2121م على مايقارب 41.111
ميتابايت من البيانات الجاهزة للتحليل و إستخراج املعلومات.
-

التنوع ()Variety

و يقصد بها تنوع البيانات املنتجة ،حيث تساعد املستخدمين سواء كانوا محللين أو باحثين على إختيار
البيانات املناسبة ملجال بحثهم ،وهي تتضمن البيانات املهيكلة في جداول و قواعد بيانات و غير مهيكلة مثل:
املقاطع و الصور و تسجيالت الفيديو و الصوت و الرسائل القصيرة و سجالت املكاملات و بيانات الخرائط،
وهي تتطلب جهدا و وقتا لتهيئتها في الشكل املناسب من أجل التجهيز و التحليل.
-

السرعة ()Velocity

و يقصد بها سرع إنتاج و إستخالص البيانات لتغطية الطلب عليها ،وتعتبر السرعة عنصرا مهما في إتخاذ
القرار بناءا على هذه البيانات ،حيث تمثل الوقت املستغرق من لحضة وصول هذه البيانات إلى لحضة
الخروج بالقرار املبني عليها.
-

املوثوقية و الصحة()Veracity

يقصد بها موثوقيه مصدر البيانات ،ومدى صحتها و دقتها و حداثه تلك البيانات ،إن هناك مدير تنفيذي
من بين ثالثة مدراء ال يثقون في البيانات التي تعرض عليهم إلتخاذ القرارات ،حيث أن هناك دراسات تقدر
حجم اضرار البيانات الضخمة الغير جيدة على االقتصاد األمريكي حوالي  3.1تريليون دوالر سنويا.
و يتم من خالل معالجة البيانات الضخمة و و تنظيمها و تحليلها للوصول إلى مستويات متقدمة من الذكاء
التنبئي و القدرة على فهم سلوكيات و رغبات األشخاص الذين يتعاملون مع البيانات سوءا كانوا عمالء
عاديين أو عمالء تجاريين املهم ان يتم تصنيفهم ضمن املتعاملين مع البيانات بأي طريقه كانت ،و بذلك
سيؤدي إلى توفير معلومات مفيدة إلنتاج الوثائق ذات الكفاءة العالية و دعم املخططين و متخذي القرار،
حيث ان البيانات الضخمة تضم أنواعا كثيرة من البيانات التي يمكن ان نستفيد منها مثل الصور و املقاطع
18

الصوتية و النماذج ثالثية االبعاد و الفيديو و بينات الخرائط املالحة اإللكترونية ،باإلضافة إلى ان تجاهل
البيانات الضخمة أو تأجيل التعامل معها ال يعد من الخيارات املتاحة؛ ألنه ال يحقق نتيجة للمؤسسات ،و
يجب العمل على إتقان أنظمةو أدوات التحليل و معالجة البيانات لكي تتمكن من اإلستفادة منها و إستخراج
مكوناتها و املعلومات املفيدة و إنتاج الوثائق. 13حيث يوضح الشكل رقم ( )3-2عناصر البيانات الضخمة و
اإلستفادة منها.

الحجم

السرعة

صحة البيانات

التنوع

مقياس البيانات

تحليل البيانات املتدفقة

التأكد من أن البيانات سليمة

أشكال مختلفة من البيانات

 41زيتابايت  4.3تريليون
جيجابايت من البيانات سوف
يتم إنشاؤها بحول  2121بزيادة
تقدر  311مرة من عام .2111

بحول عام 2121من املتوقع ان
يكون هناك  28.9مليار شبكة
اتصاالت.

 1من كل ثالثة رجال االعمال ال
يثقون في املعلومات التي
يستخدمونها في اتخاذ القرارات.

بحول عام 2121م من املتوقع
أن هناك  921مليون حذية
صحية السلكية يمكن ارتداوها

معظم الشركات في الواليات
املتحدة االمريكية لديها على
االقل  111تيرابايت (111,111
جيجابايت)من البيانات املخزنة.

ما يقارب من  2.1اتصال لكل
شخص على وجة االرض .

 %21من املشاركين،في استطالع
واحد غير متأكد من كم البيانات
الخاصة بهم كانت غير دقيقة.

في عام  2111قدر حجم
البيانات العاملية في مجال
الرعاية الصحية ب211
إكسابايت.

 3مليار شخص لديهم هواتف
محمولة.

السيارات الحديثة لديها ما
يقارب من  111جهاز استشعار
لرصد العناصر مثل مستوى
الوقود .

ضعف جودة البيانات يكلف
اقتصاد الواليات املتحدة حوالي
 411تريليون دوالر سنويا.

 31مليار تدوينة يتم مشاركتها
من خالل الفيسبوك شهريا

يتم إرسال  411مليون تغريدة
يوميا بنحو 2111مليون
مستخدم نشط شهريا

بورصة نيورك تحتوي على 1
تيرابايت من املعلومات خالل كل
جلسة تداول.

4مليار ساعة من الفيديو يتم
مشاركتها من خالل اليوتيوب
شهريا.

الشكل رقم ( :)3-8عناصر البيانات الضخمة

)  )13مرسال ،م .ا .ك .ب .)2118( .دور وأهمية املكتبات الجامعية في إدارة البيانات الضخمة :دراسة حالة املكتبة املركزية لجامعة الخرطوم .املؤتمر الرابع
والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
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 7-3-8املعالجة الفنية البيانات الضخمة
توجد هناك عدة مراحل لتصنيف البيانات حيث تعمل على ترجمة البيانات على شكل جداول و تقارير و أشكال
بيانية ،من أجل اإلحتفاظ باملعلومات و البيانات املالئمة و التي تضيف قيمة كبيرة في عملية إنتاج الوثائق و دعم
إتخاذ القرار.
-

مرحلة التأكد من صحة البيانات:

أن أهمية هذه املرحلة في استخدام البيانات في الوقت املناسب إلنتاج الوثائق التي تدعم إتخاذ القرارات في
املؤسسة.
-

مرحلة قياس املوارد التي تحتاجها الوثائق:

يتوقف نجاح املؤسسة على كفاءة و فعالية الوثائق التي تحكمها في صنع القرار ،وذلك بتوفر دفعة البيانات و
شمولية املعلومات ،حيث ان دقة التوقيت يلعب دورا مهما في توفير الوثائق و املعلومات التي تعزز تلك الكفاءة
و الفعالية ،وإن توفير البيانات و املعلومات بشكل فعال يحدد قدرة املؤسسة على التكيف و التأقلم مع املحيط
الخارجي.
-

مرحلة املفاضلة بين اإلحتماالت:

في هذه املرحلة يتم فرز أكبر عدد من الوثائق التي استعانت بها املؤسسة في إتخاذ القرارات ،و العمل على حصرها
و تحليلها و بعد ذلك استبعاد الوثائق التي ال تحقق الهدف و الغاية من اتخاذ القرار ،وصوال إلى الحصول على
الوثائق القابلة للتنفيذ القرار و التي تتوافق مع أهداف املؤسسة.
-

مرحلة اتخاذ القرار:

يتم في هذه املرحلة اتخاذ القرار و اإلعالن عنه ،حيث يقوم االخصائيون عندما يطبق القرار بتحليل نتائجه و
تقييم النتائج من خالل رؤية فعالية القرار و مدى نجاحه .و من خالل استعراض املراحل التي تمر بها عمليات
تحليل البيانات و إنتاج الوثائق و املعلومات إلتخاذ القرارات نجد ان للمؤسسات إدارة البيانات و املعلومات
31

واملراكز اإلحصائية دور كبير من خالل سعيها في تزويد مصادر املعلومات الحديثة و القيمة ذات العالقة
بإهتمامات املستفيدين ،وفهرسة و تصنيف هذه البيانات حسب املجاالت الواضحة في الشكل رقم ( )4-2بيحيث
حسب
موضوعها

تصنيف البيانات
الضخمة

حسب
صيغتها

حسب
تاريخها
حسب
مصدرها

الشكل رقم ( :)4-8أهم مجاالت تصنيف البيانات الضخمة
يمكن للمستفيدين الرجوع إليها من خالل إسترجاع الوثائق و املعلومات ذات العالقة من مكان واحد ،حيث أنها
تقوم بتوفير هذه املصادر على شكل مستخلصات و كشافات لتسهيل على املستفيد عمليات البحث و اإلسترجاع
التي بدورها توفير الوقت و الجهد ،وكذلك توفر املهنيين القادرين على مساعدة املستفيدين في الوصل إلى الوثائق
و املعلومات بأسهل و أسرع الطرق.14

 2-3-8تقنيات البيانات الضخمة
هناك العديد من األدوات و التقنيات التي تستخدم في تحليل البيانات الضخمة مثلMap Reduce :
 ,Hadoop,HPCCولكن الهادوب  Hadoopيعد من أشهر األدوات ،وهو منصة برمجية مفتوحة املصدر و
مكتوبة بلغة الجافا وذلك لتخزين و معالجة البيانات الضخمة بشكل موزع مثل تخزين البيانات الضخمة على
مجموعة من األجهزة ومن ثم توزيع عملية املعالجة على هذه األجهزة لتسهيل و تسريع نتيجة املعالجة.
ومن أشهر مستخدمي الهادوب ):) Hadoop
-

Google, Amazon, AVG, Apple, eBay, Electronic Arts, Facbook

(54 (Chen, H., Chiang, R. H., & Story, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: from big data to big impact. MIS quarterly, 11651188.
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-

Twitter, IBM, Microsoft,LinkedIn,Yahoo,the New York Times

حيث يقوم ) )Hadoopبتنفيذ نموذج حسابي يسمى( )Map Reduceفكرته ببساطة أنه بدال من أن ترسل املهمه
أو االمر التي تريد إلى سيرفر واحد /الخادم .فإنك تقوم بإرسالها إلى جميع السيرفرات/الخوادم في نفس الوقت
حتى يقوم كل سيرفر بإعطائك ما لديه من بيانات وبعد ذلك يتم عمل تجميع هذه البيانات وإعادتها في حزمة
واحدة.11
حيث تتكون األدوات التي تتعامل مع البيانات الضخمة من ثالثة أجزاء أساسية و هي كاآلتي:13
-

أدوات التنقيب عن البيانات ( .)Data Mining

-

أدوات التحليل (.)Data Analysis

-

أدوات تصوير/عرض النتائج (.)Dashboard/Visualizatons

األطراف في منظومه البيانات الضخمة
يتطلب تنظيم أي خدمة تحديد األطراف التي تتعامل معها الخدمة و تحديد الواجبات والحقوق لكل طرف،
حيث تتكون منظومة البيانات الضخمة من عدة جهات تتفاعل مع بعضها ،وهذه املنظومة مكونة من التالي كما
هو واضح في الشكل رقم (.)1-2
مزود البيانات
الضخمة

عميل خدمة
البيانات
الضخمة

مقدم خدمة
البيانات الضخمة

الشكل رقم ( :)5-8أطراف منظومة إدارة البيانات الضخمة
)  )11البار عدنان مصطفى .البيانات الضخمة ومجاالت تطبيقها .كلية الحاسبات وتقنية املعلومات .جامعة امللك عبد العزيز:
Http://ambar.kau.edu.sa/http://itexperthouse.co/
)  )13املرس ي ،ث .ا .)2118( .دور البيانات الحكومية املفتوحة الضخمة في تمكين التحول نحو الحكومة الذكية :دراسة استكشافية مقارنة .املؤتمر الرابع
والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان ،مسقط:
جمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي
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 .0مزود البيانات الضخمة
يعمل مزود البيانات الضخمة على توفير البيانات من مصادر مختلفة إلى مقدم الخدمة ،حيث تشمل أنشطة
مزود البيانات الضخمة على التالي:
-

إنشاء البيانات.

-

إنشاء املعلومات الوصفية التي تصف مصدر البيانات.

-

إيجاد مصادر البيانات املفتوحة على اإلنترنت.

-

توفير بيان الخدمات إلى مقدم الخدمة عن البيانات القابلة لإلستخدام.

 .8مقدم خدمة البيانات الضخمة
يعمل مقدم خدمة البيانات الضخمة على توفير البيانات للبنية التحتية الالزمة لها ،حيث تشمل أنشطة
مقدم خدمة البيانات على التالي:
-

البحث في مصادر البيانات الضخمة و جمع البيانات من خالل الطلب املباشر من موفر البيانات أو
البحث في شبكة املعلومات (اإلنترنت).

-

تخزين البيانات.

-

توفير أدوات تحليل البيانات.

-

دمج البيانات.

-

دعم إدارة البيانات الضخمة مثل أمن البيانات والخصوصية و ملكية البيانات.

 .3عميل خدمة البيانات الضخمة.
وهو املستخدم األخير ملنظومة البيانات الضخمة ،حيث يستخدم الخدمات و النتائج التي يقدمها مقدم خدمة
البيانات الضخمة ،ويمكن للعميل أن ينشأ خدمات أخرى جديدة و معرفة ،وذلك إعتمادا على نتائج محلل
البيانات الضخمة ،كما تشمل أنشطة عميل خدمة البيانات على ما يلي:
-

طلب خدمة البيانات الضخمة من موفر/مزود الخدمة.
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-

إستخدام مخرجات و نتائج خدمة البيانات الضخمة.

 9-3-8تحديات البيانات الضخمة
على الرغم من أن البيانات الضخمة تقدم منافع كبيرة للحكومات واملؤسسات و املجتمع و األفراد ،إال أنها في
الجانب االخر تشكل قلق كبير وخصوصا في ما يتعلق بأمن البيانات و الخصوصية ،حيث تم تحليل املخاطر و
التحديات التي تشكلها البيانات الضخمة من قبل خبراء حماية البيانات و املعلومات ،إن الكميات الهائلة من
البيانات التي تنشاء كل دقيقة من الصعب السيطرة عليها بسهولة ،ويمكن جمع تحديات البيانات الضخمة كما
هو موضح في الشكل رقم ( )1-2في ثالثة محاور رئيسية:11

ً
أوال :تحديات البيانات :
و التي تندرج تحت مجموعة تحديات متعلقة بخصائص البيانات:
-

الحجم  :Volumeيشار إلى حجم البيانات بناءا على معيار قياس املعلومات ،حيث انفجر حجم
البيانات بشكل هائل جدا مما يؤدي ذلك إلى نمو البيانات بسرعة كل يوم بل كل دقيقة من مصادر
متنوعة و حديثة ،كما تلعب وسائل التواصل االجتماعي دورا كبيرا في تضخم البيانات ،و أجهزة
الهواتف الذكية ،وكذلك األجهزة االلكترونية التي تسجل كل البيانات ،مثل البيانات الطبية و البيئة
واملراقبة و غيرها ،ومن هذه األجهزة جهاز الصراف االلي وأنظمة الطيران وكاميرات املراقبة ،ولذلك
سيؤدي ذلك إلى تدفق كميات كبيرة من البيانات التي ال يمكن إدارتها بأنظمة تقليدية ،وعلى الرغم من
قوة الحوسبة ألنظمة املعالجة آخذة في االرتياد ،إال ان حجم البيانات يرتفع بشكل أسرع ،وهذا يمثل
التحدي في كيفية التعامل مع الكم الهائل من البيانات الضخمة.

-

التنوع  :Varietyإن حجم البيانات الناتجة من ظاهرة البيانات الضخمة شكلت تحدي جديد ،وهو
التنوع في شكل البيانات الناتجة ،حيث اثبتت الدراسات أن  %81من املعلومات غير منظمة ،حيث
تتطلع املؤسسات لألستفادة من هذه البيانات و التي تأتي من مصادر مختلفة و واسعة و متنوعة،

)  )11اليحيائية ،خديجة بنت عبد هللا .)2118( .البيانات الضخمة :التحديات .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي:
البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
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سواء كانت من داخل املؤسسة أو خارجها مثل الوثائق ،وبيانات األجهزة و العقود وبيانات
املستشعرات ،و السجالت الطبية و وسائل التواصل االجتماعي و البريد االلكتروني ...إلخ ،إن الكثير
من هذه البيانات غير منظمة و لديها بنية معقدة و من الصعب تمثيلها في أعمدة و صفوف ،ويتمثل
التحدي في طرق التعامل مع البيانات عند تعدد أشكالها و أنواعها و مصادرها.
-

السرعة  :Velocityالسرعة تعتبر تحدي بالنسبة للمؤسسات و الشركات؛ ألن اغلب تلك الشركات ال
يمكنها مواكبة السرعة ،حيث يتم نقل البيانات في أقل من قدرة األنظمة و سعتها ،ثم أن معدالت النقل
محدودة ولكن في املقابل الطلبات غير محدودة؛ لذلك تدفق تلك البيانات في الوقت الحقيقي يعتبر
تحدي كبير .كما أن لسرعة البيانات مكونان هما :سرعات تدفق داخلي و خارجي وتكون السرعة
متساوية في االثنين ،هذا يعني البينات املفردة تعود لكليهما ،كما تشير سرعة تدفق البيانات الداخلية
إلى مدى سرعة البيانات املكتسبة (السرعة القصوى لقناة اإلدخال) ،وفي الجانب االخر سرعة تدفق
البيانات الخارجية تشير إلى مدى سرعة تدفق البيانات من النظام(السرعة القصوى لقناة األخراج ).
و تقاس سرعة البيانات بالبت أو البايت لكل ثانية ،ولذلك تتطلب أنواع البيانات سرعات متفاوتة،
مثل بيانات الفيديو تتطلب ميجايت لكل ثانية ،و مجموعة البيانات الصوتية عادة تتطلب سرعات في
حدود الكيلوبت لكل ثانية.

-

القيمة :Valueتمثل سمة القيمة إلى مدى دقة البيانات ملستخدمة في صنع القرار ،وذلك عند قولنا
أن البيانات ذات قيمة عالية أو منخفضة تعود ألربعة عوامل و هي :التكامل ،Complete
الدقة ،Accurateاإلتاحة ،Availableالتوقيت املناسب.Timely

-

املصداقية :Veracityاملصداقية تشير إلى الشكوك ،و التحيز ،و االنطباع ،والقيمة املفقودة في
البيانات و عدم الثقة ،وهذه السمة تقيس دقة و صحة البيانات و وهل إذا باإلمكان استخدامها
للتحليل ،حيث أن املستوى الصحيح للبيانات التي تتراكم في النظم سوف تحدد مدى أهمية البيانات،
ويعتقد الكثير من الباحثين أن املصداقية هي أحد أكبر التحديات.إذن التحدي يكمن في طريقة التعامل
مع البيانات املشكوك فيها ،ومدى صحتها و شموليتها.
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-

القيمة املتغيرة أو التقلب  Variabilityأو  :volatilityيعني تقلب البينات إلى متى تكون البيانات
صالحة و كم من الوقت الذي يجب أن نحتفظ بالبيانات في قواعد البيانات الخاصة بنا،حيث من املهم
أن نعرف عند وصول البيانات للحد التي تكون فيه غير صالحة لالستعمال و التحليل.18

-

االكتشاف  :Discoveryيعني كيفية الحصول على بيانات عالية الجودة وذات كفاءة من مجموعات
كبيرة من البيانات املوجودة على الويب.

-

وجهات النظر :Dogmatismنقصد بها أن تحليل البيانات قد يقدم رؤى جيدة ،ولكن البد أن نكون
حذرين من األرقام و يجب مشاركة خبراء املجال في التأكد من تلك األرقام.

-

الشمولية : Comprehensivenessيكمن التحدي في ان بعص املناطق ال توجد فيها تخطيه و هو
الذي سيؤدي إلى إنعدامها .

ً
ثانيا :تحديات املعالجة :Process challenges
تشمل هذه املجموعة جميع التحديات التي تواجة البيانات الضخمة أثنا معالجتها ،بدا من إلتقاط البيانات
إلى إنتهاء بتقديم املخرجات و النتائج للمستفيدين:
-

التقاط البيانات و تسجيلها  :Data acquisition and recodingإن التحدي األساس ي في هذا املجال
هو البيانات الوصفية التي تصف تسجيالت البيانات و كيفية تسجيلها .

-

معالجة االستعالم ،نمذجة البيانات والتحليل Query processing , data modeling, and
 :analysisالتنقيب املوجهه للبيانات الضخمة وتنقيبات االستعالم تختلف اختالفا كبيرا بين تلك
التنقيبات التي تستخدم في تحليل مجموعات البيانات التقليدية ،حيث ان البيانات الضخمة تكون
صاخبة و ال يمكن الوثوق بها وهي غير متجانسة و آلية و مترابطة ،هناك عدة متطلبات للتنقيب عن
البيانات كالتقنية ،و الدمج ،و تقنيات معالجة االستعالم البد ان يتم تطويرها وذلك ملقابلة التعقيدات
املتعلقة بحجم البيانات الضخمة .

)  )18الشوابكة ،يونس أحمد إسماعيل .)2118( .الوعي بمفهوم البيانات الضخمة ( )Big Dataلدى العاملين في املكتبات األكاديمية :دراسة حالة ملكتبة
الجامعة األردنية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل
املعرفي -سلطنة عمان
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-

التفسير :interpretationالتحليل ستكون قيمته محدودة ان لم يفهمه املستخدمين ،ذلك الن نتيجة
التحليل في النهاية ستقدم إلى متخذو القرار لتفسيرها ،و التي تشمل جميع االفتراضيات التي أجريت و
مراجعة التحليل ،حيث ان األخطاء الفعلية يمكن ان تنشأ من مصادر مختلفة ،أخطاء في أنظمة
الحاسوب ،و في االفتراضات املقدمة ،وفي هذه الحالة البد لنظام الحاسب االلكتروني ان يسهل العمل
للمستخدم.

ً
ثالثا :تحديات إدارة البيانات:Management challenges
-

الخصوصية :Privacyتعتبر الخصوصية مصدر قلق وخصوصا في ما يتعلق بالبيانات الضخمة ،انة
من خالل تحليل البيانات املجهولة من مصادر مختلفة يمكن ذلك من التعرف على هوية االفراد من
البيانات التي تم جمعها ،لذلك ال يثق املستخدمين أن بياناتهم لن يساء أستخدامها سواء ذلك كان
عمدا أو من خالل أخطاء التقنية.

-

األمن  :Securityازداد تأمين البيانات الضخمة مع تزايد سرعة أنتقال البيانات و تنوع مصادرها و
زيادة حجمها ،لذلك فإن آليات األمن التقليدية التي تم تصميمها لتأمين البيانات الثابتة في نطاق صغير
و محدود و هو غير كافي لتأمين البيانات الضخمة ،حيث ان تحليل البيانات الضخمة حارج حدود
الدولة املالكه لتلك البيانات يعتبر تحديا في مجال أمن البيانات الضخمة.19

-

الحوكمة :Governanceاصبح الطلب على البيانات الضخمة يستمر في النمو ،وحوكمة البيانات
الضخمة أصبحت قضية حرجة ،إن البيانات الضخمة غنية باملعلومات مثل البيانات الشخصية
وبيانات املشاريع السرية و غيرها ،و حوكمة البيانات الضخمة ضرورية و ذلك لضمان جودة البيانات
الذي سيؤدي إلى جودة املعالجة و التحليل ،وعلية فإن تطبيق حوكمة البيانات الضخمة سيساعد في
اتخاذ القرارات الصائبة بكل ثقة و التخطيط الدقيق للمستقبل و تجنب التكاليف من البيانات ذات
القيمة املنخفضة.

)  )19هيئة تنظيم االتصاالت  ،سلطنة عمان )  ( 0272مشروع البيانات الضخمة :االطار التنظيمي .استرجعت
أكتوبر 0271 ، 72،من : -file:///C:/Users/khadija15/Downloads/BIGDATA
OMAN3%20(5).pdf
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-

املهارات  :Skillsالبيانات الضخمة تعد من العلوم الجديدة و املعقدة و التي تتطلب موظفين ذات
مهارات و خبرة عالية في العديد من االختصاصات.31

 01-3-8دور البيانات الضخمة في إدارة الوثائق اإلحصائية الرسمية
هناك حقيقة أن البيانات الضخمة موجودة و ستبقى ،حيث تحض ى بأهتمام دولي على مستوى رفيع ،ال سيم
الواليات املتحدة التي دعت إلى ثروة البيانات الضخمة لدعم األهداف اإلنمائية ملا بعد عام 2111م .و رغم أن
هناك أمثلة تشير إلى البيانات الضخمة قد تستخدم في إنتاج الوثائق اإلحصائية الرسمية ،إال انه ال يزال هناك
نقاش و جدل حول قدرة البيانات الضخمة على مواجهة مشاكل و تحديات اإلنتاج اإلحصائي الرسمي .مثال هل
لدى البيانات الضخمة القدرة على مواجهه تزايد تكاليف إنتاج الوثائق اإلحصائية الرسمية ،وهل لديها القدرة
على توفير البيانات إلنتاج الوثائق اإلحصائية الرسمية ضمن التوقيت الفعلي ،و توفير البيانات و املؤشرات
ضمن كفاءة و دقة عالية الجودة ،وفقا إلطارتأكيد جودة البيانات اإلحصائية املستخدمة في إنتاج الوثائق و
املتوفرة لدى املراكز اإلحصائية الوطنية ،ووفقا لتوصيات و املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.
ولقد اشارت شركة  Price Statsفي استخدام تقنيات جمع البيانات من خالل اإلنترنت إلى جمع االآلف من أسعار
السلع االستهالكية من متاجر العالم ككل ،حيث صدرت تقديرات يومية في التضخم للعديد من الدول ،وكذلك
هذه املؤشرات و التقديرات األسعار مشابهة لألرقام التي تأتي بها وثائق اإلحصاءات الرسمية ،و من املمكن في
وقت ما ستحل مكان وثائق اإلحصاءات الرسمية مثل املؤشرات الشهرية عن سعر املستهلك.
إن مثل هذه النقلة لن تحدث تغييرا في دور مراكز اإلحصاء الوطنية ،حيث ستظل الوثائق اإلحصائية الرسمية
مهمة جدا في إعطاء قيم يمكن مقارنتها دوريا بالتقديرات من مختلف املصادر ،وكذلك دعم تطوير نماذج
البيانات الضخمة املناسبة ،و تواجه مراكز اإلحصاء الوطنية في الدول النامية تحديات كبيرة في ظل محدودية
املواد العامة املتاحة إلنتاج الوثائق اإلحصائية الرسمية وذلك في تلبية اإلحتياجات اإلحصائية ،ولكن الفوائد
العظيمة املرجوة تتيح حافزا أكبر لإلبتكار.

)  )31العميري ،منال بنت حمدان بن سعيد .)2118( .البيانات الضخمة في املكتبات األكاديمية في سلطنة عمان :الواقع والتحديات .املؤتمر الرابع والعشرون
لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
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ومن جانب آخر ينظر الكثيرون للبيانات الضخمة على أنها طرف منافس للوثائق اإلحصائية الرسمية ال يدركون
أن البيانات الضخمة هي املكون الرئيس ي للوصول إلى نظام إحصائي أفضل ،وعند تحقيق ذلك يتساءل الجميع
كيف تطور الوثائق اإلحصائية الرسمية لتظل مالئمة في عصر البينات الضخمة ،وبذلك يجب على مراكز
اإلحصاء الوطنية أن تبداء بالعمل في استكشاف البيانات الضخمة و استغاللها في إنتاج الوثائق اإلحصائية
الرسمية عن طريق وضه أهداف مسبقة تركز على سد فجوة البيانات الضخمة في الوثائق اإلحصائية الرسمية،
أو جعل الوثائق اإلحصائية الرسمية املتاحة في األوقات املناسبة ،فالبيانات الضخمة هي فرصة و ثروة يجب
إغتنامها بأفضل الطرق ،فال مصدر للتهديد ،والفوائد املرجوة منها هائلة.
وقدمت العديد من املبادرات األكادمية في هذا املجال بهدف مواجهة مختلف تحديات إنتاج الوثائق اإلحصائية
الرسمية وذلك بتطويع استخدام البيانات الضخمة ،مثل (ميديا الب) وهي تابعة ملعهد ماساتشوستس للتقنية،
حيث افضحت العديد من املؤسسات الفاعلة في مجال التنمية كاملنتدى االقتصادي العالمي الذي يساهم في
دعم مراكز اإلحصاء الوطنية على بناء القدرات التحليلية للبيانات الضخمة في الدول.31

 00-3-8استخدام البيانات الضخمة في سلطنة عمان
لقد وضعت هيئة تنظيم االتصاالت بيانا تنظيميا و مقترح ملشروع البيانات الضخمة ،حيث أكد املقترح أن يجب
تنظيم عمل مقدم الخدمة و املوفر ومزود و العميل ،وكذلك من الضرورة إتخاذ اإلجراءات الالزمة ملنع الكشف
عن املعلومات الشخصية ،أو االستخدام غير املشروع له(غير املصرح له) للبيانات ،ويلزم مقدم الخدمة
الحصول على ترخيص ملعالجة البيانات الحساسة ،لكي يكون الهدف من املعالجة خدمة املصلحة العامة ،مثل
مجال الحماية اإلجتناعية و الصحة العامة ،و يجب توفير ضمانا بناءا على املعايرير القياسية املعتمدة؛ لحماية
الحقوق األساسية و الخصوصية .ومن جانب آخر ذكرت في دراسة أخرى أن وزارة التعليم العالي في مركز القبول
املوحد تملك قاعدة بيانات ضخمة لجميع املتقدمين ملؤسسات التعليم العالي ،حيث تزود مؤسسات التخطيط
الحكومي بالبيانات و الوثائق اإلحصائية ،وأقترحت الدراسة بإن يتم دمج هذه البيانات الضخمة مع التعداد
اإللكترونية؛ بحيث توفر إحصاءات حيوية لوضع البلد في مجال التعليم العالي ،وكذلك تفاصيل أخرى املتعلقة

)  )31مركز اإلحصاء .مفاهيم عامة حول البيانات الكبيرة .أدلة املنهجية والجودة .دليل رقم( .)13ص3
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بمحور األمية ،وتعد شرطة عمان السلطانية مثال آخر على البيانات الضخمة ،وتعتبر وسيلة للحصول على
البيانات في الوقت الفعلي ،خصوصا في ما يتعلق باملخالفات املرورية ،وهذا من شأنه يسهم في تخطيط و تطوير
املدن و تفادي اإلزدحام املروري و تقليل نسبة الحوادث ،أما بوابة الصحة اإللكترونية هي مثاال للبيانات
الضخمة ،وذلك عن طريق إدراج جميع املستشفيات و العيادات الحكومية و الخاصة في منصة واحدة ،وبالتالي
يمكن تتبع األمراض و الشف عن املرض ى ،وطلب املواعيد ،وغيرها من الخدمات التي تقدمها البوابة إلكترونيا.32
حيث من املتوقع على الصعيد العالمي نمو سوق تكنولوجيا البيانات الضخمة و الخدمات ذات العالقة بمعدل
أسرع بسبع مرات من سوق تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت وفقا لتقرير (جارتنر) ،وهي شركة رائدة في مجال
تكنولوجيا املعلومات ،فالبيانات الضخمة اآلن في مرحلة تضخم و يحتمل ان تصل إلى قمة اإلنتاجية خالل من
خمس إلى عشر سنوات ،بمعنى بعد بضع سنوات من الحوسبة الحسابية .وذلك على الطريقة املوضحه في الشكل
رقم (.)3-2

الشكل رقم ( :)6-8دورة حياة التكنولوجيات
حيث ان هناك عوامل تساهم في رفع مستوى استخدام البيانات الضخمة في الوقت الحاضر نذكر أهمها:

)  )32السالمي ،خلود بنت خالد بن سليمان ،والهنوية ،هاجر سليمان ناصر .)2118( .واقع استخدام البيانات الضخمة في هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية:
دراسة استطالعية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل
املعرفي -سلطنة عمان
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-

الطاقة املتعاظمة للحوسبة الحسابية .

-

النمو املتسارع في النطاق العريض فائق السرعة.

-

النفاذ إلى تكنولوجيا البيانات الضخمة بطرق أسهل و أسرع و أرخص.

-

تقدم وسائل اإلتصال التواصل بين التقنيات (األجهزة و األنظمة و البرامج و التطبيقات).

وعلى الرغم من ذلك مازال إستخدام البيانات الضخمة منخفضا،و على حسب ما كشفته دراسة عاملية بأن (
 ) %2من املؤسسات نفذت مبا دراتها حول البيانات الضخمة .33أنظر الشكل رقم ()1-2
تثقيف
%24

التركيز على جمع
املعرفة
ورصد السوق

تطوير استراتيجية وخارطة الطريق
بناءا على احتياجات وتحديات األعمال

استكشاف
%41

مشاركة
%22

تنفيذ تجريبي ملبادرات
البيانات الضخمة
للتحقق من القيمة واملتطلبات

تم تنفيذ اثنين أو أكثر من مبادرات

تنفيذ

البيانات الضخمة،

%2

وال يزال العمل جاريا لتطبيق
الشكل رقم ( :)7-8استخدامات البيانات الضخمة
تحليالت متقدمة

(63 ) John Walker, S. (2014). Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think.
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واقع إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز
دور املركز في توفير و إتاحة البيانات و
الوثائق

استخدامات البيانات الضخمة في املركز

إجراءات حفظ و تخزين و استرجاع البيانات و الوثائق اإلحصائية

طبيعة إتاحتها
متاحة للجميع

طرق استثمار البيانات الضخمة

االسترجاع
تقنيات إدارة البيانات الضخمة و
إنتااج الوثائق اإلحصائية

إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية

محدودة

خطط و استراتيجيات املركز في إدارة
مشاريع البيانات الضخمة
واقع تحديات إدارة البيانات
الضخمة في املركز

طرق إنتاج البيانات الوثائق اإلحصائية

الحفظ و
التخزين

معاينة تطبيق التوصيات الدولية
حول إدارة البيانات الضخمة

الوسائل
مطبوعة

األجهزة

البرمجيات

إلكترونية
طرق أمن و حماية البيانات و الوثائق

الشكل رقم ( :)2-8مخطط سير الدراسة الواقعية في املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
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الفصـ ـ ـ ـ ـل الثالث
واقع إدارة البيانات الضخمة ودورها في إنتاج الوثائق اإللكترونية اإلحصائية في املركز
الوطني لإلحصاء واملعلومات
تمهيد
املبحث األول :إدارة البيانات الضخمة في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات
1-1-3
2-1-3
3-1-3
4-1-3
1-1-3

دور املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات في توفير وإتاحة البيانات الضخمة
معاينة تطبيق التوصيات الدولية في استخدام البيانات الضخمة في املركز
استخدامات البيانات الضخمة للمركز الوطني لإلحصاء و املعلومات
واقع التحديات في إدارة البيانات الضخمة في املركز
خطط و استراتيجيات املركز في إدارة مشاريع البيانات الضخمة

املبحث الثاني :مراحل إنتاج البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية و طرق استثمارها و وسائل إتاحتها في املركز الوطني
لإلحصاء و املعلومات
1-2-3
2-2-3
3-2-3

مراحل إنتاج البيانات الضخمة
طرق استثمار البيانات الضخمة
وسائل إتاحة البيانات والوثائق اإلحصائية

املبحث الثالث :إجراءات حفظ و تخزين و إسترجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات
1-3-3
2-3-3

حفظ و تخزين البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية
استرجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية

املبحث الرابع :التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية في املركزالوطني لإلحصاء واملعلومات
1-4-3
2-4-3

أجهزة إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية
برمجيات إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية

املبحث الخامس  :أمن و حماية البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات
1-1-3
2-1-3

أمن البيانات و الوثائق اإلحصائية
طرق حماية البيانات و الوثائق اإلحصائية
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الفصل الثالث :دراسة واقع إدارة البيانات الضخمة و دورها في إنتاج الوثائق
اإلحصائية في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات.
تمهيد
تلعب البيانات الضخمة و البيانات اإلحصائية خصوصا دورا أساسا في عمليات التطوير و تعزيز املعرفة و
اإلزدهار ،ذلك ألنها تعتبر املكون الرئيس ي للوثائق و التي يتم إعتمادها في إنتاج الوثائق اإلحصائية الحديثة و أكثر
دقة ،إذ انها تبدأ من إنتاج اإلحصاءات و املؤشرات و التقارير و الكتب اإلحصائية و املنشورات و التنبؤات وغيرها
وتنتهي عليها في إطار حلقة دائرية و مستمرة يتم إنتاج البيانات و الوثائق املعلوماتية املختلفة مما يؤدي إلى
التطوير في مختلف املجاالت ،وقد أوضح املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات الذي يعتبر كأهم مصادر البيانات
و الوثائق اإلحصائية في سلطنة عمان الذي يعمل على توفير و إتاحة العديد من البيانات و الوثائق اإلحصائية
على إختالف أشكالها و تباين مواضيعها ،إذ اصبح اليوم مقصدا مهما للعديد من املؤسسات العامة و الخاصة
داخل السلطنة و خارجها و جميع أفراد املجتمع من باحثين و مخططين وغيرهم على اختالف اتجاهاتهم البحثية،
حيث يوفر لهم املركز الحصول على البيانات و الوثائق الضرورية في مجاالت أهتمامهم ،بمختلف أنواع الوسائط
املكتوبة ،املرئية و املسموعة ،ويوجد على موقع املركز كم هائل من البيانات و الوثائق اإلحصائية تتوزع على
شكل صفحات و يتم تحديثها بصفة مستمرة ،ممايجعل التحكم في هذه البيانات و األملام بها يتطلب امتالك
املهارات و القدرات الكافية و اإلستراتيجيات التي تمكن من الوصول إلى البيانات و الوثائق املطلوبة إلسترجاعها
بكفاءة و فعالية.

املبحث األول :إدارة البيانات الضخمة في املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
يحرص املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات و بصفته أحد املراكز اإلحصائية الرسمية في سلطنة عمان على تبني
مفهوم البيانات الضخمة و املعترف بها من لجنة األمم املتحدة األقتصادية ألوروبا  .UNECEو مكتب اإلحصاء في
األمم املتحدة
 .UNSDو الذي ينص التعريف على مايلي:
14

"البيانات الضخمة هي مصادر البيانات ذات الحجم الكبير ،وذات التنوع و السرعة العالية ،و التي تتطلب أدوات
و طرق جديدة مبتكرة وفعالة و بأقل تكلفة اللتقاطها ،و اإلشراف عليها ،وإدارتها ،ومعالجتها"
لم يقف املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات في وضع مفهوم البيانات الضخمة فحسب ولكنه شكل فريق متكامل
من الخبراء و املختصين ،وعقد هذا الفريق إجتماعة األول ،حيث حدد مهام عمل املركز في مجال إدارة البيانات
الضخمة ومن أهمها:
 .1تبادل أفضل املمارسات في استخدام البيانات الضخمة مع املؤسسات و املراكز اإلحصائية إلنتاج
الوثائق اإلحصائية الرسمية.
 .2العمل على تحسين و تطوير كفاءة أدوار املؤسسات الدولية و اإلقليمية و الدول املانحة و املستقبلة
في مجال البيانات الضخمة.
 .3العمل على مصادر البيانات الضخمة ضمن أمثلة عملية.
 .4معالجة مسألة تكلفة البيانات الضخمة.
 .1وضع خطط و إستراتيجيات اتصال بشأن البيانات الضخمة.
 .3الوصول إلى مبادرات البيانات الضخمة و املجتمع املدني و القطاع العام و الخاص و االوساط البحثية
و االكادمية.

 0-0-3دوراملركز الوطني لإلحصاء واملعلومات في إتاحة البيانات الضخمة
في إطار املهام املكلف بها املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات يسعى إلى توفير البيانات و املعلومات و الوثائق
اإلحصائية من مختلف املصادر ،وذلك انسجاما مع التوصيات الدولية الخاصة بإنتاج الوثائق اإلحصائية
الرسمية ،ومن أهمها املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية ،حيث ترتكز على جودة و كفاءة و فعالية البيانات
املنتجة ،و تقليل بقدر اإلمكان من العبء على املستفيدين ،إضافة إلى تخفيض التكاليف املادية املترتبة على
جمع البيانات.
انطالقا من ما سبق أبدى املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات اهتماما كبيرا في موضوع البيانات الضخمة التي
تعتبر كمصدر من مصادر الوثائق اإلحصائية الرسمية ،حيث بدأ املركز بالعديد من الخطط و العمل عليها و
11

التي تتناول تطويع البيانات الضخمة لإلستخدام في اإلحصاءات الرسمية بسلطنة عمان .ومن أهم الخطط التي
نفذها املركز في توفير البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية إنشاء بوابة البيانات ،و بوابة البيانات الوطنية،
و بوابة اإلحصاءات ،و بوابة املؤشرات التنموية ،و بوابة املؤشرات الدولية ،و بوابة االنفوجرافيك ،و املكتبة
اإللكترونية .

ً
أوال :بوابة البيانات
https://data.gov.om/

وهي بوابة متخصصة في توفير البيانات واملعلومات و الوثائق اإلحصائية كاإلحصاءات ،و التصورات ،واملؤشرات
في مختلف القطاعات من املصادر الرسمية في سلطنة عمان ،حيث يتم إنتاجها في البوابة في شكل جداول و
اشكال بيانية مختلفة ،و اتاحتها للمستفيدين سواء كانوا مستثمرين او باحثين او غيرهم بحرية و دون قيود
تقنية.

الشكل رقم ( :)0-3محتوى الواجهة الرئيسية لبوابة البيانات
و لقد صنفت البيانات على البوابة حسب محتوى الوثائق  ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية :
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السكان ،الحسابات القومية ،اإلسكان ،االمن و السالمة ،الكهرباء ،إحصاءات الزواج و الطالق ،إحصاءات
نقدية و مالية ،اقتصادي ،االتصاالت و التكنولوجيا ،اإلحصاءات املجتمعية ،األرقام القياسية ،االعالم ،البيئة،
التجارة و الصناعة ،التعليم ،الحسابات القومية ،الدخل واالنفاق ،الزراعة و الثروة الحيوانية ،السكان،
السياحة ،الصحة ،الكهرباء واملياه ،املالية العامة ،املناخ ،النشاط العقاري ،النفط والغاز ،النقل ،النوع
االجتماعي ،خصائص املسكن ،سوق العمل ،كما هو واضح في الشكل رقم ( .)1-3و تتضمن البوابة على مجموعة
من العناصر منها الخريطة التفاعلية وهي تتيح بيانات و وثائق إحصائية وبعض املؤشرات املربوطة باملوقع
الجغرافي املكاني من خالل عرض خريطة تفاعلية و تحديد املعلومات و البيانات املطلوبة ،وكذلك التصورات
وهي تشمل تصورات اإلسكان ،النفط و الغاز ،التجارة الخارجية ،املناخ  ،الثروة السمكية ،املالية العامة و
غيرها .انظر في الصورة رقم( ، )2-3و باإلضافة إلى ذلك اإلحصاءات وهي تتمثل في إحصاءات الزواج و الطالق،
إحصائيات نقدية و مالية ،إحصاءات املجتمعية ،إحصاءات الدخل و االنفاق وغيرها ،في مختلف القطاعات
من املصادر الرسمية في سلطنة عمان .حيث يتم تحديد البيانات و املعلومات التي يحتاجها املستفيد من خالل
املعطيات املتوفرة على البوابة ،و يمكن اختيار النمط املناسب من خالل األشكال املوجودة على الصفحة ،و
املؤشرات وهي تشمل إجمالي السكان ،عدد الحوادث ،الناتج املحلي بسعر السوق ،عدد وثائق الزواج املسجلة
وغيرها في مختلف القطاعات من املصادر الرسمية في سلطنة عمان ،حيث ان معظم املؤشرات تأتي في شكل
عددي.

الشكل رقم ( :)8-3بيانات الوثائق اإلحصائية
11

ً
ثانيا :محتوى وثائق البيانات الوطنية
https://apps1.ncsi.gov.om/nsdp/arbc.html

صفحة البيانات الوطنية مرتبطة بصفحة صندوق النقد الدولي ،حيث توفر بيانات تتوافق مع بيانات امللخص
الوطني لصندوق النقد الدولي ،وتحتوي الصفحة على بيانات مالية وبيانات االقتصاد الكلي ،ومؤشرات
اجتماعية اقتصادية وغيرها ،وتأتي هذه البيانات في صيغة ( ،(SDMXوتتيح الصفحة إمكانية التصفح من خالل
جداول البيانات ) (EXCLوالتعرف على البينات الوصفية لكل عنصر كالتقرير مالية الحكومة العام ،وتقرير
الناتج املحلي اإلجمالي ،وتقرير الرقم القياس ي ألسعار املستهلك ،كما هو واضح في الشكل رقم(.)3-3

الشكل رقم ( :)3-3محتوى وثائق البيانات الوطنية

ً
ثالثا :محتوى وثائق اإلحصاءات
https://www.ncsi.gov.om/Pages/AllIndicators.aspx

تشتمل هذه الصفحة جميع اإلحصاءات التي يوفرها املركز ،من كتب وتقارير ووثائق إحصائية في مختلف
املجاالت ،حيث توفر الصفحة واصفات لتسهيل عملية البحث عن البيانات والوثائق اإلحصائية من خالل
تسجيل كلمة البحث ،واختيار فترة الفترة الزمنية ،ومجال /موضوع البحث ،وتتضمن الصفحة إحصاءات الناتج
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املحلي اإلجمالي ،ومتوسط اإلنتاج اليومي من النفط ،معدل الوفيات ،التضخم ،عدد حوادث الطرق وغيرها.
انظر إلى الشكل رقم (.)4-3

الشكل رقم ( :)4-3محتوى وثائق اإلحصاءات

ً
رابعا :صفحة املؤشرات التنموية
https://www.ncsi.gov.om/Pages/KeyIndicators.aspx#

تحتوي هذه الصفحة على معظم املؤشرات التي ينتجها املركز ،حيث يضم كل مؤشر العناصر التالية( :وصف
املؤشر ،وحدة املؤشر ،نوع املؤشر ،قيمة املؤشر ،تاريخ املؤشر) ،وكذلك وصف بيانات كل مؤشر .وتتضمن
الصفحة على مؤشرات تنموية كمعدل معدل مساهمة القطاع السياحي في الناتج املحلي ،والتعين في القطاع
الخاص وغيرها .انظر إلى الشكل رقم (.)1-3

الشكل رقم ( :)5-3بيانات الوثائق التنموية
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ً
خامسا :محتوى وثائق املؤشرات الدولية
تضم هذه الصفحة بيانات عن عمان في املقارنات الدولية ،حيث تشمل بيانات االقتصاد ،والتكنولوجيا،
والديموغرافيا واملجتمع ،والبيئة ،واالبتكار ،والقطاع السياس ي ،وقطاع األعمال ،والبنية األساسية .ويتم تمثيل
تلك البيانات اإلحصائية في شكل رسوم بيانية وارقام عددية كما هو واضح في الشكل رقم (.)3-3

الشكل رقم ( :)6-3محتوى وثائق املؤشرات الدولية

ً
سادسا :االنفوجرافيك
https://www.ncsi.gov.om/Pages/InfographicCategories.aspx

تعد هذه الصفحة من أهم صفحات املركز في توفير البيانات واملعلومات ،ذلك الحتوائها على بيانات ووثائق
إحصائية يتم انتاجها باستخدام برامج التصميم ،بهدف وصول املعلومة إلى املستفيد بشكل واضح وسريع ،وهي
تتضمن صور معلوماتية في مختلف القطاعات منها مؤشرات التنمية املستدامة كما هي واضحة في الشكل رقم
( ،)1-3واقتصادي حيث يشمل كل من بيانات ووثائق القطاعات التالية :السياحة ،الكهرباء واملياه ،النشاط
العقاري ،الصناعة ،االقتصاد واملال ،التجارة ،النقل واالتصاالت ،الثروة السمكية .وكذلك اجتماعي ويتضمن
بيانات ووثائق القطاعات التالية :االمن والسالمة ،الصحة ،االعالم والثقافة ،اإلسكان ،إحصاءات مجتمعية،
القوى العاملة ،التعليم .واستطالع الرأي ويضم بيانات ومعلومات عن الجوائز البنكية ،خدمات النقل البري،
تعديل أسعار املنتجات ،السالمة املرورية ،جودة التعليم في املدارس الخاصة ،ثقة املستهلك وغيرها ،باإلضافة
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إلى ذلك املناسبات الوطنية والدولية وهي تتضمن بيانات ووثائق املناسبات الدينية والوطنية ،املناسبات الدولية،
يوم املرأة وغيرها.

الشكل رقم ( :)7-3االنفوجرافيك-وثائق التنمية املستدامة

ً
سابعا :املكتبة اإللكترونية
تحتوي املكتبة االلكترونية للمركز على مجموعة من الوثائق اإللكترونية اإلحصائية ،تتمثل في اإلصدارات التي
ينتجها املركز كالتقارير ،املجالت ،النشرات األدلة وغيرها ،كما هو واضح في الشكل رقم( ،)8-3والوسائط
املتعددة وهي تتمثل في الصور والفيديوهات والصوتيات.

الشكل رقم ( :)2-3إصدارات من الوثائق اإلحصائية
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 8-0-3معاينة تطبيق التوصيات الدولية في استخدام البيانات الضخمة في املركز
أظهرت الكثير من الهيئات و املؤسسات الدولية و اإلقليمية اهتماما بالغا في تطويع البيانات الضخمة و
استخدامها ألغراض اإلحصاءات الرسمية كإنتاج الوثائق اإلحصائية ،و الذي يعكس ذلك جودة املنتج
اإلحصائي ،حيث صاحب ذلك توصيات حول التعامل مع البيانات الضخمة ،ومن أهم هذه التوصيات التي عمل
املركز على تطبيقها :
-

يعمل املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات على تواصل دائم مع املنظمات و الهيئات اإلحصائية املختلفة
من أجل توحيد الجهود ملواجهة املشاكل و املسائل املشتركة و املتعلقة باستخدام البيانات الضخمة و
العمل ،وذلك من أجل إيجاد حلول مشتركة ،من قبل إنتاج إحصاءات يكون عمرها املتوقع قصيرا،
حيث اخذ املركز بمنهجيات متعددة في مجال معالجة البيانات الضخمة  ،وكذلك وضع نظام موحد
لتصنيف مختلف أنواع البيانات الضخمة.

-

يهتم املركز في دعم و تشجيع أعضاء املنظومة اإلحصائية ،من أجل تسخيرها إلستخدام اإلحصاءات
الرسمية في وضع خطط و استراتيجيات للبيانات الضخمة ،و تبادل الخبرات و التعاون بين املنظمات
اإلحصائية األخرى.

-

بيان جدوى اإلنتاج ذات الكفاءة و الفعالية للمنتجات اإلحصائية الجديدة باستخدام البيانات
الضخمة ،حيث يعمل املركز على استنساخ تلك النهج في مجاالت وطنية مختلفة.

 3-0-3استخدامات البيانات الضخمة في املركز
أصبحت استخدامات البيانات الضخمة في إنتاج الوثائق اإلحصائية الرسمية حول العالم أمر ضروري و بالغ
األهمية ،حيث لوحظ في بعض الدول تجارب ناجحة حول عملية تطويع البيانات الضخمة و إستخدامها ألغراض
إحصائية ،وقد أظهر تطبيق ذلك فوائد على األنظمة اإلحصائية و األجهزة اإلحصائية خصوصا.
و لقد أهتم املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات بموضوع البيانات الضخمة من حيث استخدامها كمصدر إلنتاج
الوثائق اإلحصائية الرسمية مثل ،وذلك شأن أي مركز أو مؤسسة إحصائية في جميع الدول ،حيث توجهه نحو
تطويع البيانات الضخمة في العمل اإلحصائي الرسمي ،الذي يعود ذلك بالفوائد من حيث:
82

-

توفر البيانات الضخمة كما أكبر بكثير من اإلحصاءات املتاحة في الوقت املناسب ،و ذلك خصوصا
عند توفر البيانات املطلوبة بصورة آنية.

-

توفير البيانات و الوثائق اإلحصائية التي تحقق البعد "الوقتي" الذي يعتبر من أهم أبعاد جودة البيانات
اإلحصائية ،وعلية فإن توفير وإتاحة البيانات الضخمة من مصادر مختلفة هو بمتناول الجميع عند
توفر التقنيات واألدوات و التكنولوجيا املناسبة ،مما يتيح عملية معالجة البيانات و تجهيزها للحصول
على بيانات و وثائق إحصائية بأسرع وقت ممكن.

-

توفير املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات اإلحصاءات الرسمية من مصادر مختلفة حسب التوصيات
الدولية بأقل عبء على املستفيدين وأقل تكلفة مادية ،حيث يتم إعتماد البيانات الضخمة كمصدر
من مصادر الوثائق اإلحصائية الرسمية في املركز.

-

إن إعتماد املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات على البيانات الضخمة مصدرا للبيانات فضال من
املسوحات اإلحصائية ،ممايؤدي إلى تحسين دقة و كفاءة النتائج بناءا على هذه البيانات ،وذلك إعتبارا
بأن البيانات الضخمة سيغني عن استخدام املعاينة و التدقيق البيانات اإلحصائية و ماتفرزه من
أخطاء معاينة تؤثر في نتائج البيانات النهائية.

-

تمكن البيانات الضخمة من توسيع مجال الظواهر التي من املمكن إخضاعها للبحث و الدراسة ،من
خالل توفير املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات البيانات الالزمة في أسرع وقت ممكن وبأقل جهد .

 4-0-3واقع التحديات في إدارة البيانات الضخمة في املركز
بنفس الحال في اغلب املراكز و املؤسسات اإلحصائية حول العالم يواجه املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات
تحديات مختلفة في إدارة البيانات الضخمة و تطويعها ألغراض اإلحصاءات الرسمية ،حيث يحاول املركز
اإلستفادة من تجارب و ممارسات مختلف املراكز اإلحصائية ،وكذلك التجارب الدولية من أجل التغلب على هذه
التحديات ،هذا و يمكن تصنيف تحديات املركز في مجال البيانات الضخمة كالتالي:

ً
أوال :تحديات فنية
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يعتبر كبر حجم البيانات الضخمة تحديا كبيرا للجميع ذلك سواء في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات أو في
معظم الدول ،حيث يتمثل هذا التحدي في القدرة على حفظ و تخزين الكم الهائل من البيانات الضخمة ،وكذلك
إجراءات معالجة البيانات و التقليل من أثر األخطاء الواردة أثناء اإلجراءات و املتوقعة على النتائج ،إضافة إلى
تحليل املؤسسة اإلحصائية للبيانات.

ً
ثانيا :تحديات تغطية البيانات
كثيرا من األحيان تكون هناك فئات من املجتمع املستهدف ال توفر لها البيانات أو توفر البيانات بصورة غير
مكتملة ،مما يؤدي إلى نقصان و عدم تغطية البيانات متغيرات معينة قيد البحث و الدراسة .

ً
ثالثا :التحديات القانونية و األخالقية
من املعلوم أن املركز الوطني لإلحصاءو املعلومات مثل غيرة من املؤسسات اإلحصائية ،يقوم بجمع البيانات
لغايات إحصائية رسمية ويكون ذلك بموجب قانون خاص باإلحصاء يركز على جوانب أمن البيانات و سرية
املعلومات و املتعاملين ،و يتم ذلك وفقا ملعايير و مبادئ أخالقية تضبط كل األطراف املعنية بالعملية اإلحصائية
في املركز.
و من خالل ماسبق أن التحدي في هذا املجال هو النظر في املعالجة الالزمة من حيث الوصول إلى البيانات و
املعلومات و مليكتها و ذلك في إطار املحافظة على حقوق امللكية.

 5-0-3خطط و استراتيجيات املركز في إدارة مشاريع البيانات الضخمة
يتبع املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات خطط و استراتيجيات في إدارة مشروع البيانات الضخمة ،حيث تتمثل
اإلجراءات األولى في تحديد البيانات املتوفرة و البحث في كيفية أستخدامها إلنتاج اإلحصاءات الرسمية مالئمة
لإلحتياجات ،وكذلك توفير بدائل بأقل تكلفة و مناسبة من حيث التوقيت مقارنة باملصادر التقليدية ،ويتطلب
ذلك العمل على تطوير شراكات مع الشركات الرائد في مجال البيانات ،وكذلك إعداد مخرجات إحصائية جديدة
و أختبار نتائجها و ضمان جودتها .شرع املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات في إعداد نظام إدارة البيانات
الضخمة و بدأ بعدد من اإلجراءات وهي كالتالي:
84

ً
أوال :تحديد مجاالت البيانات املمكن الوصول إليها واستخدامها ،وكذلك تحديد الطرق املمكن استخدامها في
إنتاج اإلحصاءات الرسمية الجديدة ،إضافة إلى تحديد املتطلبات التقنية و الفنية الالزمة.
ً
ثانيا :تحديد املتطلبات الالزمة املتعلقة بالتعاون و التنسيق مع مختلف املؤسسات وبناء شراكات مع القطاع
الخاص ،وكذلك التعاون مع املؤسسات و املراكز اإلحصائية اآلخرى في مجال البيانات الضخمة و كيفية
االستفادة منها في اإلحصاءات الرسمية لبناء القدرات و أكتساب الخبرات في هذا املجال ،إضافة إلى استقطاب
الخبراء و األخصائيين املختصين في التعامل مع البيانات الضخمة ،والبد من إشراك االكادميين في زيادة الفهم في
هذا املجال ،وتقديم اسس التعامل مع البيانات و املكاسب املمكنه من البيانات الضخمة وما ستقدمه للمركز.
حيث يعرض املركز عددا من املشاريع التي تعمل على تحقيق أهدافه التي بدورها تعزيز املعرفة و تزويد متخذي
القرارات في املؤسسات الحكومية و الخاصة ،و كافة افراد املجتمع ،ومن هذه املشاريع التي تهتم في إدارة البيانات
الضخمة ،مشروع البيانات الضخمة و البيانات املفتوحة و تطبيقات منافذ على الهواتف الذكية ،وكذلك
مشروع الهوية البصرية في التعداد االلكتروني 2121م .

املبحث الثاني :مراحل إنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية و طرق استثمارها و وسائل
إتاحتها في املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
 0-8-3مراحل إنتاج البيانات الضخمة
توجد هناك عدة مراحل إلنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية ،حيث تعمل على ترجمة البيانات من املصادر
املختلفة على شكل جداول و أشكال بيانية و تقارير...إلخ ،لالحتفاظ باملعلومات و البيانات املطلوبة و التي تضيف
قيمة كبيرة في عملية إنتاج الوثائق اإلحصائية و دعم القرار .و يوضح الشكل رقم( )9-3املراحل التي تمر بها عملية
إنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية ،هي كاآلتي:
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مرحلة التأكد من صحة البيانات
التأكد من صحة البيانات و استخدامها في الوقت املناسب إلنتاج الوثائق.

مرحلة قياس املوارد التي تحتاجها الوثائق
توفير البيانات و املعلومات الشاملة .

مرحلة املفاضلة بين اإلحتماالت
فرز البيانات ،و استبعاد البيانات التي ال تحقق االهداف ،و الحصول على
البيانات القابلة للتنفيذ و إنتاج الوثائق

مرحلة اتخاذ القرار
تحليل و تقييم نتائج البيانات

الشكل رقم ( :)9-3مراحل إنتاج البيانات والوثائق اإلحصائية

أوال :مرحلة التأكد من صحة البيانات:
أن أهمية هذه املرحلة في التأكد من أستخدام البيانات الصحيحة في الوقت املناسب و ذلك إلنتاج الوثائق التي
تدعم إتخاذ القرار في املركز.

ً
ثانيا :مرحلة قياس املوارد التي تحتاجها الوثائق:
يتوقف نجاح املركز على كفاءة الوثائق التي تحكمه في صنع القرار ،لذلك يتم في هذه املرحلة توفير البيانات و
املعلومات الشاملة ،حيث ان دقة التوقيت يلعب دورا مهما في توفير الوثائق و املعلومات التي بدورها تعزيز تلك
الكفاءة و الفعالية ،إن توفير البيانات و املعلومات بشكل شامل و فعال في إنتاج الوثائق اإلحصائية يحدد قدرة
املؤسسة على التكيف التأقلم مع العالم الخارجي.

ً
ثالثا :مرحلة املفاضلة بين اإلحتماالت:
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في هذه املرحلة يتم فرز أكبر عدد من الوثائق التي استعان بها املركز في إتخاذ القرارات ،و العمل على حصرها و
تحليلها ،و استبعاد الوثائق التي ال تحقق الهدف و الغاية من اتخاذ القرار ،وصوال إلى الحصول على الوثائق
القابلة للتنفيذ القرار و التي تتوافق مع أهداف املركز.

ً
رابعا :مرحلة إتخاذ القرار:
يتم في هذه املرحلة إتخاذ القرار و اإلعالن عنه ،حيث يقوم األخصائيون بعد تطبيق القرار بتحليل نتائجه و
تقييم التنائج من خالل رؤية كفاءة و فاعلية القرار و مدى نجاحه ،ومن خالل استعراض املراحل التي تمر بها
عمليات تحليل البيانات و إنتاج الوثائق و املعلومات إلتخاذ القرارات نجد ان املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات
دور كبير من خالل سعيه في تزويد مصادر املعلومات الحديثة و القيمة ذات العالقة بإهتمام املستفيدين.

 8-8-3طرق استثمار البيانات الضخمة
تختلف طرق استثمار البيانات اإلحصائية حسب الحاجه إليها ،حيث أن األساليب اإلحصائية تقدم تنبؤات
للمتغيرات التي تحدث على املؤسسات ،و بالتالي حل مشكالتها و رفع كفاءتها و زيادة فعاليتها ،كما تستخدم
البيانات و املعلومات اإلحصائية للتعرف على مدى كفاءة املشتقات النفطية و توفير متابعة اإلنتاج بصورة
أفضل ،وكذلك الكشف عن عيوبها  .تلعب البيانات اإلحصائية دور كبير في وضع القرارات االقتصادية من قبل
املستثمرين في سوق املال ،و خلق السياسات االقتصادية ،أن البيانات اإلحصائية الذي ينتجها املركز الوطني
لإلحصاء و املعلومات ساهمت بشكل كبير في تنمية االقتصاد العماني عن طريق السياسات االقتصادية املنفذة
وهذا بدورة زيادة شركات و االستثمارات األجنبية في مختلف القطاعات االقتصادية ،حيث إن نمو القطاع
الخاص كان له الدور الكبير في تنشيط حركة التنمية االقتصادية في السلطنة ،كذلك ان البيانات و املعلومات
والوثائق اإلحصائية تعمل على ربط سوق املال بالسلطنة باألسواق العاملية ،و بالتالي زيادة و نمو نشاط السوق،
باإلضافة إلى ان البيانات اإلحصائية تساعم في فهم املتغيرات التي تطرأ على االقتصاد الكلي ،وتقدم مؤشرات
للمخاطر التي قد تحدث في القطاع اإلستثماري و الذي قد يتعرض لها السوق.
ترتبط عملية التخطيط التنموي ارتباطا كليا بالبيانات و الوثائق اإلحصائية من خالل املؤشرات االقتصادية و
االجتماعية و الديموغرافية ،و بالتالي نجاح الخطط التنموية يقاس بمدى دقة البيانات و املعلومات اإلحصائية،
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وهناك العديد من فوائد البيانات و املعلومات اإلحصائية و التي تتمثل في صنع القرار التنموي ،و عمل مقارنات
مختلفة زمنية و مكانية ،و دعم السياسات و القرارات العامة ،حيث تساهم في الرقابة على السياسات
االقتصادية و االجتماعية ،كما تقدم البيانات و الوثائق اإلحصائية مؤشرات عامة و شاملة عن حالة الدولة،
إضافة إلى ذلك تسهم في وضع حجر األساس ملعرفة التقدم في املستقبل ،توفير البيانات و الوثائق اإلحصائية
اصبح أمر في غاية األهمية للمخططين و منفذي السياسات و متخذي القرار ،حيث اصبح متخذو القرار
يعتمدون بشكل كبير على املؤشرات اإلحصائية في وضع الخطط التنموية التي توفرها البيانات الضخمة .
الهدف األساس ي من توفير البيانات و الوثائق اإلحصائية هو اتخاذ القرارات التي لها دور كبير في الجهات
الحكومية و املؤسسات الخاصة،إن البيانات و املعلومات اإلحصائية من املعلومات املهمة في اتخاذ القرار ،حيث
تعتمد عليها املؤسسات القطاع االقتصادي بشكل كبير ذلك النها قابلة للقياس و املقارنة على املستويين املحلي
و الخارجي .
يعتمد املخطط التربوي على األساليب اإلحصائية بمختلف أنواعها في رسم السياسات التعليمية على مستوى
الدولة وذلك بمراعاه األوضاع االقتصادية و االجتماعية و السكنية للرقي بمستوى التعليم  .لذلك البيانات و
الوثائق اإلحصائية دور مهم في اعداد الخطط التربوية ،إن وظيفة اإلحصاء التربوي من الوظائف األساسية التي
ال يمكن االستغناء عنها في إي تخطيط ناجح ،كما أن املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات له دور كبير في اإلدارة
التربوية سواء كان في تحديد األهداف أو الرؤية املستقبلية ،و تذليل املشكالت أو في اتخاذ القرار أو التنفيذ و
االشراف أو في التقييم و املتابعة .كما هو واضح في الشكل رقم ( )11-3طرق استثمار البيانات الضخمة .
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اقتصادي

استطالع الرأي

املناسبات
الوطنية

التنمية املستدامة

اجتماعي

السياحة

الجوائز البنكية

املناسبات الدينية
و الوطنية

القضاء على
الفقر

االمن و السالمة

الكهرباء و املياة

خدمات النقل
البري

املناسبات
الدولية

القضاء التام على
الجوع

الصحة

النشاط العقاري

تعديل اسعار
املنتجات

يوم املرأة

الصحة الجيدة و
الرفاه

االعالم و الثقافة

الصناعة

السالمة املرورية

التعليم الجيد

اإلسكان

االقتصاد و املال

جودة التعليم

املساواه بين
الجنسين

إحصاءات
مجتمعية

التجارة

وغيرها

وغيرها

السكان

النقل و
االتصاالت

القوى العاملة

الثروة السمكية

التعليم

الشكل رقم ( :)01-3طرق استثمار البيانات الضخمة

 3-8-3طبيعة إتاحة الوثائق اإلحصائية و الوسائل املستخدمة إلتاحتها في املركز
 0.0-8-3طبيعة إتاحة الوثائق اإلحصائية
تختلف طبيعة إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات بإختالف البيانات و
الوثائق نفسها ،حيث ان هناك بيانات و وثائق إحصائية متاحة للعموم و يستطيع جميع األفراد اإلطالع و
الحصول عليها ،بينما هناك بيانات و وثائق سرية ويتم تداولها في نطاق محدود وهي غير متاحة للجميع ،و إنما
ألفراد معنيين و املسؤولين عن إتخاذ القرارات في الدولة ،و تعتبر البيانات و الوثائق اإلحصائية الخاصة
باملؤسسة أو الشركة معينة سرية ،كما يقوم املركز بنشر و إتاحة البيانات التجميعية لنشاط معين أما
بخصوص البيانات الفردية تنشرها الشركة بنفسها .انظر إلى الشكل رقم (.)11-3
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 0.8-8-3الوسائل املستخدمة في نشر الوثائق اإلحصائية
توفير البيانات اإلحصائية و العمل على إتاحتها في مختلف الوسائل سهل على الباحثين و أصحاب القرار و الدارسين
الرجوع إلى تلك البيانات و الوثائق اإلحصائية متى ما احتاجوا إليها  ،حيث حرص املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات
على نشر و إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية إما إلكترونيا عن طريق موقع املركز على االنترنت ،و في مختلف
شبكات التواصل االجتماعي ،و شاشات املعرفة داخل و خارج املركز ،و البريد االلكتروني ،و تطبيقات الهواتف
الذكية(تطبيق املؤشرات اإلحصائية املكانية) ،)NCSI- Geoوتطبيق املؤشرات اإلحصائية ( STATSTICAL
 ، )INDICATCRSو تطبيق بنكي ( ،)Bankiوتطبيق رحلة في عمان ( ،)TOCR Omanو وقودي ( ،)Waqudiأو من
خالل طباعة اإلصدارات(نشرة إحصائية ،دراسات و بحوث ،تقارير معلوماتية ،تقارير وطنية ،مجالت ،مطويات،
أدلة عمل ،تصنيفات ،تقرير سنوي ،تقرير إحصائي ،نشرة إخبارية ،ببليوغرافيا ،قوانين و تشريعات ،كتيب تعريفي،
أطلس ،أطر و استراتيجيات) في مكتبة املركز  .كما هو واضح في الشكل رقم (.)11-3

إتاحة البيانات و
الوثائق اإلحصائية

الوسائل
املستخدمة

طبيعة إتاحتها

متاحة للجميع

مطبوعة

محدودة

إلكترونية

الشكل رقم ( :)00-3وسائل إتاحة البيانات والوثائق اإلحصائية

املبحث الثالث :حفظ وتخزين واسترجاع البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية في
املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
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 0-3-3حفظ وتخزين البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية
يواجه املركز تحديا كبيرا في كيفية إدارة الكم الهائل من البيانات و الوثائق الضخمة التي يتم إنشاؤها
عبر التطبيقات و املعامالت اإللكترونية ،و بالتالي أداء هذا التدفق املعلوماتي إلى ضرورة التركيز على إدارة الحفظ
و التخزين .و يمكن تعريف التخزين بأنه عبارة عن قدرة األجهزة على حفظ البيانات ،حيث يعد كل من النسخ
األحتياطي و األستعارة من األنشطة األساسية في إدارة الحفظ و التخزين التي ركز عليها املركز ،فالنسخ األحتياطي
عبارة عن عملية نسخ من البيانات و الوثائق اإللكترونية و يتم استخدامها كطريقة من طرق األستعارة في حالة
تلف أو فقد البيانات أو تعرضها ألخطار أخرى ،ومن أهم مميزات هذه الخدمة توفر درجة عالية من األمن و
سهولة الوصول للبيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية و حمايتها ،ولم تقف إدارة البيانات عند النسخ
األحتياطي فقط ،فقد شملت جميع نطاقات الوظيفة إلدارة األنظمة .ولقد ركز املركز على النسخ
األحتياطي/األستعادة ،نظرا األنها تعد عنصرا اساسيا في تنفيذ أي نوع من أنواع إدارة التخزين داخل املركز ،ذلك
علما بأن حاالت الفشل في إتاحة البيانات و الوثائق تحدث في بعض األوقات ،وهي ما تتطلب لألستعارة داخل
املركز .وهناك أربعة أنواع من حاالت الفشل في إتاحة البيانات و الوثائق هي :فشل األجهزة في بيئة محرك
األقراص ،الكوارث ،حذف امللفات  /الدالئل ،تلف التطبيقات  /قاعدة البيانات.
تعد تقنية الحفظ و التخزين املرتبطة بالشبكة اإلتصال( )NASو شبكة إتصال منطقة التخزين()SAN
من التقنيات التي مكنت املركز من التعرف على مزايا الوصول إلى املعلومات و إتاحتها عبر الشبكات ،حيث ان
تقنية تخزين البيانات مرتبطة بشبكة األتصال ،ويتم توصيل جهاز التخزين مباشرة بالشبكة التي تقدم واجهات
النظام ،و تقوم أجهزة  NASبتقديم واجهة على مستوى امللف للخارج ،وكذلك تقوم بإستخدام واجهة على
مستوى الكتلة ألنظمة التخزين ،وتعد شبكة األتصال منطقة التخزين قوية مصممة خصيصا من أجل توصيل
أجهزة التخزين و النسخ األحتياطي ،حيث من املمكن دمج هذه الشبكة في مربع ،و تشمل عدد كبير من األنظمة
املركز و الواقع .وعادة ما تكون أنظمة  NASأكثر فعالية عند استخدام امللفات أثناء قيام محركات قاعدة
البيانات و عمليات اإلدخال و اإلخراج للبيانات الضخمة باستخدام واجهات الكتل .وهناك مكونات تشمل شبكة
األتصال للتخزين البيانات الضخمة هي:
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 -1وحدات التخزين املتصلة بشكل مباشر(.)DAS
 -2الطرف الرأس ي للتخزين املرتبط بشبكة اإلتصال(.)NAS
 -3نظام حجب الوصول ،نظام التخزين يقوم بتقديم واجهة حجب البيانات.
 -4نظام الوصول إلى امللفات أو السجالت .
تعتبر شبكة التخزين أحد أجزاء منظومة تكنولوجيا املعلومات للمركز ،حيث يمكن تعريف شبكة التخزين
هي حل ثابت يتيح إمكانية كبيرة في تخزين البيانات الضخمة و إدارتها و تسييرها أكثر من أي وقت مض ى ،وتلعب
هذه الشبكة دورا حيويا في املنظومة األساسية لتكنولوجيا املعلومات داخل املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات،
من خالل هذا الدور البارز البد أن تكون شبكة التخزين :حال ثابتا ،قابلة للتحجيم ،ذات تكاليف إدارة منخفضة،
متوفرة بشكل كبير ،لها القدرة الكبيرة على التجانس ،قابلة للتكيف.
ويعد الحفظ و التخزين للبيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية من أهم الجوانب التي ركز عليها املركز ،حيث
يستخدم احدث تقنيات الحفظ و التخزين ،ويمتلك املركز حاليا بنية تحتية 34جيدة التي لها دور كبير في حفظ
و تخزين البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية ،وهي تتمثل في مركز البيانات ( )Data Centerالذي يحتوي على
العديد من الخوادم الضخمة ،وترتبط بها مزودات الطاقة األساسية و االحتياطية  ،و متصل باإلنترنت بسرعات
فائقة جدا ،وهو مجهز بأجهزة خاصة منها :أجهزة اإلطفاء ،و أجهزة تحديد درجات الحرارة ،وأجهزة تنظيم
الكهرباء بمواصفات أمنية عالية ،حيث يتكون مركز البيانات الخاص باملركز الوطني لإلحصاء و املعلومات من
سيرفرات ضخمة لقواعد البيانات 31الضخمة ،و سيرفرات الحماية ،باإلضافة إلى شبكات تقوم بوظيفة الربط
بين الخوادم ،33و كذلك أجهزة ) ،UPS( Uninterruptble Power Supplyو مولد الطاقة اإلحتياط()Generator؛
وذلك لتخزين الطاقة و تشغيلها عند إنقطاع التيار الكهربائي ،حيث صمم مركز البيانات الضخمة وفق
مواصفات و معايير دولية.

*البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات :األجهزة والبرامج والتطبيقات واألنظمة وأجهزة االتصال املرتبطة بالحاسبات والتي تكون مطلوبة لدعم خدمة
تكنولوجيا املعلومات في مجال نظم األرشيفات اإللكترونية.
*قواعد البيانات :مجموعة من البيانات التي تم تخزينها بالحاسب يتم الوصول إليها عن طريق برامج خاصة.
* الخادم :وحدة الحاسب تقدم خدمات معينة ملستخدمي الشبكة مثل إمكانية تخزين املستخدمين بياناتهم ووثائقهم في مكان واحد.
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حيث تمر استراتيجية حفظ و تخزين البيانات 31و الوثائق في املركز عبر خطوات عديدة ،كما هي واضحة في
الشكل رقم( ،)12-3وهي اآلتي :
 -1تحديد البيانات و الوثائق التي تؤول للحفظ و ذات قيمة يمكن الرجوع إليها واإلستفادة منها .
 -2تحويلها للحفظ على خوادم ضخمة ،تم ربطها من خالل الشبكة التخزين على جميع أجهزة املركز .
 -3تخزين البيانات و الوثائق على سيرفرات التخزين الضخمة الخاصة باملركز(مركز البيانات) .
 -4يتم عمل النسخ اإلحتياطي 38نهاية كل يوم على خوادم النسخ االحتياطي الخاصة باملركز ،الذي تم
وضعها مكان آخر ،وذلك إلمكانية الرجوع إليها و استرجاع جميع البيانات و الوثائق في حالة حدوث أي
كوارث تتسبب في تلف البيانات و الوثائق أو فقدانها .

إنترنت فائق السرعة

الحاسب اآللي
البيانات و الوثائق

شبكة الربط وتدفق البيانات والوثائق

خوادم الحفظ الضخمة

مولدات الطاقة األساسية واالحتياطية
سيرفرات تخزين قواعد
البيانات الضخمة

سيرفرات الحماية

خوادم النسخ
االحتياطي

الشكل رقم ( :)08-3خطوات حفظ وتخزين البيانات والوثائق اإلحصائية في املركز

*تخزين البيانات :هي عملية يتم فيها تخزين البيانات والوثائق واسترجاعها واستخدامها في املستقبل.
*النسخ االحتياطية :العملية التي يتم فيها عمل نسخ من البيانات والوثائق املوجودة على النظام على شكل وسائط تخزين بحيث يمكن استخدامها عند تعرض
النظام لتلف أو التوقف عن أداء مهامه.
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 8-3-3استرجاع البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية
إسترجاع البيانات و الوثائق هو عبارة عن "مجموعة من اإلجراءات أو الخطوات املتعاقبة إليجاد البيانات
الضرورية أو إليجاد الوثائق أو نسخ منها" .وهو مصطلح يستخدم في األدبيات بالرمز ( )IRو يعني إسترجاع
البيانات و املعلومات املحوسبة بالطرق و األشكال املختلفة ،وهو يشابه مصطلح تخزين و استرجاع البيانات و
الذي يقصد به إدخال و تخزين البيانات و الوثائق ،ومن ثم إسترجاعها عند الحاجة إليها بأي وسيلة متوفرة،
وهو مرادف لبحث اإلنتاج الفكري وهو القيام بعملية البحث في نظام إسترجاع البيانات 39و املعلومات و الوثائق
وذلك من أجل الوصول إلى املعلومات املطلوبة من خالل توظيف خطة أو استراتيجية بحث دقيقة و مضبوطة
توفر إمكانية الوصول إلى تلك البيانات و املعلومات املطلوبة ،11حيث يوجد هناك أسلوبين أساسيين إلسترجاع
البيانات الضخمة و الوثائق:
 -1اإلسترجاع التقليدي للبيانات و الوثائق :حيث يتم من خالل الرجوع إلى الكشافات و الفهارس ويتبع
هذا األسلوب في مكتبة املركز ،إذ يتم الرجوع إلى هذه الطرق إلسترجاع املصادر وأخذ البيانات منها.
 -2اإلسترجاع اإللكتروني للبيانات و الوثائق :حيث يتم حوسبة بيانات و وثائق املركز من أجل تسهيل
استرجاع البيانات و الوثائق ،أو يتم تحميل البيانات و الوثائق التي تناسب املستفيدين من وسائط
إلكترونية خارجية و تقارير و مؤشرات و إحصاءات و مجالت و منشورات وغيرها على نظام املركز،
الذي أصبح يعد من أهم مصادر استرجاع البيانات و الوثائق اإلحصائية ،إذ ان تقنية املعلومات تتكون
من ثالثة عناصر أساسية وهي الحاسبات اإللكترونية التي بقدرتها الهائلة على األختزان و سرعتها
الفائقة في املعالجة و التجهيز و اإلسترجاع ،وتقنيات االتصاالت بعيدة املدى التي بقدرتها تخطي البعد
الجغرافي ،وكذلك وسائط التخزين التي بقدرتها في توفير الحيز الالزم لتخزين البيانات و الوثائق و
سهولة التداول و اإلستنساخ و األسترجاع.

*استرجاع البيانات :هي العملية التي يتم فيها جلب البيانات والوثائق أو جزء منها من املكان املخزنة فيه على النظام وذلك من أجل طباعتها أو استعراضها أو
استخدامها ألي غرض آخر.
) )11حواطي  ،عتيقة.) 2111(.استراتيجيات استرجاع املعلومات العلمية و التقنية و استخدامها من طرف الباحثين الجامعيين .قسم املكتبات .جامعة
قسطينة.
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ويعتبر البحث عن البيانات و الوثائق اإلحصائية من أهم الخدمات املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،حيث
يتم البحث عن البيانات و الوثائق من خالل محركات البحث على موقع املركز اإللكتروني ،و يتطلب إجراء البحث
أن يكون الباحث مدركا بما يبحث عنه قبل أن يقوم بصياغة استفساره من خالل تحديد العنوان أو وصف
املوضوع ،على عكس املتصفح ال يطلب من الباحث ذكر هذه العناصر.
وتختلف مهارات إسترجاع البيانات والوثائق من فرد آلخر ،حسب التخصصات و القدرات التي يمتلكها الفرد في
مجال البحث ،حيث ان هناك مهارات ينبغي على الباحث امتالكها حتر يصل للبيانات و الوثائق التي يطلبها من
املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات وهي:
-

مهارة تحديد البيانات و الوثائق املراد البحث عنها.

-

مهارة تحديد الصفحات التي يتم البحث فيها داخل موقع املركز للوصول إلى البيانات و الوثائق
املطلوبة.

-

مهارة وضع استراتيجية للبحث عن البيانات و الوثائق.

-

مهارة إجراء عملية البحث .

-

مهارة تقيم البيانات و الوثائق التي تم التوصل إليها  ،ومن ثن إعادة تنظيمها و ترتيبها من أجل عرضها
في الشكل النهائي.

أدوات البحث عن البي انات و الوثائق في املركز من أهم الوسائل التي تمكن الباحث من إجراء عمليات البحث و
إسترجاع البيانات و الوثائق املطلوبة من األنترنت من خالل صياغة استراتيجيات بحث واضحة توصل إلى نتائج
مرغوبة ،إذ تستقبل أدوات البحث اإلستفسارات الذي يطرحها الباحث و تقوم بإسترجاع مجموعة من البيانات
و الوثائق الت تطابق االستفسارات ،حيث يهتم الباحث في خصائص أدوات البحث املتطورة التي تسهل الوصول
إلى البيانات و الوثائق ،وتوجد العديد من أدوات البحث عن البيانات و الوثائق عبر املوقع اإللكتروني للمركز
ومنها األدلة املوضوعية ،ومحركات البحث ،والبوابات ،وفهارس الشبكة الخفية ولكل من هذه األدوات ميزة
خاصة بها ،ولكن الهدف األساس ي التي تشترك فيه هو البحث و استكشاف محتوى موقع املركز و إسترجاع
البيانات و الوثائق وفق استراتيجية البحث املتبعة.
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إستراتيجية البحث عن البيانات و الوثائق في املركز تتم من خالل صياغة الطرق األفضل التي تمكن من خاللها
اإلجابة عن االستفسارات بحثية معينة بواسطة نظام اإلسترجاع اآللي ،حيث ان استراتيجية البحث في البيئة
اإللكترونية هي عبارة عن منهجية يتبعها الباحث أثناء محاولته إسترجاع البيانات و الوثائق من شبكة اإلنترنت،
وهي صيغة من صيغ التخاطب بين الباحث و نظام إسترجاع البيانات ،كما تعتبر استراتيجية البحث من
أساسيات البحث املعلوماتي عبر املوقع اإللكتروني للمركز و التي تمكن من الوصول إلى البيانات و الوثائق
املطلوبة ،وهناك عدة خطوات الواجب إتباعها أثناء تنفيذ عملية البحث عن البيانات و املعلومات و الوثائق
اإلحصائية على موقع اإللكتروني للمركز ،تم تحديدها في مايلي:
 -1بداية البحث :إذ يبدأ البحث بعد تحديد أهداف وأغراض البحث ،من خالل فهم البيانات و الوثائق
املطلوبة من حيث كميتها و نوعيتها.
 -2اختيار نظام البحث :من خالل تحديد قواعد البيانات ،نظام استرجاع البيانات و الوثائق ،املوقع الذي
سيتم البحث فيه عم البيانات و الوثائق.
 -3تحديد و اختيار املصطلحات و الكلمات املفتاحية املناسبة للبحث و التي تتناسب مع اإلحتياجات
البحثية.
 -4استخدام املصطلحات (الكلمات املفتاحية ) في ضوء استراتيجية البحث املناسبة من خالل استغالل
األمثل لألدوات التي تعمل على توسيع و تضيق البحث للوصول إلى البيانات و الوثائق املطلوبة.
 -1ظهور النتائج البحثية (مخرجات عملية البحث) ،وذلك من خالل الحصول قائمة حول موضوع البحث.
 -3تقييم البيانات و الوثائق املسترجعة على ضوء اإلستراتيجية املطبقة.
تختلف طرق استرجاع البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركز وهي :
ً
أوال :التصفح  browsingحيث يقوم الباحث بالتصفح في املوقع اإللكتروني للتعرف على البيانات و املعلومات أو
الوثائق التي يحتاجها ،وهناك أكثر من طريقة لتصفح ،على سبيل املثال يقوم املستفيد بالتصفح عبر القوائم
الخاصة بالبيانات و الوثائق التي تندرج تحت فئة موضوعية معيينة كبيانات السكان ،أو البدء في التصفح من
خالل تحديد الحروف األولى في كلمة البحث أو االستفسار ،وهناك أكثر من نموذج للتصفح عبر موقع املركز
وهي :التصفح البسيط ،التصفح املهيكل ،تصفح النصوص الفائقة.
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ً
ثانيا :البحث  searchingمن الطرق املستعملة في إسترجاع البيانات و الوثائق اإلحصائية ،حيث يتم البحث عن
البيانات و الوثائق اإلحصائية التي تم بناؤها و هيكلتها ،وتستخدم قواعد البيانات لتخزين بيانات امليتاداتا و
ربطها باملواد ،ومن خاللها يستخدم املستفيد أدوات البحث مثل محرك البحث السترجاع تلك البيانات أو
الوثائق ،ومن ثم تتم املقارنة بين االستفسار في محرك البحث و الوثائق بطريقة آلية ،وبالتالي تزويد املستفيد
بنتائج البحث .
و تتوفر تقنيات استرجاع البيانات و الوثائق اإلحصائية على نظام املركز بأساليب متعدده كما هي واضحة في
الشكل رقم( ،)13-3حيث تعمل تلك التقنيات على تسهيل عمليات البحث و االسترجاع ،التي من شأنها تقليص
الجهد و الوقت الذي يتم بذله أثناء عملية البحث ومن تلك التقنيات :املكتبة اإللكترونية الخاصة ،البحث في
قواعد البيانات املتعددة بخطوة واحدة ،بوابة البيانات .
مصادر البيانات الضخمة
املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
املنتجون
بيانات ووثائق منشورة

كتب ،تقارير ،مجالت،
منشورات ،إصدارات،
إحصاءات ،مؤشرات وغيرها.

البيانات والوثائق الرسمية

مركز البيانات

بيانات ووثائق غير منشورة

رسائل ،اطروحات ،تقارير،
استراتيجيات ،مشاريع وغيرها.
املوقع اإللكتروني

املكتبة
-

فهارس
األدلة املوضوعية
خدمات الجرد.

املستفيدون

-

قواعد بيانات ضخمة.
محركات البحث.
واجهات البحث.

الشكل رقم ( :)03-3استراتيجية استرجاع البيانات والوثائق اإلحصائية في املركز

91

املبحث الرابع :التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات والوثائق اإلحصائية باملركز
الوطني لإلحصاء واملعلومات
 0-4-3األجهزة التي تتعامل مع البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية
تعتبر األجهزة اإللكترونية من املكونات األساسية في منظومة إدارة البيانات الضخمة وإنتاج الوثائق اإلحصائية،
حيث تقوم بأعمال جمع البيانات الضخمة و املعلومات و الوثائق وتصنيفها و تحليلها ومعالجتها وحفظها و
تخزينها و إسترجاعها ،وقد تختلف األجهزة اإللكترونية بإختالف وظائفها ،فهناك أجهزة اإلدخال ،و أجهزة
املعالجة و التحليل ،و أجهزة اإلخراج ،وأجهزة التخزين وغيرها.
ولقد حرص املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات على استخدام أحدث األجهزة إلدارة البيانات الضخمة و
اإلستفادة منها في إنتاج الوثائق اإلحصائية ،حيث استخدم معظم األجهزة التي تساهم في تسهيل و تسريع العمل
اإلحصائي داخل املركز ،ويمكن تقسيم هذه األجهزة كالتالي:
جهاز الحاسب اآللي : 11و هو عبارة عن جهاز إلكتروني تمت برمجته ليقوم بحل املاليين من العمليات الحسابية
بشكل آلي في ثواني محدودة ،حيث تتم هذه العمليات عبر مراحل في البداية يتم إدخال البيانات من خالل أجهزة
االدخال املتصلة بالحاسب اآللي املوضحة في الشكل رقم ( ،)14-3كما ان املركز يستخدم الحاسبات الكبيرة في
معالجة و تخزين البيانات التي صممت لتكون اسرع في أداء اعمالها اكثر من الحاسبات الصغيرة وهي تعد مركزا
للنظام ،و من ثم يتم معالجة البيانات ،و من خاللها الحصول على معلومات بقيمة معينة ،و التي يتم تخزينها و
إسترجاعها عند الحاجة إليها .و يتم تشغيل جهاز الحاسب اآللي بواسطة مجموعة من البرمجيات التي تسمى
بأنظمة التشغيل ،حيث تقوم بترتيب األوامر و تنفيذها ،وكذلك تنظيم أجهزة اإلدخال واإلخراج .

*الحاسبات الكبيرة :هي الحاسبات القادرة على معالجة وتخزين بيانات أكثر من الحاسبات الصغيرة ،حيث صممت لتكون سريعة في أداء أعمالها أكثر من
الحاسبات الصغيرة وهي تعمل كمركز النظام لكثير من املستخدمين
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أجهزة اإلدخال

وسائط متعددة

كاميرا رقمية

ماسح الضوئي

لوحة املفاتيح

 -فيديوهات

بيانات مرئية متحركة

بيانات مرئية ثابتة

بيانات نصية

 صور -صوتيات

الشكل رقم ( :)04-3أجهزة إدخال بيانات الوثائق اإلحصائية في املركز
أجهزة اإلدخال البيانات :تمثل جميع األجهزة االلكترونية التي تسمح بعملية إدخال أو نقل و إرسال البيانات إلى
جهاز الحاسب اآللي.وهي كاآلتي:
 .1الفأرة ()Mouse
 .2لوحة املفاتيح ()keyboard
 .3امليكروفون ()Microphone
 .4جهاز التأشير ()Roller ball
 .1املاسح الضوئى ()Scanner
 .3الكاميرا الرقمية ((Digital camera
 .1كاميرا الويب ()Webcam
 .8شاشة اللمس ()touch screen
 .9لوحة الرسوميات ()Panel graphics
 .11لوحة اللمس ()touchpad
 .11قاريء الشيفرة ()Code reader
أجهزة اإلخراج البيانات :هي مجموعة من األجهزة و املعدات املتصلة بالحاسب اآللي تسمح بعرض و إظهار
البيانات و املعلومات و الوثائق التي تم إدخالها و حفظها و تخزينها أو معالجتها في الحاسب اآللي ،حيث تسمى
البيانات و املعلومات أو الوثائق التي تظهرها هذه األجهزة بعد املعالجة الحاسب اآللي باملخرجات أو النتائج ،وهي
كاآلتي:
 .1شاشات املعرفة ( )screen
 .2الطابعة ()the printer
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 .3السماعات ()Headsets
أجهزة و معدات التخزين البيانات :هي جميع األجهزة و املعدات اإللكترونية التي تسمح بعمليات تخزين أو
تسجيل و حفظ البيانات داخلها و استرجاعها من خالل الحاسب اآللي ،بما في ذلك السيرفرات الضخمة
التي يستخدمها املركز في حفظ جميع بياناته و وثائقه بإعتبارها مركزا رئيسيا للبيانات ،وهي كاآلتي:
.1
.2
.3
.4

القرص الصلب)hard disk( 12
القرص فالش ()Flash Disk
القرص املرن ()floppy disk
الخادم ()Server

 8-4-3برمجيات إدارة البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية
تساهم البرمجيات اإللكترونية بشكل كبير في تسهيل و تسريع عملية تحويل البيانات الضخمة إلى معلومات،
حيث يستخدم املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات العديد من البرامج اإللكترونية التي تقوم بعملية تحويل
البيانات الضخمة و األرقام التي يتم الحصول عليها من املسوحات و غيرها إلى وثائق و معلومات يتم تمثيلها في
املؤشرات ،الجداول ،األشكال وغيرها من املخرجات ،و تختلف هذه البرامج اإللكترونية املستخدمة في تحليل
البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية من دائرة إلى أخرى بحسب مهام و اختصاصات كل دائرة ،حيث
توجد أكثر من ستة برامج تستخدم في إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية  .و تنقسم هذه البرامج
إلى برامج التصميم ( )info graphics , PowerPoint , InDesignو برامج التحليل ( ، Excel ، STATA ، SPSS
برنامج اإلسقاطات) ،كما هي واضحة في الشكل رقم( . )11-3ويستخدم املركز العديد من تطبيقات الهواتف
الذكية إلنتاج و إتاحة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية ،و تختلف حسب البيانات و املعلومات أو الوثائق
التي تتيحها تلك التطبيقات. 13

أوال :برامج التصميم:

*أجهزة التخزين :أي وسيط قادر على تخزين بيانات ومعلومات ووثائق النظام.
*القرص الصلب :قرص مصنوع من مادة صلبة مغطى بطبقة مغناطيسية ،ويستخدم لغرض تخزين البيانات على الحاسب اآللي.
*التطبيقات :هي عبارة عن مجموعة من املهام املترابطة تدعم نشاطات العمل لكل أو بعض الوظائف التي تم مكينتها من خالل استخدام تكنولوجيا
الحاسب اآللي.
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 -0برنامج )(InDesign
برنامج  InDesignيعتبر من اشهر البرامج التي انتجتها شركة أدوبي ،حيث يستخدم في تصميم املجالت و الكتب
و املنشورات و امللصقات و غيرها من أشكال املطبوعات ،و يوفر البرنامج أدوات كثيرة و أساسية لتصميم
املجالت و املنشورات ،و كذلك يحتوي على أدوات مطورة لتصميم املطبوعات ،حيث يتيح إمكانية تعديل
املطبوعات و اإلصدارات بجودة عالية ،كما يعتبر من اقوى البرامج منافسة في تصميم صفحات املطبوعات
الدورية و كتابة التقارير و غيرها ،و اهم ما يتميز به البرنامج الشفافية ،و املحاذاة البصرية للهامش ،نماذج
التخطيط ،و منصة للبرمجة باستخدام تقنية جافا سكربيت.

 -8برنامج )(info graphics
برنامج ) )info graphicsهو عبارة عن بيانات تصويرية تفاعلية (التصاميم املعلوماتية ) ،ويستخدم هذا البرنامج
لوصف البيانات املعروضة بطريقة مرئية ،و يهدف البرنامج إلى توفير تصورات تقدم املعلومات بسرعة و بشكل
واضح ،و تصورات تدمج الرسومات و النصوص بهدف كشف عن معلومات ،و كذلك تصورات التي تسهل الفهم
من النصوص وحدها ،باإلضافة إلى ذلك توفر تصورات جذابة للتعبير و إيضاح فكرة معينة .

 -3برنامج )(PowerPoint
هو احد البرامج التي انتجتها شركة مايكروسوفت  ،حيث يستخدم في تصميم العروض التقديمية ،مثل عروض
تقديمية خالل مناقشة موضوع معين او ظاهرة معينة .

ً
ثانيا :برامج التحليل:
 -0برنامج )(SPSS
برنامج  SPSSهو مختصر(  )Statistical package for social sciencesوهو عبارة عن مجموعة من البيانات
الحسابية أو الحزم اإلحصائية الشاملة للقيام بتحليل هذه البيانات  ،حيث يستخدم املركز هذا البرنامج في
األبحاث العلمية التي تحتوي على بيانات رقمية ،حيث يستطيع البرنامج قراءة جميع البيانات من كافه أنواع
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امللفات و معالجتها و تحليلها من اجل استخراج النتائج و التقارير اإلحصائية ،و يتيح البرنامج إمكانية تحرير و
تعديل البيانات في شكل متغيرات و بيانات جديدة وذلك بستخدام املعادلة ،وكذلك حفظ البيانات في ملفات و
تسمية و تعديل أسماء ملفات البيانات ،و يمكن من استرجاع البيانات و امللفات من خالل التحكم في األوامر و
الخيارات املتاحة على البرنامج ،حيث تمر مراحل تحليل البيانات و العمليات اإلحصائية بأربع خطوات هي :ترميز
البيانات ،وضع البيانات في البرنامج ،انتقاء الشكل املناسب و اختيار البيانات و تحليلها ،تحديد البيانات املتغيرة
املراد تحليلها و تحقيق عملية اإلحصاء .

 -8برنامج )(STATA
برنامج  STATAهو عبارة عن مجموعة من الحزم اإلحصائية املتنوعة ذات اإلستخدامات العامة ،يستخدم
البرنامج في العديد من املؤسسات اإلحصائية و العلمية و التجارية حول العالم ،حيث يتم استخدام البرنامج في
مجال األبحاث االجتماعية و االقتصادية و السياسية وغيرها ،و يتميز البرنامج بوجود طريقتين لتنفيذ عمليات
تحليل البيانات املختلفة .

 -3برنامج )(EXCEL
برنامج  EXCELهو احد البرامج التي انتجتها شركة مايكروسوفت ،وهو يعمل على حفظ البيانات و التعامل مع
األرقام و الجداول ،حيث يحتوي على عشرات الدوال الحسابية التي يمكن من خاللها كتابة مئات املعادالت  ،و
يمكن للمستخدم الحصول على معادالت حسابية و قيم املجموع بمجرد إدخال البيانات التي تحصل عليها،
وكذلك يمكن املستخدم من انجاز عمليات الفرز و التصفية للبيانات خالل لحضات قليلة ،و يقدم البرنامج
خدمة البيانات على اشكال مختلفة مثل شرائح مصورة لدعم العمل اإلحصائي ،و يهدف البرنامج إلى انشاء
جداول حسابية  ،Tablesو إجراء معادالت على الجداول الحسابية  ،Formulasو تمثيل األرقام و البيانات على
شكل رسومات بيانية  ،Chartsو االستفادة من الجداول على شكل قاعدة بيانات  ،Databaseو بالتالي
استخدامها كنظام معلومات .

 -4برنامج اإلسقاطات
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هو عبارة عن برنامج شامل يستخدم إلسقاطات السكان ،وهو يستخدم كأساس إلسقاط البرامج الخرى
املوجودة فيه مثل  Rapidو  FanPlaوغيرها ،حيث يعتمد البرنامج على إدخال مجموعة من البيانات و الفرضيات
املتعلقة بالسكان مثل الوالدة  ،الوفيات وغيرها.

ً
ثالثا  :تطبيقات الهواتف الذكية:
 -0تطبيق مزيد()Mazeed
https://itunes.apple.com/eg/app/mazeed/id1436946674
هو أحد التطبيقات على الهواتف الذكية ،والذي يعد محطة لكافة التطبيقات التي يتيحها ويقدمها املركزالوطني
لإلحصاء و املعلومات للمستفيدين ،حيث يهدف إلى تعزيز ونشر البيانات و الوثائق اإلحصائية و املعرفة .يقدم
نافذة موحدة لجميع البيانات و وثائق وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة باملركز الوطني لإلحصاء و املعلومات،
و يقدم إمكانية الوصول إلى تطبيق املعلومات اإلحصائية املكانية ،والوصول إلى تطبيق املؤشرات اإلحصائية
الذي يحتوي على  24مؤشرا اقتصاديا و اجتماعيا للسلطنة يتم تحديثها شهريا ،وكذلك إمكانية الوصول لتطبيق
جولة في عمان ،باإلضافة يقدم سرعة الوصول إلى آالت الصرافة في محيطك الجغرافي ،و سرعة الوصول إلى
أقرب محطة الوقود و معرفة الخدمات التي يقدمها املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات .و يتميز تطبيق مزيد
بإنه يعتبر أسرع و أسهل وسيلة لالستفسار و الحصول على الخدمات التي يقدمها املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات عبر تطبيقات الهواتف الذكية من خالل طلب البيانات و املعلومات و اإلطالع على الوثائق اإلحصائية،
وكذلك ربط البيان اإلحصائي باملعلومات و الوثائق الجغرافية و املكانية عن طريق املوقع الجغرافي ،بهدف إيجاد
بعد جغرافي ومكاني للوثيقة او املعلومة ،ويستطيع املستخدم من خالله التفاعل و التواصل عبر صفحة املركز
على تطبيقات التواصل االجتماعي  .ويحتوي تطبيق مزيد على خمسة تطبيقات ،كما هو واضح في الشكل رقم
( )11-3وهي كاآلتي :

 0-0تطبيق املؤشرات اإلحصائية املكانية))NCSI- Geo
https://itunes.apple.com/eg/app/ncsi-geo/id859202811?mt=8
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هو تطبيق يحتوي على مجموعة من املهام و الوظائف و األدوات التقنية التي تم تصميمها لتساعد على الربط
البيان اإلحصائي باملعلومة الجغرافية(املكانية)وذلك عن طريق املوقع الجغرافي ،بهدف إيجاد بعد جغرافي مكاني
للمعلومة ،بحيث يكون للمعلومة أو البيان اإلحصائي (الوثيقة اإلحصائية) تمثيل جغرافي أو تمثيل نوعي لتمكين
املستخدم من معرفة و عرض البيان اإلحصائي من خالل الخريطة التفاعلية في نفس الوقت يتيح التطبيق إجراء
عمل مقارنة مثل التعرف على التمركز السكاني و التوزيع الجغرافي باإلضافة املنشآت االقتصادية بمختلف
املستويات اإلدارية بين املحافظات و الواليات و التجمعات السكنية .ويتميز التطبيق بخاصية ربط البيان
اإلحصائي باملعلومة الجغرافية(املكانية) ،وخاصية االستعالم ،ويوفر خاصية قياس املسافة الجوية ،و خاصية
خدمة ساهم بمعلومة ،حيث يحتوي التطبيق على بيانات و وثائق إحصائية حسب اإلصدارات اإلحصائية األخيرة
ومواقع املنتجعات و الفنادق و الشقق الفندقية و املنشآت االيوائية األخرى و كذلك مواقع محطات الوقود،
ومواقع البنوك و أجهزة الصرف اآللي ،ومواقع الخدمات األخرى مثل املنشآت التعليمية و الصحية و مراكز
الشرطة .و يوفر التطبيق خدمات متمثلة في املواقع املكانية ألبرز املؤسسات الخدمية مثل املدارس و املراكز
الصحية و مراكز الشرطة و أجهزة الصرف اآللي ،وتوفير بيانات ومؤشرات متعلقة بالسكان و تركيبتهم السكانية
على املستويات اإلدارية بالسلطنة ،باإلضافة إلى عرض خارطة التفاعلية التي توضح املنشآت بنوعيها الخدمية و
التجارية على مختلف املستويات اإلدارية بالسلطنة ،وإمكانية تحديد الخدمات املراد التعرف عليها و نوع املعلم
املراد الوصول إليه .حيث يستهدف التطبيق كال من الباحثين ،واالكاديميين ،ومتخذي القرار ،واالقتصاديين و
املخططين ،واملهتمين باإلحصاءات و املعلومات ،والطلبة و الدارسين ،و جميع شرائح املجتمع و السياح و زوار
سلطنة عمان و املقيمين ،حيث يتيح لهم االستفادة بنسب متفاوتة من خدمات و مزايا التطبيق وذلك من خالل
دعم البعد املكاني للبيان اإلحصائي و املعلوماتي ،كما أن هناك أفراد و مؤسسات يحصلون على استفادة حسب
مجال االهتمام.

 8-0تطبيق املؤشرات اإلحصائية ()STATSTICAL INDICATCRS
https://itunes.apple.com/us/app/ncsi-oman/id721507456?ls=1&mt=8
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يحتوي تطبيق املؤشرات اإلحصائية على  24مؤشر اقتصادي و اجتماعي للسلطنة ويتم تحدث تلك املؤشرات
شهريا ،و يوفر خارطة رقمية تعمل على توزيع املؤشرات املتوفرة على التطبيق في محافظات السلطنة ،و كذلك
رسم بياني يوضح كل التغيرات في املؤشرات ،و معلومة تصف كل مؤشر ،باإلضافة إمكانية املستخدم مشاركة
تفاصيل كل مؤشر عبر صفحات التواصل االجتماعي و البريد اإللكتروني.

 3-0تطبيق بنكي ()Banki
https://itunes.apple.com/eg/app/banki/id1126285227?mt=8
يمنح هذا التطبيق املستخدم األدوات للبحث عن البنوك القريبة او التي تقع في مناطق جعرافية معينه ،و كذلك
أجهزة الصراف و اإليداع البنكي ،و يتيح إمكانية املستخدم البحث عن الطريق الخدمات املقدمة من البنك مثل
القروض شراء بيع املعامالت تحويل األموال وغيرها ،ومن جانب البنوك يستطيع املستخدم البحث عن شركات
التأمين و محالت الصرافة ،اما من جانب شركات التأمين يتيح إمكانية املستخدم تحديد الخدمات التي تقدم
من قبل شركات التأمين مثل تأمين صحي لألفراد أو الشركات ،و يمكن للمستخدم تحديد املسار و تتبع الطريق
من خالل التطبيق .و اهم ما يتميز به التطبيق يعمل خارج نطاق تغطية شبكة اإلنترنت ،و هو متوفر على نظامي
األندرويد و األبل. IOS

 4-0تطبيق رحلة في عمان ()TOCR Oman
https://itunes.apple.com/eg/app/tour-oman/id899474241?mt=8
تطبيق جولة في عمان يوفر للمستخدمين على الهواتف الذكية أكثر من  31نوع من الخدمات ،و األماكن
السياحية و املعالم األثرية في جميع محافظات السلطنة ،و يتميز التطبيق بسهولة الوصول و التجول إلى أماكن
الخدمية وذلك بإستخدام بيانات الطرق املالحية ،و يستخدم التطبيق العديد من األدوات و الوظائف الذكية
وذلك لتسهيل االستخدام و سرعة االستجابة مثل أدوات البحث و تصفح البيانات أو الخرائط ،و يوفر التطبيق
إمكانية التفاعل و املشاركة لتحسين و تعزيز نوعية البيانات و كذلك مواقع و إرسال مقاطع فيديو و الصور .و
يتوفر التطبيق بنظامي االندرويد و االبل . IOS
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 5-0تطبيق وقودي ()Waqudi
https://itunes.apple.com/eg/app/banki/id1126285227?mt=8
تطبيق وقودي بنح األدوات للمستخدم في عملي البحث عن محطات الوقود القريبة و التي تقع في مناطق جغرافية
معينة ،و كذلك مراكز الصيانة و معارض السيارات ،حيث يمكن املستخدم من البحث عن طريق الخدمات
املتوفرة مثل محطات غسيل السيارات و أماكن الصالة و املقاهي و املحالت التجارية ،باإلضافة استطاعه
املستخدم وضع خطة للتزود بالوقود على حسب محطات الوقود املتوفرة على طريقه ،يمكن للمستخدم بعد
الحصول على نتائج البحث تحديد املسار و تتبعه من خالل التطبيق ،حيث يعمل التطبيق خارج نطاق شبكة
اإلنترنت و هو متوفي على النظامين االندرويد و االبل. IOS

البرامج اإللكترونية
برامج التحليل

تطبيقات الهواتف الذكية

برامج التصميم

SPSS
STATA

InDesign

Excel

info graphics

برنامج
اإلسقاطات

PowerPoint

تطبيق مزيد
تطبيق وقودي
()Waqudi

تطبيق رحلة في
عمان ( TOCR
)Oman

تطبيق بنكي
()Banki

تطبيق املؤشرات
اإلحصائية
املكانية))NCSI- Geo

تطبيق املؤشرات
اإلحصائية
( STATSTICAL
)INDICATCRS

الشكل رقم ( :)05-3البرامج والتطبيقات املستخدمة في املركز

املبحث الخامس :أمن وحماية البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية في املركز الوطني
لإلحصاء واملعلومات
 0-5-3أمن البيانات و الوثائق اإلحصائية
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املقصود بأمن البيانات و الوثائق اإللكترونية هو املحافظة عليها من الضياع ،و السرقة ،و الدمار ،و
التفش ي ،و االطالع غير املصرح به من األشخاص غير املصرح لهم و غير مختصين .حيث من املتعارف به انه ترد
الكثير من البيانات و الوثائق و املستندات إلى املركز من قبل الجهات الخارجية أو البيئة الداخلية للمركز،
باإلضافة إلى ماينتجه املركز من بيانات و وثائق و مستندات ،مما تحتوي هذه الوثائق و املستندات على بيانات و
معلومات ذات أهمية خاصة ،وهذه البيانات و الوثائق يجب ان تخضع للحماية و املحافظة عليها ،وذلك مثل
التقارير أو املشاريع التي مازالت تحت الدراسة و املواضيع األخرى املتعلقة بأنشطة املركز الداخلية.
وتعتبر أهمية أمن بيانات و وثائق املركز في امرين أساسيين ،هما:
 -1أن جميع الوثائق و البيانات الواردة و الصادرة و املحفوظة في املركز هي سرية و ال يجب االطالع عليها
من قبل أشخاص غير مصرح لهم أو غير مختصيين ،وهذا احتياط عام للمحافظة على سرية العمل
داخل املركز.
 -2أن بعض الوثائق و البيانات لها صفة سرية خاصة ،وهذه يجب أن يحافظ عليها بعناية خاصة خالل
تداولها و حفظها و االطالع عليها.

 8-5-3طرق حماية البيانات و الوثائق اإلحصائية
يستخدم املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات عدة طرق في حماية البيانات الضخمة و الوثائق
اإلحصائية ،ومن هذه الطرق استخدام كلمات املرور القوية ،يأتي ذلك من خالل صياغة كلمة املرور طويلة أو
استخدام العديد من االحرف و األرقام لجعل كلمة املرور صعبة و قوية ،و يحرص املركز على تحديث كلمات
املرور للموظفين و مواقع إتاحة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية االلكترونية بشكل دوري ،حيث يمكن
االستعانة ببرامج إدارة كلمات املرور ،وذلك من أجل الحفاظ على كلمات املرور الجديدة لجميع حسابات املركز.
وتعد برامج الحماية ضد الفيروسات من الطرق املهمة لحماية البيانات الضخمة ،حيث يستخدم املركز
العديد من برامج الحماية ضد الفيروسات ،من اجل حماية البيانات الضخمة و تثبيتها من مصادر موثوق بها،
حيث يهتم املعنيون في تحديث كافة تعريفات الفيروسات و املحركات من أجل التأكد من كفاءة و فعالية برامج
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مكافحة الفيروسات ،14إضافة إلى ان يتم تقييم البرامج بشكل دوري ،وكذلك يستخدم املركز طريقة حماية
أخرى وهي جدار الحماية أو بمعنى آخر الجدار الناري 11مثل جدار حماية ويندز ،الذي من خالله يمكن تحديد
لوحة التحكم و اختيار النظام و األمان ،ثم التحقق من حالة جدار الحماية.
وتعد آلية تشفير البيانات من الطرق املستخدمة في حماية البيانات الضخمة داخل املركز ،وهي عملية
تشكيل البيانات باستخدام خوارزمية معينة ،حيث تصبح غير قابلة لالطالع أو القراءة إال بعد استخدام تلك
الخوارزمية لفكها ،و يقوم املعنيون بإعادة تشفير البينات قبل إرسالها و إتاحتها عبر الشبكة وذلك لضمان
سالمة وصولها دون تعرض ألي عمليات تحريف ملضمونها أو تجسس ،وبالتالي يتم فك الشفرة من قبل مستقبل
الرسالة من خالل استخدام مفتاح فك الشفرة  .حيث يحرص موظفي املركز على تشفير البيانات قبل إرسالها
عبر الشبكة ،سواء كانت تلك البيانات رسائل بريد إلكتروني أو ملفات أو غيرها.
على الرغم من االحتياطات األمنية املتعددة التي يتبعها املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،إال ان من
املحتمل وقوع أي نوع من التحريف أو التلف أو الفقدان للبيانات ،و بتالي كان البد من تأمين آليه يمكن من
خاللها استعادة البيانات عند تعرضها للفقد أو التلف أو التحريف ،لضمان مستوى أعلى من الحماية للبيانات
الضخمة و الوثائق اإللكترونية اإلحصائية ،حيث يحقق النسخ اإلحتياطي للبيانات الضخمة مستوى عالي من
الحماية ،ويقوم املركز بإنشاء نسخ احتياطية على هاردسك ضخم يتم حفظه داخل مقر العمل و خارجة ،و يتم
تحديثها بطريقة منتظمة لضمان الحفاظ على البيانات الضخمة و الوثائق اإللكترونية ،و أقل قدر من الخسائر
في حالة فقدان البيانات األصلية.
ويعد املوظفون من العناصر األساسية التي قد تؤدي بالضرر للبيانات و املعلومات و الوثائق و تهديد
أمنها ،سواء كان بشكل مقصود في حالة رغبتهم اإلساءة للمركز أو بشكل غير مقصود بسبب ضعف مستوى
إعدادهم فنيا للتعامل مع النظام و إدارة البيانات الضخمة  .حيث يحرص املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات
على تحديد كلمات املرور للموظفين وفقا ملا تم توضيحه سابقا ،و اختيار املوظفين بعناية تامة خصوصا الذين

*الفيروسات :برامج حاسبات تم تصميمها بهدف تدمير البيانات املخزنة على الحاسبات.
*الحوائط النارية (الجدار الناري) :هي مجموعة من األجهزة والبرامج التي تمنع الغرباء العبث بمكونات النظام من أجهزة وبرامج وشبكات ووثائق وبيانات
ومعلومات ،حيث تعمل كبوابة للحماية واملراقبة وذلك ملنع الوصول غير املخول.
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يتعاملون مع البيانات و الوثائق الحساسة ،وكذلك تدريب املوظفين بشكل جيد تجنبا للعديد من املشاكل التي
تواجهها الشبكة ،باإلضافة إلى ذلك التأكد من إزالة بيانات املوظفين املنتهية مدة خدمتهم داخل املركز من قائمة
مستخدمين النظام .ومن جانب املستفيدين يعمل املركز على تدريبهم إلستخدام النظام و اإلطالع على البيانات
و الوثائق بشكل صحيح ،ألنه قد يحدث الضرر بالنظام من خالل نقل الفيروسات أو إلحاق الضرر باألجهزة.
و يمكن تصنيف طرق و أدوات الحماية في املركز إلى نوعان كما هي واضحة في الجدول رقم ( )1-3وهما:
-

الحماية الوقائية :حيث تقوم بحماية البيانات و الوثائق قبل وقوع الحوادث .

-

الحماية التفحصية :تتمثل في اكتشاف الحوادث بعد وقوع الحدث .

طرق الحماية

اإلدارية (اإلجراءات
التنظيمية )

أمثلة على الحماية الوقائية

أمثلة على الحماية التفحصية

-

فصل املهام .

-

دوران الواجبات و املهام .

-

خطط الطوارئ.

-

عمليات املراجعة و التدقيق

-

برامج التعزيز و التدريب
األمني للبيانات و الوثائق

األمني .
-

تقييم األداء.

اإللكترونية.

األدوات الفنية
(البرمجية)

الحماية املادية

-

التشفير .

-

تتبع الوصول .

-

مكافحة الفيروسات .

-

نظم فحص التسلل.

-

البطاقة الذكية .

-

إجراءات ضبط الوصول .

-

مصدر الطاقة البديل .

-

جرس اإلنذار و الحساسات .

-

إختيار املوقع الفيزيائي.

-

كشافات الحريق .

-

الوسائل الحيوية البيولوجية.

-

دوائر الرقابة التلفزيونية.

الجدول رقم ( :)0-3طرق حماية البيانات والوثائق اإللكترونية اإلحصائيةفي املركز
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الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الرابع
(اإلطارامليداني للدراسة)
تمهيد
املبحث األول :إجراءات الدراسة املسحية بإستخدام أدوات البحث
1-1-4

مجتمع و عينة الدراسة

2-1-4

أدوات الدراسة وأساليب جمع البيانات

3-1-4

طريقة تحليل البيانات

املبحث الثاني :تحليل بيانات الدراسة و تفسيرنتائجها
1-2-4

رصد و تحليل نتائج االستبانة

2-2-4

رصد و تحليل نتائج أسئلة املقابلة

املبحث الثالث :نتائج الدراسة امليدانية وإختبار الفرضيات
1-3-4

نتائج الدراسة امليدانية

2-3-4

إختبار الفرضيات
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الفصل الرابع :اإلطارامليداني للدراسة
تمهيد
إن اإلطار امليداني للدراسات و البحوث العلمية يعد تكملة و تدعيما للخلفية النظرية للدراسة ،ولذلك على
ضوء ما يتم التوصل إليه من نتائج ذات أهمية علمية و قيمة مضافه للدراسة تعكس الواقع املدروس و َ
تفسره من
خالل اتباع منهج علمي مناسب للدراسة و جمع البيانات الدقيقة حولها ،عن طريق اعتماد أفضل األساليب و
األدوات املنهجية والبحثية التي تتماش ى مع دراسة واقع إدارة البيانات الضخمة و دورها في إنتاج الوثائق اإللكترونية
اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات.

املبحث األول :إجراءات الدراسة املسحية بإستخدام أدوات البحث
 0-0-4مجتمع و عينة الدراسة
يتمثل مجتمع وعينة الدراسة في موظفي و رؤساء أقسام املديريات املختلفة في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات،
حيث تم إختيار مقابلة( ) 14موظف من مختلف املديريات ولكن الذين أبدوا استعدادهم للمقابلة( ) 9موظفين
متمثلين في( ) 4رؤساء أقسام و( ) 1موظفين.
أما بالنسبة لالستبانة تم توزيعها على مختلف املديريات في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات و الذي سيشمل ()31
موظف.

 8-0-4أدوات الدراسة وأساليب جمع البيانات
ً
أوال :االستبانة
إن البحوث العلمية بحاجة إلى أدوات جمع البيانات ،حيث يعتمد اختيار األداة املستخدمة في الدراسة إلى طبيعة
موضوع الدراسة ،وقد اعتمدت هذه الدراسة على االستبانة كأداه لجمع البيانات خالل الدراسة امليدانية ،إذ تعرف
االستبانة بأنها"أداه لجمع املعلومات في شكل مطبوع أو إلكتروني على مجموعة من األسئلة توزع على عينة الدراسة"،
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وهي من الوسائل املالئمة لجمع املعلومات على نظاق واسع وبأسرع وقت ممكن ،وقد تمكن الباحث من الحصول على
معلومات كثيرة في فترة زمنية قصيرة.
وقد تم أستخدام االستبانة في هذه الدراسة وذلك من خالل ترجمة إشكالية الدراسة و فرضياتها إلى مجموعة من
األسئلة ،إذ تم االعتماد أثناء طرح األسئلة عل نوعين أساسيين وهي :األسئلة املغلقة و األسئلة املفتوحة موجهه
ملوظفي و موظفات املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،حيث تم توزيع االستبانة إلى ( )31موظف ،وبالتالي تم ملء
االستبانة من قبل ( )41موظف ،في حين جاء مجموع الذين لم يملؤ االستبانة ( )21موظف ،وقد تم تقسيم االستبانة
إلى سبعة محاور رئسية وهم :
-

املحور األول :البيانات الوظيفية ،وهو يتألف من ( )4أسئلة تتضمن املواضيع اآلتية:
الفئة العمرية ،املؤهالت العلمية ،التخصصات التعليمية ،الخبرات الوظيفية.

-

املحور الثاني :البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات يتألف من ()4
أسئلة ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية:
البيانات الضخمة ،تطبيق التوصيات الدولية في إدارة البيانات الضخمة ،استخدامات البيانات الضخمة،
استراتيجيات إدارة مشاريع البيانات الضخمة.

-

املحور الثالث :مراحل إنتاج الوثائق اإلحصائية و طرق إستثمارها و وسائل إتاحتها في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات ويتضمن ()2أسئلة ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية:
اسثمار البيانات الضخمة ،وسائل إتاحة البيانات والوثائق اإلحصائية و طبيعة إتاحتها.

-

املحور الرابع :إجراءات حفظ و تخزين و استرجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني
لإلحصاء و املعلومات و يحتوي على سؤالين ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية:
إجراءات حفظ و تخزين البيانات و الوثائق  ،استراتيجية استرجاع البيانات و الوثائق.

-

املحور الخامس :التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني
لإلحصاء و املعلومات ،ويشمل سؤالين ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية:
أجهزة إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية ،برمجيات تحليل البيانات و إنتاج الوثائق اإلحصائية.
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-

املحور السادس :أمن و حماية البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات،
ويتضمن سؤالين ،وهي تتعلق باملواضيع اآلتية:
طرق أمن البيانات و الوثائق ،أدوات حماية البيانات و الوثائق.

-

املحور السابع :يحتوي على أسئلة مفتوحة مكونة من سؤالين ،وهي تتعلق باآلتي:

االتجاهات الحديثة حول إدارة البيانات و إنتاج الوثائق اإلحصائية ،مقترحات حول تحسين طرق اإلستفادة من
البيانات الضخمة في إنتاج الوثائق.

ً
ثانيا :استمارة أسئلة املقابلة
اعتمدت الدراسة على املقابلة لجمع البيانات و املعلومات من أجل تحقيق أهداف الدراسة ،حيث ان املقابلة
تستخدم في البحوث العلمية األنها تمكن من معرفة وجهات نظر عينة و مجتمع الدراسة ،و اسلوبهم املتميز في النظر
إلى األشياء وهذا سوف يتحقق بإستخدام أسلوب الحوار و املناقشة ،وقد تزيد املقابلة من دقة و مصداقية
املعلومات ،لذلك سيتم اإلعتماد على املقابلة في الدراسة للحصول على بيانات و معلومات دقيقة و شاملة ومتعمقة
حول موضوع واقع إدارة البيانات الضخمة و دورها في إنتاج الوثائق اإللكترونية اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء
و املعلومات.
تم تصميم إستمارة أسئلة املقابلة حيث شملت على (  ) 14سؤال ،قسمة على خمسة محاور استنادا على أهداف
وأسئلة الدراسة وهي كالتالي:
-

املحور األول :البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات يتألف من ()1
أسئلة ،وهي تشمل املواضيع اآلتية:
دور املركز في توفير و إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية ،التوصيات الدولية حول إدارة البيانات الضخمة،
استخدامات البيانات الضخمة ،تحديات إدارة البيانات الضخمة ،استراتيجيات إدارة مشاريع البيانات
الضخمة.
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-

املحور الثاني :مراحل إنتاج الوثائق اإلحصائية و طرق إستثمارها و وسائل إتاحتها في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات ويتضمن ()3أسئلة ،وهي تشمل املواضيع اآلتية:
إنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية ،طرق إستثمار البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية ،وسائل إتاحة
البيانات و الوثائق اإلحصائية و طبيعة إتاحتها.

-

املحور الثالث :إجراءات حفظ و تخزين و استرجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني
لإلحصاء و املعلومات و يحتوي على سؤالين ،حيث تتضمن املواضيع اآلتية:
حفظ و تخزين البيانات و الوثائق اإلحصائية ،استراتيجية إسترجاع البيانات و الوثائق.

-

املحور الرابع :التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء
و املعلومات ،ويشمل سؤالين ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية:
أجهزة إدارة البيانات الضخمة ،برمجيات تحليل البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية.

-

املحور الخامس :أمن و حماية البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات،
ويتضمن سؤالين ،وهي تتضمن املواضيع اآلتية:
طرق أمن البيانات و الوثائق ،أدوات حماية البيانات و الوثائق.

ً
ثالثا :املالحظة
اعتمدت الدراسة على املالحظة كوسية للتأكد من صحة الفرضيات ،بإالضافة إلى مالحظة مدى إلتزام املوظفين
بإجراءات إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات .

ً
رابعا :التقاريرو الوثائق الرسمية
االطالع على الوثائق الرسمية املقدمة من قبل املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ذات العالقة ،بحيث يمكن أن
تضيف معلومات واضحة و أكثر دقه.
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 3-0-4طريقة تحليل البيانات
 -1تحويل املقابالت التي تم تسجيلها إلى مقابالت مكتوبة.
 -2وضعها تحت موضوعات و عناوين رئيسية و فرعية استنادا على أهداف و أسئلة الدراسة.
 -3عرض البيانات و املعلومات التي تم الحصول عليها ،مع االستشهاد بحديث املشاركين في املقابلة من
أجل تدعيم نتائج الدراسة.
 -4تحليل نتائج املقابالت وفق تفسيرات منطقية ،وربطها مع نتائج االستبانة.

املبحث الثاني :تحليل بيانات الدراسة و تفسيرنتائجها
 0-8-4رصد و تحليل نتائج اإلستبانة

املحور األول :بيانات عامة للعاملين في إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية
في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات
 -0الفئة العمرية
من خالل الجدول رقم ( )1-4و الشكل رقم ( )1-4أتضح أن العاملين في إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق
اإلحصائية في املركز اللذين يتراوح أعمارهم من  21-21عددهم ( )11شخص بنسبة  ،%38و الذين يتراوح أعمارهم
من  31-23عددهم ( )12شخص بنسبة  ،%23وكذلك الذين يتراوح أعمارهم من  41-31عددهم ( )8بنسبة ،%23
بينما جاء عدد الذين يتراوح عمرهم من  41فما فوق ( )1أشخاص بنسبة .%13
مما سبق ظهر أن الذين يتراوح عمرهم بين  21-21كأعلى نسبة  ،%83وعددهم ( )11شخص وهو عدد ليس بقليل،
بينما جاءت الذين يتراوح أعمارهم من  41فما فوق كأقل نسبة  ،%13وعددهم ( )1أشخاص ،حيث ظهرت مؤشرات
نتائج التحليل أن الفئة العمرية للعاملين في مجال إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق داخل املركز بحالة جيدة،
و بالتالي يحتاج املركز إلى كوادر بشرية في ظل كثافة العمل اإلحصائي داخل املركز.

111

العدد
15
12
8
5
40
11.66667
جيد

الفئة العمرية
20-25
26-30
31-40
 40فما فوق
املجموع
املتوسط
الحالة
الجدول رقم ( :)0-4نتائج الفئة العمرية
الفئة العمرية

%13
21-21

%38

%23

31-23
41-31

%26

 41فمافوق

الشكل رقم ( :)0-4نسب الفئات العمرية ملوظفي املركز

 -8املؤهالت العلمية
يوضح الجدول رقم ( )2-4أعداد الحاصلين على املؤهالت العلمية في املركز و الشكل رقم ( )2-4نسبة مؤهالت
العاملين في مجال إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية في املركز ،حيث ظهر من خالل الشكل و
الجدول أنه عدد الحاصلين على درجة دبلوم ( )18شخص بنسبة  ،%41في حين ظهر عدد الحاصلين على درجة
بكالوريوس ( )13شخص بنسبة  ،%31و الحاصلين على درجة ماجستير ( )1أشخاص بنسبة  ،%11وكذلك
الحاصلين على درجة دكتوراه ( )4أشخاص بنسبة .%11
من خالل املؤشرات السابقة أتضح إن نسبة الحاصلين على مؤهل دبلوم كأعلى نسبة  ،%41وهي نسبة جيدة ،
بينما جاءت أقل نسبة الحاصلين على درجة دكتوراه  ،%11وهي نسبة قليلة جدا ،حيث أشارت نتائج تحليل
113

اإلستبانة أنه نسبة الحاصلين على مؤهالت دراسات عليا قليلة ،و بالتالي يوجد نقص في خبراء إدارة البيانات
داخل املركز.
املؤهالت العلمية
دبلوم
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع
املتوسط
الحالة

العدد

18
13
5
4
40
10
مقبول
الجدول رقم ( :)8-4أعداد الحاصلين على املؤهالت العلمية
املؤهالت العلمية

50%
40%
30%
20%
10%
0%
دبلوم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

الشكل رقم ( :)8-4مؤشرات الحاصلين على املؤهالت العلمية

 -3التخصصات التعليمية
يوضح الجدول رقم ( )3-4و الشكل رقم ( )3-4إحصائيات التخصصات التعليمية للعاملين في مجال إدارة
البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية ،حيث أتضح عدد املختصين في الحاسب اآللي ( )1أشخاص بنسبة
 ،%12.11وعدد مختصين النظم و البرمجيات ( )9أشخاص بنسبة  ،%22.21بينما جاء عدد مختصين إدارة
الوثائق و املعلومات ( )11شخص بنسبة  ،%31.11و كذلك عدد املتخصصين في اإلحصاء ( )3أشخاص بنسبة
 ،%11و عدد مختصين تقنية املعلومات ( )1أشخاص بنسبة .%12.11
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من خالل اإلحصائيات السابقة أتضح أنه نسبة املتخصصين في مجال إدارة الوثائق و املعلومات أعلى نسبة
 ،%31.11و هي نسبة مقبولة ،في حين ظهرت نسبة املتخصصين في تقنية املعلومات  ،%12.11حيث أشارت
نتائج التحليل أن عدد املتخصصين بحالة جيدة ،و بالتالي هناك ضرورة في زيادة الكوادر البشرية املتخصصة.
العدد
التخصصات التعليمية
5
حاسب آلي
9
نظم وبرمجيات
15
إدارة الوثائق واملعلومات
6
إحصاء
5
تقنية املعلومات
40
املجموع
8
املتوسط
جيد
الحالة
الجدول رقم ( :)3-4إحصائيات املتخصصين في مجال إنتاج وإدارة البيانات الضخمة
التخصصات التعليمية
تقنية املعلومات

12.50%

إدارة الوثائق و املعلومات

37.50%

إحصاء

15%

نظم و برمجيات

22.50%

حاسب آلي
0.00%

12.50%
5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

الشكل رقم ( :)3-4نسب املتخصصين في مجال إنتاج و إدارة البيانات الضخمة

 -4الخبرات الوظيفية
يوضح الجدول رقم ( )4-4و الشكل رقم ( )4-4الخبرات الوظيفية للعاملين في مجال إدارة البيانات و إنتاج الوثائق
اإلحصائية ،حيث أظهرت املؤشرات عدد الذين يملكون الخبرة من  1-1سنوات هم ( )11شخص بنسبة ،%44
و عدد الذين يملكون الخبرة من  11-3سنوات ( )13شخص بنسبة  ،%33وكذلك عدد الذين يملكون الخبرة من
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 11-11سنة ( )3أشخاص بنسبة  ،%11بينما جاء عدد الذين يملكون الخبرة من  13فما فوق ( )4أشخاص
بنسبة .%8
العدد

الخبرات الوظيفية
من  5-0سنوات

17

من  01-6سنوات

13

من  05-00سنة

6

من  06فما فوق

4

املجموع

40

املتوسط

10

الحالة

جيد
الجدول رقم ( :)4-4إحصائيات الحاصلين على الخبرة الوظيفية
الخبرات الوظيفية

%8
%15
%44

من  1-1سنوات
من  11-3سنوات

%33

من  11-11سنة
من  13فما فوق

الشكل رقم ( :)4-4نسبة توفر خبراء إدارة البيانات الضخمة في املركز
من خالل املؤشرات السابقة نستنتج أن نسبة الذين يملكون خبرة من  1-1سنوات  %44كأعلى نسبة ،ونسبة
الذين يملكون الخبرة من 13سنة فما فوق  ،%8وهذا مؤشر جيد؛ وبالتالي يوجد نقص في عدد خبراء إدارة
البيانات و الوثائق في ظل العمل االحصائي الذي يتطلب كوادر بشرية متخصصة وذات خبرة عالية في املجال.

املحور الثاني :البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات
119

 -0البيانات الضخمة هي املكون الرئيس ي للوثائق اإلحصائية
يوضح الجدول رقم ( )1-4و الشكل رقم ( )1-4أدناه إحصائيات و مؤشرات الذين يوافقون أن البيانات هي املكون
الرئيس ي للوثائق ،حيث أتضح من اإلحصائيات أن معظم أفرد عينة الدراسة يوافقو على أنه البيانات هي املكون
الرئيس ي للوثائق ،حيث ظهر عدد الذين وافقو ( )28شخص بنسبة  ،%11وعدد الذين يوافقون إلى حدا ما ()1
ألشخاص  ،%11.11وعدد الذين ال يوافقون ( )1أشخاص بنسبة.%12.11
البيانات هي املكون الرئيس ي للوثائق

العدد
28

أوافق

ً
أوافق إلى حدا ما

7

ال أوافق

5

املجموع

40

املتوسط

13.33333
موافق

الحالة

الجدول رقم( :)5-4استطالع عالقة البيانات بالوثائق
البيانات هي املكون الرئيس ي للوثائق
70%

17.50%
نعم

12.50%

إلى حدا ما

ال

الشكل رقم ( :)5-4مؤشرات حول عالقة البيانات الضخمة بالوثائق
من خالل املؤشرات السابقة يتضح أن نسبة الذين وافقو على أن البيانات هي املكون الرئيس ي للوثائق اإلحصائية
 ،%11وهي نسبة ليست بقليلة ،وبالتالي نستنتج أن البيانات من أهم املواد التي يحتاجها املركز في إنتاج الوثائق،
وبالتالي البد من إدارة البيانات بشكل جيد من خالل استخدام أفضل أساليب املعالجة و بتقنيات مختلفة.

 -8يتم تطبيق التوصيات الدولية في إدارة البيانات الضخمة في املركز
121

يوضح الجدول رقم ( )3-4و الشكل رقم ( )3-4أدناه نسبة تطبيق التوصيات الدولية في إدارة البيانات الضخمة
داخل املركز ،حيث أتفقت معظم أفراد العينة الدراسة و الذي يبلغ عددهم ( )21شخص بنسبة  %11يتم
تطبيق التوصيات الدولية في إدارة البيانات الضخمة ،في حين جاءت عدد الذين يوافقون إلى حدا ما ( )11شخص
بنسبة  ،%31.1و وعدد الذين ال يوافقون تطبيقها ( )1أشخاص بنسبة .%12.1
يتم تطبيق التوصيات الدولية في إدارة البيانات الضخمة

العدد

أوافق

20

أوافق إلى حدا ما

15

ال أوافق

5

املجموع

40

املتوسط

13.33333
موافق إلى حدا ما

الحالة

الجدول رقم ( :)6-4استطالع حول تطبيق التوصيات الدولية
تطبيق التوصيات الدولية
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
أوافق إلى حدا ما

أوافق

ال أوافق

الشكل رقم ( :)6-4مؤشرات تطبيق التوصيات الدولية في إدارة البيانات الضخمة
حيث نستنتج من خالل املؤشرات السابقة أن يتم تطبيق التوصيات الدولية في إدارة البيانات الضخمة داخل
املركز بنسبة  ،%11وهذا مؤشر يؤكد على ضرورة تطبيق التوصيات الدولية ،حيث أشارت نتائج التحليل إلى
ضرورة األخذ بجميع التوصيات و تطبيقها.

 -3يستخدم املركزالبيانات الضخمة في إنتاج مختلف الوثائق اإلحصائية
من خالل الجدول رقم ( )1-4والشكل التوضيحي رقم ( )1-4اللذان يوضحان نسبة أستخدام البيانات الضخمة
ألغراض العمل اإلحصائي داخل املركز ،حيث أتضح عدد الذين يوافقون على أستخدام البيانات الضخمة في
121

املركز ( )23شخص بنسبة  ،%31و عدد اللذين يوافقون إلى حدا ما ( )11أشخاص بنسبة  ،%21كما ظهر عدد
اللذين ال يوافقون ( )4أشخاص بنسبة .%8
من خالل اإلحصاءات السابقة نستنتج أن املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات يستخدم البيانات الضخمة
ألغراض العمل اإلحصائي ،و ال سيما إنتاج الوثائق اإلحصائية بنسبة  ،%31حيث أكدت نتائج التحليل أن يجب
استغالل البيانات الضخمة بشكل أكبر في أغراض العمل اإلحصائي ،من خالل إنتاج الوثائق بأشكال متعددة و
في مجاالت مختلفة وذلك لتعزيز املعرفة وخصوصا بأهمية الوثائق اإلحصائية.
تستخدم البيانات الضخمة في إنتاج مختلف الوثائق اإلحصائية
أوافق

العدد
26

ً
أوافق إلى حدا ما

10

ال أوافق

4

املجموع

40

املتوسط

13.33333
موافق

الحالة
الجدول رقم ( :)7-4استطالع استخدام البيانات الضخمة
أستخدام البيانات الضخمة
%8

أوافق

%25

أوافق إلى حدا ما

%67

ال أوافق

الشكل رقم ( :)7-4مؤشرات استخدام البيانات الضخمة في إنتاج الوثائق اإلحصائية

 -4توجد استراتيجيات في املركزإلدارة مشاريع البيانات الضخمة
يوضح الجدول رقم ( )8-4و الشكل رقم ( )8-4أدناه نسبة وجود أستراتيجيات إلدارة مشاريع البيانات الضخمة
داخل املركز ،حيث ظهر عدد الذين يوافقون على وجود استراتيجيات ( )24شخص بنسبة  ،%31و عدد الذين
122

أشارو على وجودها إلى حدا ما ( )13شخص بنسبة  ،%32,1و ظهر عدد الذين ال يوافقون على وجود
أستراتيجيات ( )3أشخاص بنسبة .%1.1
نستنتج من خالل املؤشرات السابقة أنه نسبة وجود أستراتيجيات إلدارة مشاريع البيانات الضخمة  ،%31وهي
نسبة كبيرة تؤكد على وجود استراتيجيات ،في حين ظهرت نتائج التحليل على وجود االستراتيجيات بنسبة قليلة،
وبالتالي من اآلن يجب على املركز أن يكتشف استراتيجيات أخرى في مجال إدارة البيانات الضخمة.
توجد استراتيجيات إدارة مشاريع البيانات الضخمة في املركز

العدد
24

نعم
ً
إلى حدا ما

13

ال

3

املجموع

40

املتوسط

13.33333

الحالة

إلى حدا ما
الجدول رقم ( :)2-4استطالع استراتيجيات املركز في إدارة مشاريع البيانات الضخمة
أستراتيجيات إدارة البيانات الضخمة

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
أوافق

أوافق إلى حدا ما

ال أوافق

الشكل رقم ( :)2-4مؤشرات توفر استراتيجيات إدارة مشاريع البيانات الضخمة

املحول الثالث :استثمارالبيانات الضخمة ووسائل إتاحتها في املركزالوطني لإلحصاء
و املعلومات
 -0يتم استثمارالبيانات الضخمة في مجاالت مختلفة

123

يوضحان الجدول رقم ( )9-4و الشكل رقم ( )9-4أدناه مؤشرات استثمار البيانات الضخمة في مجاالت مختلفة،
حيث أتضح أن عدد الذين يوافقون على ان يتم استثمار البيانات الضخمة في مختلف املجاالت ( )22شخص بنسبة
 ،%11وعدد الذين يوافقون على استثمارها إلى حدا ما ( )12شخص بنسبة  ،%31بينما ظهر عدد الذين ال يوافقون
( )3أشخاص بنسبة .%11
من خالل املؤشرات السابقة ظهرت نسبة استثمار البيانات الضخمة في مجاالت مختلفة  ،%11حيث اشارت نتائج
التحليل أن نسبة استثمارها جيدة ،وبالتالي ضرورة العمل على استغاللها بدرجة أكبر و تنويع استثمارها في مجاالت
مختلفة وعدم حصرها في مجاالت محدودة.
العدد

يتم استثمارالبيانات الضخمة في مجاالت مختلفة

22

أوافق
ً
أوافق إلى حدا ما

12

ال أوافق

6

املجموع

40

املتوسط

13.33333
موافق إلى حدا ما

الحالة

الجدول رقم ( :)9-4إحصائيات استثمار البيانات الضخمة
استثمارالبيانات الضخمة
60%
50%

55%

40%

30%

30%
20%

15%

10%
0%
أوافق

أوافق إلى حدا ما

ال أوافق

الشكل رقم ( :)9-4مؤشرات استثمار البيانات الضخمة في مجاالت مختلفة

 -8يتم اتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية
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يوصح الجدول رقم ( )11-4و الشكل رقم ( )11-4أدناه نسبة إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركز،
حيث ظهر أن عدد الذين وافقو على إتاحة البيانات و الوثائق املطبوعة ( )1أشخاص بنسبة  ،%12.11بينما
ظهر عدد الذين وافقوا على إتاحة البيانات و الوثائق إلكترونيا ( )13بنسبة  ،%32.11و أتفقت معظم أفراد
العينة الدراسة أن يتم إتاحة البيانات و الوثائق مطبوعة و وإلكترونيا و الذي بلغ عددهم ( )22بنسبة .%11
من خالل اإلحصاءات السابقة نستنتج أنه يتم إتاحة البيانات و الوثائق مطبوعة و إلكترونيا بنسبة  ،%11كما
يتم إتاحتها مطبوعة بنسبة  ،%12.11وهي نسبة قليلة جدا ،وأكدت نتائج التحليل على ضرورة رفع مستوى
إتاحة الوثائق اإلحصائية املطبوعة و العمل على إتاحتها إلكترونيا بنسبة أكبر.
العدد

يتم إتاحة البيانات والوثائق
مطبوعة

5

إلكترونية

13

مطبوعة/إلكترونية

22

املجموع

40

املتوسط

13.33333
جيد

الحالة

الجدول رقم ( :)01-4إحصائيات إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية
إتاحة البيانات و الوثائق
مطبوعة  /إلكترونية

55%

إلكترونية

مطبوعة

0.00%

32.50%

12.50%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

الشكل رقم ( :)01-4مؤشرات إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية

 -3طبيعة إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية
121

60.00%

يوضح الجدول رقم ( )11-4و الشكل رقم ( )11-4أدناه طبيعة إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركز،
حيث ظهر أن عدد الذين وافقو على طبيعة إتاحة البيانات التي تحمل صفة متاحة للجميع ( )14شخص بنسبة
 ،%42.1و عدد الذين وافقو على البيانات و الوثائق التي تكون محدودة اإلتاحة ( )9أشخاص بنسبة ،%22.1
بينما ظهر عدد الذين وافقو على إتاحتها من الجانبين متاحة للجميع /محدودة ( )11شخص بنسبة .%31
من خالل املؤشرات السابقة يتضح أن نسبة إتاحة البيانات و الوثائق التي تحمل صفة متاحة للجميع عالية
 ،%42.1بينما ظهرت نسبة إتاحة البيانات و الوثائق التي تحمل صفة محدودة اإلتاحة  ،%22.1وبالتالي وجود
البيانات و الوثائق السرية التي اليمكن اتاحتها للعموم ،كما اشارت نتائج التحليل إلى ضرورة رفع نسبة إتاحة
الوثائق اإلحصائية املتاح للجميع بهدف االستفادة منها في مختلف املجاالت.
طبيعة إتاحة البيانات والوثائق

العدد

متاحة للجميع

14

محدودة

9

متاحة للجميع/محدودة

17

املجموع

40

املتوسط

13.33333

موافق

الحالة

الجدول رقم ( :)00-4استطالع طبيعة إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية

طبيعة إتاحة البيانات و الوثائق
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
متاحة للجميع

محدودة

متاحة للجميع  /محدودة

الشكل رقم ( :)00-4مؤشرات طبيعة إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية
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املحور الرابع :حفظ و تخزين البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني
لإلحصاء و املعلومات.
 -0إجراءات حفظ و تخزين البيانات و الوثائق
يوضح الجدول رقم ( )12-4و الشكل رقم ( )12-4أدناه نسبة كفاءة و سهولة إجراءات حفظ و تخزين البيانات
و الوثائق داخل املركز ،حيث ظهر عدد الذين وافقو على سهولة و فعالية اإلجراءات ( )23شخص بنسبة ،%18
بينما جاء عدد الذين يوافقون ببطء في عملية الحفظ و التخزين ( )11أشخاص بنسبة  ،%21وعدد الذين
يوافقون أنه توجد تعقيدات في إجراءات الحفظ و التخزين ( )1أشخاص بنسبة .%18
العدد

إجراءات حفظ وتخزين البيانات والوثائق
سهلة وفعالة

23

بطيئة

10

معقدة

7

املجموع

40

املتوسط

13.33333
سهلة وسريعة

الحالة

الجدول رقم ( :)08-4استطالع حول إجراءات الحفظ و التخزين
إجراءات الحفظ و التخزين
معقدة
%18
سهلة و فعالة
%58

معقدة

بطيئة
%25

بطيئة

سهلة و فعالة

الشكل رقم ( :)08-4مؤشرات سهولة و فعالية إجراءات الحفظ و التخزين
121

من خالل النتائج السابقة نستنتج أن نسبة سهولة و فعالية إجراءات الحفظ و التخزين في املركز  ،%81وهذه
نسبه مقبولة ،وأكدت نتائج التحليل من ضرورة العمل على تحسين اإلجراءات؛ وذلك من خالل أستخدام أفضل
السبل و التقنيات.

 -8استراتيجية استرجاع البيانات و الوثائق
يوضح الجدول رقم ( )13-4و الشكل رقم ( )13-4أدناه نسبة سهولة إسترجاع البيانات و الوثائق داخل املركز،
حيث ظهر عدد الذين يوافقون على سهولة و سرعة إسترجاع البيانات و املعلومات و الوثائق ( )21شخص بنسبة
 ،%12.11و عدد الذين يوافقون على بطء استراتيجية اإلسترجاع هم ( )12شخص بنسبة  ،%31كذلك عدد
الذين يوافقون على تعقيد استرجاع البيانات ( )1أشخاص .%11.11
من خالل اإلحصائيات السابقة نستنتج أن سهولة و سرعة استرجاع البيانات و الوثائق بنسبة  ،%12.11وهي
نسبة مقبولة ،حيث أشارت التحليالت أنه استراتيجية استرجاع البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركز بطيئة،
وبالتالي البد من تحسين و تطوير االستراتيجية و رفع نسبة كفاءتها.
استراتيجية استرجاع البيانات والوثائق
سهلة وسريعة
بطيئة
معقدة
املجموع
املتوسط
الحالة

العدد
21
12
7
40
13.33333

بطيئة
الجدول رقم ( :)03-4استطالع حول إستراتيجية استرجاع البيانات و الوثائق
استراتيجية األسترجاع

52.50%

سهلة و سريعة

30%

بطيئة

17.50%

معقدة

الشكل رقم ( :)03-4مؤشرات سهولة و سرعة استرجاع البيانات و الوثائق اإلحصائية
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املحور الخامس :التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق
اإلحصائية في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات
 -0توجد أجهزة بمختلف أنواعها إلدارة البيانات الضخمة
من خالل الجدول رقم ( )14-4و الشكل رقم ( )14-4أدناه تظهر نسبة توفر أجهزة إدارة البيانات الضخمة
بمختلف أنواعها ،حيث ظهر عدد الذين يوافقون على توفرها داخل املركز ( )24شخص بنسبة  ،%31كما أشار
عدد الذين يوافقون على توفرها إلى حدا ما ( )11أشخاص بنسبة  ،%21و عدد الذين يوافقون على عدم توفرها
( )3أشخاص بنسبة .%11
العدد

أجهزة إدارة البيانات الضخمة في املركز

24
متوفرة
ً
10
متوفرة إلى حدا ما
6
غيرمتوفرة
40
املجموع
13.33333
املتوسط
متوفرة إلى حدا ما
الحالة
الجدول رقم ( :)04-4إحصائيات أجهزة إدارة البيانات الضخمة
أجهزةإدارة البيانات
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
توجد

توجد إلى حدا ما

ال توجد

الشكل رقم ( :)04-4مؤشرات توفر أجهزة إدارة البيانات الضخمة
من خالل اإلحصائيات السابقة نستنتج أن نسبة توفر أجهزة إدارة البيانات الضخمة بمختلف أنواعها في املركز
 ،%31وهذه نسبة جيدة ،حيث اكدت نتائج التحليل أنه يجب على املركز أن يقتني أحدث األجهزة و رفع نسبة
129

توفرها كي يستطيع إدارة البيانات الضخمة و االستفادة منها بشكل أفضل ،أو تحديث األجهزة املتوفرة من خالل
استبدالها بأجهزة أحدث و ذات مواصفات و قدرات عالية ،وبالتالي قدرة االجهزة التعامل مع البيانات الضخمة
بكل سهولة.

 -8توجد برمجيات تحليل البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية
يوضح الجدول رقم ( )11-4و الشكل رقم ( )11-4أدناه نسبة توفر برمجيات تحليل البيانات الضخمة داخل
املركز ،ظهر عدد الذين يوافقون على توفر برمجيات تحليل البيانات ( )24شخص بنسبة  ،%31في حين جاء
عدد الذين يوافقون على توفرها إلى حدا ما ( )12شخص بنسبة  ،%31بينما جاء عدد الذين اتفقو على عدم
توفرها ( )4بنسبة .%11
العدد

برمجيات إدارة البيانات الضخمة وإنتاج الوثائق في املركز

متوفرة
ً
12
متوفرة إلى حدا ما
4
غيرمتوفرة
40
املجموع
13.33333
املتوسط
متوفرة
الحالة
الجدول رقم ( :)05-4استطالع توفر برمجيات تحليل البيانات الضخمة وإنتاج الوثائق اإلحصائية
24

برمجيات البيانات الضخمة
غير متوفرة

10%

متوفرة إلى حدا ما

30%

متوفرة

60%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

الشكل رقم ( :)05-4مؤشرات توفر برمجيات تحليل البيانات الضخمة وإنتاج الوثائق اإلحصائية
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70%

مما سبق نستنتج أن نسبة توفر برمجيات تحليل البيانات و انتاج الوثائق في املركز  ،%31حيث أشارت نتائج
التحليل أن نسبة توفر البرمجيات جيدة ،كما البد من أن يسعى املركز إلى أقتناء برمجيات أكثر قدرة على التعامل
مع البيانات ،أو تحديثها بحيث تشمل مزايا أفضل ،وبالتالي تقوم بإخراج نتائج ذات شمولية و اكثر دقة.

املحور السادس :أمن و حماية البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني
لإلحصاء و املعلومات
 -0طرق أمن البيانات و الوثائق ذات كفاءة و فعالية
يوضح الجدول رقم ( )13-4و الشكل رقم ( )13-4أدناه مدى كفاءة و فعالية أمن البيانات و الوثائق داخل املركز
 ،حيث اتضح أن عدد الذين يوافقون أن طرق أمن البيانات و الوثائق ذات كفاءة و فعالية ( )23شخص بنسبة
 ، %41.1و عدد الذين يوافقون إلى حدا ما ( )13شخص بنسبة  ، %31و ظهر عدد الذين ال يوافقون على كفاءة
طرق أمن البيانات ( )4أشخاص بنسبة .%11.1
من خالل املؤشرات السابقة يتضح لنا أن نسبة كفاءة و فعالية طرق أمن البيانات و الوثائق في املركز%41.1
وهي مؤشر خطير على مستقبل البيانات و الوثائق داخل املركز،حيث أكدت نتائج التحليل من اآلن البد أن يسعى
املركز إلى تطوير طرق أمن البيانات و الوثائق من خالل التدقيق و أكتشاف أسباب الضعف و العمل على تقويتها.
طرق أمن البيانات والوثائق ذات كفاءة وفعالية

العدد
23

أوافق

ً
أوافق إلى حدا ما

13

ال أوافق

4

املجموع

40

املتوسط

13.33333

جيدة

الحالة

الجدول رقم ( :)06-4استطالع حول كفاءة وفعالية أمن البيانات و الوثائق
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أمن البيانات و الوثائق
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

ً
أوافق إلى حدا ما

أوافق

ال أوافق

الشكل رقم ( :)06-4مؤشرات كفاءة وفعالية طرق أمن البيانات والوثائق

 -8توجد أدوات حماية البيانات الضخمة و الوثائق
يوضح الجدول رقم ( )11-4و الشكل رقم ( )11-4أدناه نسبة توفر أدوات حماية البيانات في املركز ،حيث ظهر
عدد الذين يوافقون على توفر أدوات حماية البيانات و الوثائق اإللكترونية ( )19شخص بنسبة  ،%41بينما
اتضح عدد الذين يوافقون على توفرها إلى حدا ما بنسبة ( )14شخص بنسبة  ،%31وعدد الذين يوافقون على
عدم توفرها ( )1أشخاص بنسبة .%18
من خالل اإلحصائيات السابقة تتضح نسبة توفر أدوات حماية البيانات في املركز  %41وهي نسبة قليلة جدا و
تشكل خطر على مستقبل البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركز ،و أشارت نتائج التحليل إلى ضرورة توفير
أدوات حماية البيانات بمختلف أنواعها و العمل على تقوية الجانب األمني من خالل الفحص املستمر لجميع
أدوات و أجهزة الحماية ،وكذلك اقتناء أحدث األدوات ذات مواصفات عالية لها القدرة على مقاومة أي مخاطر
تتعرض لها البيانات و الوثائق
أدوات حماية البيانات والوثائق في املركز

العدد
19

متوفرة

ً
متوفرة إلى حدا ما

14

غيرمتوفرة

7

املجموع

40

املتوسط

13.33333
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متوفرة إلى حدا ما

الحالة

الجدول رقم ( :)07-4إحصائيات أدوات حماية البيانات و الوثائق
أدوات حماية البيانات

%18
متوفرة

%47
%35

متوفرة إلى حدا ما
غير متوفرة

الشكل رقم ( :)07-4مؤشرات توفر أدوات حماية البيانات والوثائق

املحور السابع :أسئلة مفتوحة
 -0ماهي أهم األتجاهات الحديثة حول إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية؟
 اعداد أنظمة مختصة إلدارة البيانات الضخمة.
 إعداد مشاريع إلدارة البيانات الضخمة.
 االرشيف االلكتروني.
 وضع برمجيات مستقبليه بصوره سليمه وسريعه الفهم من أجل إداره البيانات وسهوله وضع الوثائق
االحصائيه.
 باملختصر :التحول اإللكتروني في إنتاج وإدارة الوثائق يسهل عملية إدارة البيانات ،وال أظن أن كلمة (ضخمة)
سيكون لها محل من اإلعراب؛ ألن العالم املتقدم بدأ يستخدم تقنيات النانو في التخزين.
 التعامل معها بجوانب خاصه وبأشكال جديده من املعالجة وبتقنيات عاليه الدقه.
يتضح لنا من خالل النقاط السابقة أن عدد بسيط من أجاب على السؤال وهم ( )3أشخاص فقط ،حيث ذكر
أحدهم من أهم األتجاهات الحديثة إنشاء أنظمة متخصصة إلدارة البيانات الضخمة وبالتالي سيساعد على
إدارتها بشكل أفضل ،و كذلك إعداد مشاريع متعلقة بإدارة البيانات الضخمة ،مثل :مشروع اإلتاحة البيانات و
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الوثائق اإلحصائية الذي يؤدي إلى نشر املعرفة اإلحصائية ،مشروع البيانات الضخمة و البيانات املفتوحة
وغيرها ،كما أشار أحد أفراد عينة الدراسة من أهم األتجاهات الحديثة أرشفة البيانات و الوثائق إلكترونيا الذي
يؤدي إلى الحفاظ على تلك البيانات و الوثائق و الرجوع إليها عند الحاجة إليها ،باإلضافة إلى ذلك أكد احد أفراد
العينة على ضرورة إنشاء برمجيات ذات مواصفات عالية و سريعة و سهلة الفهم من أجل إدارة البيانات بشكل
أفضل و سهوله إنتاج الوثائق اإلحصائية ،كما أفاد أحد أفراد العينة بأن التحول اإللكتروني في إنتاج و إدارة
الوثائق يسهل إدارة البيانات وهذا يعني أن الوثائق هي عبارة عن بيانات فإذا ما تم إدارتها بشكل صحيح سيؤدي
إلى ضياع تلك البيانات ،وكذلك ذكر أن استخدام تقنيات النانو في التخزين سيقض ي على تحدي ضخامة
البيانات ،وبالتالي قوه تقنيات النانو تسهل عملية تخزين البيانات الضخمة ،وأضاف أحد أفراد عينة الدراسة
إلى ضرورة التعامل مع البيانات الضخمة بأشكال مختلفة؛ ألنها متنوعة بشكل كبير ،و معالجتها بتقنيات عالية
الدقة.

 -8ماهي مقترحاتكم لجعل البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية أكثر استفادة؟
 تنظيم مؤتمرات للتوعية بأهمية البيانات الضخمة.
 تطبيق نظام إدارة الوثائق واملحفوظات في هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية.
 وضع خطط مستقبليه ذات كفاءه عاليه ...نشر الوعي بصوره أكثر للفئة املستهدفه والغير مستهدفه
مما يساعد على زياده البتكارات تخص البيانات الضخمه.
 نشرها عبر وسائل التواصل املختلفة لالستفادة منها في البحوث والدراسات ووضع الخطط
واالستراتيجيات الدقيقة والواضحة.
 تقويه الشبكات وذلك باستخدام تقنيات وأساليب ومفاهيم جديده ابداعيه مخصصه للتعامل معها
مما يجعلها سريعه و سهله االتاحه واالستفاده.
من خالل النقاط السابقة ظهر عدد الذين أجابوا على السؤال قليل جدا و هم ( )1أشخاص فقط ،حيث
أقترح أحدهم لجعل البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية أكثر أستفاده تنظيم املؤتمرات املتعلقة بإدارة
البيانات و الثائق وبالتالي توعية املجتمع بأهمية البيانات و الوثائق ،وأضاف أحد أفراد عينة الدراسة إلى
ضرورة وضع خطط مستقبلية ذات كفاءة عالية في ما يتعلق بإدارة البيانات و الوثائق ونشر الوعي بأهمية
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البيانات و الوثائق للفئة املستهدفه و غير املستهدفه وبالتالي زيادة االبتكارات إدارة البيانات الضخمة ،كما
ذكر أحد أفراد العينة أنه نشر البيانات و الوثائق اإلحصائية عبر وسائل التواصل املختلفة سيؤدي إلى
املعرفة و اإلستفادة منها في أغراض البحث العلمي و الدراسات و وضع الخطط التنموية و اإلستراتيجيات
الدقيقة و الواضخة ،و كذلك أشار أحدهم إلى أهمية تقوية الشبكات باستخدان تقنيات و أساليب
مخصصه للتعامل مع البيانات و الوثائق اإلحصائية،وبالتالي سيجعلها سريعة و سهلة اإلتاحة و الوصول
إليها و اإلستفادة منها.

 8-8-4رصد و تحليل نتائج أسئلة املقابلة

املحور األول :البيانات الضخمة في املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
 -0دور املركزفي توفيرو إتاحة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية
أشار أحد موظفي دائرة التطبيقات أنه املركز يسعى إلى توفير البيانات و املعلومات و إنتاج الوثائق اإلحصائية
من مختلف املصادر و في مختلف املجاالت ،حيث أكد معظم أفراد عينة الدراسة أن املركز يوفر تلك البيانات
مراعيا املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية ،وهي تتمثل في جودة و كفاءة البيانات و الوثائق اإلحصائية
املنتجة ،وتقليل العبء على املستفيدين ،و خفض التكاليف املادية لجمع البيانات .وأضاف أحد موظفي دائرة
التطبيقات أن املركز بدأ بالعديد من الخطط و العمل عليها في مجال تطويع البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق
اإلحصائية الرسمية ،حيث يتمثل دور املركز في توفير و إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية من خالل إنشاء
بوابة البيانات ،وصفحة البيانات الوطنية ،وصفحة اإلحصاءات ،و صفحة املؤشرات التنموية ،وصفحة
املؤشرات الدولية ،و صفحة األنفوجرافيك ،و املكتبة اإللكترونية ،و مكتبة اإلصدارات املطبوعة ،و من جانب
آخر انشاء تطبيقات منافذ التي كان لها الدور الكبير في إنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية و إتاحتها.

 -8أهم التوصيات الدولية حول استخدام البيانات الضخمة في املركز
يعد تطويع البيانات الضخمة ألغراض اإلحصاءات الرسمية مثل إنتاج الوثائق اإلحصائية من أهتمام
املراكز اإلحصائية الرسمية ال سيم املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،حيث أكد مدير دائرة التطبيقات أنه
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توجد توصيات دولية حول إستخدام البيانات الضخمة ،وذكر أهمها :على املراكز و الهيئات اإلحصائية توحيد
جهودها و العمل على حل املشاكل و املسائل املشتركة و التي تتعلق بإستخدام البيانات الضخمة و العمل إلجاد
حلول مشتركة ،والبد استخدام طرق متعددة في مجال معالجة البيانات الضخمة ،و وضع نظام تصنيف موحد
ملختلف أنواع البيانات الضخمة .و ذكر أحد موظفي أن من التوصيات الدولية املهمة دعم وتشجيع املؤسسات
اإلحصائية إلستخدام الوثائق اإلحصائية في وضع خطط و رسم استراتيجيات للبيانات الضخمة ،وكذلك
التعاون بين املؤسسات أو املراكز أو الهيئات اإلحصائية ،و تبادل الخبرات.

 -3استخدامات البيانات الضخمة في املركز
أهتم املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات بموضوع البيانات الضخمة من حيث استخدامها كمصدر لإلحصاءات
الرسمية  ،حيث توجهه نحو تطويع البيانات الضخمة في العمل اإلحصائي الرسمي ،و أتفقت معظم أفراد عينة
الدراسة أن البيانات الضخمة تعود للمركز بالفوائد عديدة و أهمها :توفير البيانات الضخمة كمية كبيرة من
الوثائق اإلحصائية في الوقت املناسب ،و بالتالي تحقق البعد الوقتي و هو من أهم أبعاد جودة البيانات و الوثائق
اإلحصائية ،حيث ان توفير و إتاحة البيانات الضخمة من مصادر مختلفة يتيح عملية معالجة البيانات و
تجهيزها بإسرع وقت ممكن للحصول على وثائق إحصائية ،كذلك يعتمد املركز على البيانات الضخمة كمصدر
أساس ي في إنتاج الوثائق اإلحصائية الرسمية فضال من املسوحات اإلحصائية مما يؤدي ذلك إلى تحسين دقة و
كفاءة النتائج و سيغني عن استخدام املعاينة و التدقيق ،و تقليل أخطاء املعاينة التي ستؤثر في نتائج البيانات
النهائية ،باإلضافة إلى ان البيانات الضخمة تمكن من توسيع مجال البحث و الدراسة ،من خالل توفير املركز
البيانات و الوثائق اإلحصائية الالزمة في أسرع وقت ممكن و بأقل جهد.

 -4تحديات إدارة البيانات الضخمة في املركز
يواجه املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات تحديات مختلفة في إدارة البيانات الضخمة و تطويعها ألغراض
اإلحصاءات الرسمية ،حيث ذكر أحد موظفي دائرة اإلحصاءات السكانية انه من أهمها التحديات الفنية ،و التي
تتمثل في حجم البيانات الضخمة و القدرة على حفظ و تخزين الكم الهائل من البيانات الضخمة ،باإلضافة إلى
ذلك إجراءات معالجة و تحليل البيانات و التقليل من أثر األخطاء الواردة أثناء اإلجراءات و املتوقعة على النتائج.
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و أضاف أحد موظفي دائرة التطبيقات انه يوجد تحدي آخر و هو تغطية البيانات ،و الذي يتمثل في عدم توفير
البيانات بصورة مكتملة من بعض فئات املجتمع املستهدفة ،وبالتالي نقصان و عدم تغطية البيانات .كما أشار
مدير دائرة أمن املعلومات انه توجد تحديات قانونية و األخالقية وهي تتمثل في الوصول إلى البيانات و املعلومات
و ملكيتها ،وذلك في إطار املحافظة على حقوق امللكية.
يعد نقص الكوادر البشرية وعدم تخصصهم من أهم التحديات التي تؤثر على إنتاج البيانات و الوثائق
اإلحصائية ،وكذلك نقص الوعي و الدراية بمعارف التخصصات ،كما أن هناك صعوبة في إيجاد العالقة بين
املتغيرات و إيجاد التفسيرات ألرقام معينة ،أيضا يوجد عامل متعلق بالسرعة في تقدم التكنولوجيا .باإلضافة
إلى ذلك الدعم املادي من التحديات األساسية التي تحدد أستمرارية العملية اإلحصائية ،وكذلك ال تستجيب
بعض الشركات للمركز وهذا يؤثر على جودة ودقة البيانات ،في املقابل توجد صعوبة في الحصول على البيانات
و املعلومات من املؤسسات الصغيرة؛ ألنها ال تستخدم برامج حصر البيانات كبرنامج  Excelعلى عكس
املؤسسات الكبيرة فهي تستخدم برامج حصر البيانات التي تمكنها من االستجابة و الحصول علىها بسرعة ،كما
أن عدم توفر األجهزة اإلحصائية في داخل السلطنة يستدعي طلبها من الخارج و بالتالي تأخر وصولها يؤدي إلى
تأجيل مسح معين .و الصعوبة في الحصول على البيانات بسبب تشعب املؤسسات و الجهات التي يمكن الحصول
على البيانات منها ،و في حين عملية استبدال موظف من مؤسسة إلى أخرى يسبب ذلك إلى عرقلة و تأخر العمل،
أيضا عدم الحصول على املعلومات و البيانات الدقيقة املطلوبة من بعض املؤسسات و الجهات ،وتحفظ بعض
الجهات بالبيانات املطلوبة ،وتأخر في تزويد املركز بالبيانات املطلوبة من بعض الجهات و املؤسسات.

 -5استراتيجيات املركزفي إدارة مشاريع البيانات الضخمة
أكد احد موظفي دائرة التطبيقات ان املركز يتبع استراتيجية متدرجة في إدارة مشروع البيانات الضخمة ،و
أشار إلى اإلجراءات األولية التي يتم فيها تحديد البيانات و البحث في آليه استخدامها إلنتاج الوثائق اإلحصائية
الرسمية امللئمة لإلحتياجات ،و توفير بدائل بسرعة عالية و أقل تكلفة ،و العمل على تطوير شراكات مع
الشركات املتخصصة في مجال البيانات ،و كذلك إعداد مخرجات إحصائية و أختبار نتائجها و ضمان جودتها.
و أتفقت معظم أفراد عينة الدراسة أن املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات بدأ في إعداد نظام إدارة البيانات
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الضخمة ،وذكر أحد موظفي دائرة التطبيقات ان اإلجراءات األولية في إعداد النظام هي تتمثل في تحديد مجاالت
البيانات املمكن الوصول إليها و استخدامها ،و تحديد اآلليات املمكن استخدامها في إنتاج الوثائق اإلحصائية،
وكذلك تحديد املتطلبات التقنية و الفنية الالزمة ،باإلضافة إلى تحديد املتطلبات املتعلقة بالتعاون و التنسيق
مع شركات القطاع الخاص ،و التعاون مع املراكز اإلحصائية املختصصة في مجال البيانات الضخمة من خالل
بناء القدرات و تبادل الخبرات و كيفية تطويع البيانات الضخمة في إنتاج الوثائق اإلحصائية الرسمية ،و كذلك
استقطاب الخبراء و األخصائيين و اشراك األكادميين في التعامل مع البيانات الضخمة.

املحور الثاني :مراحل إنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية و طرق استثمارها و وسائل
إتاحتها في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات
 -0إنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركز
أتفقت معظم أفراد العينة أن إنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية تمر بمراحل عديدة ،حيث أشار أحد موظفي
دائرة اإلحصاءات املكانية إلى أهم مرحلة وهي مرحلة التأكد من صحة البيانات الواردة من مختلف مصادر
املعلومات (املؤسسات العامة و الخاصة و األفراد و غيرها) ،و يتم في هذه املرحلة التأكد من صحة البيانات و
أستخدامها إلنتاج الوثائق في الوقت املناسب ،و كذلك ذكر أحد أفراد العينة أن مرحلة قياس املوارد التي
تحتاجها الوثائق من املراحل الضرورية التي يتم من خاللها توفير البيانات و املعلومات الشاملة ،وفي املقابل أشار
مدير دائرة التطبيقات أن مرحلة املفاضلة بين األحتماالت من أدق املراحل ،حيث يتم فيها فرز البيانات و
استبعاد البيانات التي ال تحقق األهداف للحصول على البيانات ذات الفائدة الكبرى واستخدامها في إنتاج
الوثائق ،و أكد على مرحلة اتخاذ القرار التي تعتبر من املراحل األخيرة ،ويتم من خاللها تحليل و تقييم نتائج
بيانات الوثائق ،وأكدت مديرة دائرة املعلومات أن ليست كل املديريات و الدوائر تقوم بإنتاج الوثائق اإلحصائية،
وإنما تقوم بتحليل البيانات و استخدامها إلنتاج التقارير و إجاد املؤشرات ،حيث أتفقت أجابات أفراد عينة
الدراسة في معدل إنتاج الوثائق اإلحصائية ،حيث أن معدل إنتاج الوثائق اإلحصائية إما أن يكون يومي ،شهري،
ربع سنوي ،سنوي معتمدا على حسب طبيعة الوثائق اإلحصائية التي يتم إنتاجها.
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 -8طرق استثمار البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية
إن معظم مجتمع عينة الدراسة اتفقت على أن الوثائق اإلحصائية التي ينتجها املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات تساهم بشكل كبير في رسم استراتيجيات و الخطط التنموية و حل املشاكل ،حيث أكد أحد موظفي
دائرة اإلتاحة املعلوماتية على أنه يتم استثمار الوثائق اإلحصائية في مختلف القطاعات ،و أنها تساهم في تعزيز
املعرفة ،حيث يتم ربط بيان مع بيان آخر إلتخاذ القرارات .وقد تساعد هذه الوثائق و البيانات في تصور كامل
إلحتياجات املواطن كاملدارس ،الكهرباء ،عدد األطباء ،املياة ،وغيرها .وقد تم عمل دراسة تشمل توقعات عدد
السكان و احتياجاتهم في الفترة القادمة  ،2141وبالتالي يكون لدينا تصور كامل إلحتياجات املواطن ،حيث
يعطينا مؤشرا مهما ألكمال السير نحو اإلتجاه الصحيح و األفضل ،وكذلك هذه املؤشرات تعطي إنذارا مبكرا
إلي تحديات أو مشاكل تعترض التقدم في املستقبل ،لذلك البد من توفر البيانات الوثائق اإلحصائية الالزمة و
املناسبة من خاللها نستطيع السيطرة على األوضاع.
إضافة إلى ذلك يمكننا اإلستفادة من هذه البيانات و الوثائق اإلحصائية في إتخاذ القرارات أو تعديل القرارات
معينة ،وقد أكدت على ذلك رئيسة قسم املنهجيات و التصميم حيث أشارت إلى ان املسوحات التي يتم إنتاجها
من قبل الدائرة يستفيد منها متخذو القرار في كل املجاالت و اإلختصاصات ،مثال وزارة القوى العاملة تستفيد
من هذه املسوحات و البيانات و الوثائق اإلحصائية في إتخاذ قرار حلول مشكلة الباحثين عن عمل ،و كذلك
يمكن اإلستفادة من البيانات و الوثائق في تحسين و تطوير خدمة معينة ،رسم السياسات االقتصادية ،صياغة
قوانين جديدة ،تشغيل البيانات و الوثائق اإلحصائية في إعداد البحوث و الدراسات ،وهذا ما أكد عليه رئيس
قسم إحصاءات األطفال و الشباب و املسنين أنه يتم اإلستفادة من البيانات و الوثائق اإلحصائية في إعداد
البحوث و الدراسات ،إضافة إلى ذلك يتم إستغالل البيانات واملؤشرات اإلحصائية التي يتم إنتاجها من قبل
املركز في اتخاذ القرارات.
حيث أن هذه البيانات و الوثائق اإلحصائية تخدم الجهات و املؤسسات الحكومية ،و القطاع الخاص ،البنوك،
رواد االعمال ،امليتثمرين ،املخططين ،الجامعات و الكليات ،الطالب و الباحثين وغيرها من الفئات التي يمكن ان
تستفيد من هذه البيانات و الوثائق ،وقد أشار احد موظفي دائرة إحصاءات األسعار أن معظم الشركات تستفيد
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من البيانات و الوثائق التي ينتجها املركز من هذه الدائرة ،ومن جانب آخر الجهات الحكومية املختصة مثل وزارة
الزراعة ،االن الدائرة تغطي اكثر املواد الغذائية التي تالمس املستهلك ،إضافة إلى ذلك البنوك التي تهتم بالنشرات
التي يتم إنتاجها من الدائرة وخصوصا البنك املركزي وذلك في مايتعلق بالتضخم.
وأشارت عينة الدراسة إلى أن يوجد هناك تطبيق كبير للبيانات و الوثائق اإلحصائية في املؤسسات ،حيث أكد
احد موظفي دائرة األسعار إلى أن لو كان هناك عدم تطبيق هذه البيانات ألوقفنا العمل االنه يبذل جهد كبير و
يستهلك مبالغ مادية كبيرة في تحقيق العمليات اإلحصائية.
ويوفر املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات معظم البيانات و الوثائق اإلحصائية ،وعلى الرغم من ذلك تظل بعض
من املؤسسات و الباحثين وغيرهم يطلبون البيانات و الوثائق اإلحصائية من املركز بشكل كبير و مستمر
للحصول على بيانات ومعلومات أكثر تفصيال ،وذلك الن البيانات املتوفرة على املوقع االلكتروني للمركز غير
مفصلة ،وقد أشار إلى ذلك أحد موظفي دائرة التحليل اإلحصائي و التقارير املعلوماتية أن هناك الكثير من
الطلبات على البيانات و الوثائق اإلحصائية ،ويمكن أن تكون بشكل يومي على مستوى املركز من قبل الجهات و
املؤسسات املختلفة في السلطنة.

 -3طبيعة إتاحة الوثائق اإلحصائية و الوسائل املستخدمة إلتاحتها في املركز
0-3

طبيعة إتاحة الوثائق اإلحصائية:

تختلف طبيعة إتاحة الوثائق اإلحصائية التي يوفرها املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،حيث توجد هناك
البيانات متاحة للجميع ،وأخرى متاحة لألفراد املصرح لهم اإلطالع عليها فقط(محدودة) ،حيث أكد عليه أحد
املوظفي أن هناك وثائق و بيانات إحصائية محدودة التداول ،فهي سرية وغير متاحة املوقع ،حيث يتم توجيهها
إلى مكتب الوزراء و متخذو القرارات ،و يتم إتاحتها ورقيا أو عبر شاشات املعرفة الذي يبلغ عددها ( )23شاشة،
و تكون هذه البيانات مستمرة التحديث .وأكد على ذلك احد موظفات دائرة الحسابات القومية إن أكثر الوثائق
اإلحصائية تنشر ولكن هناك بيانات سرية ال يمكن نشرها كبيان فردي لشركة معينة ،و يقوم املركز بنشر
البيانات التجميعية لظاهرة أو نشاط معين أما البيانات الفردية تقوم املؤسسة أو الشركة بنشرها ،حيث يرى
رئيس قسم إحصاءات القوى العاملة أن حوالي بنسبة  %91من البيانات متاحة للجميع و التي تتعلق بالباحثين
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عن عمل ،و وثائق و بيانات القوى العاملة .و تؤكد رئيسة قسم إحصاءات السياحة أن الوثائق اإلحصائية و التي
تتعلق بدائرة إحصاءات السفر و السياحة متاحة جميعها على املوقع اإللكتروني للمركز.

8-3

الوسائل املستخدمة في نشرالوثائق اإلحصائية:

يسعى املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات إلى إتاحة الوثائق اإلحصائية للمستفيدين و املستخدمين و لكل أفراد
املجتمع ،حيث توجد دائرة متخصص باإلتاحة املعلوماتية وهي تتكون من أربعة أقسام ،قسم اإلتاحة
اإللكترونية ،قسم املكتبة ،قسم اإلتاحة الورقية ،قسم التصميم وهو مكلف بوضع الوثائق اإلحصائية في
نماذج و تصاميم مختلفة ليتم إتاحتها و نشرها.
ولقد أفادنا احد موطفي دائرة اإلتاحة املعلوماتية أن املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات يغطي كل الوسائل و
القنواتي التي يمكن من خاللها إتاحة الوثائق اإلحصائية ،ويوفر اإلصدارات الورقية كالكتاب السنوي و التقارير
املختلفة واملجالت و الصحف اليومية ،و أصبحت طباعة الكتب السنوية بشكل أقل وذلك نتيجة لتوجه املركز
نحو الوسائل اإللكترونية ،حيث يوفر املركز مكتبة تضم العديد من اإلصدارات سواء كانت من داخل املركز أو
من الهيئات و املراكز األخرى ،وتتيح إمكانية اإلستفادة منها للجميع .وكذلك املركز يقوم بإتاحة الوثائق
اإلحصائية إلكترونيا عبر املوقع اإللكتروني للمركز في مختلف شبكات التواصل االجتماعي ،و البريد اإللكتروني،
وشاشات املعرفة سواء داخل أو خارج املركز.
وأشارت مديرة دائرة املعلومات الوطنية و الدولية يوجد على موقع املركز بوابة عمان في املقارنات الدولية ،حيث
تعرض واقع السلطنة في املؤشرات الدولية ،وبإمكان املستخدم التفاعل و التواصل مع املوقع و الحصول على
وثائق في فترات زمنية مختلفة ،وبعد ذلك تصدير البيانات بالطريقة التي يرغب بها .
وأضاف معظم أفراد العينة إلى أنه هناك تطبيق في الهواتف الذكية للمركز والذي يعد محطة لكافة التطبيقات
التي يتيحها ويقدمها املركز للمستفيدين تحت مسمى "مزيد" ،حيث يغذى بالوثائق و البيانات التي ينتجها املركز،
ويبين أحد موظفي دائرة التحليل اإلحصائي و التقارير املعلوماتية أن التطبيق يحتوي على خمسة تطبيقات
تعرض بيانات وثائق إحصائية في مجاالت مختلفة وهي :تطبيق املؤشرات اإلحصائية املكانية)،)NCSI- Geo
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وتطبيق املؤشرات اإلحصائية ( ،)STATSTICAL INDICATCRSو تطبيق بنكي ( ،)Bankiوتطبيق رحلة في عمان
( ،)TOCR Omanو وقودي (.)Waqudi

املحور الثالث :إجراءات حفظ وتخزين واسترجاع البيانات الضخمة والوثائق
اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
 -0حفظ وتخزين البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية في املركز
إدارة الحفظ و التخزين من أهم الجوانب التي يسعى املركز إلى تطويرها و إدارتها بشكل فعال ،حيث
أشار احد افراد العينة أن املركز يمتلك بنية تحتية جيدة لحفظ و تخزين البيانات و الوثائق ،تتمثل في مركز
البيانات الذي يحتوي على مجموعة من السيرفرات الضخمة لتخزين البيانات و الوثائق و سيرفرات الحماية
ترتبط عبر شبكة التخزين متصلة باإلنترنت فائق السرعة ،وهناك مكونات تشمل شبكة األتصال للتخزين
البيانات الضخمة هي وحدات التخزين املتصلة بشكل مباشر( ،)DASالطرف الرأس ي للتخزين املرتبط بشبكة
اإلتصال( ،)NASنظام حجب الوصول ،نظام التخزين يقوم بتقديم واجهة حجب البيانات ،نظام الوصول إلى
امللفات أو السجالت ،كما ترتبط بها مزودات الطاقة األساسية و اإلحتياطية ،وذكر أحد موظفين مديرية تقنية
املعلومات أن مركز البيانات مجهز بأجهزة خاصة ذات مواصفات عالية ،ولقد ركز املركز على النسخ
األحتياطي/األستعادة ،نظرا األنها تعد عنصرا اساسيا في تنفيذ أي نوع من أنواع إدارة التخزين داخل املركز .في
حين أتفقت معظم افراد العينة ان املركز يعمل وفق استراتيجية واضحة في عملية حفظ و تخزين البيانات و
الوثائق.

 -8استرجاع البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية في املركز
أتفقت معظم أفراد عينة الدراسة انه يتم إسترجاع البيانات و الوثائق داخل املركز بأساليب عدة منها اإلسترجاع
التقليدي للبيانات و الوثائق الذي يتم من خالل الكشافات و الفهارس ،و اإلسترجاع اإللكتروني للبيانات و
الوثائق من خالل األدوات الذي يوفرها جهاز الحاسب اآللي ،حيث أكد أحد أفراد العينة إن البحث عن البيانات
و الوثائق اإلحصائية يعتبر من أهم خدمات املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات  ،و يتم البحث عن البيانات و
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الوثائق من خالل محركات البحث على موقع املركز اإللكتروني ،و يتطلب إجراء البحث أن يكون الباحث مدركا
بما يبحث عنه قبل أن يقوم بصياغة استفساره من خالل تحديد العنوان أو وصف املوضوع ،على عكس
املتصفح ال يطلب من الباحث ذكر هذه العناصر ،و أشار موظف دائرة اإلحصاءات املكانية ان هناك مهارات
إلسترجاع البيانات و الوثائق البد توفرها في الفرد مثل مهارة تحديد البيانات و الوثائق املراد البحث عنها ،مهارة
تحديد الصفحات التي يتم البحث فيها داخل موقع املركز للوصول إلى البيانات و الوثائق املطلوبة ،مهارة وضع
استراتيجية للبحث عن البيانات و الوثائق ،مهارة إجراء عملية البحث ،مهارة تقيم البيانات و الوثائق التي
التوصل إليها ،ومن ثم إعادة تنظيمها و ترتيبها من أجل عرضها في الشكل النهائي ،و أضاف أحد أفراد عينة
الدراسة أن أدوات البحث عن البيانات و الوثائق في املركز من أهم الوسائل التي تمكن الباحث من إجراء عمليات
البحث و إسترجاع البيانات و الوثائق املطلوبة من األنترنت ،ومن هذه األدوات األدلة املوضوعية ،ومحركات
البحث ،والبوابات ،وفهارس الشبكة الخفية وغيرها ،حيث لوحظ أن هناك إستراتيجية بحث و إسترجاع
البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركز متمثلة في عدة خطوات وهي تحديد الهدف من البحث ،إختيار نظام
البحث ،تحديد الكلمات املفتاحية ،استخدام أفضل أدوات البحث ،ظهور مخرجات البحث ،تقييم نتائج
البحث.

املحور الرابع :التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات والوثائق اإلحصائية باملركز
الوطني لإلحصاء واملعلومات
 -0األجهزة التي تتعامل مع البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية في املركز
ولقد حرص املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات على استخدام أحدث األجهزة إلدارة البيانات الضخمة و
اإلستفادة منها في إنتاج الوثائق اإلحصائية ،حيث الحظنا معظم األجهزة التي تساهم في تسهيل و تسريع العمل
اإلحصائي داخل املركز ،ويمكن تقسيم هذه األجهزة إلى أجهزة اإلدخال بمختلف أنواعها التي بدورها إدخال
بيانات الوثائق اإلحصائية ،و أجهزة اإلخرج املختلفة و التي تعمل على إخراج بيانات الوثائق اإلحصائية بعد إن
تم معالجتها و تحليلها ،وأجهزة التخزين بمختلف أحجامها و التي تقوم بحفظ و تخزين البيانات و الوثائق الهائلة
و إسترجاعها عند الحاجة إليها.
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 -8برمجيات إدارة البيانات الضخمة وإنتاج الوثائق اإلحصائية في املركز
أكد احد موظفي دائرة إحصاءات األسعار أنه يتم استخدام نظام آلي ألسعار املنتجين و نظام آلي آخر ألسعار
املستهلكين لكي يتم إدخال البيانات و معالجتها و مراجعتها عن طريق هذه األنظمة ،وقد أتفق معظم عينة
ومجتمع الدراسة أن أكثر البرامج أستخداما في تحليل البيانات الضخمة هي( ،)SPSS , Excelوبناءا عليها سيتم
تقسيم البرامج اإللكترونية املستخدمة في املركز إلى برامج تحليل و أخرى برامج تصميم ،و أشار مدير دائرة
التطبيقات أنه للمركز تطبيقات خاصة به يتم من خاللها إنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية و إتاحتها عبر
تطبيقات منافذ ،وهي تتمثل في تطبيق مزيد ،تطبيق املؤشرات اإلحصائية املكانية) ،)NCSI- Geoتطبيق
املؤشرات اإلحصائية ( ،)STATSTICAL INDICATCRSتطبيق بنكي ( ،)Bankiتطبيق رحلة في عمان ( TOCR
 ،)Omanوقودي (.)Waqudi

املحور الخامس :طرق حماية البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية في املركز الوطني
لإلحصاء واملعلومات
تعتبر أهمية أمن و حماية البيانات و الوثائق من الجوانب التي أولى املركز فيها أهتماما كبيرا ،و الذي يعود إلى
أمرين أساسيين هما أن جميع الوثائق و البيانات الواردة و الصادرة و املحفوظة في املركز هي سرية و ال يجب
االطالع عليها من قبل أشخاص غير مصرح لهم أو غير مختصيين ،وهذا احتياط عام للمحافظة على سرية العمل
داخل املركز ،و أن بعض الوثائق و البيانات لها صفة سرية خاصة ،وهذه يجب أن يحافظ عليها بعناية خاصة
خالل تداولها و حفظها و االطالع عليها .حيث أشار أحد موظفي دائرة تقنية املعلومات إلى طرق حماية بيانات و
وثائق املركز و التي تتمثل في الحماية التفحصية و الحماية الوقائية ،وأضاف أحد أفراد عينة الدراسة أن
الحماية الوقائية تشمل اإلجراءات اإلدارية وهي تتضمن فصل املهام و خطط الطوارئ و برامج التعزيز و التدريب
األمني للبيانات و الوثائق اإللكترونية ،و الحماية التفحصية وهي تمثل دوران الواجبات و املهام و عمليات
املراجعة و التدقيق األمني و تقيم األداء ،و األدوات الفنية في الحماية الوقائية مثل التشفير ،مكافحة
الفيروسات ،البطاقة الذكية ،إجراءات ضبط الوصول ،و في الحماية التفحصية مثل تتبع الوصول ،نظام
فحص التسلل ،أما الحماية املادية من جانب الوقاية تتمثل في مصدر الطاقة البديلة ،إختيار املوقع الفيزيائي،
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الوسائل الحيوية البيولوجية ،وفي التفحصية تتمثل في مايلي :جرس اإلنذار والحساسات ،كشافات الحريق،
دوائر الرقابة التلفزيونية.

املبحث الثالث :نتائج الدراسة امليدانية وإختبار الفرضيات
 0-8-4نتائج الدراسة امليدانية
ً
أوال :البيانات الوظيفية للعاملين في مجال إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية في
املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات
 -0الفئة العمرية
أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أنه العاملين الذين يتراوح أعمارهم من  21-21بنسبة  ،%38و العاملين الذين
يتراوح أعمارهم من  31-23بنسبة  ، %23و كذلك الذين يتراوح أعمارهم من  41-31بنسبة  ،%23و الذين يتراوح
عمرهم من  41فما فوق بنسب.%13

 -8املؤهالت العلمية
أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أنه نسبة الحاصلين على درجة دبلوم  ، %41و نسبة الحاصلين على درجة
بكالوريوس  ،%31ونسبة الحاصلين على درجة ماجستير  ،%11بينما ظهرت نسبة الحاصلين على درجة دكتوراه
.%11

 -3التخصصات التعليمية
أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أنه نسبة املتخصصين في الحاسب اآللي  ، %12.1و نسبة املتخصصين في النظم
و البرمجيات  ،%22.1و نسبة املتخصصين في إدارة الوثائق و املعلومات  ،%31.1و كذلك نسبة املتخصصين في
اإلحصاء  ، %11و نسبة املتخصصين في تقنية املعومات . %12.11

 -4الخبرات الوظيفية
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أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أنه نسبة الذين يمتلكون الخبرة من  1-1سنوات  ،%44ونسبة الذين يملكون الخبرة
من  11-3سنوات بنسبة ،%33و نسبة الذين يملكون الخبرة من  11-11سنة  ،%11باإلضافة إلى نسبة الذين
يمتلكون الخبرة من  13سنة فما فوق .%8

ً
ثانيا :البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات
 -0دور املركزفي توفيرو إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية
أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن دور املركز يتمثل في تطويع البيانات الضخمة إلنتاج الوثائق اإلحصائية ،من
خالل توفير و إتاحة البيانات و الوثائق الرسمية املطابقة للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية ،حيث يعمل
املركز على إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية عبر املوقع اإللكتروني للمركز الذي يتضمن بوابة البيانات،
صفحة البيانات الوطنية ،صفحة اإلحصاءات ،صفحة املؤشرات التنموية ،صفحة املؤشرات الدولية ،صفحة
األنفوجرافيك ،و املكتبة اإللكترونية ،وكذلك مكتبة اإلصدارات املطبوعة ،باإلضافة إلى تطبيقات منافذ ،حيث
أكدت نتائج االستبانة أنه يتم إتاحة بيانات و الوثائق في املركز مطبوعة و إلكترونيا بنسبة (.)%11

 -8أهم التوصيات الدولية حول استخدام البيانات الضخمة في املركز
من خالل نتائج الدراسة امليدانية يراعي املركز التوصيات الدولية في استخدام البيانات الضخمة ألغراض
اإلحصاءات الرسمية ال سيما انتاج الوثائق اإلحصائية ،حيث أكدت نتائج االستبانة أنه بنسبة ( )%11يتم
تطبيق التوصيات الدولية داخل املركز وهي:
على املراكز و الهيئات اإلحصائية توحيد جهودها و العمل على حل املشاكل و املسائل املشتركة و التي تتعلق
بإستخدام البيانات الضخمة و العمل إلجاد حلول مشتركة ،والبد استخدام طرق متعددة في مجال معالجة
البيانات الضخمة ،و وضع نظام تصنيف موحد ملختلف أنواع البيانات الضخمة .و دعم وتشجيع املؤسسات
اإلحصائية إلستخدام الوثائق اإلحصائية في وضع خطط ،و رسم استراتيجيات إلدارة البيانات الضخمة ،وكذلك
التعاون بين املؤسسات أو املراكز أو الهيئات اإلحصائية ،و تبادل الخبرات .

 -3استخدامات البيانات الضخمة في املركز
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أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن املركز يهتم بالبيانات الضخمة ،حيث استخدمها كمصدر أساس ي لإلحصاءات
الرسمية ،وجاءت نسبة استخدام البيانات الضخمة في املركز حسب نتائج االستبانة ( ،)%33.1وقد توجه املركز
في تطويع البيانات الضخمة في العمل اإلحصائي من خالل استخدام البيانات الضخمة في إنتاج و توفير كمية
كبيرة من الوثائق اإلحصائية في الوقت املناسب ،وكذلك استخدم البيانات الضخمة الواردة من مصادر مختلفة
في تحسين دقة و كفاءة النتائج ،باإلضافة إلى أن املركز يستخدم البيانات الضخمة في توسيع مجال البحث و
الدراسة من خالل توفير البيانات و الوثائق اإلحصائية الالزمة بأسرع وقت و بألقل جهد.

 -4تحديات إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق في املركز
توصلت الدراسة امليدانية إلى وجود العديد من التحديات حول إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق في املركز،
حيث أكدت نتائج االستبانة على وجودها بنسبة ( )%31نذكر منها :التحديات الفنية ،و التي تتمثل في حجم
البيانات الضخمة و القدرة على حفظ و تخزين الكم الهائل من البيانات الضخمة ،وكذلك يوجد تحدي يتعلق
بإجراءات معالجة و تحليل البيانات و التقليل من أثر األخطاء الواردة أثناء اإلجراءات و املتوقعة على النتائج،
باإلضافة يوجد تحدي آخر و هو تغطية البيانات ،و الذي يتمثل في عدم توفير البيانات بصورة مكتملة من بعض
فئات املجتمع املستهدفة ،أيضا توجد تحديات قانونية و األخالقية وهي تتمثل في الوصول إلى البيانات و
املعلومات و ملكيتها ،وذلك في إطار املحافظة على حقوق امللكية ،و نقص املوظفين مقارنة بالعمل املوجود ،عدم
تخصص بعض الكوادر البشرية و اتضح ذلك من خالل نتائج األستبانة حيث جاءت نسبة املتخصصين في
الحاسب اآللي ( )%12.1و نسبة املتخصصين في النظم و البرمجيات ( )%22.1و نسبة املتخصصين في اإلحصاء
( )%11و نسبة املتخصصين في إدارة البيانات و الوثائق (  )%31.1و نسبة املتخصصين في تقنية املعلومات
( ،)%12.1و كذلك السرعة في التقدم التكنولوجي ،الدعم املالي ،صعوبة الحصول على البيانات من املؤسسات
الصغيرة ،عدم توفر األجهزة األحصائية داخل السلطنة و أكدت على ذلك نتائج االستبانة بنسبة ( ،)%11عدم
األستجابة من بعض الشركات ،صعوبة الحصول على البيانات ،عدم الحصول على البيانات الدقيقة و املطلوبة
من بعض الجهات.

 -5استراتيجيات املركزفي إدارة مشاريع البيانات الضخمة
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أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن استراتيجيات املركز تتمثل في تحديد مجاالت البيانات املمكن الوصول إليها و
استخدامها ،و تحديد اآلليات املمكن استخدامها في إنتاج الوثائق اإلحصائية ،وكذلك تحديد املتطلبات التقنية
و الفنية الالزمة ،باإلضافة إلى تحديد املتطلبات املتعلقة بالتعاون و التنسيق مع شركات القطاع الخاص ،و
التعاون مع املراكز اإلحصائية املختصصة في مجال البيانات الضخمة من خالل بناء القدرات و تبادل الخبرات
و كيفية تطويع البيانات الضخمة في إنتاج الوثائق اإلحصائية الرسمية ،و كذلك استقطاب الخبراء و
األخصائيين و اشراك األكادميين في التعامل مع البيانات الضخمة ،و أكدت نتائج االستبانة بنسبة ( )%31على
وجود العديد من مشاريع إلدارة البيانات الضخمة في املركز منها :مشروع البيانات الضخمة و البيانات املفتوحة
و تطبيقات منافذ على الهواتف الذكية ،وكذلك مشروع الهوية البصرية في التعداد االلكتروني 2121م .

ً
ثالثا :انتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية و طرق استثمارها ووسائل إتاحتها في املركزالوطني
لإلحصاء و املعلومات
 -0انتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية وطرق استثمارها في املركز
من خالل الدراسة امليدانية اشارت النتائج أنه عملية إنتاج الوثائق اإلحصائية في املركز تمر بعده مراحل بداية
من مرحلة التأكد من صحة البيانات و املعلومات الواردة ،و مرورا بمرحلة قياس املوارد التي سوف تحتاجها
الوثائق ،و مرحلة املفاضلة بين االحتماالت ،و إنتهاءا بمرحلة إتخاذ القرار ،حيث أن معدل إنتاج الوثائق
اإلحصائية يكون يومي ،شهري ،ربع سنوي ،سنوي معتمدا على حسب طبيعة الوثائق اإلحصائية التي يتم
إنتاجها.
وقد يتم استثمار البيانات الضخة في اتخاذ القرارات أو في تعديل قرارات معينة أو في صياغة قوانين جديدة ،وكذلك
حل املشكالت ،وإعداد الدراسات و البحوث ،باإلضافة إلى استثمارها في التخطيط التنموي ،و رسم السياسات
االقتصادية من خالل إعطاء تصور كامل بإحتياجات و متطلبات املواطن.

 -8الوسائل املستخدمة إلتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية و طبيعة إتاحتها في املركز
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من خالل الدراسة امليدانية أشارت النتائج على أن املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات يحرص على توفير
البيانات و الوثائق اإلحصائية و إتاحتها إما إلكترونيا من خالل مختلف شبكات التواصل االجتماعي ،موقع املركز
على األنترنت ،البريد اإللكتروني ،شاشات املعرفة داخل و خراج املركز ،و كذلك تطبيقات الهواتف الذكية
الخاصة باملركز ( ،)NCSI Omanباإلضافة إلى ان املركز يوفر إصدارات مطبوعة كالتقارير اإلحصائية و الكتب
و السنوية و نشر األحصائيات في الصحف اليومية و املجالت ،و على الرغم من طباعة الكتب السنوية أصبحت
بشكل قليل و ذلك للتوجهات اإللكترونية ،إال انة توجد مكتبة خاصة باملركز تضم العديد من اإلصدارات سواء
كانت من داخل املركز أو من مؤسسات أخرى ،و بإمكان أفراد املجتمع األستفادة منها .حيث ـأكدت نتائج
األستبانة أنه يتم إتاحة البيانات و الوثائق إلكترونيا بنسبة ( ،)%32.1بينما يتم إتاحتها مطبوعة
بنسبة(.)%12.1
و تختلف طبيعة إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركز ،حيث توجد بيانات و وثائق متاحة للعموم و
يستطيع كل أفراد املجتمع أن يطلع عليها ،و أيضا هناك بيانات و وثائق سرية و محدودة التداول و هي غير متاحة
للعموم و إنما ألفراد معنيين و مسؤوليين عن إتخاذ القرارات في البلد ،و أكدت نتائج االستبانة أن البيانات
املتاحة للجميع بنسبة أعلى من البيانات و الوثائق محدودة اإلتاحة؛ حيث ظهرت نسبة البيانات و الوثائق املتاحة
للجميع ( ،)%42.1و نسبة البيانات و الوثائق محدودة اإلتاحة (.)%22.1

ً
رابعا :إجراءات حفظ و تخزين و استرجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز
الوطني لإلحصاء و املعلومات
 -0حفظ و تخزين البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز
أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن املركز يمتلك بنية تحتية جيدة لحفظ و تخزين البيانات و الوثائق وهي تتمثل
في مركز البيانات الذي تم تجهيزة بأجهزة خاصة ذات مواصفات عالية ،حيث يضم مجموعة من السيرفرات
الضخمة لتخزين البيانات و الوثائق ترتبط ببعضها البعض عبر شبكة التخزين املتصلة باألنترنت ،و توجد
استراتيجية لعملية حفظ و تخزين البيانات و الوثائق داخل املركز ،و أشارت نتائج االستبانة أنه بنسبة
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( )%11,1استراتيجية حفظ و تخزين البيانات سريعة و فعالة ،يتم اتباعها من خالل عده خطوات تمر بها
البيانات و صوال إلى إعداد النسخ األحتياطي على السيرفرات الخاصة لهذا الغرض.

 -8استرجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز
أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن املركز يستخدم أساليب عدة في إسترجاع البيانات و الوثائق منها اإلسترجاع
التقليدي للبيانات و الوثائق الذي يتم من خالل الكشافات و الفهارس ،و اإلسترجاع اإللكتروني للبيانات و
الوثائق من خالل األدوات الذي يوفرها جهاز الحاسب اآللي ،كما يتم البحث عن البيانات و الوثائق من خالل
محركات البحث على موقع املركز اإللكتروني ،و يتطلب إجراء البحث أن يكون الباحث مدركا بما يبحث عنه قبل
أن يقوم بصياغة استفساره من خالل تحديد العنوان أو وصف املوضوع ،على عكس املتصفح ال يطلب من
الباحث ذكر هذه العناصر ،و أن هناك مهارات إلسترجاع البيانات و الوثائق البد توفرها في املستفيد أو الباحث
مثل مهارة تحديد البيانات و الوثائق املراد البحث عنها ،مهارة تحديد الصفحات التي يتم البحث فيها داخل موقع
املركز للوصول إلى البيانات و الوثائق املطلوبة ،مهارة وضع استراتيجية للبحث عن البيانات و الوثائق ،مهارة
إجراء عملية البحث ،مهارة تقيم البيانات و الوثائق التي التوصل إليها ،ومن ثم إعادة تنظيمها و ترتيبها من أجل
عرضها في الشكل النهائي ،وكذلك توجد أدوات للبحث عن البيانات و الوثائق التي تمكن الباحث من إجراء
عمليات البحث و إسترجاع البيانات و الوثائق املطلوبة من األنترنت ،ومن هذه األدوات األدلة املوضوعية،
ومحركات البحث ،والبوابات ،وفهارس الشبكة الخفية وغيرها ،ويتبع املركز أستراتيجية بحث و استرجاع
البيانات و الوثائق اإلحصائية وهي تتمثل في الخطوات التالية :تحديد الهدف من البحث ،إختيار نظام البحث،
تحديد الكلمات املفتاحية ،استخدام أفضل أدوات البحث ،ظهور مخرجات البحث ،تقييم نتائج البحث  .و
أكدت نتائج االستبانة أنه بنسبة ( )%12,1استراتيجية إسترجاع البيانات و الوثائق في املركز سهلة وسريعة.

ً
خامسا :التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركزالوطني لإلحصاء و
املعلومات
 -0األجهزة التي تتعامل مع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز
111

من خالل الدراسة امليدانية أظهرت النتائج إلى أن املركز يستخدم معظم أجهزة إدارة البيانات الضخمة و إنتاج
الوثائق اإلحصائية و التي تساهم في تسهيل و تسريع العمل اإلحصائي داخل املركز ،حيث أكدت نتائج االستبانة
بنسبة ( )%31على توفر األجهزة الخاصة بإدارة البيانات الضخمة داخل املركز ،و تنقسم هذه األجهزة إلى ثالثة
أقسام وهي أجهزة اإلدخال بمختلف أنواعها التي بدورها إدخال بيانات الوثائق اإلحصائية ،و أجهزة اإلخرج
املختلفة و التي تعمل على إخراج بيانات الوثائق اإلحصائية بعد إن تم معالجتها و تحليلها ،وأجهزة التخزين
بمختلف أحجامها و التي تقوم بحفظ و تخزين البيانات و الوثائق الهائلة و إسترجاعها عند الحاجة إليها.

 -8برمجيات إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز
أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن البرمجيات اإللكترونية من أهم العوامل التي تساهم في إدارة و تحليل و
معالجة و إنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية  .كما أن البرمجيات املستخدمة في تحليل و إنتاج البيانات و الوثائق
اإلحصائية تنقسم إلى قسمين وهي :برامج تحليل ،و برامج تصمييم ،حيث أشارت نتائج االستبانة بنسبة ()%31
على توفر برمجيات تحليل و إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية ،و اتفقت معظم أفراد عينة
الدراسة على أن برنامجي ( )SPSS, Excelهي البرامج االلكترونية األكثر استخداما في تحليل و إنتاج البيانات
الضخمة و الوثائق اإلحصائية ،كذلك يتم استخدام أنظمة إلكترونية أخرى تستخدم في إدخال البيانات و
تحليلها و مراجعتها .

ً
خامسا :طرق حماية البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز
أشارت نتائج الدراسة امليدانية على طرق أمن و حماية البيانات و الوثائق في املركز وهي تتمثل في الحماية
التفحصية و الحماية الوقائية ،حيث شملت الحماية الوقائية اإلجراءات اإلدارية وهي تتضمن فصل املهام و
خطط الطوارئ و برامج التعزيز و التدريب األمني للبيانات و الوثائق اإللكترونية ،و الحماية التفحصية وهي تمثل
دوران الواجبات و املهام و عمليات املراجعة و التدقيق األمني و تقيم األداء ،حيث أكدت نتائج االستبانة بنسبة
( )%41.1على توفر أدوات حماية البيانات الضخمة و الوثائق داخل املركر ،وهي تتمثل في األدوات الفنية للحماية
الوقائية مثل التشفير ،مكافحة الفيروسات ،البطاقة الذكية ،إجراءات ضبط الوصول ،و في الحماية
التفحصية مثل تتبع الوصول ،نظام فحص التسلل ،باإلضافة إلى الحماية املادية (الوقائية) و التي تضم مصدر
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الطاقة البديلة ،إختيار املوقع الفيزيائي ،الوسائل الحيوية البيولوجية ،وفي التفحصية تتمثل في مايلي :جرس
اإلنذار والحساسات ،كشافات الحريق ،دوائر الرقابة التلفزيونية ،حيث أشارت نتائج االستبانة بنسبة
( )%11.1أن طرق أمن البيانات ذات كفاءة و فعالية.

 8-3-4أختبارالفرضيات
في ما يلي سوف نقوم باختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية األولى :على الرغم أن البيانات الضخمة هي املكون الرئيس ي للوثائق اإلحصائية الرسمية في املركز
الوطني لإلحصاء و املعلومات إال أن لم يتم األستخدام األمثل للتقنيات في مختلف أنواعها في إدارة البيانات
الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية.
من خالل نتائج االستبانة و املالحظة يتضح لنا أن املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات يستخدم التقنيات
بمختلف أنواعها في إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية ،كما تبين ايجابات أفراد العينة أن
البيانات الضخمة هي املكون الرئس ي للوثائق اإلحصائية بنسبة  ،%11وعلية فأن املركز يستخدم البيانات
الضخمة في العمل اإلحصائي بنسبة  ،%31حيث أشارت األحصائيات توفر أجهزة إدارة البيانات الضخمة في
املركز بنسبة  ،%31في حين ظهرت نسبة توفر برمجيات تحليل و إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق
اإلحصائية ،% 31وكذلك ظهرت مؤشرات كفاءة وفعالية طرق أمن البيانات و الوثائق بنسبة  .%41.1وتوفر
أدوات حماية البيانات و الوثائق في املركز بنسبة  ،%41وهذا ما يثبت صحة الفرضية.
الفرضية الثانية :تتطلب إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية أحدث التقنيات (األجهزة و
البرمجيات).
من خالل النتائج املتوصل إليها في املحور الرابع ،تتعلق بتوفر أجهزة إدارة البيانات الضخمة و الوثائق
اإلحصائية ،حيث أتضح لنا من خالل املالحظة أن توجد أحدث األجهزة املستعملة في تحليل و معالجة و تخزين
البيانات الضخمة ،و أكدت األحصائيات على توفرها بنسبة  ،%31أما في ما يتعلق بالبرمجيات فأن املركز يملك
مجموعة من البرمجيات التي من شأنها تساهم في عملية تحليل البيانات و إنتاج الوثائق اإلحصائية ،حيث أنه
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يتم استخدام نظام آلي ألسعار املنتجين و نظام آلي آخر ألسعار املستهلكين لكي يتم إدخال البيانات و معالجتها و
مراجعتها عن طريق هذه األنظمة ،و أكدت النتائج على أن أكثر البرامج أستخداما في تحليل البيانات الضخمة
هي( ،)SPSS , Excelو تنقسم البرامج املوجودة داخل املركز إلى برامج تحليل و أخرى برامج تصميم ،حيث أن
للمركز تطبيقات خاصة به يتم من خاللها إنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية و إتاحتها عبر تطبيقات منافذ،
وهي تتمثل في تطبيق مزيد ،تطبيق املؤشرات اإلحصائية املكانية) ،)NCSI- Geoتطبيق املؤشرات اإلحصائية
( ،)STATSTICAL INDICATCRSتطبيق بنكي ( ،)Bankiتطبيق رحلة في عمان ( ،)TOCR Omanقودي
( ،)Waqudiوهذا ما اثبت صحة الفرضية.
الفرضية الثالثة :إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية بشكل منظم ،سيساهم في دعم أصحاب
القرار و التخطيط التنموي و رسم السياسات التنموية.
من خالل النتائج املتوصل إليها في املحور الثالث أن املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات يقوم بتحليل البيانات
الضخة و استثمارها في مجاالت مختلفة ،منها إنتاج الوثائق اإلحصائية ،التي من شأنها تساهم في اتخاذ القرارات
أو في تعديل قرارات معينة أو في صياغة قوانين جديدة ،وكذلك حل املشكالت ،وإعداد الدراسات و البحوث،
باإلضافة إلى استثمارها في التخطيط التنموي ،و رسم السياسات االقتصادية من خالل إعطاء تصور كامل
بإحتياجات و متطلبات املواط ،وهذا ما يثبت صحة الفرضية.
الفرضية الرابعة :تحليل البيانات اإلحصائية و إتاحتها عبر الوسائل املختلفة سيؤدي إلى املعرفة بأهمية
الوثائق اإلحصائية.
حسب النتائج املتوصل إليها في املحور الثاني أتضح أن املركز الوطني لإلحصاء و العلومات يقوم بتحليل البيانات
الضخمة و هيكلتها على شكل معلومات ،ومن ثم يقوم بإنتاج الوثائق اإلحصائية التي بعد ذلك يتم إتاحتها عبر
الوسائل املختلفة سواء مطبوعة أو إلكترونيا من خالل مختلف شبكات التواصل االجتماعي ،موقع املركز على
األنترنت ،البريد اإللكتروني ،شاشات املعرفة داخل و خراج املركز ،و كذلك تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة
باملركز ( ،)NCSI Omanباإلضافة إلى ان املركز يوفر إصدارات مطبوعة كالتقارير اإلحصائية و الكتب و السنوية
و نشر األحصائيات في الصحف اليومية و املجالت ،و على الرغم من طباعة الكتب السنوية أصبحت بشكل قليل
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و ذلك للتوجهات اإللكترونية ،إال انة توجد مكتبة خاصة باملركز تضم العديد من اإلصدارات سواء كانت من
داخل املركز أو من مؤسسات أخرى ،و بإمكان أفراد املجتمع األستفادة منها ،وهذا ما ثبت صحة الفرضية.
الفرضية الخامسة :البيانات الضخمة والوثائق اإلحصائية توفر متطلبات مختلف القطاعات و املؤسسات
العامة و الخاصة و األفراد.
من خالل النتائج املتوصل إليها في املحورالثاني ،نرى أن الوثائق اإلحصائية الناتجة عن تحليل البيانات الضخمة في
املركز توفر متطلبات مختلف القطاعات و املؤسسات سواء العامة أو الخاصة و االفراد ،حيث أن هذه البيانات و
الوثائق اإلحصائية تخدم الجهات و املؤسسات الحكومية ،و القطاع الخاص ،البنوك ،رواد االعمال ،امليتثمرين،
املخططين ،الجامعات و الكليات ،الطالب و الباحثين وغيرها من الفئات التي يمكن ان تستفيد من هذه البيانات و
الوثائق ،كما أن معظم الشركات تستفيد من البيانات و الوثائق التي ينتجها املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات،
ومن جانب آخر الجهات الحكومية املختصة مثل وزارة الزراعة ،اآلن املركز يغطي أكثر املواد الغذائية التي تالمس
املستهلك ،إضافة إلى ذلك البنوك التي تهتم بالنشرات التي يتم إنتاجها من املركز وخصوصا البنك املركزي وذلك في
مايتعلق بالتضخم.
حيث أن هناك تطبيق كبير للبيانات و الوثائق اإلحصائية في املؤسسات ،ويوفر املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات
معظم البيانات و الوثائق اإلحصائية ،وعلى الرغم من ذلك تظل بعض من املؤسسات و الباحثين وغيرهم يطلبون
البيانات و الوثائق اإلحصائية من املركز بشكل كبير و مستمر للحصول على بيانات ومعلومات أكثر تفصيال ،وذلك
الن البيانات املتوفرة على املوقع االلكتروني للمركز غير مفصلة ،باإلضافة إلى ذلك هناك الكثير من الطلبات على
البيانات و الوثائق اإلحصائية ،ويمكن أن تكون بشكل يومي على مستوى املركز من قبل الجهات و املؤسسات
املختلفة في السلطنة ،وهذا ما ثبت صحة الفرضية.
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الفصل الخامس :مقترح إع ـ ـ ـداد خطة واستراتيجية لتفعيل و تحسين استخدام
ً
البيانات الضخمة في إدارة الوثائق اإلحصائية إلكترونيا في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات
تعد النتائج اإليجابية و امليزات التي توفرها البيانات الضخمة ،و بالتالي جعلت الجهات و املؤسسات العامة و الخاصة
تتسابق في اإلستفادة منها ،حيث اعتبرها البعض على أنها ثروة املعلومات الخامسة .كما بدأت بعض املؤسسات
اإلستفادة من البيانات الضخمة بما يعود ذلك بالنفع للمؤسسة و للمستفيدين منها ،ولم يكن املركز الوطني
لإلحصاء و املعلومات ببعيد عن العالم الخارجي فقد بدأ بخطوات جادة اتجاه هذا املجال ،لذا فإن السطور التالية
ستسلط الضوء على مقترح إعداد خطة واستراتيجية لتفعيل وتحسين استخدام البيانات الضخمة في إدارة الوثائق
اإلحصائية إلكترونيا.

 0-5أهداف املقترح
يأتي هذا املقترح في إعداد خطة و استراتيجية بناءا على األهداف اآلتية:
 -1تفعيل وتحسين استخدام البيانات الضخمة في إنتاج الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات.
 -2أقتراح نماذج تنبؤيه و مؤشرات إضافية كالتقنيات املساعدة في إدارة البيانات الضخمة والسيطرة عليها
باستخدام نظام اتقان.
 -3تحديد متطلبات املؤسسة ،ورفع مستوى استخدام البيانات الضخمة و فعالية الوثائق اإلحصائية.
 -4فهم أعمق و أشمل لسلوكيات املستفيدين و متطلباتهم و رفع معدل الرضا.
 -1التنبؤ باألحداث التي ستحدث مستقبال ،واتخاذ القرارات ،و رسم الخطط و االستراتيجيات.
 -3رصد تقدم الخدمات ،وابتكار و تطوير سبل وطرق تحسين استخدام البيانات الضخمة و الوثائق
اإلحصائية املقدمة.
 -1دراسة الروح املعنوية في العمل داخل املؤسسة ،وتحديد املشكالت.
 -8الكشف عن املخاطر املحتمل حدوثها ،والعمل على تحليلها و إدارتها.
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 8-5األهمية املستقبلية للبيانات الضخمة في املركز
تقدم البيانات الضخمة ميزة تنافسية للمؤسسات اإلحصائية التي تساعد في ابتكار حلول عملية لتفكيك التعقيدات
وتبويبها و تحليل محتواها بما يحقق قيمة مضافة للمركز ،وكذلك فوائد مجزية اثناء تحليلها ،حيث تكمن أهمية
البيانات الضخمة التي يتم هيكلتها و معالجتها من خالل استخدام أدوات متقدمة لتحليلها في املركز الوطني لإلحصاء
و املعلومات في فوائد كثيرة أبرزها:
 )1اتخاذ قرارات بناءه من خالل املعلومات الناتجة عن تحليل البيانات الضخمة.
 )2اكتشاف الفرص غير املستغلة ونقاط الضعف الواردة في كافة االعمال و وظائف املركز ،بناء على نتائج
تحليل البيانات.
 )3تمكين املختصيين من إيجاد حلول ملا يكشف عنه تحليل البيانات الضخمة من مشكالت محتملة في بعض
عمليات أو تعامالت املركز في املجاالت اإلحصائية أو اإلدارية.
 )4زيادة فرصة منافسة املركز على املزيد من املستويات التميز اإلحصائي و املعلوماتي بناء على نتائج تحليل
البيانات الضخمة التي تعتبر من األصول املعرفة للمركز.
 )1تمكين دوائر املركز من تقديم خدمات أفضل للمستفيدين و املتعاملين معه.
 )3التعرف على أماكن الخلل و تحسين العمليات في كافة دوائر و أقسام املركز.
 )1زيادة إنتاج الوثائق اإلحصائية و صناعة قرارات واضحة و صحيحة.
 )8زيادة القدرة على التنبؤ لدى املخططين في املركز.

 3-5استخدام البيانات الضخمة في إدارة املستندات والوثائق اإلحصائية
اإللكترونية في املركز
عندما يتعلق األمر باملستندات و الوثائق اإلحصائية اإللكترونية سوف يتطلب معالجتها وإدارتها و تنظيمها
بأساليب حديثة وذلك باالعتماد على برمجيات ذكية و تقنيات حديثة ،حيث تختصر هذه البرمجيات الوقت و
الجهد ،باإلضافة إلى أنها أدق و أسرع في أتخاذ القرارات من التحليالت التي يقوم بها اإلنسان ،كما إن هناك
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مجموعة من البرامج التي تساهم في تحليل البيانات الضخمة؛ من أجل الخروج بنتائج تشكل معلومات و قيمة
مضافة للمستفيدين ،و جدير بالذكر ان استخدام برنامج قارئ الحروف ( )OSRيمكن اعتبارة احد الحلول
املثلى في هذا الجانب ،و الذي يعتزم املركز في إقتنائه ،حيث يقوم هذا البرنامج بتكشيف املستند إلى واصفات و
كلمات مفتاحية دالة ،باإلضافة يعمل البرنامج على تحويل بيانات الوثيقة املصورة إلى نص يمكن املستفيد
التفاعل معه و البحث فيه ،وكذلك يمكن إستخدام برنامج ( )Bridgeمن أجل فرز و تصنيف الوثائق اإلحصائية
اإللكترونية ،حيث يعمل هذا البرنامج في تقليل تكلفة طباعة الوثائق؛ ألن طباعة الوثائق اإللكترونية أو إعادة
مسحها ضوئيا ،يقلل من جودتها.

 4-5استخدام نظام "اتقان  "ITQANفي إدارة البيانات الضخمة و إنتاج
الوثائق اإللكترونية اإلحصائية في املركز
نظام "اتقان  "ITQANهو نظام خبير يستخدم للتخطيط و إدارة املعلومات،الذي سوف يجعل املركز متميزا في
أداءة ،حيث يسعى هذا النظام إلى توفير مصادر موحدة لبيانات املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،ويساعد
على توفير املعلومات املناسبة في الوقت املناسب ،وبجودة عالية .كما يشتمل هذا النظام على عده أقسام وهي
كاآلتي:
 نظام إدارة الجودة اإللكترونية
 لوحات القيادة القياسية
 نماذج إلكترونية
ويهدف نظام اتقان  ITQANإلى تحقيق مجموعة من األهداف ،وهي كاآلتي:
 )1تحسين عملية إتخاذ القرارات في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،و مراقبة الجودة و األداء.
 )2إدارة الجودة اإللكترونية من خالل ضبط الجودة و أتمتة العديد من العمليات.
 )3توفير بيانات دقيقة وموثوقة ،التي يمكن األعتماد عليها في عملية اإلعداد و التخطيط و التطويرو
صناعة القرار الصحيح وإنتاج الوثائق اإلحصائية في الوقت املناسب.
 )4تسهيل عملية الوصول للبيانات املطلوب تحليلها ،وتقليل الوقت املستغرق في استرجاع البيانات.
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 )1إمداد املستخدمين بهياكل بيانات تم تحليلها وجاهزة لالستخدام حسب احتياجهم كانتاج الوثائق
وغيرها.
 )3أتمتة مجموعة كبيرة من الوثائق كالتقارير و الدوريات و املجالت و غيرها ،من خالل نظام إدارة
تفاعلية.
و أشارت رسالة النظام املتعلقة به إلى إدارة املخرجات و توفير بيانات و وثائق تسهل عملية اتخاذ القرارات
اإلستراتيجية ،حيث يشمل جميع الوظائف الرئيسية في املركز كامللف الشخص ي للموظفين ،مقاييس
األداء(املؤشرات و األحصاءات ،الوثائق و املعلومات) .وفيما يلي عرض ألهم خطوات عمل نظام اتقان كما جاء
في الدليل املتاح عبر موقع النظام اإللكتروني:
ً
أوال :مصادر البيانات في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات التي يستقبلها النظام
هناك مجموعة من املصادر تزود النظام بالبيانات الضخمة وهي كاآلتي:
 نظام املكتبة اإللكترونية
 نظام املشاريع
 األبحاث
 نظام املؤشرات و األحصاءات
 نظام شؤون املوظفين
 بيانات املؤسسات العامة
 بيانات املؤسسات الخاضة
 بيانات األفراد
 نظام املؤشرات الوطنية
 بيانات أخرى
ً
ثانيا :استقبال و تحميل و تهيئة البيانات عبر منطقة استخراج البيانات،حيث يقوم بذالك نظام التقييم.
ً
ثالثا :حفظ البيانات في مستودع البيانات الخاص بنظام اتقان ،وينقسم إلى قسمين هما قواعد بيانات التقارير
و قواعد البيانات التحليلية.
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ً
رابعا :انتاج الوثائق اإلحصائية باالعتماد على قواعد بيانات التقارير و قواعد البيانات التحليلية التي تظهر في
شكل مؤشرات و إحصاءات ،لوحة قياس ،جداول ،تقارير خاصة ،تقارير ومؤشرات أداء ،حيث يوضح ذلك
الشكل رقم(.)1-1

الشكل رقم ( :)0-5خطوات عمل نظام أتقان
هناك العديد من العوامل التي يعاني منها املركز ،حيث تؤثر على إدارة و تحليل البيانات الضخمة ،ويوضح الشكل
رقم( )2-1أبرز هذه العوامل فيما يلي:
 -1حجم البيانات الضخمة املتزايد باستمرار.
 -2البحث و االسترجاع العشوائي داخل البيانات الضخمة.
 -3النمو الهائل و املتسارع للبيانات الضخمة.
 -4تنوع البيانات.
 -1توفر املوظفين املختصين في إدارة و تحليل البيانات الضخمة.
 -3توفر األنظمة اآللية التي تتناسب مع احتياجات املركز ،وتتمتع بقدرات جيدة و مرونة في االستخدام و
التطوير.
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األنظمة اآللية

تنوع البيانات

حجم البيانات

العوامل املؤثرة
على إدارة و تحليل
البيانات الضخمة
املوظفين
املتخصصين

النمو السريع
البحث و
االسترجاع
العشوائي

الشكل رقم ( :)8-5العوامل املؤثرة على إدارة وتحليل البيانات الضخمة في املركز

وفي ظل هذه العوامل التي أدت إلى تضخم البيانات و سرعة توردها ،حيث تعتمد على اسهامات مستجدات
التقنية وأدواتها وبيئات العمل الرقمية ووسائل التواصل االجتماعية التي أدت إلى ضرورة بناء أو أقتناء نظام
يضمن سرعة فائقة في إدارة و تحليل البيانات الضخمة في الوقت املتزامن ،وهذا م أدى إلى ظهور العديد من
األنظمة التي تختص بأعمال إدارة و تحليل البيانات مثل:
" نظام  "HADOOPهو برنامج مصدره مفتوح ويتميز بإطار يسمح بتجهيز مجموعة كبيرة من البيانات
موزعة عبر مجموعات من أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نماذج من البرمجه البسيطة ،وهي مصممة
لتتدرج من الخوادم إلى اآلالف من اآلالت ،وكل آلة تقوم بالتخزين املحلي ،فالبد االعتماد على األجهزة
في تقديم الخدمة .فأجهزة املركز نفسها مصممة لكشف أي فشل قد يحدث و التعامل معه في حيز
التطبيقات ،من خالل تقديم خدمات عالية ومتاحة على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر.
" نظام  "SAP HANAيساعد هذا النظام مستخدميه في القيام بعمليات التحليل املتزامن للبيانات
الضخمة ،و التي ترد إلى منصة النظام ،وهذا يمكن للمركز الوطني لإلحصاء و املعلومات من إنجاز
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العمليات اإلحصائية بشكل أسرع من خالل توفير لها بيانات معالجة تساعد في اتخاذ القرار و القيام
بمهام التخطيط والتنفيذ بكفاءة عالية.

 5-5طرق تحسين استخدام البيانات الضخمة في إدارة الوثائق اإلحصائية
ً
إلكترونيا في املركز
يمكن تحسين استخدام البيانات الضخمة في مجال إدارة الوثائق األحصائية إلكترونيا في املركز من خالل عده
طرق كما هي واضحة في الشكل رقم(.)3-1

طرق تحسين استخدام
البيانات الضخمة في إدارة
الوثائق

التخطيط
التفصيلي

إعداد قواعد
إرشادية

دمج البيانات في
مجال إدارة الوثائق

بناء القدرات
للتعامل مع
البيانات الضخمة.

الشكل رقم ( :)3-5طرق تحسين استخدام البيانات الضخمة في مجال إدارة الوثائق إلكترونيا

-

التخطيط التفصيلي لنظام القائم على البيانات الضخمة في املركز ،ويعني ذلك وضع مستودع يشمل البيانات
الضخمة في املركز من رؤساء و أصحاب املصالح والبرامج و املمارسات التدريبية ،حيث يوفر ذلك خط أساس ي
إلدارة الوثائق املركز إلكترونيا و االستراتيجيات القائمة على إدارة الوثائق من املستويات الوطنية ،إن املشاركة
في التخطيط لتطبيقات و تطوير استخدام البيانات الضخمة يمكن أن يسهل من إدارة الوثائق إلكترونيا؛ بناءا
على عالقات التعاون مما يساعد على معرفة االحتياجات و النواقص ،وقد يفيد التخطيط في تحديد أفضل
املمارسات من املشاريع املجربة سابقا في استخدام البيانات الضخمة إلدارة الوثائق إلكترونيا ،ثم إن التخطيط
يساهم في تطوير مشاريع البيانات الضخمة.
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-

دمج البيانات الضخمة داخل الوثائق؛ وذلك من أجل تطبيق و متابعة ومراجعة خطط العمل اعتمادا على
املوجودات ،وتطوير إجراءات إدارة الوثائق ،وتنبني هذه اإلجراءات على أساس تخطيط النشاطات التي تم
اقتراحها لتحديد مصادر البيانات املبتكرة و التقليدية لدعم بناء السياسات ومتابعة التقدم ومعرفة النواقص
في البيانات املرتبطة بإدارة الوثائق.

-

إعداد قواعد إرشادية حول عمليات جمع و اإلدارة و النشر األخالقي و الفعال للبيانات الضخمة :مقاييس و
معايير جمع و إدارة البيانات الضخمة سوف يقلل من املخاوف املرتبطة بسرية الوثائق ،حيث ان إرساء هيكل
تنظيمي يساعد على الشراكة الثنائية الستعمال البيانات الضخمة على املستوى اإلقليمي في إتخاذ أفضل
القرارات ،مثل التغيرات املناخية ،وإدارة و إستعمال املياة ،و التحكم في مختلف الظواهر.

-

بناء قدرات التعامل مع البيانات الضخمة :حيث توجد نواقص كبيرة في القدرات خاصة في قدرة املركز على
معالجة و تحليل البيانات الضخمة بشكل فعال ،وبالتالي الفهم العام ملفهوم البيانات الضخمة و دورها في إدارة
الوثائق إلكترونيا ،حيث يمكن تحسين هذه القدرات من خالل االستفادة من خبراء إدارة البيانات الضخمة
كرؤساء األقسام في الجهات الحكومية ،و الجامعات،و القطاع الخاص على وجه العموم ،و املجتمع املدني ،و
يمكن تطوير هذه النواقص من خالل برامج مخصصة لها و خصوصا في ما يتعلق بإدارة الوثائق إلكترونيا.

 6-5تفعيل استخدام البيانات الضخمة في إدارة الوثائق اإللكترونية لشؤون
املوظفين في املركز
شؤون املوظفين هو كل ما يتعلق بخدمات املوظف مثل :البيانات الوظيفية ،و البيانات الشخصية ،حيث ان
سوف يزيد عدد املوظفين في املستقبل ،وبالتالي سيحتاج املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات إلى برنامج إلدارة و
تحليل بيانات املوارد البشرية ،كما يمكن استخدام برنامج مورد و الذي يعتزم املركز اقتنائة في املستقبل؛ من
أجل الخروج بنتائج دقيقة و حديثة يمكن استخدامها في معرفة سمات املوظف مثل نقاط القوة و الضعف،
وكذلك متابعة و تقييم أداء املوظف و تحليله ،حيث يتم استخدام النتائج في توزيع املوظفين في املكان و
الوظيفة املناسبة ،و نقلهم أو ترقيهم ألقسام أخرى ،و توفير الخدمات الالزمة لهم ،و منحهم البرامج التي
تناسبهم ،باإلضافة إلى تتبع الشكاوي و كذلك معدالت ترك املوظفين للعمل ،االمر الذي يساعد على إتخاذ
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إجراءات محددة وذلك بناءا على نتائج تحليل بيانات املوظفين ،و بالتالي االرتقاء بمستوى تقديم الخدمات
للموظفين ،شركة جوجل خير مثال في ذالك حيث قامت بمشروع أوكسجين ( ،)Project Oxygenوكذلك شركة
( )IBMبتحليل بيانات املوظفين.

 7-5متطلبات إعداد خطة وإستراتيجية إلدارة البيانات الضخمة في املركز
هناك مجموعة من املتطلبات األساسية عند تنفيذ املقترح بشكل فعال ،كما هي واضحة في الشكل رقم(.)4-1

املتطلبات
البشرية

املتطلبات
اإلدارية

متطلبات
األمن
والسالمة

متطلبات
املقترح

املتطلبات
املالية

املتطلبات
املادية

الشكل رقم ( :)4-5متطلبات إعداد خطة واستراتيجية تفعيل استخدام البيانات الضخمة

 0-7-5املتطلبات البشرية
تكوين فريق يتمتع بالخبرات و املهارات في مجاالت تحليل و إدارة البيانات و البحوث و اإلحصاء ،وإدارة املخاطر،
وأمن املعلومات و خصوصية البيانات ،كذلك تشكيل فريق إدارة التغيير بهدف التعريف بطريقة التعامل مع
التغييرات بشكل فعال ،وطرق تذليل الصعوبات التي قد تنتج من خالل التغيير ،مع ضرورة توفير البرامج و الورش
التدريبية وذلك لصقل املواهب واملهارات و بناء القدرات ،حيث أكد رائد الشيخ في دراسته إلى ضرورة توفير وائف
مبتكرة و جديدة في مجاالت تكنولوجيا املعلومات و البيانات ،مثل املبرمجين و اإلحصائيين و املحللين و متخذو
القرارات ،حيث وافقته في الرأي مارك لوتمان الذي أشار إلى ضرورة تأهيل الطالب إلى وظائف املستقبل والتي تختلف
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عن وظائف الحاضر .وهذا ما أكد علية الخبير اإلداريفي مجال التنمية البشرية عدنان حميدان حيث قال اليمكن
اآلن اآللة تحل محل اإلنسان ،وعلى اإلنسان ان يبتكر و يطور و كذلك يبدع كي يهر تفوقه على الروبورت و اآللة
فاملستقبل للمبدعيين.

 8-7-5املتطلبات املادية
شبكات و محطات اإلتصال ،والبنية التحتية ،وبرمجيات تحليل البيانات الضخمة مثل برنامج ()Hadoopوهو
برنامج يعمل على توسيم البيانات إي تحويل و صبغ البيانات بأشكال و خصائص تجعلها مفيدة و ذات قيمة ليمكن
من استخدامها في تعزيز الكفاءة و الفعالية و التطوير أو ذكاء األعمال ( )Business Intellgenceالذي يستخدم
للغرض ذاته.

 3-7-5املتطلبات اإلدارية
رسم خطط التأسيس و استراتيجيات التصور ،حيث سيحتاج املركز إلى سياسة خاصة بتكنولوجيا املعلومات و
ستشمل هذه السياسة على ما يلي:
 -1الجدول الزمني للتصور :يتم ذلك في رسم خطة زمنية واقعية لتطبيق كل مرحلة من مراحل التصور
الذي يضمن كفاءة التصور وفعاليته ،وسهولة مراقبته و تقييمه.
 -2املوظفين و املسؤولين عن إدارة املشروع و إدارة التغيير.
 -3املزودين بالخدمات و البرمجيات و كل ما يتعلق ببياناتهم وطرق التواصل معهم.
 -4امليزانية و املخصصات ألقتناء األدوات التحليلية و البرمجيات األخرى.

 4-7-5املتطلبات املالية
الدعم املالي لتطوير و تحسين البنية التحتية ،وإلعمال الصيانة و التحديث ،و الدعم املالي لتحديث و تطوير
برمجيات التحليل و كذلك برمجيات التشفير من اجل الحفاظ على سرية البيانات ،وحاليا يمتلك املركز بنية تحتية
جيدة ،تتمثل في مركز البيانات ( )Data Centerو هو مركز ضخم يتكون من مجموعة من الخوادم الضخمة ،و
كذلك مزودات الطاقة األساسية و اإلحتياطية ،موصل بشبكة اإلنترنت بسرعات عالية جدا ،كما أنه مجهز
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بالتجهيزات الخاصة به مثل تحديد درجة الحرارة ،و تنظيم للكهرباء ،و أجهزة إطفاء الحرائق ،ومواصفات أمنية
عالية الجودة .حيث تتكون مراكز البيانات أساسا من سيرفرات الحماية ،و سيرفرات لقواعد البيانات الضخمة،
باإلضافة إلى ذلك شبكات مهمتها الربط بين الخوادم ،وأجهزة ) ،UPS (Uninterruptible Power Supplyو مولد
الطاقة اإلحتياط( )Generatorوهي مهمتها تخزين الطاقة و تشغيلها عند انقطاع التيار الكهربائي ،ويعد تصميم هذا
املركز وفقا للمواصفات و املعايير الدولية.

 5-7-5متطلبات األمن و السالمة
صياغة سياسة مكتوبة ألمن و سالمة البيانات الضخمة ،وإدارة الكوارث و املخاطر التي قد تحدث مستقبال ،وسن
القوانين الرادعة في حالة التعدي على السياسة املشروعة و االختراقات واالنتهاكات التي تتم علة الخصوصية.

 2-5آليات و إجراءات تنفيذ املقترح
يتم تنفيذ هذا املقترح بمجموعة من املراحل و اإلجراءات وهي كاآلتي:
 -1إجراء املزيد من الدراسات و التعمق في دراسة هذا املجال و ذلك إلمكانية تفعيل املقترح ،وقياس
مدى كفاءة و فعالية املقترح في ابتكار و تطوير الخدمات املقدمة ،و مقارنة املقترح بدراسات ذات
العالقة بتكنولوجيا املعلومات و أمن البيانات.
 -2تحديد كال من الوظائف و الخدمات التي سيتم توفيرها و تقديمها أثناء تنفيذ املقترح.
 -3العمل بالتعاقد مع مزودي خدمات تحليل و إدارة البيانات الضخمة.
 -4تحديد الضمانات و األسعار إن وجدت.
 -1إطالق الخدمة و تفعيلها للمستفيدين.
 -3العمل على توفير نسخة احتياطية لنتائج تحليل البيانات الضخمة؛ وذلك من اجل الرجوع في
حالة حدوث خلل في النسخة األصلية.
 -1قياس مدى رضا املستفيدين واخذ استفساراتهم بعين االعتبار من الخدمات املقدمة.
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 -8إدارة و تقييم الخدمات؛ وذلك من أجل التعرف على نقاط القوة لالستثمار فيها ،ونقاط الضعف
لتذليلها و تحليلها و اإلفادة منها.

 9-5الصعوبات التي تواجه املقترح
تشكل خصوصية أمن البيانات و الوثائق الهاجس األكبر عندما يتعلق األمر بتحليل و إدارة البيانات الضخمة
واستخدامها في إنتاج الوثائق اإلحصائية و إتاحتها للعموم ،في ظل ما نرى من إنتشار كبير لبرامج األختراق و غيرها من
الخدع و اإلحتياالت اإللكترونية ،حيث تجعل البيانات الهدف األساس ي ألنتهاك خصوصيتها و تشويش مصداقيتها
أو التعامل مع البيانات بطرق غي شرعية .ومن الصعوبات األخرى التي يمكن أن تواجه املركز في هذا املجال ،مسألة
الحصول على البيانات و املعلومات الدقيقة و غير مشكوك فيها ،حيث ان البد ان ينبني تحليل البيانات الضخمة
على فهم دقيق و عميق ،كي نضمن من خالله دقة و صحة النتائج اإلحصائية ،وقد اكدت الدراسة أنه ليس من
الضروري أن يتم تحليل البيانات الضخمة في نهاية إلى نتائج صحيحة ودقيقة ،وهو ما أشار إليه نيت سيلفر في
دراسته بقوله إن التحليل قد يؤول إلى استنتاجات خير صحيحه ،أو مايسميه الخبراء و العلماء بموجبات كاذبة.

 01-5كيفية التغلب على الصعوبات
يتم التغلب على الصعوبات من خالل وضع قوانين حماية الخصوصية ،و سياسات السالمة و أمن البيانات ،و
قوانين العقوبات الرادعة و الصارمة في حالة انتهاك خصوصية البيانات ،و كذلك تطوير طرق و أدوات التشفير من
أجل الحفاظ على سرية البيانات ،وإدارة املخاط ،باإلضافة إلى ذلك زيادة الوعي األمني و التقني ،حيث يقوم املركز
حاليا بتحديث و تطوير سياسة األمن و الخصوصية للبيانات ،و الجدير بالذكر ان املوقع اإللكتروني للمركز قد
أشار إلى سياسة الخصوصية ،و من جانب حفظ و أمن املعلومات فأن يتم حفظ املعلومات املقدمة من قبل
املتصفح وفقا ألسس و املعايير املنصوص عليها في املواقع اإللكترونية الحكومية .وقد تحفظ كل معلومات
املستخدمين في قاعدة بيانات مركزية ضخمة ،وهي محاطة بمجموعة من تدايبر األمن في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات .ويتم ذلك بمراعاة توفير أحدث أدوات الحماية املطلوبة في هذا املجال ،وفي ما يتعلق بالروابط الخارجية
فإن موقع املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات يحتوي على مجموعة من الروابط ملواقع إلكترونية قد تكون مختلفة
في معايير الحماية و الخصوصية فيها عن املعايير التي يعتمدها املركز ،إنطالقا من هنا فإن املركز الوطني لإلحصاء
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و املعلومات غير مسؤول عن أي من املحتويات املوجودة على تلك املواقع اإللكترونية ،و ألجل تحسين أداء و إدارة
املواقع و جمع التحاليل اإلحصائية ،فإن املوقع سيقوم بتسجيل كل من تاريخ ووقت زيارة املوقع ،و الصفحات التي
تم زيارتها في املوقع أثناء التصفح ،و عنوان اإلنترنت ملوقع الويب الذي تم من خالله الوصول إلى موقع الويب الخاص
باملركز.

 00-5ضمانات تنفيذ املقترح
يستند املقترح لتفعيل وتحسين استخدام البيانات الضخمة في مجال إدارة الوثائق باملركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات إلى مجموعة من الضمانات وهي أن هذا املقترح يرتكز على أحدث ما توصل إليه في مجال تكنولوجيا
املعلومات ،و يتجه نحو مسار استشراف املستقبل ،و باالستناد على البحث العلمي املنهجي ،حيث ان هذا املقترح
يأخذ في عين اإلعتبار موظفين املركز ،و املستفيدين من خدمات املركز ،وكذلك األمر الذي يهم خدمه كل األطراف
و اإلرتقاء بمستوى جودة و كفاءة الخدمات املقدمة في املركز.
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الخاتمة
1-3

نتائج الدراسة

2-3

التوصيات
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من خالل دراسة املوضوع تم التوصل إلى اإلجابة على اإلشكالية الرئسية و التي تدرس عدم االستخدام األمثل
للتقنيات بمختلف أنواعها في خدمة وإدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإللكترونية اإلحصائية في املركز
الوطني لإلحصاء و املعلومات ،و أختبار الفرضيات املتعلقة بالتساؤالت لهذه األشكالية ،حيث تم التوصل إلى أن
استخدام األمثل للتقنيات تؤدي بال شك إلى خدمة إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإللكترونية
اإلحصائية في املركز ،و بناء على الدراسة التي قام الباحث بها في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،تم التوصل
إلى نتائج و التي سنختصرها فيما يلي:

 0-6نتائج الدراسة
 .1البيانات الضخمة تزداد ضخامة بسرعة هائلة وتحتاج إلى خطط و استراتيجيات معالجة على
مستوى املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات املسؤول عن تجميع البيانات و املعلومات و إدارتها.
 .2قلة النظم و البرمجيات املتخصصة في تحليل البيانات الضخمة في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات و التي تتمثل فقط في نظامي  Hadoop, SAP HANAواللذان يعتبران من أفضل أنظمة
إدارة و تحليل البيانات الضخمة.
 .3استثمار البيانات الضخمة مازال محدود مقارنة بما تحملة من فوائد و فرص غير مستغلة.
 .4إدارة البيانات الضخمة في املركز جاءت بناء على استراتيجية متدرجة في إدارة مشروع البيانات
الضخمة.
 .1إن تقنيات التخزين املتمثلة في الخوادم (مركز البيانات) من أهم الحلول و الطرق املفيدة في إيجاد
مساحات تخزينية للبيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية ،حيث تتعامل معها بسرعة مناسبة.
 .3أهم التوصيات الدولية حول إدارة البيانات الضخمة التي يتم تطبيقها في املركز و املتمثلة في
توحيد جهود املراكز و الهيئات اإلحصائية والعمل على حل املشاكل و املسائل املشتركة و التي
تتعلق بإستخدام البيانات الضخمة و العمل إلجاد حلول مشتركة ،والبد استخدام طرق متعددة
في مجال معالجة البيانات الضخمة ،و وضع نظام تصنيف موحد ملختلف أنواع البيانات
الضخمة ،ودعم وتشجيع املؤسسات اإلحصائية إلستخدام الوثائق اإلحصائية في وضع خطط و
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رسم استراتيجيات للبيانات الضخمة ،وكذلك التعاون بين املراكز والهيئات اإلحصائية ،و تبادل
الخبرات.
 .1يستخدم املركز البيانات الضخمة في إنتاج الوثائق اإلحصائية ،و تحسين دقة و كفاءة النتائج،
وكذلك توسيع مجال البحث و الدراسة.
 .8توجد العديد من التحديات حول إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق في املركز؛ املتمثلة في
التحديات الفنية ،و التي تتمثل في حجم البيانات الضخمة و القدرة على حفظ و تخزين الكم
الهائل من البيانات الضخمة ،وكذلك تحدي يتعلق بإجراءات معالجة و تحليل البيانات و التقليل
من أثر األخطاء الواردة أثناء اإلجراءات و املتوقعة على النتائج ،باإلضافة إلى ذلك تحدي آخر و
هو تغطية البيانات ،و الذي يتمثل في عدم توفير البيانات بصورة مكتملة من بعض فئات املجتمع
املستهدفة ،تحديات قانونية و األخالقية وهي تتمثل في الوصول إلى البيانات و املعلومات و ملكيتها،
وذلك في إطار املحافظة على حقوق امللكية ،و نقص املوظفين مقارنة بالعمل املوجود ،عدم
تخصص بعض الكوادر البشرية ،و كذلك السرعة في التقدم التكنولوجي ،الدعم املالي ،صعوبة
الحصول على البيانات من املؤسسات الصغيرة ،عدم توفر األجهزة األحصائية داخل السلطنة
وعدم األستجابة من بعض الشركات ،صعوبة الحصول على البيانات ،عدم الحصول على البيانات
الدقيقة و املطلوبة من بعض الجهات.
 .9معدل إنتاج الوثائق اإلحصائية بناء تحليل البيانات الضخمة يكون يومي ،شهري ،ربع سنوي،
سنوي معتمدا على حسب طبيعة الوثائق اإلحصائية التي يتم إنتاجها.
 .11يتم استثمار البيانات الضخة في اتخاذ القرارات أو في تعديل قرارات معينة أو في صياغة قوانين
جديدة ،وكذلك حل املشكالت ،وإعداد الدراسات و البحوث ،باإلضافة إلى استثمارها في
التخطيط التنموي ،و رسم السياسات االقتصادية من خالل إعطاء تصور كامل بإحتياجات و
متطلبات املواطن.
 .11تختلف طبيعة إتاحة الوثائق اإلحصائية في املركز ،حيث أن هناك وثائق إحصائية متاحة للجميع
وأخرى سرية ومحدودة األتاحة.
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 .12إتاحة الوثائق اإلحصائية إما إلكترونيا من خالل موقع املركز عبر االنترنت ،ومختلف شبكات
التواص االجتماعي ،و البريد اإللكتروني ،وشاشات املعرفة داخل املركز وخارجة ،وتطبيقات
الهواتف الذكية ( ،)NCSI Omanوكذلك يقوم املركز بطباعة الوثائق اإلحصائية كالتقارير
والكتب السنوية ،و إن أصبح طباعة الكتاب السنوي بشكل أقل؛ نتيجة للتوجهات اإللكترونية،
باإلضافة إلى ذلك توجد مكتبة داخل املركز تحتوي على العديد من إصدارات الوثائق اإلحصائية
سواء كانت من داخل املركز أو من جهات أخرى ،ويمكن أي شخص اإلستفادة منها.
 .13إجراءات حفظ و تخزين البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركز سهلة و سريعة ،في ظل توفر بنية
تخزين جيدة متمثلة في مركز بيانات ضخم.
 .14ال توجد استراتيجية واضحة إلسترجاع البيانات و الوثائق االحصائية يتم اتباعها من قبل املوظفين
خالل عملية االسترجاع.
 .11توفر أجهزة إدارة البيانات الضخمة في املركز بمستوى جيد.
 .13البرمجيات املستخدمة في تحليل و إنتاج البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركز تنقسم إلى برامج
التصميم ( )info graphics , PowerPoint , InDesignو برامج التحليل ( ، Excel ، STATA ، SPSS
برنامج اإلسقاطات)
 .11يمتلك املركز مجموعة من التطبيقات اإلحصائية التي يتم من خاللها إنتاج و إتاحة البيانات و
الوثائق اإلحصائية وهي :مزيد( ،)MAZEEDاملؤشرات اإلحصائية املكانية ،) )NCSI- Geoرحلة في
عمان ( ،)TOCR Omanاملؤشرات اإلحصائية ( ،)STATSTICAL INDICATCRSبنكي (،)Banki
وقودي ( ،)Waqudiاإلحصائيات املكانية (.)NCSI-Oman
 .18طرق أمن و حماية البيانات و الوثائق اإلحصائية في املركز ذات كفاءة عالية.
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 8-6التوصيات
بناء على ماخرجت به الدراسة من استنتاجات و ما توصل إليه الباحث من نتائج يوص ي باآلتي:
 .1زيادة عدد املوظفين في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات؛ من أجل إنجاز العمل اإلحصائي
بصورة أفضل و أسرع.
 .2زيادة عدد الكوادر املتخصصة في مجاالت تكنولوجيا املعلومات املختلفة؛ لتساعد في تحليل
البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية.
 .3رفع مستوى الوعي بأهمية البيانات الضخمة واملعلومات و الوثائق اإلحصائية لدى األفراد و
املؤسسات العامة و الخاصة.
 .4إنشاء تطبيقات أكثر؛ من أجل تعزيز الوعي اإلحصائي ،و بأهمية الوثائق اإلحصائية و األرقام في
الحياة.
 .1ضرورة استثمار البيانات والوثائق اإلحصائية التي ينتجها املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات ،و
االعتماد عليها في رسم الخطط التنموية واتخاذ القرارات.
 .3ضرورة تعاون الجهات الحكومية و الخاصة مع املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات في عمليات
جمع البيانات ليتم إنتاج الوثائق اإلحصائية بصورة دقيقة.
 .1ضرورة إجراء دراسات حول أمن وحماية خصوصية البيانات و أضرارها.
 .8التركيز على برمجيات تحليل البيانات و التعرف إلى حاجة بيئة العمل اإلحصائي ،و املواءمة بين
نوع البيانات و مجاالت العمل اإلحصائي التي يحتاجها.
 .9وضع استراتيجيات دقيقة توظف تكنولوجيا املعلومات في إدارة البيانات الضخمة ،وخصوصا في
ما يتعلق بإسترجاع البيانات و الوثائق اإلحصائية.
 .11على املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات رسم استراتيجية تكثيف التسويق.
 .11عمل دراسات تتعلق بموضوع تحديات البيانات الضخمة؛ ألن الدراسات العربية قليلة جدا في هذا
املجال.

113

 .12على الجامعات و الكليات أن تبدأ بوضع خطط و استراتيجيات نحو ادخال هذا العلم ضمن
تخصصاتها؛ ألن سوف يعمل على توفير فرص وظيفية كثيرة في املستقبل.
 .13توظيف املتخصصين املهرة في أعمال تحليل البيانات ،ومواكبة النقلة النوعية و الكمية النواع
البيانات التي يتم تحليلها.
 .14التوسع في استخدام و تطوير أساليب تحليل و معالجة البيانات الضخمة.
 .11تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في تطوير تقنيات البيانات الضخمة.
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 0-7الكتب
 .1أولسون ،جاك .)2112( .أرشفة قواعد البيانات .الرياض .مكتبة امللك فهد الوطنية.

 .2حبيب املسافر،د.شمسة.)2111(.إدارة الوثائق و املحتوى اإللكتروني في مشاريع الحكومة
اإللكترونية(.ط.)1.سلطنة عمان.دار الثقافة العربية.
 .3زهو ،محمد رمضان .اإلدارة العامة :فكر الحكومة اإللكترونية وإدارة التغيير .مراجعة كتاب.
 .4عبد الرحمن شعبان عطيات .)2114( .أمن الوثائق واملعلومات.
 .1عبد الوهاب ،مصطفى رضا ،طلبة & ،محمد فهمي .)2113( .نظم ادارة قواعد البيانات الجزء االول.
 .3محمد عبده ،د.أشرف.)2111(.إدارة الوثائق اإللكترونية(.ط.)1.جمهورية مصر العربية.دار الجوهرة للنشر و
التوزيع.
 .1يوسف ،ج .ع .م .)2118( .مدخل مقترح لتقييم أهمية تطوير املحاسبة في ظل بيئة البيانات الضخمة .الفكر
املحاسبي –مصر

 8-7الرسائل العلمية
 .1األكلبي ،علي بن ذيب .)2118( .أهمية تحليل البيانات الضخمة في اتخاذ القرار في جامعة امللك سعود .املؤتمر
الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق
نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

 .2جاسم ،أ .ز .)2118( .تجربة مركز السياسات واإلصالح في وزارة الصناعة واملعادن العراقية في إدارة البيانات
الصناعية الضخمة :املمارسات والتحديات .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج
العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

 .3السالمي ،ج .ب .م .ب .ي ،.وبني عرابة ،س .)2118( .البيانات الضخمة ودورها في دعم اتخاذ القرار والتخطيط
االستراتيجي :دراسة وصفية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات
الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

 .4السالمي ،خلود بنت خالد بن سليمان ،والهنوية ،هاجر سليمان ناصر .)2118( .واقع استخدام البيانات
الضخمة في هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية :دراسة استطالعية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات
املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

 .1سوهام ،ب ،.بوخالفة ،خ ،.والشيخ ،ف .)2118( .مواكبة برامج أقسام املكتبات واملعلومات في الوطن العربي
ملفهوم البيانات الضخمة :دراسة تحليلية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج
العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

113

 .3العيسائي هدى سالم( .)2111مدى كفاية املعلومات الالزمة التخاذ القرار في املؤسسات االقتصادية الحكومية
العمانية وفقا لنظرية القرار .جامعة السلطان قابوس .رسالة ماجستير

 .1مرسال ،م .ا .ك .ب .)2118( .دور وأهمية املكتبات الجامعية في إدارة البيانات الضخمة :دراسة حالة املكتبة
املركزية لجامعة الخرطوم .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات
الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

 .8املرس ي ،ث .ا .)2118( .دور البيانات الحكومية املفتوحة الضخمة في تمكين التحول نحو الحكومة الذكية:
دراسة استكشافية مقارنة .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات
الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان ،مسقط :جمعية املكتبات املتخصصة
فرع الخليج العربي

 .9مصلح ،و ،.وجرجيس ،ج .م .)2118( .استخدام البيانات الضخمة ملواقع التواصل االجتماعي في املكتبات
العامة بدولة اإلمارات العربية املتحدة :دراسة تحليلية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة
فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

 .11نابتي ،م .ا ،.عاشوري ،ن ،.وبديس ،ع .)2118( .إدارة وحفظ املجموعات الرقمية بمستودعات البيانات البحثية
املفتوحة :دراسة تحليلية لوضعية املستودعات اإلفريقية في  Re3data.املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية
املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -
سلطنة عمان

 .11يسرية عبد الحليم زايد .)2114( .املصادر االلكترونية املتاحة عن بعد في االستشهاديات املرجعية دراسة
تحليلية ألطروحات قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بآداب القاهرة( ). 2113-1998مؤتمرات كلية اآلداب.

 3-7املقاالت و املحاضرات الجامعية
 .1أبو حليقة ،إحسان علي .)2111( .القرار املبني على البيانات الضخمة ومحاكاة تحقيق رؤية اململكة .2131
السجل العلمي ملنتدى أسبار الدولي  2111م :اإلبداع واالبتكار في سياق اقتصاد املعرفة -الثورة الصناعية
الرابعة -مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم -السعودية

 .2أبو علون ،سعد مأمون عبد الرحمن .وبخيت ،عبد الرحمن أحمد عثمان .)2111( .أهمية ودور الرقم الوطني
في تقليص البيانات الضخمة .املجلة العربية الدولية للمعلوماتية (جمعية كليات الحاسبات واملعلومات في
الجامعات العربية) -السعودية
 .3األكلبي ،علي بن ذيب .)2111( .تحويل البيانات الضخمة إلى قيمة مضافة .مجلة مكتبة امللك فهد الوطنية -
السعودية
 .4أوسوريو ،ب .ب ،.دوتا ،س ،.وألنفين ،ب .)2114( .التقرير العالمي حول فوائد البيانات الضخمة ومخاطها.
الراصد الدولي -السعودية
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 .1البكري ،ي .ع .ا .م .)2118( .التخطيط لألدوار األساسية ألخصائي املكتبات في التعامل مع البيانات الضخمة
باإلشارة إلى مركز الفيصل الثقافي -السودان .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج
العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

 .3بوعزة عبد املجيد( .)2113واقع استخدام املعلومات في اتخاذ القرار وحل املشكالت من قبل مديري املؤسسات
الصناعية الخليجية :منطقة الرسيل الصناعية نموذجا .مجلة مكتبة امللك فهد 91-11،)1(9.
 .1بوعناقة ،سعاد .)2118( .البيانات الضخمة في قطاع املكتبات :نقاط القوة والضعف الفرص والتهديدات.
املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها:
الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
 .8الحاتمية ،أسماء بنت سعيد بن راشد .املعمرية ،هالة بنت خميس بن حمود .والحراص ي ،نبهان بن حارث.

( .)2118البيانات اإلحصائية والبيانات الضخمة :واقع إنتاج واستثمار البيانات اإلحصائية في املركز الوطني
لإلحصاء واملعلومات بسلطنة عمان .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي:
البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

 .9داس ،س .ر .)2113( .القوة الضخمة للبيانات الضخمة :قوة الحوسبة تدفع التعلم اآللي وتحول األعمال
والتمويل .التمويل والتنمية -الواليات املتحدة االمريكية

 .11السالمية ،أسماء بنت علي ،والبداعية ،شيماء بنت سعود .)2118( .البحث العلمي في عصر البيانات الضخمة:
األدوار والفرص الختصاص ي املعلومات .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج
العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

 .11الشوابكة ،يونس أحمد إسماعيل .)2118( .الوعي بمفهوم البيانات الضخمة ) (Big Dataلدى العاملين في
املكتبات األكاديمية :دراسة حالة ملكتبة الجامعة األردنية .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات
املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
 .12الشيخ ،ر .)2111( .عصر البيانات الضخمة :كيف استفاد العالم منها وما هي محاذيرها .مجلة القافلة -شركة
أرامكو -السعودية
 .13عبد القادر ،أمل حسين .)2118( .إسهام البيانات واملعلومات في التنمية املستدامة :رؤية مستقبلية .املؤتمر
الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق
نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

 .14عبد هللا ،خالد عتيق سعيد .والهنائي ،عبد هللا بن سالم .)2118( .البيانات الضخمة في مكتبات جامعة
السلطان قابوس :واقعها ومستوى االستفادة منها من وجهة نظر موظفيها .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية
املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -
سلطنة عمان
 .11العبيد ،ل .)2111( .االبتكار فعل وليس صفة .السجل العلمي ملنتدى أسبار الدولي  2111م :اإلبداع واالبتكار
في سياق اقتصاد املعرفة -الثورة الصناعية الرابعة -مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم -السعودية
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 .13العتيبي ،آ .ب .س .)2118( .البيانات الضخمة وصناعة املعلومات في املكتبات ومراكز املعلومات :مكتبة امللك
فهد الوطنية نموذجا .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات
الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان

 .11العميري ،منال بنت حمدان بن سعيد .)2118( .البيانات الضخمة في املكتبات األكاديمية في سلطنة عمان:
الواقع والتحديات .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات
الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
 .18قنطقجي ،س .ظ .)2114( .سوق البيانات الضخمة ومفاهيم جديدة .مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية -
املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية -سوريا

 .19كباب ،كريمة .ونابتي ،محمد الصالح .)2118( .السياسة الوثائقية في املكتبات الجامعية في ظل البيانات
الضخمة .مجلة املركز العربي للبحوث والدراسات في علوم املكتبات واملعلومات -سوريا
 .21محمد حامد أبو السعود .)2113( .الوثائق اإللكترونية املتاحة عن بعد ودورها في حفظ التراث الوطني:
الكتابات العربية والعاملية .مجلة املكتبات واملعلومات, 2(1) , 29-56.
 .21مقناني ،صبرينة ،وشبيلة ،مقدم .)2118( .دور البيانات الضخمة في دعم التنمية املستدامة بالدول العربية.
املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها:
الطريق نحو التكامل املعرفي -سلطنة عمان
 .22هيئة ،ا .)2114( .بيانات ضخمة لطالب الفقراء .املدينة العربية -منظمة املدن العربية -الكويت
 .23اليحيائية ،خديجة بنت عبد هللا .)2118( .البيانات الضخمة :التحديات .املؤتمر الرابع والعشرون لجمعية
املكتبات املتخصصة فرع الخليج العربي :البيانات الضخمة وآفاق استثمارها :الطريق نحو التكامل املعرفي -
سلطنة عمان
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 مواقع اإلنترنت املستخدمة5-7
 تم االسترداد من املوقع. خارطة الطريق.)2118 ، ديسمبر12( . املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.1
: اإللكتروني للمركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
https://www.ncsi.gov.om/aboutus/pages/roadmap.aspx
 تم االسترداد من البيانات. بوابه عماننا الرقمية.)2118 ،12 12( . املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.2
:املفتوحة
http://www.oman.om/opendata

181

مالحق الدراسة
0-2

رسالة توجية

8-2

استمارة أسئلة مقابلة

3-2

االستبانة

4-2

الوثائق الرسمية

181

 0-2رسالة توجية

182

 8-2أستمارة أسئلة مقابلة

أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئلة املقابلة
املحور األول  :البيانات الضخمة في امل ـ ـركزال ـ ـ ـ ـوطني لإلحـ ـ ـصاء و امل ـ ـ ـعلومات.
 .0ماهي التوصيات الدولية حول إدارة البيانات الضخمة في املركز؟
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 .8ماهي استخدامات البيانات الضخمة في املركز؟


...................................................................................................................................... ...................................................



.........................................................................................................................................................................................



..........................................................................................................................................................................................



...................................................................................................................................................................................... ....

 .3ما هي تحديات إدارة البيانات الضخمة التي يواجهها املركز؟
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 .4ماهي خطط و استراتيجيات املركزفي إدارة مشاريع البيانات الضخمة؟
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املحور الثاني :إنتاج البيانات والـوثائق اإلحصائية طرق استثمارها ووسائل إتاحتها؟
 .0ماهي مراحل إنتاج بيانات الوثائق اإلحصائية؟
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 .8ماهي طرق استثمارالبيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية؟
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 .3ماهي طبيعة إتاحة البيانات و الوثائق اإلحصائية والوسائل املستخدمة في إتاحتها؟
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املحور الثالث  :إج ـ ـ ـراءات ح ـ ـ ـ ـفظ و تخزين و استرجاع البيانات الضخمة و ال ـ ـ ـوثائق
اإلحصائية في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات .
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 .0ما هي إجراءات حفظ و تخزين البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية ؟
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 .8كيف يتم إسترجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية؟
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املحور الرابع :التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية
في امل ـ ـ ـركزالـ ـ ـ ـ ـوطني لإلحصاء و املـ ـ ـ ـعلومات.
 .0ماهي األجهزة و املعدات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية؟
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أجهزة اإلخراج.................................................................................................. ........................................................... :
.........................................................................................................................................................................................



أجهزة اإلتصال................................................................................................................................................................. :
......................................................................................................................................... ..................................................



أجهزةالتخزين.....................................................................................................................................................................:
...................................................................................................................................................................................
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 .8ماهي البرمجيات املستخدمة في معالجة و تحليل البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية؟


برمجيات التحليل...................................................................................................................................................:



................................................................................................................................................................. ..........................



برمجيات التصميم..........................................................................................................................................................:



...........................................................................................................................................................................................

املحور الخامس :أمن و ح ـ ـ ـ ـ ـ ـماية البيانات و الـ ـ ـ ـ ـ ـوثائق.
.0

ماهي الطرق أمن البيانات الضخمة و الوثائق ؟



................................................................ ...........................................................................................................................



..........................................................................................................................................................................................



..................................................................................................................................................................................... ....



................................................................................................................. ..........................................................................



...........................................................................................................................................................................................

 .8أدوات حماية البيانات و الوثائق؟


...........................................................................................................................................................................................



..........................................................................................................................................................................................



................................................................................................................................ .........................................................



...........................................................................................................................................................................................



...........................................................................................................................................................................................
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 3-2االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتبانـة
م ـوظفي  /م ـوظفات امل ـ ـ ـ ـ ـركزال ـ ـ ـ ـ ـوطني لإلح ـ ـ ـ ـصاء و املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعلومات

املـ ـ ـ ـحترمين،،،

الس ـ ـ ـ ـ ـالم عـ ـ ـ ـليكم و رح ـ ـ ـ ـ ـ ـمة هللا و ب ـ ـ ـ ـ ـ ـركاته وب ـ ـ ـ ـ ـ ـعد ،،،
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـوضوع  :اس ـ ـ ـ ـ ـ ـتبانه لني ـ ـ ـ ـ ـل درجة البكال ـ ـ ـ ـورويـ ـ ـ ـ ـوس
تسعدني مشاركتكم في ملء هذه االستبانة و التي تدخل في اطار إعداد مشروع
التخ ـ ـرج ،حيث تحتوي هذه االستبانة على مجموعة من األسئـ ـ ـ ـلة حول موضوع

الدراسة وهي "دراسة واقع إدارة البيانات الضخمة و دورها يف إنتاج الوثائق
اإللكرتونية اإلحصائية يف املركز الوطين لإلحصاء و املعلومات" ،و تهدف هذه
االستبانة التعرف على دور البيانات الضخمة في إنتاج الوثائق اإلحصائية في املركز،
و على التقنيات املستخدمة في إدارتها ،و كذلك التعرف على إجراءات حفظ و تخزين
و إسترجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية و العوامل املؤثرة على إنتاجها
وطرق استثمارها و وسائل إتاحتها.
لذا أرجو تعاونكم معي ألنجاح هذا العمل وذلك بتفضلكم اإلجابة على األسئـ ـ ـ ـ ـلة
ً
املرفقة ،و أحيطكم علما بأن كل املعلومات التي تقدمونها تستخدم ألغراض البحث
العلمي فقط.
الباحث :مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازن بن ح ـ ـ ـ ـمود الني ـ ـ ـ ـ ـ ـري
طالب في كلية الش ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
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مـالحـظات عام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة :
أوال :لإلجابة على االستبانه
 اختياراإلجابة املناسبة بوضع عالمة (صح)
 الرد على األسئلة املفتوحة

ثانيا :السـ ـ ـ ـرية
 جميع املعلومات التي سيتم الحصول عليها من هذه االستبانة سوف تكون سرية وسوف تستخدم
ألغراض البحث العلمي فقط

ثالثا :يرجى الرد في أسرع وقت حتى يمكن إنجازالدراسة في موعدها املحدد.

الهدف من ال ـ ـ ـ ـدراسة :
لهذه الدراسة العديد من األهداف والهدف األساس ي هو تطويرإدارة البيانات الضخمة و إستثمارها في إنتاج
الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و املعلومات  .كما يوجد هناك عدة أهداف فرعية للدراسة
وهي:
 .0استكشاف دور البيانات الضخمة في إنتاج الوثائق اإلحصائية.
 .8التعرف على التقنيات املستخدمة في إدارة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية.
 .3التعرف على إجراءات حفظ و تخزين و إسترجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية.
 .4التعرف على طرق استثمارالبيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية.
 .5التعرف على وسائل إتاحة البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات.
 .6التعرف على تحديات البيانات الضخمة في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات .
.7

زيادة الوعي بالوثائق اإلحصائية و بأهمية املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات.
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إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتبانة حول :واقع إدارة البيانات الضخمة و دورها في إنتاج الوثائق
اإللكترونية اإلحصائية في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات.
املح ـ ـ ـور األول :بيانات عامة للعاملين في إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق
اإلحصائية في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات.
 -0الفئ ـ ـ ـ ـة العمري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة.
 من  85-81سنة
 من  31-86سنة
 من 41-30سنة
 من  40فما فوق

 -8امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤهالت ال ـ ـ ـ ـ ـعلمية.
 دبلوم
 بكالوريوس
 ماجستير
 دكتوراه

 -3التخصص ـ ـ ـ ـ ـ ـات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتعليمية.
 تقنية املعلومات
 إدارة الوثائق و املعلومات
 إحصاء
 نظم و برمجيات
 حاسب آلي

 -4الخب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوظيفية.
 من  5-0سنوات
 من  01-6سنوات
 من  05-00سنة
 من  06فما فوق

املحـ ـ ـ ـور الثاني :البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات.
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 -0البيانات الضخمة هي املكون ال ـ ـ ـرئيس ي لل ـ ـ ـ ـ ـوثائق اإلح ـ ـ ـ ـ ـصائية؟
 نعم
ً
 إلى حدا ما
 ال

 -8يتـ ـ ـ ـ ـ ـم تطبيق التـ ـ ـ ـ ـوصيات ال ـ ـ ـ ـدولية في إدارة البيانات ال ـ ـ ـ ـضخمة؟
 أوافق
ً
 أوافق إلى حدا ما
 ال أوافق

 -3يستخ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم امل ـ ـ ـ ـ ـركزالبيانات الـ ـ ـ ـ ـضخمة في إنتاج م ـ ـ ـ ـختلف ال ـ ـ ـ ـ ـوثائق اإلح ـ ـ ـ ـصائية؟
 أوافق

ً
 أوافق إلى حدا ما
 ال أوافق

 -4توج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد استراتيجيات إلدارة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشاريع البيانات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـضخمة؟
 أوافق
ً
 أوافق إلى حدا ما
 ال أوافق

املحور الثالث :استثمارالبيانات الضخمة و وسائل إتاحتها في املركزالوطني لإلحصاء
و املعلومات.
 -0يتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم استثمارالبيانات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضخمة في م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـختلف امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجاالت؟
 أوافق
ً
 أوافق إلى حدا ما
 ال أوافق

 -8يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم إتاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة البيانات و الـ ـ ـ ـ ـ ـوثائق اإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـصائية ؟
 مطبوعة
 إلكترونية
 مطبوعة/إلكترونية
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 -3طبيع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إتاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة البيانات و ال ـ ـ ـ ـ ـ ـوثائق اإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصائية؟
 متاحة للجميع
 محدودة
 متاحة للجميع/محدودة

املح ـ ـ ـ ـ ـور الرابع :حفظ و تخزين و استرجاع البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية
في املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات.
 -0إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفظ و ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخزين البيانات و الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوثائق؟
 سهلة وفعالة
 بطيئة
 معقدة

 -8اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتراتيجية اس ـ ـ ـ ـ ـترجاع البيانات و ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوثائق؟
 سهلة و سريعة
 بطيئة
 معقدة

املح ـ ـ ـ ـور الخامس :تقنيات إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية في
املركزالوطني لإلحصاء و املعلومات.
 -0تت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوفرأج ـ ـ ـ ـهزة إدارة البيانات الضخم ـ ـ ـ ـ ـة ب ـ ـ ـ ـ ـمختلف أنواعها؟
 متوفرة

ً
 متوفرة إلى حدا ما
 غيرمتوفرة

 -8تت ـ ـ ـ ـوفرب ـ ـ ـ ـرمجيات ت ـ ـ ـ ـحليل البيانات الضخم ـ ـ ـ ـة و إنتاج الوثائق اإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـصائية؟
 متوفير

ً
 متوفرة إلى حدا ما
 غيرمتوفرة

املح ـ ـ ـ ـ ـور السادس :أمن و حماية البيانات و الوثائق في املركز الوطني لإلحصاء و
املعلومات؟
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 -0ط ـ ـ ـ ـ ـ ـرق أم ـ ـ ـ ـ ـ ـن البيانات و الـ ـ ـ ـ ـ ـوثائق ذات كفاءة و فعالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة؟
 أوافق
ً
 أوافق إلى حدا ما
 ال أوافق

 -8تت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوفرأدوات حماي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة البيانات و ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوثائق؟
 متوفرة
ً
 متوفرة إلى حدا ما
 غيرمتوفرة

املحـ ـ ـ ـ ـور السابع :أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئلة مفتوحة:
الرجاء اإلجابة على األسئلة التالية:
 .0ما هي أهم األتجاهات الحديثة حول إدارة البيانات الضخمة و إنتاج الوثائق اإلحصائية؟
أ-
ب-
ت-
ث-

................................................................................................................................................................... ...............................
........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................

 .8ماهي مقترحاتكم لجعل البيانات الضخمة و الوثائق اإلحصائية أكثراستفادة؟
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .......................
..........................................................................................................................................................
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 4-2الوثائق الرسمية

193

املرسوم السلطاني الذي يقتض ي بإنشاء املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات
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