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1. مقدمةمقدمة

ــاء  ــي قض ــا ف ــتغناء عنه ــن االس ــي ال يمك ــاة الت ــيات الحي ــن أساس ــي م ــا الحال ــي عالمن ــا ف ــت التكنولوجي ــد أصبح لق
األعمــال اليوميــة، حيــث باتــت تدخــل فــي مختلــف القطاعــات والمجــاالت، وأصبــح األفــراد والمؤسســات اليــوم فــي 
اعتمــاد كبيــر علــى مختلــف التطبيقــات الحديثــة ســواء علــى مســتوى التواصــل، أو علــى مســتوى إنجــاز األعمــال، 
مثــل تطبيقــات الدفــع اإللكترونــي، والتســوق اإللكترونــي، وغيــر ذلــك مــن التطبيقــات فــي كل قطــاع مــن القطاعات 

)الصحــي -التنمــوي -االجتماعــي -التعليمي-األعمــال - الخدمــي - الســياحي - التجزئــة - والقطــاع المصرفــي(.

وهــذا التطــور الهائــل فــي االعتمــاد علــى التكنولوجيــا أنتــج كمــًا غيــر مســبوق مــن البيانــات الضخمــة والمتنوعــة، 
حيــث تحتــوي تلــك البيانــات علــى التفاصيــل الدقيقــة لحيــاة األفــراد والمؤسســات وتعامالتهــم اليوميــة مــن 
بيــع وشــراء وإنتــاج وتواصــل مــع اآلخريــن، وهــذا مــا عــزز مــن ظهــور تقنيــات تســاهم فــي تحليــل هــذه البيانــات، 
ــك  ــن تل ــن بي ــة. وم ــات المختلف ــع القطاع ــتمر لجمي ــر مس ــل وتطوي ــات أفض ــم خدم ــي تقدي ــا ف ــتفادة منه لالس
القطاعــات التــي تســعى لالســتفادة مــن البيانــات الضخمــة القطــاع المصرفــي، حيــث يســتفيد القطــاع مــن امتــالك 
البيانــات الضخمــة فــي جــذب عمــالء جــدد بشــكل مســتمر والعمــل علــى تحســين خدمتهــم باســتمرار، ممــا قــد 

يســاهم فــي تحســين أداء اقتصــاد الــدول.

فــي هــذه اإلضــاءة المبســطة نحــاول فهــم طبيعــة البيانــات الضخمــة ودورهــا فــي إعــداد اإلحصــاءات، وفــي تحســين 
أداء المؤسســات المصرفيــة، مــع توضيــح تحديــات اســتخدام البيانــات الضخمــة ومــدى وعــي المجتمــع الكويتــي 

باســتخدامها.



2. ما هي البيانات الضخمة، وخصائصها؟ ما هي البيانات الضخمة، وخصائصها؟ 
ــر مــن  ــت باســم )Big Data( مــن المصطلحــات التــي قــد تبــدو غامضــة لكثي ــي ُعرف ــة الت ــات الضخم ُتعــد البيان
النــاس، بســبب تعــدد تعريفاتهــا واختــالف وصفهــا مــن حيــن آلخــر، ولكــن حاولت عديــد مــن المؤسســات والهيئات 

أن تضــع لهــا تعريفــًا واضحــًا ُيميزهــا، ومــن ذلــك: 

أطلــق معهــد ماكنــزي العالمــي )Mackenzie( فــي عــام 2011 تعريفــًا للبيانــات الضخمــة، علــى أنهــا »مجموعــة 
البيانــات بحجــم يفــوق قــدرة قواعــد البيانــات التقليديــة علــى حصرهــا وتخزينهــا وإدارتهــا وتحليلهــا«، كمــا تصــف 
األمــم المتحــدة البيانــات الضخمــة بأنهــا »مصــادر البيانــات المتنوعــة ذات األحجــام الضخمــة والســرعات الفائقــة، 

كمــا أنهــا تتطلــب أدوات وأســاليب جديــدة لحصرهــا، وحفظهــا، وإدارتهــا، ومعالجتهــا بطريقــة فعالــة«.

وقــد عرفتــه شــركة جرانــت جلوســري )Gartner IT Glossary( المتخصصــة فــي أبحــاث واستشــارات تقنيــة 
المعلومــات بأنهــا »أصــول معلوماتيــة كبيــرة الحجــم وعاليــة الســرعة وكثيــرة التنــوع، وتتطلــب أشــكااًل مبتكــرة 
ــرارات  ــاذ الق ــات واتخ ــة المؤسس ــز رؤي ــي تعزي ــاهمة ف ــبة للمس ــة أو مناس ــف منخفض ــات، بتكالي ــة البيان لمعالج

الســليمة«.

وتتميز البيانات الضخمة بعدة خصائص أساسية منها:

ومن هذه التعريفات يمكن الوقوف على بعض سمات البيانات الضخمة 
األساسية وهي:

ضخامة وتنوع البيانات التي تستوعبها.
الحاجة إلى أساليب متطورة للتحليل واإلدارة والحفظ والمعالجة.

الوصول إلى نتيجة تساهم في تعزيز عمليات اتخاذ القرار.

 :)Volume( الحجم
فالبيانــات الضخمــة عبــارة عــن حجــم هائــل مــن البيانــات التــي يتــم اســتيعابها وإدارتهــا وتحليلهــا لتحســين 
ــة  ــراض التنمي ــة ألغ ــات الضخم ــوان »البيان ــدة بعن ــم المتح ــن األم ــة م ــت دراس ــث أوضح ــرارت، حي ــاذ الق اتخ
ــن  ــا 314% ع ــادة قدره ــت، أي بزي ــى 64.2 زيتاباي ــل إل ــام 2020، وص ــي ع ــات ف ــم البيان ــتدامة«، أن حج المس
عــام 2015. وهــي نســبة أعلــى مــن المتوقــع بســبب زيــادة الطلــب علــى المعلومــات أثنــاء جائحــة كوفيــد-19.

 :)Variety(  التنوع
ويظهــر ذلــك مــن خــالل تنــوع مصــادر هــذه البيانــات مثــل وســائل التواصــل االجتماعــي، والهواتــف المحمولــة، 
والتطبيقــات الحديثــة التــي تســتلزم إدخــال كثيــر مــن البيانــات للســماح باســتخدامها. وتتنــوع البيانــات إلــى 
منظمــة وغيــر منظمــة، والتــي تشــكل النســبة األكبــر مــن البيانــات، حيــث تتــراوح البيانــات غيــر المنظمــة 

بيــن 80 -85% مــن إجمالــي البيانــات، وعــادة مــا تحتــاج تلــك البيانــات إلدارتهــا وتحليلهــا بشــكل فعــال.

 :)Velocity( السرعة
ــريع  ــات س ــة البيان ــم ومعالج ــي وفه ــى أن تلق ــة إل ــات، باإلضاف ــاج البيان ــرعة إنت ــة بس ــات الضخم ــز البيان تتمي
للغايــة، ويظهــر أثــر ذلــك مــن خــالل ســرعة نفــاذ المســتخدم إلــى المعلومــة مــن أي مــكان وبطــرق متعــددة، 

حيــث تمثــل الســرعة أحــد العناصــر الحاســمة فــي اتخــاذ القــرارات بنــاًء علــى البيانــات المتاحــة.



3.  ما هي أهمية البيانات الضخمة والعوامل التي  ما هي أهمية البيانات الضخمة والعوامل التي 
تؤثر عليها؟ تؤثر عليها؟ 

يساهم استخدام البيانات الضخمة بشكل صحيح في تحسين كفاءة األعمال على 
مستوى جميع القطاعات، وتتعدد أهميتها في أشكال مختلفة، منها:

ــكل  ــالء بش ــات العم ــم رغب ــي فه ــة ف ــات الضخم ــاهم البيان ــات: تس ــات والمنتج ــم الخدم ــين تقدي تحس
أكثــر عمقــًا، وبالتالــي تحســين الخدمــات والمنتجــات المقدمــة، مــع توســع فرصــة الوصــول إلــى عمــالء 

جــدد بســهولة.

المعالجة السريعة للبيانات الضخمة المتوفرة بتكلفة ومجهود أقل من الطرق التقليدية.

ســهولة الكشــف عــن االحتيــال عبــر اإلنترنــت مــن خــالل تحليــل البيانــات ومعرفــة الثغــرات اإللكترونيــة 
التــي يتســلل منهــا المحتالــون.

تقديــر المخاطــر التــي قــد تحــدث فــي األســواق الماليــة، وذلــك مــن خــالل قــراءة حركــة األمــوال ورغبــات 
المســتثمرين والظــروف االقتصاديــة والسياســية التــي تمــر بهــا البــالد.



5. أهمية تحليل البيانات الضخمة في تحسين      أهمية تحليل البيانات الضخمة في تحسين      4. ما هو مصدر البيانات الضخمة؟ ما هو مصدر البيانات الضخمة؟ 
تتعدد مصادر البيانات الضخمة، حيث أصبح االعتماد على التكنولوجيا من األعمال               أداء القطاع المصرفي أداء القطاع المصرفي 

تساهم عملية تحليل البيانات الضخمة في تنمية وتطوير القطاع المصرفي من اليومية التي ال حصر لها، ومن أهم هذه المصادر ما يلي:
عدة أوجه: المصــادر المتعلقــة بــإدارة جميــع البرامــج المختلفــة للمؤسســات، مثــل الســجالت الطبيــة اإللكترونيــة، 

وأحــوال وســجالت التأميــن، والســجالت المصرفيــة، وغيرهــا مــن جميــع قطاعــات األعمــال. للــدول،  االقتصاديــة  األوضــاع  وتحليــل  وصــف  دقــة  فــي  الضخمــة  البيانــات  تحليــل  يســاهم 
الالزمــة. التحــوط  إجــراءات  دقــة  علــى  المصــارف  يســاعد  ممــا  المالــي،  وســلوكهم  المســتثمرين 

ــي  ــة الت ــات الحديث ــض التقني ــتخدام بع ــالل اس ــن خ ــك م ــر، وذل ــات إدارة المخاط ــين عملي ــر وتحس تطوي
تســاهم فــي تحديــد العمــالء أصحــاب االئتمــان األقــل، وهــو مــا يســاعد المصــارف علــى تقليــل حجــم 

التمويــل لتجنــب الوقــوع فــي مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة.

تقليــل التكاليــف التشــغيلية للمصــارف، حيــث يتطلــب تحليــل البيانــات بالطــرق التقليديــة عــدًدا كبيــًرا 
ــا  ــة وتحليله ــات الضخم ــود البيان ــن وج ــر، ولك ــوًدا أكث ــا ومجه ــك وقًت ــب ذل ــد يتطل ــن، وق ــن المحللي م

ــغيلية. ــف التش ــل التكالي ــت وتقلي ــر الوق ــي توفي ــاهم ف ــة يس ــات الحديث بالتقني

يســاهم التحليــل الدقيــق للبيانــات الضخمــة فــي تحســين جــودة القــرارات المصرفيــة المتخــذة بمــا 
يضمــن التأثيــر الفَعــال علــى كافــة شــرائح المجتمــع المعنيــة والمســتهدفة. 

تطويــر الخطــط التســويقية، وذلــك مــن خــالل الفهــم العميــق لســلوك العمــالء وأنماطهم االســتثمارية 
وخلفياتهــم االجتماعيــة والماليــة، وبالتالــي اختيــار الطــرق التســويقية األكثــر مالءمــة لهــم، وذلــك مــن 
خــالل تحســين الرســائل التســويقية علــى مختلــف منصــات التواصــل االجتماعــي، والحصــول مــن خاللهــا 
علــى تعليقــات العمــالء وتقييماتهــم، وهــو مــا يســاعد علــى تطويــر المنتجــات والخدمــات المقدمــة 

لهــم.

ــي  ــة ف ــات الضخم ــل البيان ــاليب تحلي ــتخدام أس ــاهم اس ــث يس ــرة، حي ــة مبتك ــات مصرفي ــم خدم تقدي
ــالء  ــول العم ــم مي ــالل فه ــن خ ــة م ــات المصرفي ــات والخدم ــم المنتج ــي تقدي ــكار ف ــة االبت ــاح عملي نج
ورغباتهــم، ممــا يســاعد علــى ابتــكار منتجــات جديــدة تســاهم فــي الوصــول إلــى شــريحة أكبــر مــن 

العمــالء للقطــاع المصرفــي.

ــالل  ــن خ ــات م ــدة مؤسس ــتين أو ع ــن مؤسس ــم بي ــي تت ــة والت ــالت التجاري ــة بالمعام ــادر ذات الصل المص
ــي. ــان المصرف ــات االئتم ــتخدام بطاق ــالت باس ــض المعام ــراء بع إج

مصــادر أنظمــة التتبــع، والتــي تنشــأ مــن تتبــع مواقــع األفــراد مــن خــالل نظــام GPS الــذي تطلبــه أغلــب 
التطبيقــات الحديثــة.

ــة،  ــرات المراقب ــرق، وكامي ــعار الط ــزة استش ــن أجه ــأ م ــي تنش ــعار، والت ــزة االستش ــبكات أجه ــادر ش مص
.)Satellite Image( والتصويــر باألقمــار الصناعيــة

ــن  ــا م ــتجرام وغيره ــس آب وانس ــر ووات ــبوك وتويت ــل فيس ــي، مث ــل االجتماع ــائل التواص ــات وس تطبيق
ــم. ــم واهتماماته ــل حياته ــن تفاصي ــًرا م ــراد كثي ــا األف ــر عبره ــي ينش ــات الت التطبيق

ــرات  ــدد م ــت، وع ــى اإلنترن ــات عل ــدى الصفح ــاهدة إح ــرات مش ــدد م ــل ع ــلوكية، مث ــات الس ــادر البيان مص
ــراد.  ــن األف ــة م ــرد أو مجموع ــلوك الف ــد س ــي تحدي ــاهم ف ــا يس ــا مم ــت، وغيره ــى اإلنترن ــث عل البح



المصدر: سهير ثابت، عبير ثابت، أثر تحليل البيانات الضخمة على الكفاءة التشغيلية للبنوك باستخدام تحليل مغلف البيانات: بالتطبيق على البنك التجاري الدولي. 
مجلة البحوث المالية. م )23(. ع )1(. 2022.

هذا وقد قام بنك الكويت المركزي بتنفيذ أعمال ريادية في مجال الذكاء الصناعي 
والتعلم اآللي أدت إلى تحسن ملحوظ في دقـة وكفــاءة تحــليل البيانات ممـا يؤهــل 

البنك لدراسة استخدام البيانات الضخمة بأنواعها من خالل:

تطويــر طــرق وأســاليب ومصــادر جمــع البيانــات الخاصــة بالوضــع المالــي للســوق والمعامــالت التجاريــة 
والمصرفيــة بهــدف زيــادة قــدرة البنــك علــى متابعــة المؤشــرات الماليــة واالقتصاديــة والتعامــل معهــا 

.near real-time ــة ــبه لحظي ــورة ش بص

تطويــر األداء الرقابــي والمتابعــة لألعمــال المصرفيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق بدقــة اســتخدام البنــوك 
الكويتيــة للبيانــات الضخمــة وإتبــاع شــروط األمــن المعلوماتــي والخصوصيــة.



6. تحديات ومخاطر استخدام البيانات الضخمة تحديات ومخاطر استخدام البيانات الضخمة 
في القطاع المصرفيفي القطاع المصرفي

لقد نتج عن استخدام البيانات الضخمة في بعض مؤسسات القطاع المصرفي عدد 
من التحديات منها:

ــة  ــة التحتي ــى البني ــارف عل ــن المص ــر م ــي الكثي ــاد ف ــزال االعتم ــث الي ــة، حي ــة التحتي ــر البني ــة تطوي تكلف
القديمــة ألنظمــة التشــغيل، والتــي ال تتناســب مــع التقنيــات الحديثــة فــي تحليــل البيانــات الضخمــة، وهــو 
مــا يفــرض تحديــًا كبيــراً علــى بعــض المصــارف فــي تكبــد تكاليــف إضافيــة لتطويــر أنظمتهــا التشــغيلية 

حتــى تتــالءم اســتخدام البيانــات الضخمــة بفاعليــة.

ــات الضخمــة علــى كثيــر مــن المعلومــات  ــات الضخمــة، حيــث تحتــوي البيان ــى البيان صالحيــة الوصــول إل
الحساســة والشــخصية، وبالتالــي تحتــاج المصــارف إلــى عمــل اتفاقيــات الخصوصيــة وســرية المعلومــات، 
وتوفيــر متطلبــات األمــن الســيبراني للمؤسســة المصرفيــة وذلــك لحمايــة المؤسســة مــن الهجمــات 
اإللكترونيــة، التــي يتــم اســتغالل نتائجهــا فــي ابتــزاز األفــراد والمؤسســات، أو حتــى بيعهــا ألطــراف ثالثــة.

مســتوى جــودة البيانــات، قــد يــؤدي الخطــأ فــي تقديــر الكــم الهائــل مــن البيانــات أو عــدم تحــري الدقــة فــي 
ــت  ــات بتوقي ــة البيان ــتوى دق ــاط مس ــا أن ارتب ــارف، كم ــى المص ــلبية عل ــات س ــدوث تداعي ــى ح ــا إل تحليله
حصرهــا أو الحصــول عليهــا مــع توقيــت تطبيــق نتائــج تحليلهــا قــد يــؤدي إلــى ضعــف دقــة القــرارات 

ــا. ــة عليه المترتب

توفــر فريــق ذي كفــاءة تقنيــة عاليــة، حيــث يمثــل تشــكيل مثــل هــذا الفريــق التقنــي متعــدد التخصصــات 
تحديــات كبيــرة للمؤسســات المصرفيــة، مــن حيــث مــدى إتاحــة تلــك الكفــاءات وارتفــاع تكلفتهــا، 
ــا  ــة تكنولوجي ــي هندس ــات، ومتخصص ــاء البيان ــي وعلم ــن محلل ــة م ــق مجموع ــذا الفري ــب ه ــا يتطل كم
ــن  ــن المتخصصي ــم م ــيبراني وغيره ــن الس ــي األم ــات، ومتخصص ــرض البيان ــي ع ــات، ومتخصص المعلوم

ــة. ــة والمالي ــات المصرفي ــات العملي ــي تقني ف
مســتوى التأكــد مــن مصــدر البيانــات الضخمــة، حيــث ال ُيمثــل مصــدر البيانــات، فــي بعــض األحيــان العينــة 
المطلــوب تحليلهــا بدقــة، فعلــى ســبيل المثــال، إذا كانــت العينــة  أو الفئــة المســتهدفة ال تتفاعــل مــع 
ــة  ــتوى ودق ــى مس ــك عل ــيؤثر ذل ــم، س ــن، وغيره ــن، والمتقاعدي ــة المزارعي ــات كفئ ــع البيان ــادر جم مص
النتائــج، وبالتالــي يتطلــب ذلــك االعتمــاد علــى وســائل وأدوات أخــرى للوصــول إلــى عينــات المجتمــع 

لتحقيــق مســتوى عــاٍل مــن دقــة النتائــج.

أهــداف اإلدارة  البيانــات الضخمــة بمــا يســاهم فــي تحقيــق  ضــرورة اإلدارة الحصيفــة لنتائــج تحليــل 
االئتمانيــة. للسياســة  الرشــيدة 



وفــي تقريــر أعــده صنــدوق النقــد العربــي مــن خــالل اســتبيان شــارك فيــه العديــد مــن المؤسســات الماليــة بالــدول 
العربيــة، أشــار التقريــر بالتفصيــل إلــى التحديــات التــي تتعــرض لهــا المصــارف العربيــة فيمــا يخــص اســتخدام 

ــي: ــا يل ــتعرضها كم ــة، نس ــات الضخم البيان

جدول عن أكبر 5 تحديات تواجه المؤسسات العربية المعنية باستخدام البيانات الضخمة

أكبر تحدي ) درجة 1 (

التحدي ) درجة 4 (

أقل تحدي ) درجة 5 (
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إمكانيــة الوصـــول إلـــى البيـــانات الكبيــرة والحصــول عليهـــا  
بهــا.  المتعلقــة  التشــريعات  دوريــة  بصفــة  

المتخصصــة  الكــوادر  إلــى  والحاجــة  التقنييــة  القــدرات  بنــاء 
المهنيــة. 

اختــالف التصانيــف والمعاييــر المطبقــة فــي الجهــات المنتجــة 
الســتخدام  العالميــة  المنهجيــات  توافــر  وعــدم  للبيانــات، 

البيانــات الكبيــرة فــي إنتــاج اإلحصــاءات. 

القدرات المالية. 

مصادرهــا  مــن  الكبيــرة  البيانــات  علــى  الحصــول  صعوبــة 
البيانــات  هــذه  حوكمــة  وكذلــك  توفرهــا،  واســتمرارية 
كافــة  وربــط  وموثوقيتهــا  مالءمتهــا  ومــدى  ونوعيتهــا 

البيانــات.  قاعــدة  فــي  البيانــات 

اســتراتيجية بنــاء القــدرات والتدريــب، والمهــارات والكفــاءات 
والتمكيــن العلمــي فــي مجــال البيانــات الكبيــرة. 

حماية خصوصية وسرية البيانات. 

الميزانية الالزمة لهذه المشاريع. 

المهــــــارات التقنيـــــة والخبــات الوطنيـــة فـــــي مجـــال البيانات 
الكبيــرة. 

ــال  ــذا المج ــي ه ــة ف ــارب العالمي ــة التج ــد ومحدودي ــدان جدي مي
ــق.  ــف التوثي وضع

بناء القدرات البشرية الالزمة للتعامل مع البيانات الكبيرة. 

عــدم وجــود آليــات ومنهجيــات مســتخدمة وسياســات واضحة 
الســتخدام هــذه البيانات. 

اتفاقيــات  وإيــرام  للبيانــات  المنتجــة  الجهــات  مــع  التعــاون 
البينــات.  تبــادل 

سرية البيانات. 

كيفيــة الوصــول إلــى المصــادر الحديثــة والجديــدة للبيانــات 
اإلحصائيــة وتطبيقهــا لخلــق نمــوذج أعمــال للشــراكة - تحديــد 

ــاص.  ــاع الخ ــي القط ــين ف ــة الرئيس ــاب المصلح أصح

البنية التحتية واإلدارات التقنية. 

زيادة استخدام االستبيانات وتقنيات التنبؤ. 

سرية وأمن وسالمة البيانات. 

تعزيــز الشــراكات ذات المنفعــة المتبادلــة مــع أصحــاب البيانــات 
) شــركاء العمــل االحصائــي(. 

إدارة التغيير في إطار تطبيقات البيانات الكبيرة. 

المصدر: صندوق النقد العربي، دراسة تطبيقات البيانات الكبيرة )Big Data( في الدول العربية 2018

طــرق  وتبايــن  الملكيــة  المســجلة  البيانــات  إلــى  الوصــول 
المهيكلــة.  غيــر  أو  المهيكلــة  ســواء  البيانــات  تصنيــف 

الكبيــرة  البيانــات  مشــروعات  لبــدء  الماديــة  اإلمكانــات 
 . يلهــا تمو و

تحديد حاجيات المؤسسة في مجال البيانات الكبيرة. 

تكوين فريق مختص في مجال البيانات الكبيرة. 

التحديات 

التحديات 

الوصف

الوصف

النسبة )%(

النسبة )%(



7. نماذج الستخدام البيانات الضخمة في القطاع نماذج الستخدام البيانات الضخمة في القطاع 
المصرفي المصرفي 

تجربة البنك المركزي األوروبي التي شملت عدة مشاريع رائدة ُسميت بمشاريع 
»Pilots« تتلخص في اآلتي:

إنشــاء قاعــدة بيانــات ضخمــة لتســهيل البحــث عبــر الشــبكة اإللكترونيــة، حيــث تعتبــر هــذه التجربــة 
.Google ــرك ــر مح ــات عب ــن المعلوم ــث ع ــاكاة للبح ــة مح بمثاب

ورصــد  األداء،  تطويــر  أجــل  مــن  المصرفيــة  البطاقــات  لمشــغلي  الضخمــة  البيانــات  مــن  االســتفادة 
عنهــم. والتبليــغ  المحتاليــن  كشــف  وســرعة  بســهولة،  المشــكالت 

إنشاء قاعدة بيانات ضخمة تخص السوق المالية، مثل بيانات التداول عالية التردد.

كمــا أصــدر البنــك األوروبــي عــدة إحصائيــات مرتبطــة باســتخدام البيانــات الضخمــة مــن خــالل اســتخدام 
بيانــات المدفوعــات اإللكترونيــة للتنبــؤ اآلنــي بنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

وأعلــن أحــد البنــوك الكويتيــة فــي منتصــف العــام الماضــي 2022 عــن إطــالق مصنــع البيانات، حيــث يعتبر 
ــات  ــدث التقني ــى أح ــع عل ــذا المصن ــد ه ــة، ويعتم ــات الضخم ــل البيان ــية لتحلي ــة أساس ــة تحتي ــة بني بمثاب
الحيــوي  النمــوذج  هــذا  يهــدف   ،»Cloudera«و  »Microsoft«و  »Informatica« مــن  العالميــة 
للبيانــات الضخمــة إلــى ســهولة تخزيــن واســترجاع جميــع بيانــات المصــرف والشــركات التابعــة لــه لمــدة 
15 عاًمــا ســابًقا خــالل فتــرة زمنيــة قصيــرة للغايــة. وذلــك للوصــول إلــى معالجــة مركزيــة للبيانــات 
ــة  ــورة متكامل ــة بص ــات الضخم ــع البيان ــن تجمي ــات يضم ــع البيان ــد لجمي ــدر موح ــاء مص ــة وإنش الضخم

ــى قاعــدة بيانــات يمكــن تحليلهــا بطــرق أســهل وأســرع. ودقيقــة، ليتــم بعــد ذلــك نقلهــا إل



8. واقع المجتمع الكويتي في التعامل مع البيانات واقع المجتمع الكويتي في التعامل مع البيانات 
الضخمةالضخمة

تم إجراء دراسة في عام 2021 في صورة استبيان لمعرفة مدى وعي المجتمع 
الكويتي بمجال البيانات الضخمة، وكانت نتائج الدراسة كاآلتي:

البيانــات الضخمــة كانــت النســبة األكبــر مــن  فيمــا يتعلــق بمــدى معرفــة المشــاركين بمصطلــح 
ــاركًا(  ــن أن )36%، 485 مش ــي حي ــح، ف ــى المصطل ــون معن ــاركًا، 64%( ال يعرف ــاركين )845 مش المش
كانــت لديهــم معرفــة ســابقة بمصطلــح البيانــات الضخمــة، وأغلــب مــن كان لديهــم االهتمــام بهــذا 

ــا. ــات العلي ــات والدراس ــة الجامع ــم طلب ــال ه المج

ــات  ــتخدام البيان ــظ واس ــوى لحف ــة القص ــى األهمي ــاركًا، 98%( عل ــاركين )1303 مش ــة المش ــد أغلبي أك
فــي األزمــات التخــاذ القــرارات الســليمة، وذلــك ألن أغلــب المشــاركين اســتفادوا مــن البيانــات التــي كانــت 

تنشــرها وزارة الصحــة أثنــاء فتــرة جائحــة كورونــا.

أكــد غالبيــة المشــاركين )1272 مشــاركًا، 94%( أهميــة تحليــل البيانــات الضخمــة التخــاذ القــرارات 
ــت. ــة الكوي ــل دول ــات داخ ــص المؤسس ــا يخ ــي م ــة ف الهام

مــن الممكــن أن نســتدل مــن هــذه الدراســة أن المجتمــع الكويتــي، لديــه وعــي مبدئــي بمــدى أهميــة 
اســتخدام البيانــات الضخمــة فــي اتخــاذ القــرارات، ولكــن قــد يحتــاج الوعــي بالبيانــات الضخمــة بالكويــت 
إلــى المزيــد مــن الجهــود الفرديــة والمؤسســاتية نظــراً لحداثــة هــذا المجــال وكثــرة التطــورات والتغيــرات 

المســتمرة فيــه. 



9. الخاتمةالخاتمة

ال تــزال أنظمــة البيانــات الضخمــة فــي تطــور متزايــد بســبب التغيرات المســتمرة فــي مجــال التكنولوجيــا والتقنيات 
الحديثــة هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر يــزداد حجــم البيانــات بشــكل ضخــم للغايــة، ولــن تتوقــف البيانــات عــن 
التزايــد المتســارع طالمــا ُيســيطر اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة بمختلــف تطبيقاتهــا وأدواتهــا بشــكل أساســي 
فــي حيــاة األفــراد والمؤسســات. وبالتالــي مــن الواجــب أن تقــوم الــدول متمثلــة فــي مؤسســاتها الحكوميــة 
والخاصــة بوضــع إطــار وآليــه لكيفيــة االســتفادة مــن هــذه البيانــات الضخمــة فــي تحســين عمليــات اتخــاذ القــرارات 
والوصــول إلــى معلومــات أكثــر دقــة وموثوقيــة لتطويــر األداء علــى جميــع األصعدة الســيما القطــاع المصرفــي الذي 
يمثــل قاطــرة التنميــة للــدول، وذلــك مــع العمــل علــى تجنــب المخاطــر التــي قــد تترتــب علــى اســتخدام البيانــات 

الضخمــة مــن خــرق الخصوصيــة وانتهــاك ســرية المعلومــات للحفــاظ علــى األمــن المعلوماتــي العــام. 
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