أثر تحليل البيانات الضخمة علي تحسين جودة المعلومات
المحاسبية (دراسة ميدانية)

د .نجاة محمد مرعى يونس

أستاذ المحاسبة المساعد بكلية األعمال – جامعة جدة
المقدمة:

نعییيي يوميیان كییم كی هائییل می البيانییا

الكییةمة  ،Big Dataهییذ البيانییا

للقيمة عندما تتحول إلى معلوما  ،حيث تقدر أبحاث شركة إنتل أ حج البيانا
التییاري وحتییى عییا  ٢٠٠٣تقییدر  5إكسییاباي  ،وتكییاع

عا  ،٢٠١٢وذكر شركة البيانا

الدولية بالواليا

المتحدة (تقريیر و اارة االتایاال

المنتجیة  4.4ايتابايی

مستوى العال  ،ويتوقع نمو هیذا العیدد ليایل إلیى  44ايتابايی
وتن یوع البيانییا

وجیید

منیذ بدايیة

 5٠٠م یرة إل یى  ٢.٧ايتاباي ی

المعلوما  )٢٠١8 ،أنه فی عیا  ٢٠١٣تجیاوا مقیدار البيانیا
الشییركا

تمثییل مةانیان
فی

وتقنيیة
علیى

عیا  ،٢٠٢٠ومیع ت اايید حجی

نفس یها أمییا ط یريقي إمییا تجاهییل هییذ البيانییا  ،أو معالجتهییا

االستفادة منها لتحقيق مياة تنافسية وايادة القدرة علیى تحليیل واكتسیار ر ى جديیدة للشیركا ،
إال أ ذل ی ی ال يی ییت باسی ییتةدا األدوا
البيان ییا

التقليديی ییة .وأشی ییار د ارسی ییة (عل ی ی  )٢٠١٧ ،إلیی ی أ

الكی یةمة تتك ییم أنی یواع كثيی یرة می ی البيانی یا

والمقاطع الاوتية والفيديو ،ولذل فیإ تجاهیل تلی

التی ی يمكی ی االسی یتفادة منهی یا كالای یور
البيانیا

أو تأجيیل التعامیل معهیا لی يعید

ةي یا ارن متاح یان وال يحق یق أي فائییدة للمنظم یا  ،ول ی يع ید أمامه یا إال العم یل عل یى اقتنییا أدوا
تحليل ومعالجة البيانا

لتتمك م تحويلها إل قيمة مكافة.

وقیید ذكییر د ارسییة ) (John et al., 2015أ الش یركا
والمعلوما

ف الماك  ،ولك اآل يتوافر كميا

كان ی

هائلیة می البيانیا

تعییان م ی نییدرة البيانییا
الكیةمة می مایادر

عديدة مما يايید می قيمیة ومهیارة المحاسیبي ومهنیة المحاسیبة ،وتوجیر علی الشیركا

العمیل

على االستفادة م تل البيانا  ،وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة مع التركيا على تحليیل
البيان ییا

ب ییدالن می ی طريق ییة اإفا ییان عنه ییا به یید
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تق ییدي ميی یاة تنافس ییية للم سس ییا  ،وتحس ییي

المحاسبية ،ورفع كفا ة أسواق رأس المال ،ومساعدة المسی ولي والمسیتثمري علیى

المعلوما
اتةاذ ق ار ار
المنظمییا

دقيقة بنا على المعلوما
التی تمتلی تلی البيانییا

المستةرجة می تحليیل البيانیا

تحییديان كبيی انر يتمثییل فی مییدى مقییدرة تلی المنظمییا

السيطرة عليها ،إذ أ تةاي هذ البيانا
وقام

الكةمة أابح

فه كئيل لتحويل تل البيانا
ف إدارة وتحليل البيانا

علییى

وادارتها بالطريقة المثلى تعد مشكلة حقيقية.

دراسة ) (Coyne, 2018بتحليل دور المحاسبي

وبالرغ م أ البيانا

الكیةمة ،لیذا تواجیه

إلى معلوما

عار البيانا

ف

الكةمة،

أكثر وكوحان للمحاسبة ،لك المحاسبي لديه

مفيدة .لذا توجر عليه أ يلعبوا دو انر هامان

الكةمة أل لديه قدرة كبيرة على تحديد احتياجا

اناع القرار،

وانطالقان م ةبرة الباحثة ،فقد استشعر أهمية موكوع الدراسة والحاجة الماسة إل إج ار ها
الكةمة بشكل سريع ،حيث إ تطبيقها ف المحاسبة ال ياال ف مرحلة

ظر لنمو البيانا
ن ا

مبكرة ،ول توجد دراسة واحدة تةتبر مدي تأثير تحليل البيانا
جودة المعلوما

الكةمة عل

المحاسبية.

مشكلة البحث:
البيانا

تحسي

الكةمة ه واحدة م التحديا

مهنة المحاسبة تحديا

األكثر إلحاحان ف مهنة المحاسبة ،حيث تواجه

عديدة مثل سرعة التغي ار

والعولمة ،وعد االلما باالستحداثا

المالية واالقتاادية ،الفساد المال ،

الجديدة ف تكنولوجيا المعلوما  ،وغيرها م التحديا

الت تستلا سرعة البد ف إعداد الةطط الالامة للتغلر على هذ المعوقا  ،والمك قدما
لتحقيق طموحا

المهنه ف

المشاركة ف

وكع وتنفيذ است ارتيجية الم سسا

مكانة متميا البنا المهنة وباستةدا االمكانيا
يعتبر موكوع جودة المعلوما
لألاما

المالية الت

تعرك

المالية ،ومما ال ش

فيه أ

المعلوما

والسياسا

الفائقة لتكنولوجيا المعلوما .

المحاسبية م الموكوعا
لها منظما

الهامة ف اآلونة األةيرة نظ ار

األعمال وأثر سلبان عل

لها دور كبير ف

االستراتيجية للمنظمة .ورغ أ وفرة البيانا
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م

ةالل

مستةدم

اتةاذ الق ار ار

التقارير

ورس الةطط

لم يطلبها يعتبر مياة هذا العار

إال أنه ف

نفس الوق

يكع تحديا

الكةمة أحد أكبر التحديا

الت

للمحاسبي

تواجهها الشركا

واإستفادة منها .ولذل فإ موكوع تحليل البيانا
م

ومتةذي الق ارر .حيث تعتبر البيانا

المواكيع الهامة ويحتاج لمايد م

بسبر اعوبة معالجة هذ البيانا
الكةمة وأهميتها لمهنة المحاسبة يعتبر

النقاي والتحليل .وتكم

الكةمة ف محاولة تفادي أوجه القاور ف بعض المعلوما
هذ الدراسة الستعراض أهمية تحليل البيانا

جا

المحاسبية والت
الدراسة ف
المعلوما

ينعكس بدور عل

أهمية تحليل البيانا

الواردة بالتقارير المالية ،ولذا

الكةمة ف تحسي جودة المعلوما

جودة التقارير المالية ،وبالتال

التسا ل التال " :ما هو أثر تحليل البيانا

يمك اياغة مشكلة

الكةمة عل

المحاسبية؟" ويتفرع م هذا التسا ل مجموعة م االسئلة الفرعية:

( )١ما ه الماايا الت تحققها منظما
( )٢ما ه التحديا

األعمال عند تحليل البيانا

الت تواجهها منظما

( )4هییل يوجیید أثییر ذو داللییة إحا یائية لتحليییل البيان یا

الكییةمة عل ی ةاییائ

جییودة

المحاسبية؟

أهمية البحث:

يكتسر هذا البحث أهميته م االعتبا ار
▪

ع یید وج ییود د ارسییا

▪

وك ییون أهمي ییة تحلي ییل البيان ییا

التالية:

فی ی المكتبییة العربي ییة تبحییث فی ی العالقییة ب ییي تحليییل البيان ییا

الكةمة وعالقتها بجودة المعلوما

المحاسبية وفقان لعل الباحثة.

الك ییةمة فی ی إعط ییا نظی یرة شی یاملة عی ی المنظمی یة،

وتحقيق مياة تنافسية ،وتوفير معلوما
للمعلومییا

الكةمة؟

الكییةمة عل ی أدوار المحاسییبي ومهنییة

المحاسبة ف المستقبل؟

المعلوما

الكةمة؟

األعمال عند تحليل البيانا

( )٣هییل يوجیید أثییر ذو داللییة إحاییائية للبيانییا

تحسي

جودة

مالئمة تساعد ف ترشيد القارار  ،ومایدر

المسییتقبلية التی تی ثر علییى ق ی ار ار

أاییحار الما یالح ،واعییداد التقییارير

المتكاملة بفاعلية ،وتحسي إدارة المةاطر ،وترشيد التكالي  ،وايادة األربان وتقیدي
ةدما

أفكل للعمال ف المنظما .
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▪

كرورة ايادة البحوث العلمية الت تهت بالبيانا
الموكوعا

▪

الحديثة الت ال اال

يعد تحليل البيانا
أهی الموكییوعا

الكةمة وتحليالتها النه يعید می

محل البحث ويحتاج للمايد م الدراسة.

الكةمة وتأثيرها عل تحسي جیودة المعلومیا
التی يجییر الحییر

المحاسیبية می

علییى متابعییة كییل فكییر جديیید بشییأنه سییوا ت ی

طرن هذا الفكر م جانر األكاديميي أو م جانر الشركا .

هدف البحث:

يس ییعى البح ییث إل ییى اةتب ییار أث ییر تحليی یل البيان ییا
المحاسبية ،ولتحقيق هذا الهد
▪

الك ییةمة علی ی تحس ییي ج ییودة المعلوم ییا

الرئيس البد م تحقيق االهدا

دراسة وتحليل ماهيه وأهمية وأنواع وةاائ
الت تواجه منظما

▪

معرفة التحديا

▪

توكییيح دور البيانییا

الفرعية التالية:

وماايا البيانا

الكةمة.

األعمال عند تحليل البيانا

الكةمة.

الكییةمة ف ی تغييییر مهنییة المحاسییبة وأدوار المحاسییبي  ،مییع

إبراا حاجة البيئة المحاسبية إل تحليل تل البيانا .
▪

إجیی ار د ارس ییة ميداني ییة إةتب ییار أث ییر تحلي ییل البيان ییا

المعلوما

المحاسبية.

الكییةمة علی ی تحس ییي ج ییودة

فروض البحث:

ف كو مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها ،تعتمد الد ارسة عل إةتبار فرض الرئيس التال :
"يوجددد أثددر و داللددة صحئددالية لتحليددل البيانددات الضددخمة علددي تحسددين جددودة المعلومددات
المحاسبية" .والةتبار هذا الفرض ت تقسيمه إل الفروض الفرعية التالية:
( )١أ منظما

( )٢هنا تحديا

األعمال تع ماايا تحليل البيانا
تواجه منظما

الكةمة.

األعمال عند تحليل البيانا

( )٣يوج ی یید أث ی ییر ذو دالل ی ییة إحا ی ییائية للبيان ی ییا
المحاسبة ف المستقبل.
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الكةمة.

الك ی ییةمة علی ی ی أدوار المحاس ی ییبي ومهن ی ییة

( )4يوجی یید أثی ییر ذو داللی ییة إحا ی یائية لتحليی ییل البيان ی یا
المعلوما

جی ییودة

الكی ییةمة عل ی ی ةای ییائ

المحاسبية.

حدود البحث:

تقتاییر هییذ الد ارسییة عل ی إج ی ار د ارسییة ميدانيییة لبي یا مییدي أهميییة تحليییل البيانییا

واةتبار أثرها عل تحسي جودة المعلوما

الكییةمة

المحاسبية لعا  ٢٠١9م ةالل استطالع أ ار

عين ییة می ی األك ییاديمي  ،والمحلل ییي الم ییاليي  ،المحاس ییبي  ،ةبی ی ار فی ی مج ییال تحلي ییل البيان ییا
الكةمة ف بيئة االعمال السعودية.

منهج البحث:

سيت االعتماد على المناهج التالية :المنهج اإلستق ارلي :م ةالل استق ار الدراسا

والبحوث ذا

الالة بالبيانا

الكةمة وتحليالتها وجودة المعلوما

المحاسبية ،المنهج

لمحاولة ربط منطق

تحليل

اإلستنباطي :الذي يعتمد على التفكير المنطق
البيانا

بهد

الكةمة وجودة المعلوما

اةتبار أثر تحليل البيانا

خطة البحث:

ف سبيل تحقيق أهدا

للعالقة بي

المحاسبية .المنهج اإلحئالي :إج ار الدراسة الميدانية

الكةمة عل تحسي جودة المعلوما

المحاسبية.

الدراسة ،ت تقسي هذ الدراسة إل المباحث التالية:

الفئل األول :عرض وتحليل الدراسا

الفئل الثاني :االطار النظري للبيانا
الفئل الثالث :دور تحليل البيانا

السابقة

السابقة.
الكةمة وتأثيرها عل مهنة المحاسبة.

الكةمة ف تحسي جودة المعلوما

الفئل الرابع :الدراسة الميدانية.

النتائج والتوايا .
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المحاسبية.

الفئل األول :عرض وتحليل الدراسات السابقة
 1/1عرض الدراسات السابقة:
 1/1/1دراسة ):)Deniz, et al., 2018

هد ف

الدراسة إل

توكيح الفر

المراجعة ،حيث هنا اعت ار

والتحديا

بأ ظهور البيانا

المرتبطة بالبيانا

الكةمة ف

الكةمة باإكافة إلى اإستةدا المتاايد

فراا وتحديا
لتحليال األعمال ف عملية المراجعة الةارجية تتيح
ن
الدور التقليدي الت يركا فقط عل تحليل النسر وأةذ العينا  ،وقام
( )٣٠١ورقة بحثية ناقش
األدبيا

استةدا اإج ار ا

جديدة ،عل

عكس

قر
الدراسة بإست ا

التحليلية ف عملية المراجعة ،وقد ت تاني

السابقة وفحاها حسر مرحلة المراجعة والتقنية التحليلية ،وتوال

إطار عا مقترن إج ار ا

مهنة

عملية المراجعة الةارجية ،حيث يجر عل

الدراسة إل

المراجعي التركيا

على تنفيذ األسالير التالية :تحليل النسر للقوائ الت ت مراجعتها ،مراجعة الن

 ،التاور،

االنحدار ،شجرة الق ار ار  ،ونماذج االحتماال  ،واألنظمة الةبيرة ،واإحاائيا

الوافية.

وأوا

الدراسة بكرورة إستةدا التحليال

الموسعة ف المراجعة الةارجية.

 2/1/1دراسة ):)Emily, et al., 2018

هدف

الدراسة إل

توكيح أهمية البيانا

المحاسبي لديه فه كئيل للةطوا

الكةمة لمهنة المحاسبة ،وأوكح

الكرورية لتحويل البيانا

أ

الكةمة إلى معلوما

مفيدة .وترتر عل هذا الفه المحدود فجوة بي ما يمك أ يقو به المحاسبو وما يجر
أ يفعله للمساعدة ف حوكمة البيانا

الكةمة .وحاول
الكةمة بهد

الدراسة سد هذ الفجوة بطريقتي ،

شرن عملية تحويل البيانا

الكةمة

نموذجا لدورة حياة البيانا
أوالن ،تقدي
ن
إلى معلوما مفيدة ،حيث تشكل المعرفة بدورة الحياة الةطوة األولى نحو تمكي المحاسبي

م المشاركة ف حوكمة البيانا الكةمة .ثا ننيا ،تسليط الكو على مةاطر الرقابة
والمعلوما ف دورة حياة البيانا الكةمة مع تحديد أنشطة حوكمة المعلوما بهد تقليل
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تل

المةاطر ،وقد توال

المعلوما

الدراسة إل

الكةمة وحوكمة

نموذج لدورة حياة البيانا

الت يمثل المحاولة األولى إكفا الطابع الرسم الد ار أ المحاسبي بحاجة

إل تطوير مهنة المحاسبة ،وأ المحاسبي يلعبوا دو انر هامان ف حوكمة البيانا
م المعلوما

ولديه قدرة قوية على تحديد االحتياجا

لاانع القرار.

 3/1/1دراسة ):)Sophie & Mark , 2018
هدف

الكةمة،

الدراسة إلی توكیيح أهميیة البيانیا

الكیةمة ،ومعرفیة الفجیوا

فی أدبيیا

الد ارس ییة بع ییرض الف ییر

البحثي ییة الس ییتةدا البيانی یا

الك ییةمة فی ی مج ییال

والتمويییل ،وقامی ی

المحاسیبة

المحاسییبة والتمويییل ونظ ی المعلومییا  ،حيییث تی ی تحليییل ( )4٧مجلییة محاسییبية وماليییة ونظی ی
معلوما

ةالل الفترة می ( .) ٢٠١6 – ٢٠٠٧وأظهیر نتيجیة التحليیل أ البحیوث السیابقة

فی ی البيان ییا

الك ییةمة تای ین

البيانا  ،التحلیيال

إلی ی س ییتة مح ییاور ،تتمث ییل فی ی المة ییاطر ،األم ییا  ،تا ییور

التنب يیة ،إدارة البيانیا  ،وجیودة البيانیا  .وأوای
لما لها م فائدة ف تحسي ممارسا

م البحوث ف هذ المجاال

الد ارسیة بیإج ار المايید
الاناعة.

 4/1/1دراسة ):)Diane & Marcia, 2017

أوكح

هذ الدراسة أ البيانا

للبيانا

متاحة بشكل أفكل ،إال أ

معلوما

مفيدة لاناع القرار الداةل

الرغ م أ البيانا

أابح

الكةمة بافة عامة ،وف
إدماج البيانا

الكةمة تمثل الجدل الجديد ف مهنة المحاسبة ،وأنه على

اآل أكبر م أي وق

مكى ،كما أ البرامج التحليلية

األساس

للمحاسبة ل يتغير وهو توفير

والةارج  .وتوال

الدراسة إل

مجال المحاسبة بافة ةااة ،وأوا

الكةمة وتحليالتها ف

روابط لقواعد البيانا

الهد

المجانية واألدوا

أهمية البيانا

بكرورة العمل عل

المناهج الدراسية للطالر ،مع العمل عل
والبرامج ،وكرورة تبن

المعيار رق ( )٧الاادر

ع اللجنة الدولية لالعتماد المحاسب ) )AACSB 7بعنوا "مها ار

تكنولوجيا المعلوما

والمعرفة لةريج المحاسبة" ،باإكافة إل كرورة طرن معيار بشأ البيانا
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توفير

الكةمة.

 5/1/1دراسة ):)Earl, et al., 2017

هد ف

الدراسة إل

عل

التعر

احتياجا

المحاسبي

ف

عار البيانا

تسليط الكو عل أهميتها ،حيث تحتاج مهنة المحاسبة اآل إل التكي

مع تل البيانا .

وأشار إل أ هنا ندرة ف النقاي ف األدبيا

المتعلقة بتحديد المها ار

والمطلوبة للمحاسبي إج ار تحليل فعال للبيانا

الكةمة ،وأ هنا

عل

المدربو

المحللو

بهد

تحليل تل البيانا

بكرورة تسهيل تدرير طالر المحاسبة ليابحوا ك

)Greg et al., 2017) 6/1/1
الدراسة إل

توكيح المةاطر الت

الكةمة ،حيث أ حوال  ٪94م وظائ

تقنيا

تحليل البيانا

المفاهيم

للبيانا

الكةمة.

تواجه مهنة المحاسبة ف

عار البيانا

المحاسبة والمراجعة ستابح اتوماتيكية ،وا

انع القرار ف

المها الت

المحاسبي

وهذا بدور يسهل االنتقال إلى العمل مع البيانا
تحليل البيانا
والمنظما
وتعل تقنيا

المستقبل ،وأوكح

يتفوقو ف

الواردة ف القوائ المالية لتقيي ادا الشركا  ،وكي
الكةمة ،وتوال

الدراسة

عند تحليل البيانا  ،مع توفير

المحاسبو  ،ولك يمك للمحاسبي ةلق قيمة م ةالل اكتسار مها ار
الكةمة ،وأ

فه حدود

البيانا  ،وأوا

الكةمة لديها القدرة على استبدال العديد م

الكةمة ليأةذوا دو انر رائدان ف

أ

الكةمة ،وأنه على استعداد لتحدي

اإحاائيا  ،ودمج مجموعا

مراجع له لمعرفة المايد حول إج ار تحليل البيانا

الطلر

الدراسة إل

م ةالل طرن أسئلة ف عدة مجاال  ،وتشمل هذ المجاال

القياس واإفاان ،وتحديا

هدف

المعرفية الهامة
ارتفاع ف

إج ار مثل هذ التحليال  .وتوال

المحاسبي بحاجة إلى طرق فعالة للتعامل مع البيانا

الكةمة ،مع

تحليل البيانا
الدراسة اإطار

فه وتحليل البيانا

ترتبط هذ البيانا

ي ديها

المهيكلة

بإسترتيجية الشركة،

غير المهيكلة م ةالل امتال

مها ار

الدراسة أنه بدالن م استبدال المحاسبي  ،فعل الجامعا

المهنية تدرير الطالر الجدد م المحاسبي عل تحليال

البيانا

الكةمة،

جديدة تجعله متواالي بشكل مستمر مع علما البيانا  ،وأيكان يجر على

واكع المعايير تعديل مناهجه ومعاييره الستيعار تحديا
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تحليال

البيانا

الكةمة.

)Khaldoon et al., 2017) 7/1/1
هدف

الدراسة إل

الفر

والمةاطر المرتبطة بتل البيانا

توكيح تأثير تحليل البيانا

مع ( )٢5مشاركان بهد

ودور المحاسبي ف ذل  ،وقد ت إج ار مقابال

معرفة تاوراته لظاهرة البيانا

وتحقيقان لهذا الهد  ،ت جمع وتحليل بيانا
( .)٢٠١6-٢٠١4وتوال
الكةمة حيث أ

الكةمة وتقارير الشركا .

الفيديو والمواد الناية للسلسلة الامنية م

الدراسة إل تاايد دور المحاسبي ف المستقبل ف بيئة البيانا

تحليل البيانا

الشركا  ،ووجود تناقكا

الكةمة عل

تقارير الشركا  ،ومعرفة

بي

الكةمة لديه قدرة تفسيرية كافية لتوكيح تقارير
البيانا

الكةمة وتقارير الشركا  ،تتمثل ف

مقابل ةلق االحتياجا  ،والموثوقية مقابل التوقي

الشمول

والبساطة مقابل التعقيد.

 8/1/1دراسة (خليل عبد القادر & بروبة صلهام)2016 ،
هدف

الدراسة إل

التعر

عل

واقع اإبداع المحاسب

االقتاادية الجاائرية ،ودور ف معالجة البيانا

الكةمة ،وذل بإستةدا المنهج الواف

ومنهج دراسة الحالة لم سسة اناعة الكوابل ،وتوال
التطور
ا
الكوابل بسكرة ف الجاائر تواكر

وأيكان ارتباط اإبداع المحاسب

ف

البرامج المحاسبية بالم سسة

الدراسة إل

أ م سسة اناعة

التكنولوجية ،ولديها ابداع محاسب ف برامجها،

بإدةال التطو ار

ف

مجال المحاسبة والمالية ،وأوا

الدراسة بكرورة تدرير وتأهيل المحاسبي ليتمكنوا م التعامل مع هذ التكنولوجيا ،وكرورة

توفير المعرفة الكافية لديه ع كل ما يستلامه اإبداع المحاسب ف البرامج المحاسبية.

 9/1/1دراسة ):(Bohdan, 2015

تناولت الدراسة البيانات الضخمة بهدف التعرف على أفكل ممارسا
معالجة تل البيانا
حيث اعتمد

وتحويلها إل معلوما

على منهج دلف

مفيدة ،وه م الدراسا

وهو منهج تفاعل

المس ولي

ع

التنب ية االستشرافية

يعتمد على التواال مع مجموعة م

الةب ار إستطالع أرائه حول الموكوع المطلور استشرافه ف جولتي أو أكثر م ةالل
استبيا  ،وقد استةدم

الدراسة هذا األسلور بهد
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التعر

عل

كيفية قيا المنظما

بإعداد البيانا

وتنظيمها حت يت استةدامها بشكل مفيد ف إدارة تل المنظما

على قيمة مكافة .وبين
وذل

الدراسة أ البيانا

أل تقنية معالجة البيانا

وأوكح

الكةمة تمثل مشكلة للعديد م المنظما

الحالية ال تساعد على جعل تل

أ السبر الرئيس الذي دفع المنظما

البيانا

فعالة ومفيدة.

إل القيا بمعالجة تل البيانا

المةاطر التنظيمية والتقنية ،وتحقيق أربان مرتفعة ،وتوال

وتحليلها يساعد ف تقدي معلوما

والحاول

هو تقليل

الدراسة إلى أ تنظي البيانا

مفيدة لعملية اتةاذ القرار وكما مستقبل جيد للمنظمة.

 10/1/1دراسة ):)Donald, et al., 2015

هدف

الدراسة إل توكيح أهمية البيانا

تعمل معلوما

الكةمة وانعكاساتها عل مهنة المحاسبة ،حيث

الاور والفيديو والاو

والمحاسبة المالية وممارسا

والناو

اإفاان المال  ،فف

البيانا

اعداد المواانا  .وف المحاسبة

الكةمة على تحسي جودة ومالئمة المعلوما

تعايا الشفافية وترشيد اتةاذ الق ار ار
الكةمة عل

عل

المحاسبة اإدارية ،ستساه البيانا

الكةمة ف تطور أنظمة الرقابة اإدارية وفعالية عمليا
المالية ،ستعمل البيانا

تحسي

ألاحار المالحة .وف

المحاسبية ،وبالتال

مجال اإفاان ،تعمل

إنشا وتحسي معايير المحاسبة ،مما يساعد على كما استمرار

مهنة المحاسبة ف توفير معلوما

مفيدة ف ظل تطور االقتااد العالم الديناميك .

 11/1/1دراسة ):(Paul & Arnold , 2015
قام

المحاسبة اإدارية

الدراسة بتوكيح أهمية البيانا

قرار واستراتيجيا
الكةمة ف اتةاذ ال ا

األعمیال فی

لحاحییا ف ی األونییه األةي یرة .فعل ی سییبيل
المنظمییا  ،حيییث أنهییا تمثییل أحیید التحییديا األكثییر إ ن
المث ییال ،ق یید تع ییالج ش ییركة أمريكي ییة ملي ییار عنا ییر می ی عناا ییر البيان ییا يوميی یان لفهی ی بيئته ییا
التنافسییية .وال يمكی لمثییل هییذ الشییركا

التی تمتلی البيانییا

الكییةمة أ تتعامییل مییع الیینظ

التقليدي ییة للمحاس ییبة والت ییدقيق كم ییا ك ییا فی ی الماكی ی  ،وأش ییار الد ارس ییة أ هن ییا عدي یید می ی
التحديا

الت تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق ف فه البيانا

عنهییا م ی قبییل منظمییا

األعمییال ،وقیید قییدم
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الكةمة ومعالجتها واإفایان

الد ارسییة ثمانيییة تعليقییا

م ی قبییل األكییاديميي

ال تحیدد

كثير ف تل القكايا والتحديا  ،وهیذ التعليقیا
والمتةااي الذي درسوا وفكروا نا
القكییايا المهمییة للمحاسییبة والتییدقيق فحسییر ،بییل تحییدد العديیید می الحلییول الممكنییة .وتواییل
الكییةمة ،وأ تكامییل تل ی البيانییا

الد ارسییة إلی ی أهميییة البيان یا

أفكل للشركا

يساعد ف دع اتةاذ القرار وتقدي ةدما

ومهنییة المحاسییبة والتییدقيق

وأاحار المالحة.

 12/1/1دراسة ):(Philip, Zhang, 2014

هدف

الدراسة إل توكيح مفهو البيانا

تل البيانا
تل

البيانا

الكةمة وأهميتها ،والتقنيا

وتةاينها ،وكذل المشاكل الت تواجه المنظما
التعامل مع تل

أو االستفادة منها ،وآليا

المستةدمة ف إدارة

نتيجة عد قدرتها على تةاي
البيانا

المشاكل ،حيث أابح

الكةمة قكية م رقة ومحل اهتما الكثير م الباحثي واناع القرار ف كافة القطاعا

المتايد وأهميتها .وأوكح
ا
نتيجة نموها
مكافة ومعلوما
ةالل مستودعا

الدراسة كيفية تحويل البيانا

يمك االستفادة منها ،وتوال
الحوسبة السحابية بهد

الد ارسة بتقدي مقترن الستةدا تقنية البيانا

اإسالمية ،وأوكح
شركا

إل حلول لتةاي البيانا

االستفادة منها وتحويلها إلى معلوما

 13/1/1دراسة ( سامر)2014 ،
قام

أ

الكةمة إلى قيمة

الكةمة فيما بي

الكةمة م
مفيدة.

الم سسا

شركة ) Price Waterhous Coopers (PwCم

المحاسبة والمراجعة ف

كما سرعة تدفق المعلوما

العال  ،قد تبن

المالية
كبري

لغة ) )XBRLكأداة إبالغ وتقرير بهد

بحرية لوسائل اإعال وايادة الدقة والثقة فيها ،فهذ اللغة

أساسها لغة ) (XMLأحد عناار البيانا

الكةمة ،وه

لغة قادرة على إدارة البيانا

ّقيمة يمك
بشكل آل  ،ولديها قد ار إعادة جدولتها مما يسمح بتحويلها إلى معلوما
استثمارها ف الم سسا  .كما تعتبر التقارير المعدة عل أساس لغة ) (XBRLنسةة
الكترونية محسنة م

القوائ المالية ،وتحقق فوائد عديدة منها ،ةفض معالجة البيانا ،

واعداد تقارير مالية الكترونية اديقة البيئة ،وةفض الوق
تبادل البيانا  ،وتحسي تحليل المعلوما

المطلور إعدادها ،ةفض تكلفة

المالية ،وتطوير جودة وسرعة عمليا
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الم ارجعة،

إمكانية النشر بلغا

مةتلفة ،وايادة قدرة المحللي الماليي على استةراج وتحليل ومعالجة

هذ المعلوما  ،وايادة درجة اإفاان ف
المستثمري ف الحاول على معلوما

الم سسا

مساعدة

المالية اإسالمية بهد

دقيقة وتعايا متابعة أدا االستثما ار .

 2/1تحليل الدراسات السابقة:

م ةالل استعراض الدراسا
١/٢/١

ندرة األبحاث الت

وأهميتها ف

السابقة تستنتج الباحثة ما يل :
ف

أجري

البيئة العربية بشأ

مجال المحاسبة بافة عامة ،والت
الكةمة وجودة المعلوما

تحليل البيانا
 ٢/٢/١أثبت

الدراسا

 ٣/٢/١اتفق

الد ارسا

االجنبية أ

البيانا

البيانا

تبحث ف

الكةمة
العالقة بي

المحاسبية بافة ةااة.
الكةمة تحتل القدر األكبر م

األهمية ف تغيير أدوار المحاسبي ومهنة المحاسبة ف المستقبل.
االجنبية ف

حيث المفهو  ،والةاائ

عرض اإطار النظري للبيانا

 ،واالهمية ،واألنواع ،والتحديا  ،وتأثيرها عل

مهنة المحاسبة والمحاسبي .

 4/٢/١بالرغ م تعدد الدراسا

الكةمة م

األجنبية الت

منها ل يتطرق إلى دور تحليل تل

تناول
البيانا

البيانا
ف

الكةمة إال أ أي

تحسي

جودة المعلوما

المحاسبية.
يتكح مما سبق أوجه القاور ف
جودة المعلوما

تناول

ف

تحليل البيانا

المحاسبية ،وتعتقد الباحثة ا

الدراسة الحالية العناار الت

دراسة شاملة لموكوع البيانا
جودة المعلوما

الكةمة ومعرفة تأثيرها عل

دراستها تتميا بأنها المحاولة األول  ،لذا

ل تتعرض لها الدراسا

الكةمة ،وقياس تأثير تحليل تل

المحاسبية ،األمر الذي قد يعتبر م

العوامل المساعدة ف

تحسي

السابقة ،وقام

البيانا

بإج ار

عل ةاائ

وجهه نظر الباحثة أحد أه

ترسي اإطار النظري للمفهو ومحاولة تحقيق أقاى استفادة

م تطبيقه ف الشركا .

- 12 -

الفئل الثاني :االطار النظري للبيانات الضخمة وتأثيرها علي مهنة
المحاسبة
 1/2االطار النظري للبيانات الضخمة:
 1/1/2مفهوم البيانات الضخمة:

نال موكوع البيانا

الكةمة " "Big Dataإهتما الكثير م الباحثي فى الفكر المحاسبى
التعريفا

ف اآلونة االةيرة ،وقد تعدد

المقدمة لهذا الماطلح ،منها :موسوعة ويكيبيديا

عرفتها عل أنها "مجموعة م البيانا الكةمة جدان والمعقدة لدرجة أنه ُيابح م الاعر
معالجتها باستةدا أداة واحدة فقط م أدوا إدارة قواعد البيانا أو باستةدا تطبيقا
معالجة البيانا

التقليدية" ،كما عرفتها شركة جارتنر ) (Gartner Inc, 2018المتةااة
بأنها "األاول المعلوماتية كبيرة األحجا وسريعة التدفق وكثيرة

ف أبحاث تقنية المعلوما

التنوع ،والت تتطلر طرق معالجة مجدية اقتااديان ومبتكرة م أجل تطوير الباائر وطرق

اتةاذ الق ار ار

وميكنة العمليا " ،وعرفتها المنظمة الدولية للمعايير ) (ISO, 2017عل

أنها " مجموعة أو مجموعا

م البيانا

الت لها ةاائاها الفريدة مثل الحج  ،السرعة،

التنوع ،التباي  ،الماداقية واحة البيانا  ،ال يمك معالجتها بكفا ة بإستةدا التكنولوجيا

التقليدية لتحقيق االستفادة منها" ،كما عرفها ) (Miklos, et. al., 2015بأنها "كمية متاايدة
م المعلوما

الت توفرها التطو ار

تري الباحثة م ةالل التعريفا

ف الحوسبة وتكنولوجيا المعلوما  ،واإنترن ".
السابقة ،أ الايادة ف كمية البيانا

معدل النمو ال مثيل له .وبالمثل ،تحليل البيانا
أ المحاسبي لديه إج ار ا
أ

التكنولوجيا واألدوا

نماذج التنب والتحليال
البيانا

أو تحليال

ليس

األعمال ليس

جديدة ،ولك
جديدة ،حيث

تحليلية مثل تحليل النسر والسالسل الامنية ،ولك الفرق هو

المتاحة تحول

م

التنب ية ،ويمك تعري

التاريةية إلى تطبيق

التركيا عل

البيانا

البيانا

الكةمة عل

أنها مجموعة م

المالية وغير المالية المهيكلة وغير المهيكلة الت يت الحاول عليها م الماادر
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الداةلية والةارجية للمنظمة ،ويمك استةدا نماذج السالسل الامنية لتحويل البيانا
المهيكلة إلى معلوما

مهيكلة مفيدة ألاحار الماالح وذا

غير

الة بعملية انع القرار.

 2/1/2أنواع البيانات الضخمة:

الكةمة

لقد ذكر د ارستا (عبد الرحم ٢٠١8 ،؛ سامر )٢٠١4 ،أنه يمك تقسي البيانا

إلى األنواع التالية:
البيانات المهيكلة أو المنظمة :ه

المةانة ف

البيانا

حقول قواعد البيانا  ،ويمياها

إمكانية البحث فيها وتحليلها ،وادارتها باستةدا لغة .SQL
البيانات غير المهيكلة أو غير المنظمة :ه

والرسو البيانية ،مقاطع الفيديو ،ملفا

كل ما ال يمك تانيفه بسهولة كالاور

 ،PDFالعروض التقديمية ،رسائل البريد االلكترون ،

التغريدا  ،افحا

الوير ،ومنشو ار

الفيسبو  ،ورسائل الدردشة ،وغيرها .ورغ أ هذ

األنواع م الملفا

لها هيكل داةل

يةاها ،لكنها تعتبر "غير منظمة" أل بياناتها ال

تتسق تمامان كقاعدة بيانا .
البيانات شبه المهيكلة أو شبه المنظمة :ه

منظمة مثل برامج معالجة الناو

ةليط بي

.

 3/1/2خئالص البيانات الضخمة:

حدد

دراستا (جمال٢٠١8،؛  (Daniel, 2018ةاائ

الحجم  :Volumeيشير إلى أ

التقليدية ،وبالتال تحتاج إلى معالجا

االثني  ،لكنها تفتقر إلى بنية

هنا

كميا

أكبر م

البيانا
البيانا

الكةمة كالتال :
عما كا

ف

الطرق

وأجهاة قادرة على التعامل مع تل البيانا .
الجديدة يت توليدها بسرعة أكبر م البيانا

ف

السرعة  :Velocityتشير إلى أ البيانا

الطرق التقليدية ،بحيث أنها تتكة بشكل كبير نتيجة التفاعل النشط مع الموكوعا

م

قبل األفراد والعمال والمستفيدي .
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التنوع  :Varietyيشير إل أ البيانا

تشمل مجموعة م أنواع البيانا

أكثر م البيانا

األةرى بما ف ذل الناو

الئدق  :Veracityيشير إلى موثوقية البيانا

حول جودة البيانا  ،وليس كل البيانا
القرار ،لذا يت التةل

المحاسبية الرقمية التقليدية ،وأنما

م بعض البيانا

حيث أ المستفيدي

يهتمو بمعلوما

يمك اإستفادة منها ف ةدمة الم سسة واناعة
.data cleaning

القيمة  :Valueتشير إلى مساهمة البيانا

بالنسبة للشركا  ،وهل ستساعد البيانا

والاور والفيديو والاو .

ف

اتةاذ قرار سلي ف

الكةمة الشركة ف فه متطلبا

الوق

المناسر

ابائنها أو السوق

بشكل أفكل؟ أو جعل ةط اإنتاج أكثر فعالية؟ أو ايادة مبيعاتها؟ أو اتةاذ قرار بيع جا
م

أسهمها ف

يمتلكو الةب ار

المناسر؟ .ولإلستفادة م

الوق
والمها ار

يمك اعتبارها معلوما

ذا

البيانا

تل

الكافية للتعامل مع هذ البيانا
قيمة.

نحتاج إلى متةااي

وتحليلها التحليل المناسر حت

 4/1/2أهمية تحليل البيانات الضخمة:

أظهر الدراسا

(Georde, et al., 2018؛ Zhaohao, et al., 2018؛ رائد٢٠١8 ،؛

محمد٢٠١8 ،؛ تقرير ركت لإلعال ٢٠١8 ،؛ ةالد & ساعد٢٠١8 ،؛ Marijn et al.,
 2017؛ Min et al., 2015؛ Gartner, 2014؛ تقرير و اارة االتااال

وتكنولوجيا

المعلوما  )٢٠١4،أهمية تحليل البيانات الضخمة ف مستقبل األعمال التجارية كالتال :
▪ يوفر مياة تنافسية عالية للم سسا  ،ويساعد عل ترشيد اتةاذ الق ارار .
▪ يساه ف

إعطا نظرة شاملة ع

الشركة ،وتطوير استراتيجية وةارطة الطريق

لمنظما

األعمال ةااة ف

والتحليال

التنب ية لانع الق ارر .فقد أشار مجلة هارفارد بيانس قيا أحدي شركا

الطي ار الكبري بتحليل البيانا

مشاركة العمال  ،وعمليا
الكةمة بهد

ةفض تكالي

التشغيل االتوماتيكية،
التشغيل.

▪ يدع إعداد التقارير المتكاملة باورة أكثر فاعلية ،وذل م ةالل استةدا كال م
المعلوما

المالية وغير المالية لإلفاان ع أدا الشركة.

- 15 -

تحسي

▪ يساعد ف

المياانيا  ،واكتشا

إدارة المةاطر ،واكتشا

الكةمة ف شركا

توجيه اإعالنا
فهنا

تطبيقا

الترويجية الت

بإدةالها سابقان ف محركا
قواعد بيانا

وتقدي ةدما

أفكل للعمال  ،وم أبرا األدلة

التجائة والةدما

تالحق متافح

ومواقع متةااة تقو

قوقل » ،«AdSenseالت
ف

التنظيمية والتشغيلية المةتلفة بالمنظما .

ايادة أربان الشركا

تحليل البيانا

فر

االحتيال المحتمل ،وما يمك اكتسابه م تعايا الكفا ة ع

طريق التحليل الشامل للعمليا
▪ يساعد ف

ةفض التكالي  ،وتطوير

تحلل رغبا

بهد

ايادة أرباحها ،مثال:

اإنترن

والمواقع اإلكترونية،
البيانا  ،مثل ةدمة

بتحليل تل

المستةد م ةالل المدةال

البحث ،حيث تقو تل المواقع براد الكلما
الت

ةااة ث تحليلها وتوجيه الدعايا

الت

يقو

وتةاينها

تتناسر مع هذ

االهتماما  ،بار النظر ع الموقع الذي تت ايارته.
▪ يساعد ف

تعايا ذكا األعمال ،وتحديد البيانا

وتوجيه الق ارار

▪ تساعد تحليال
بهد

األكثر أهمية لقطاع األعمال،

المستقبلية ،وتعايا كفا ة ودقة التحليال
البيانا

الكةمة الشركا

ف

الابائ

بشكل أفكل

تفه سلو

ايادة مستوي ركا العمال  ،والتعر على كيفية ايادة المعلوما

االستةبارية،

وايادة كفا ة األعمال ،وايادة المبيعا  ،وايادة فر
والمنتجا  ،مثال استةدا البيانا

م

االبتكار ف تطوير العمليا

وسائل التواال االجتماع

 Twitterأثنا إطالق منتج جديد للتنب بنمو المبيعا

وأكد

التنب ية.

واألربان.

دراسة ) )Kaplan, 2013إل أهمية استةدا وتحليل البيانا

تجارة التجائة ،والسيا ار  ،والرعاية الاحية والةدما
يت إستةدا معلوما

Facebook,

المالية ،فف

الكةمة ف مجال
مجال البيع بالتجائة

العمال مثل موقع الوير ،أنماط التافح ،وسلو الش ار السابق،

والردود على العروض الترويجية بهد

إعال تغيي ار

التسعير ،وايادة فر

السيار  ،يت إستةدا البيانا
ا
بالابائ والبيع المتبادل .وف مجال تجارة
بواسطة جهاا استشعار بهد

تحسي أدا السيارة وتوليدها معلوما
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االحتفاظ

الت ت إنشا ها
الايانة التنب ية.

الكةمة ف البحث لنمذج ردود الفعل

وف مجال الرعاية الاحية ،يت إستةدا البيانا
التنب ية ف التجارر السريرية .وف مجال الةدما
بهد

تقيي ربحية المنتج والعميل وكذل

غسيل األموال .وأثبت

م تحليال

ومراقبة االلت اا بلوائح
وما يتال بها

الت تعمل عل دمج البيانا

تحقق مكاسر ف اإنتاجية بنسبة .%6 - 5

مما سبق ،تري الباحثه أ أهمية البيانا
تأت قيمة تل البيانا

التنب بالسلو االحتيال

الدراسة أ الشركا

األعمال بفعالية ،سو

المالية ،يت إستةدا البيانا

الكةمة

الكةمة تنبع ليس م البيانا

م قدرتها عل توليد ر ي مفيدة لمنظما

نفسها ،وأنما

األعمال.

 5/1/2التحديات التي تواجه البيانات الضخمة:

(عل ٢٠١8 ،؛ يونس٢٠١8 ،؛ تقرير شركة موبيل ،٢٠١8 ،

أوكح

العديد م الدراسا

التحديا

الت تعان منها المنظما

Deniz, 2016؛ Ann & Irina, 2016؛  )Helen et al., 2015أ هنا
النحو التال  :حج البيانا

عند التعامل مع البيانا

العديد م

الكةمة ،يمك عركها عل

الكةمة المتاايد بافة مستمرة ،النمو الهائل والمتسارع ف كمية
داةل تل

البيانا  ،البحث واالسترجاع العشوائ

عد توفر الموظفي المتةااي ف

البيانا  ،وتنوع البيانا  ،وآم البيانا ،
الكةمة ،عد توفر األنظمة اآللية

تحليل البيانا

الةبيرة الت تناسر احتياج المنظمة وتتمتع بقد ار جيدة ف االستةدا والتطوير.
وقام

دراسة ) (Zicari, 2017بتوكيح التحديا

وتحليل البيانا

الكةمة ،وركا

المرتبطة بها ،وقد انف

بالبيانا

عل

التحديا

الت

الةاائ

تواجهها المنظما
الرئيسية لتل

عند إستةدا

البيانا  ،والتحديا

إلى ثالثة أقسا  :أوالن :التحديا

 :Dataالحج  ،والتنوع ،والسرعة ،والماداقية وجودة البيانا  ،واكتشا

ومال متها ،وشموليتها ،والةاواية ،وثانيان :التحديا

وتشمل أسر البيانا  ،واعوبة االةتيار بي البيانا

المرتبطة بالمعالجة
المتشابهة ،وتحويل البيانا

قابل للتحليل ،ونمذجة البيانا  ،وفه المةرجا  ،وكيفية عرض التحليال

- 17 -

المرتبطة

البيانا ،
Process
إلى شكل

المعقدة للبيانا ،

المرتبطة باإدارة  Managementوتشمل :ةاواية البيانا  ،وأمنها،

وثالثان :التحديا

وحوكمتها ،وأةالقياتها.
وذكر

دراسة ) )Juan, et al., 2015الفجوا
البيانا

لتحليل تل

ف

التدقيق ،وحدد

بي

البيانا

القدر
الكةمة و ا

الدراسة أربعة ةاائ

الحج والسرعة والتنوع والادق ،وةمس فجوا

للبيانا

ترتبط بها وه

الحالية

الكةمة وه

اتساق البيانا  ،وتكامل

البيانا  ،وتجميع البيانا  ،وتحديد البيانا  ،وسرية البيانا  .وأشار الدراسة إل أ هذ
الةمسة للبيانا

الفجوا

مةتلفة ،مراجعة بيانا
مراجعة بيانا
البيانا

الكةمة تنشأ ةمس تحديا  ،تتمثل ف مراجعة بيانا
غير تقليدية ،مراجعة بيانا

مجمعة ،وتوال

الدراسة إل

متكاربة ،مراجعة بيانا

مجموعة م

ذا

غير مكتملة،

الحلول المشتقة م

التقليدية ،والت يمك تطبيقها على أنظمة التدقيق ف عار البيانا

ايغ
أنظمة

الكةمة.

 2/2تأثير البيانات الضخمة علي مهنة المحاسبة:

 1/2/2تأثير البيانات الضخمة علي أدوار المحاسبين
الكةمة والتحليال

ت ثر البيانا

أنها تقد فراة أما المحاسبي
األعمال ،فقد أوكح
م وظائ

التجارية على أدوار المحاسبي ف السنوا

القادمة .حيث

لالنتقال إلى األدوار اإستراتيجية والفعالة ف

دراسة (ف اد )٢٠١4 ،أنه ف الوق

منظما

الحال تقو التكنولوجيا بالعديد

المحاسبي واعداد التقارير التقليدية ،ولك ف المستقبل سيكو المحاسر الناجح

مواالن مهمان بي محلل البيانا
واإستةدا األةالق

للبيانا

واإدارة العليا ،وأيكان المشر

الفعل

ار
الكةمة م ةالل إمتالكه لمه ا

بجانر دور التقليدي ومسئوليته ع نااهة وجودة المعلوما
وقد ذكر ) (Faye, 2016أ البيانا

عل

الةاواية

ادارة وتحليل البيانا ،

المالية.

الكةمة ت ثر عل

مستقبل الشركا

وعل

تغيير

دور أكثر استراتيجيان ف
أدوار المحاسبي والماليي  ،حيث أنها تتيح فراة للمحاسبي أةذ ان
المستقبل ،وذل

م ةالل تدريبه على جمع وتحليل المعلوما

األساسية على المعلوما

غير المالية والبيانا
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األةرى ،وأكد

المالية ،وتطبيق مهاراته

د ارسة )(Pandula, 2016

أ محترف المحاسبة والمالية ف حاجة إلى سد الفجوة بي قس تكنولوجيا المعلوما
يدير البيانا

واألدوا ) واألعمال التجارية (الت تحتاج إلى ر ية لتحسي العمليا
أو علما بيانا

المنتجا ) ،حيث أنه ليسوا مهندس برمجيا

جديدة ،ةلق لغة بارية للبيانا  ،وأشار إل أ المرشحي للوظائ
والماليي
سو

الذي

لديه مها ار

بأهمية البيانا

أوكییح

الكةمة،

األعمال .لذا يجر عل المحاسبي الوع

الكةمة م ةالل ايادة قدرته عل

تحسي جودة المعلوما

تحليلية

الجديدة م المحاسبي

إحاائية إدارة وتحليل البيانا

يحالو على أعل الرواتر ف منظما

وتطوير

ولك يمك أ يكو ذل

ف المستقبل .وقد أقترن ثالث كرو ار  ،تشمل تطوير مقاييس جديدة ،تعل مها ار
تقنية ومها ار

(الذي

المحاسبية واكافة قيمة لمنظما

تفسير وتحليل تل
األعمال.

بهد

البيانا

د ارسییة (محم یود )٢٠١4 ،أنییه يج ییر علی ی المحاسییبي والمتةااییي فی ی القط ییاع

المال أ يكونوا عل دارية بالتغي ار

الت أنشأتها البيانا

الكةمة مثل الحوسبة السحابية،

ووس ی ییائل التواا ی ییل االجتمی ی یاع  ،ومواجهی ی یة جی ی یارئ اإنترنی ی ی  ،والة ی ییدما
االاییطناع  ،حيیث أ التغييی ار

القادمییة تمثیل فراییة إعییادة تعريی

سيشاركو ف اتةاذ الق ار ار  ،وقد قام
تعل ییي البيان ییا

الك ییةمة ،ودعی ی

الكییةمة ف ی إاییدارها الةییا

الرقمي ی ییة ،والی ی یذكا

األدوار والییى أي مییدى

جمعية المحاسیبة االمريكيیة ( )AAAبتشیجيع دمیج

مجل ییة التعل ییي المحاس ییب إل ییى إد ارج أوراق ح ییول البيان ییا
ف ی مییارس  ٢٠١٧بهیید

وتحليالتها وتحليل السالسل الامنية ف المقر ار

تشییجيع د ارسییة البيانییا

الكییةمة

الدراسية.

وقید أوكیح ) (AACSB A7, 2014المعيیار الیدول لالعتمیاد المحاسیب رقی ( )٧بعنیوا
"مه ییا ار تكنولوجي ییا المعلوم ییا
المحاسبة ةب ار

والمعرفی یة لةريجی ی المحاس ییبة" ،أنی یه يج ییر أ تشی یتمل بی یرامج

التعل الت تطور المها ار والمعرفة المتعلقة بدمج تكنولوجيا المعلوما

المحاسییبة واألعمییال ،وتتكییم هییذ الةب ی ار

التعليميییة تطییوير المهییا ار

فی

والمعییار المتعلقییة

بإنشیا البيانیا  ،وادارة ومشیاركة البيانیا  ،وتحليیل البيانیا  ،وتعیديل البيانیا  ،واعیداد تقییارير
البيانییا  ،وأمی البيانییا

والتةیاي داةییل الم سسیا  ،وأن یه يجییر أ تكییو تحلییيال
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البيانییا

وتحلییيال

وتطییوير المعرفییة عنا ی انر أساسییيان ف ی منییاهج

األعمییال ومهییا ار تقنيییة المعلومییا

المحاسبة ،ويرجع ذل إل الايادة المستمرة ف البيانا

الكةمة ،والحوسبة السحابية ...ال

وتییري الباحثییة كییرورة إدراج هییذا المعيییار ف ی المقییر ار

الد ارسییية النییه انعكییاس لهییذا المجییال

الها لتطوير الطالر والمحاسبي المحترفي  ،وهنا إرشادا
الوح ییدا

األكاديمي ییة ومنه ییا معرف ییة قوي ییة للتقني ییا
الحاسوبية ،والتحليال

البيانا  ،وفه التحليال

للمناهج الدراسية للمحاسبة فی

اإحای یائية الرئيسی یية المتعلق ییة بتحل ییيال

التنب ية ،وتقيي مةاطر الم سسا .

 2/2/2تأثير البيانات الضخمة علي المحاسبة المالية

يییري ) )Carol, 2015أ البيانییا

الماليییة األسییاس عنیید إعییداد القیوائ الماليییة ،وقیید تطییور

طیرق تسیجيل وتحليیل تلی البيانییا

علیى مییر العاییور ،می أقیال الريشییة إلیى نظی المحاسییبة

القائمة عل الحوسبة ،وأ هنا ايادة ف البيانا
الفيییديو والاییور والبيانییا

المالية متمثلة ف البيانا

الاییوتية والناییية ورسییائل البريیید اإلكترون ی  ،لییذا يجییر أ يكییو

دريییة كافيییة بییأثر البيانییا
المحاسییبو المییاليو علییى ا
المحاسییبية التقليديییة ،وبسییبر تكنولوجيییا البيانییا

تقنية حاسوبية تحول البيانا

نظر لوجود أجهاة التقاط الاور والفيديو ف
نا
شار وسرعا ما أابح استةدا هذ البيانا
انت نا
الاور والفيديو ،وتتكم

لحالة الممتلكا

ذا

االس یتفادة م ی أي

فائدة لانع القیرار ،وذكیر د ارسیة

كل مكا  ،أابح

البيانا

حقيقة واقعة لايادة السجال

فيديو مكا

المرئية أكثر
المحاسبية،

العمل لتتبع إنتاجية العامل ،فيديو

ف كمية الوق

الفعل لقياس اإنتاجية وتحديد االةتناقا  ،وفيديو

الفيديو ع المقابال

الت تت ف الشركة أ تكو ماد انر للمعلوما

والمبان والمعدا

وأيكان تستطيع بيانا

الكییةمة ،يمك ی للشیركا

والمعلومییا

الكةمة تتكم ما يل :

( )1بيانات الئور والفيديو:

المةاو لتقيي التغي ار

الك یةمة عل یى السییجال

الكةمة إل معلوما

) )Donald, et al., 2015أ البيانا

مثل تةاي

اإكافية ،مثل

المحاسبية ،حيث يت تحليل مقابال

كعنار إكاف لمعالجة قكايا االكمحالل المحتملة.
اإدارة بشكل دوري الستة ارج المحتوى ،والعاطفة،
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والةداع لتوفير معلوما
المكونا

غير شفهية ع

غير اللفظية للمقابال

وت دي بيانا

الواقع ،هذ

مةاطر األعمال والم ارجعة .وف

يمك أ تكو أكثر قيمة وأهمية م المحتوى اللفظ ،

الفيديو ع المقابال  ،إلى جانر العناار الاوتية واللغوية ،إنشا اورة
ما .وتوفر تحليال

اكتماال ع نوايا االدارة التنفيذية نحو موق
أكثر
ن
مفيدة لألنشطة التجارية حيث تعمل الةواراميا على معالجة وتفسير الاور ،واكتشا
العناار بدقة بهد

بيانا

استةال

تجارية ذا

قيمة للشركة.

( )2بيانات الئوتية:

تعمل البيانا

الاوتية المتعلقة بأنشطة الشركة عل

جودة المعلوما
اجتماعا

المالية ،وتتكم

المساهمي

للموظفي  ،وكشف

تعايا السجال

ماادر الاو

ومجلس اإدارة ،ومكالما

الاور إحاا ا

مكالما

المحاسبية وتحسي

الم تم ار

العمال  ،والمكالما

ربع السنوية،
الهاتفية الداةلية

دراسة ) )Mayew and Venkatachalam, 2012أ تحليل بيانا

الاو

يحقق مكاسر األربان الربع السنوية ،ومعرفة ركا العمال وجودة المنتج ،وقد

توال

التنافر المعرفية الاوتية واحتمال

وجود عالقة إيجابية بي عالما

الدراسة إل

التاريح إلى المةالفا  .وأثبت

دراسة ) (Mayew and Venkatachalam, 2012إل

وجود ارتباط معنوي بي مكالما
أدلة إكافية لدع السجال

م تمر األربان وعوائد األسه  .وتقد البيانا

المحاسبية ،فالمقابال

الكةمة

الاوتية مع مهندس البنا ةالل مرحلة

بنا األاول ،تقد دليالن إكافيان على قيمتها وتقدير فترة المنافع ،وأم ومراقبة األاول،
وانتاجية العاملي  ،وهذا م شأنه يساعد المحاسبي ف المستقبل ف فه األساس لتقيي هذ
األاول على المدى الطويل ،ومساعدته ف معالجة مشكال
( )3البيانات النئية

تتكم البيانا

الناية المستندا

الوير بما ف ذل مستندا

الشركا

غير المالية ،مثل رسائل البريد اإلكترون

وافحا

على مواقع الشركة ،ووسائل التواال االجتماع مثل

عدد المشاركي على  ،Facebookومستةدم
ستكو مفيدة ف

اكمحالل األاول.

 ،Twittereوالبيانا

م هذ الماادر

دع التسويق ،واعطا إنذار مبكر لةدمة العمال ع

- 21 -

عيور المنتج،

والتنب بحج المبيعا  ،وتقيي وتحسي أدا األعمال .فف
بيانا

البريد اإلكترون للتةفي

الواليا

م ةسائر االحتيال المهن حيث بلغ

مليار دوالر ف عا  ،٢٠٠9وتقو الشركا
الفيديو والاور والاو والن

مع البيانا

المالية التقليدية بهد

على سبيل المثال ،يعتبر ركا العمال عنا انر هامان ف
التحليلية قياس وتحليل مستويا

الركا م

الفيديو عبر اإنترن

تعايا قد ارته على تقيي

تلبية أاحار المالحة.

ةالل تعليقا

العمال على مواقع
مثل الكغط

عبر الهات

كالعبوس واإيما السلب للعمال .

وأشار دراسة ) (Zabihollah &Jim, 2017إل
ت ثر على المحاسبة المالية ،وذل

الكةمة م

قيمة المنتج والشركة ،ويمك

الوير ووسائل التواال االجتماع  ،شكاوي العميل واالستفسا ار
الاوت والتوتر ،ومراجعا

ما مقدار 65٢

باستةراج ودمج أشكال البيانا

وتوقع أدا األعمال ،وتحسي الشفافية ،وترشيد اتةاذ القرار بهد
للتقنيا

المتحدة قد ت تحليل

أ تحليال

م ةالل التأثير عل

البيانا

الكةمة سو

كيفية تجميع وتسجيل البيانا ،

وادارة البيانا  ،واعداد القوائ المالية ومراجعتها .حيث تمثل المحاسبة المالية نظا معلوما
لتسجيل ،تةاي  ،استرجاع ،تلةي
واالقتاادية .وبالتال  ،فأ

 ،تحليل وعرض المعامال

أنظمة المعلوما

المحاسبية مع تحليال

يمك أ تكو قوة دافعة على نجان إدارة المنظما  .وأوكح
الكةمة ف المحاسبة المالية .أوالن ،يت دمج ماادر البيانا
المحاسبية .فمثالن ،يت ربط البيانا
البيانا

الناية والمرئية والبيانا

البيانا

كبيرة م البيانا  ،ثانيان ،قد ت ثر البيانا

العادلة ،بحيث يمك للبيانا

الكةمة

أ هنا اتجاها للبيانا
المةتلفة ف أنظمة المعلوما
الاوتية بشكل تدريج

التقليدية .وهنا يحتاج المحاسبو إلى تحسي مهاراته التحليلية للبيانا

التعامل مع كميا

مع

ليتمكنوا م

الكةمة عل محاسبة القيمة

الكةمة المتعلقة بالقيمة العادلة لألاول والةاو  ،والت ت

تجميعها م ماادر مةتلفة ،أ تةف

م االفتراكا

وذكر د ارسة ) (Warren et al., 2015أ البيانا
عل

واألحداث المالية

الذاتية ف تقدي ار
الكةمة وتحليال

القيمة العادلة.
األعمال تعمل

إاالة الفوارق بي مبادئ المحاسبة األمريكية المقبولة عمومان والمعايير الدولية إعداد

التقارير المالية الدولية ،وبالتال تسريع الحركة نحو نظا محاسبة عالم مع محاسبة القيمة
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العادلة باعتبارها حجر الااوية الرئيس  ،كما أ "مدةل األحداث" الت ت رفكه منذ ()5٠
عامان مقابل "مدةل القيمة" سيابح أكثر قابلية للتنفيذ ف بيئة البيانا

دراسة ) )ACCA, 2013إل أهمية البيانا
التنافسية للشركا

الكةمة ف ةلق القيمة والحفاظ عل المياة

وتحسي جودة المعلوما  ،وسو

الشركة يماثل العالمة التجارية ،يجر االعت ار

هو فراة محتملة ومةتلفة للمحاسبي ف

الكةمة ،وأشار

يت اعتبارها أاالن تجاريان م أاول

به وتقييمه ،وأ تقدي ةدما

تحليل البيانا

المستقبل ،لذا يجر أ يتغير المحاسبو م

انع القرار إلى شركا األعمال ،ومع ذل  ،هنا مشاكل نتيجة إج ار مثل هذ التحليال
تتمثل ف  :تحديد أساس تقيي البيانا  ،واستهالكها ،والقيمة السوقية ،وه

سو

تواجه المحاسبي الماليي والمعايير المحاسبية مستقبالن.

وأشیار د ارسیة ) (Kyunghee et al., 2015إلی أ البيانیا
مراجع ی یة الحسی ییابا
وأوكییح

ألنه ی یا تكمی ییل األدلی ییة التقليديی ییة بمعلومی ییا

أ دمییج البيانییا

كافيی ییة وموثوقی ییة وذا

الموقیع  GPSللتحقیق می معیامال

أمیا مراجعی الحسییابا

مقارنة بالماادر التقليدية ،عد االلما بالتقنيا

بالما ییادر العديی یدة للبيان ییا

المتطورة لتحليل البيانا

د ارسیة ) (Helen & Miklos, 2015أنیه يمكی دمیج البيانیا

التقليدية ف عمليیة المراجعیة كالتسیجيال
لكییما تغيي ی ار

للتحقق م احة المبيعا  ،وكذل فح

اإعالنا

بالفعل ،وربطها بالتغي ار

الكی یةمة

الكةمة.

الكیةمة میع األدلیة

األمنيیة للقیادمي والمغیادري للشیاحنا

المةییاو  ،وسییجال

الكیةمة

الك ییةمة م ییع أدل ییة المراجع ییة التقليدي ییة،

ةاوا ییية المعلوم ییا  ،قل ییة د اري ییة م ییدقق الحس ییابا

تم

معينیة مثیل التحقییق

تتمثیل فی ايییادة حجی البيانیا

وطبيعته ییا غي ییر المهيكل ییة ،ا ییعوبة تكام ییل البيان ییا

السییيا ار

ای ییلة،

التسیلي  ،واالسیتةدا الفعیال للشیاحنا  ،والتحقیق می المبيعیا  ،وتوایل

الد ارسیة إلی وجیود تحییديا

وأكید

دور هامیان فی
الكیةمة لهیا ان

یر ب یالغ األهميییة ،عل یى سییبيل
الكییةمة مییع أدلیة تیدقيق تقليديییة أمی نا

المثیال ،قید يسیتةد المیدققو بيانیا

م ایحة عمليیا

القكايا الت

می مواقی

الهییات

المرتبط یة برسییائل البريیید اإلكترون ی

ف المبيعا

الوكیاال

تیدفقا
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الفيیديو فی شیبكة التلفايیو للتأكید می أ
للتحقق م كفیا ة إعالنیا

واسییتراتيجيا
احتياجا

یور وسییائل االعییال االجتماعيییة لتحديیید
التسییويق ،وتحليییل المش یاعر م ی منشی ا
الت يمك استةدامها ف التنب .

العمال ومةاطر السمعة ،والعديد م الم ش ار

درسییة ( )Michael,2015إل ی أ تحليییل البيانییا
وأشییار ا

يويییا ف ی
الكییةمة يلعییر نا
دور ح ن

تحليییل العنااییر ةییارج المي اانيییة ،ويمك ی أ ي ی ثر علییى التطییور ف ی الممارسییا

والطريقة الت يت اإفاان عنها .لذا يجر علی الشیركا
البيانا

لفه طبيعة وةاائ

المحاسییبية،
جیادة

والمحاسیبي إجی ار محیاوال

الكةمة ،حيث توجد عناار ةیارج المياانيیة العموميیة غيیر

یر أل هیذ األاییول تقیید
ملموسیة وياییعر تحديید قيمتهیا بموكییوعية ،ولكنهیا ذا أهميییة نظی نا
ماايا تنافسية للم سسا  ،وذا قيمة ألاحار المالحة ،مثیل قاعیدة العمیال وجیودة المنیتج
وسمعة الشیركة ،ومی المحتمیل أ تحليیل البيانیا

ف ی البيان یا
ةواراميا

الكیةمة يسیاعد فی ظهیور تلی العناایر

الماليییة الفعليییة م ی ةییالل تجميییع الم ش ی ار
استةراج البيانا

للحاول عل معلوما

المرتبطییة باألاییل ومعالجتهییا عبییر
ذا

قيمة ويمك اإفاان عنها.

وأظهیر د ارسییة ) (Jorg, 2015أ التقییارير الماليیة الوسییيلة لإلفاییان عی المعلومییا  ،وأ
الوج یود المی یادي لهییذ التق ییارير أم ی انر ب ییالغ األهمي ییة ،ويمكیی للشی یركا
لالفاان ع المعلوما

هذ اإفااحا

إسییتةدا قنی یوا

متع ییددة

بما ف ذل مواقعها على الوير ووسائل اإعال االجتماعية ،ومثل

لها مياة واحدة وه أنها أكثر مال مة م التقارير السینوية أو الربیع سینوية.

وعلی یى ال ییرغ می ی أ األبح ییاث الحديثی یة تش ییير إل ییى أ المش ییاركي فی ی س ییوق رأس الم ییال ق یید
يج ییدونها مفي ییدة للغاي ییة ،إال أ النظی ییا المحاس ییب يتجاه ییل إل ییى حی یید كبيیییر قنی یوا
الجديییدة .وتواییل

الد ارسییة إلی أ الهیید

اإفای ییان

الرئيسی می التقیارير الماليییة هییو تییوفير معلومییا

مفيدة لسوق رأس المال .لذا ،فه ةطوة تدريجية لجعل المحاسیر ةبيی انر لكیل أنیواع اإفایان

بغ یض النظ یر ع ی قن یاة االفا یان .وبالتییال فییإ المحاس یبو سییيحتاجو إلییى تقنيییا
بهد

تحديد المعلوما

ت ثر البيانا

داةل الشركة ،وتوقع طرق اإفاان عنها فی القنیوا

حديثییة

المةتلفیة ،لیذا

الكةمة على مستقبل التقارير المالية وتطور مبادئ المحاسبة المقبولة عمومان.
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وقد ذكر) )Brian, 2015أ

تكنولوجيا المحاسبة المالية تسهل إستةدا وادارة البيانا

الكةمة ،حيث ت تامي األنظمة المالية الحديثة بشكل مةتل
تكنولوجية تمكنها م
المعامال
ف

التعامل مع أنواع بيانا

ع السابقة لتتمتع بقد ار

غير محدودة وليس

المحاسبية األساسية ،وأيكان يمكنها دمج البيانا

قاارة عل

األساسية مع البيانا

برنامج المحاسبة الجديد ،حيث يستةد البرنامج تقنية قاعدة البيانا

المليار
ا

تكمل التطبيقا

المالية مثل أدوا

عرض البيانا  ،وأدوا

التدقيق المستمرة ،وتستةد هذ التقنيا

الذكية البيانا

الجديدة

م ةالل ق ار ة

م السجال  ،وجمعها ،واإفاان عنها بالنانو ثانية ،وأيكان هنا
كش

بيانا

أدوا

جديدة

الغي المتطورة ،وبرامج

الكةمة والةواراميا

بهد

إظهار االحتيال ،وقد أوكح تقرير بعنوا "الداروينية الرقمية  "Digital Darwinismلمعهد
المحاسبة االدارية ) (IMAوجمعية المحاسبي المعتمدي ) (ACCAعا  ٢٠١٣أ أه
عشرة تكنولوجيا

ستعيد اياغة مهنة المحاسبة ه البيانا

والذكا االاطناع

الكةمة ،والحوسبة السحابية،

والروبوتا  ،والسرية السيبرانية ،والتعلي  ،وأنظمة الدفع االلكترون ،

والواقع االفت ارك  ،وتوايل الةدمه الرقميه والتواال االجتماع  ،وأشاد التقرير إنه يتعي
على المحاسبي تعلي مها ار

جديدة واستةدا أدوا

استةراج البيانا

ف إدارة األعمال ،وتري الباحثة إ واول هذ التقنيا
ول تكو  ،تغيي ار

لتطبيق برامج الذكا

الجديدة والبيانا

الكةمة ليس ،

تدريجية سهلة الهك بالنسبة لمنظما

القدر
ا
األعمال ،حيث أ هذ

الجديدة تعطل الوكع الراه داةل الشركا  ،أل التقنيا

القديمة ال تتماشى مع احتياجا

الشركة األكثر حداثة والت
إستةدا البيانا

تعتمد على التكنولوجيا الرقمية .لذا يجر عل

الكةمة أ تعمل عل تحديث بنيتها التحتية للمحاسبة المالية.

مما سبق ،تري الباحثة أهمية تحليل البيانا
توفير معلوما

الشركا

قبل

مالئمة تساعد ف

الكةمة ف المحاسبة المالية ،حيث أنه يعمل

تحسي

المحاسبية ودقتها ،وتقيي األاول ،والتقدي ار

جودة المعلوما

المحاسبية ،وشفافية واكتمال التقارير المالية،

ومحاسبة القيمة العادلة ،وتطور معايير المحاسبة وفعاليتها.
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المالية ،واكتمال السجال

الفئل الثالث :دور تحليل البيانات الضخمة في تحسين جودة
المعلومات المحاسبية
 1/3مفهوم وأدوات تحليل البيانات الضخمة:
عرفها ) (Sun et al., 2018عل

الكتشا

وتاور وعرض األنماط والمعرفة والذكا باإكافة إلى المعلوما

البيانا

الكةمة ،وأوكح

تحليلية ف

دراسة ) (George, 2018أ

مجال التسويق واالتااال

الكامنة ف البيانا

والتقنيا

أنها عملية جمع البيانا

الكةمة وتنظيمها وتحليلها
المنظما

وتجارة التجائة والمراجعة بهد

األةرى كم

تستةد أدوا
اكتشا

الفر

الكةمة ،وقد ذكر (عبد الرحم  )٢٠١٧ ،أنه يوجد العديد م األدوا

الت تستةد لتحليل تل البيانا

مثل،GridGain ،MapReduce ،Hadoop :

 Cassandr ،Sap Hana ،Storm ،HPCCإال أن  Hadoopيعد م

أشهر هذ

األدوا  ،وهو برنامج أو مناة برمجية مفتوحة المادر مكتوبة بلغة الجافا لتةاي ومعالجة
البيانا

الكةمة بشكل مواع مثل تةاي بيانا

كةمة على عدة أجهاة وم ث توايع

عملية المعالجة على هذ األجهاة لتسريع نتيجة المعالجة.

 2/3خئالص جودة المعلومات المحاسبية:

تعر ج یودة المع یلوما
المعلوما
المعلوما

المحیاسبية بأنها الافیا

أو الةاائ

الت يتعي أ تتا

بها

المحاسبية الواردة ف القوائ والتقارير المالية والت تُمك م تقوي مستوي جودة
المحاسبية وتكو ذا فائدة لمستةدميها ف إتةاذ الق ار ار والتنب بالفشل المال ،

وتتمثل ةاائ

جودة المعلوما

المحاسبية فيما يل ( :إيما وآةرو )٢٠١8 ،

 1/2/3خائية القابلية للفهم :تتطلر هذ الةااية قابلية المعلوما

المحاسبية للفه م

قبل مستةدمي التقارير المالية ،وأ يكو لدى مستةدم النقارير المالية مستوى معقول م
المعرفة ف األعمال واألنشطة المحاسبية واالقتاادية ،ولديه الرغبة ف دراسة المعلوما
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التقارير المالية للمنشأة .كما يتعي أ تكو المعلوما

المحاسبية المقدمة ف

المحاسبية

المعروكة بعيدة ع التعقيد واعوبة الفه .
 2/2/3خائية الماللمة :تعر
ف

التوقي

اتجا القرار ف

عل أنها قدرة المعلوما

المالئ  ،وتكو المعلوما

االقتاادية للمستةدمي  ،وتتحقق مالئمة المعلوما
وأ تكو ذا

مالئمة عندما ت ثر على الق ار ار

م ةالل وجود قدرة تنب ية للمعلوما

أهمية نسبية.

 3/2/3خائية المئداقية :تعن
اإعتماد عليها اذا كان
الهامة ،وتتا

التمثيل الاادق للمعلوما

المحاسبية بحيث يمك

محايدة ،وقابلة للتحقق ،وةالية م التحيا ،وةالية م األةطا

بالشمول ،ولك

الواردة بالتقارير المالية كم
المعلوما

المحاسبية على إحداث تغيير

بالماداقية يجر أ تكو المعلوما

تتس المعلوما

حدود األهمية النسبية والتكلفة ،أي أ

أي حذ

ف

يمك أ يجعلها مكللة وغير اادقة.

 4/2/3القابلية للمقارنة :تمك هذ الةااية المستةدمي م إج ار مقارنة للتقارير المالية
للمنشأة لفت ار

سابقة م أجل تحديد االتجاها

المنشأة بنتائج منشآ

مماثلة أةرى لنفس الفترة م

واألدا  ،وتعتمد عملية القياس واإفاان عل
متماثلة ف

ف المركا المال واألدا أو مقارنة نتائج
أجل التقيي النسب

لمراكاها المالية

عبر الام

للمنشأة وبطريقة

أساس ثاب

كل المنشآ  ،لذا تتطلر هذ الةااية إعال المستةدمي

المحاسبية المستةدمة عند إعداد التقارير المالية ،ولتحقيق أهدا
التواا بي ةاائ

جودة المعلوما

ع

السياسا

التقارير المالية البد م

المحاسبية.

 3/3تأثير تحليل البيانات الضخمة علي خئالص جودة المعلومات المحاسبية:
 1/3/3تحليل البيانات الضخمة وخائية القابلية للفهم:

ي دي تحليل البيانا

الكةمة إل تحسي فه وتحليل محتوي المعلوما

المالية بشكل أكثر وكوحان وم ث إظهار المعلوما
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الواردة بالتقارير

غير الواكحة وتقدي اورة أفكل

ع الشركة ،وي دي تحليل البيانا
السنوية مثل المناقشا
وتحسي فه عمليا
البيانا

الكةمة إل تحسي فه المعلوما

والمكالما

والفيديوها  ،وتحسي فه األدا اإستراتيج
قيمة ف فه واتةاذ ق ار ار

ذا

التوال إل رأي أفكل م ةالل االعتماد عل معلوما

تفه أفكل لمدي نجان أو فشل الشركة ،وقد ذكر
االقتااد وتعايا النمو وترشيد اتةاذ الق ار ار
دراسة ) )Irene, 2019أ

دراسة (مري  )٢٠١8 ،أ البيانا
وةلق القيمة بهد

تطوير

وايادة االنتاجية وجودة المنتجا  ،وأكد

تحليل البيانا

المالية ةااة عند تةاي

الشركة حيث يمك

تفايلية ع الشركة ،وبالتال

الكةمة تمثل الجانر المستقبل والمتطور لاناعة المعلوما

البيانا

للشركة،

الشركة المةتلفة وم ث تحسي فه أدا الشركة ككل ،وي دي تحليل

الكةمة إل توفير معلوما

للمعلوما

األةري م التقارير

ايادة المحتوي المعرف

الكةمة يساعد ف

محفظة األوراق المالية ،لذا تري الباحثة أ تحليل
المحاسبية.

الكةمة ي دي إل تحسي ةااية القابلية للفه للمعلوما

 2/3/3تحليل البيانات الضخمة وخائية الماللمة:

ي دي تحليل البيانا

الكةمة إل

وتحسي التنب بفر

النمو المستقبلية للمنشأة ،وتحسي التنب بالمبيعا

والتنب باالحتيال المال

وتحسي

واالكتشا

تحسي

التنب باألربان والمةاطر المستقبلية للمنشأة،
الكع

المبكر لمواط

المقدرة التقييمية للتقارير المالية وم ث تحسي

دراسة ) )Adrian et al., 2018إل
حيث يت استةدا تقنيا

البيانا

أهمية البيانا

المستقبلية للمنشأة،
قطاعا

والقوة ف

تقيي أدا المنشأة ،وقد أشار
الكةمة ف

المحاسبة والم ارجعة،

الكةمة ف نماذج التنب باالكطرابا

واالحتيال المال  ،والتنب بأسواق األوراق المالية والنمذجة الكمية ،وذل
الق ار ار

والشبكا

العابية والةواراميا  ،وأكد

علي أهمية تحليل البيانا
تحليل البيانا
وتقدي ار

بيانا

المنشأة،

والفشل المال ،

م ةالل شجرة

دراسة ))Zbihollah et al., 2017

الكةمة لمهنة المحاسبة والمراجعة ،حيث يمك لإلدارة استةدا

الكةمة والسالسل الامنية ف

القيمة العادلة ،وتقيي المةاطر ،وكش

التنب بااف

الدةل ،وأسعار األسه ،

االحتيال المال  ،وقام

ااف الدةل للسلسلة الامنية م عا ( )١98٢-١994بهد
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الدراسة بجمع

التنب بااف الدةل

لعا ( ،)١99٧-١995وت استةدا العنار المال ف البيانا
عنها) والت تعتبر بيانا
للبيانا

منظمة وهيكلية ،ودمجها مع العناار غير المالية وغير المنظمة

الكةمة مثل بيانا

اإجتماع

بهد

استةدا تحليل البيانا
الةواراميا
تحليل البيانا

الاور والحوكمة ،واالجتماعية ،والبيئية ،ووسائل التواال

تحليلها وتحويلها إل

األعمال تةسر حوال

الكةمة (األربان المفاح

الكةمة ف

 ٪5م

معلوما

مفيدة .وتوال

التنب باألربان م

الدراسة إل

قبل البوراا  ،وأ

إيراداتها سنويان بسبر االحتيال ،لذا البد م

للتنب باالحتيال المال ث منعه لتحسي فعالية الكش

المالية مما يعمل عل

تةفيض عد تماثل المعلوما

اكتمال التقارير المالية ،وتحسي

المنشأة ،وتحقيق التوافق بي أاحار الماالح ،واظهار المعلوما
المالية .ويعمل تحليل البيانا

الكةمة عل

واجتماعا

ومكالما

أ البيانا

الكةمة الت توفرها شبكة االنترن

ذا

اتةاذ ق ار ار

الداةلية م

مناقشا

إظهارها بالطرق التقليدية ،مما يايد م

التعبير الاادق ع األدا والمركا المال للمنشأة ،وقد أوكح
أهمية كبيرة للمستثمري ف

المةتفية ف التقارير

تايد م قابلية المعلوما

المحاسبية للتحقق والحياد نظ نار النها تقو بتحليل المعلوما
هاتفية والت

التنب

بمةاطر

وم ث تحسي ماداقية التقارير

توفير معلوما

ال يمك

استةدا

المحاسبية.

 3/3/3تحليل البيانات الضخمة وخائية المئداقية:
ي دي تحليل البيانا

م سسا

عنه .لذا تري الباحثة أ

الكةمة ي دي إل تحسي ةااية المالئمة للمعلوما

الكةمة إل

أنه يمك

دراسة (دعا )٢٠١6 ،

سوا ف شكل او أو اورة أو فيديو

سوق األوارق المالية المارية ،حيث يعتمد عليها عند

مستنيرة عند ش ار أو بيع االسه  ،وأ إفاان الشركا

ع المعلوما

غير

المالية ( الفيديو والاور) التكميلية للتقارير المالية يمك أ تعاا مفهو جودة االستثمار،

وأشار دراسة ) (Idil & Destan, 2018إل
المحاسبة ودقة التقارير المالية ،واعتمد
المحاسبة ف

مةتل

الاناعا

واآلثار المحتملة لتحليال

البيانا

تأثير تحليال

الدراسة على مقابال

ةالل عا  ٢٠١8بهد

البيانا

الكةمة على

مع متةااي

ف

تحديد وتحليل االستةداما

الكةمة ف المحاسبة والتقارير المالية ،وقد ت التعر
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على اإيرادا
االتااال
البيانا

العديد م الاناعا

ف

السلكية والالسلكية ،وبين
الكةمة الت

ذل

بما ف

الدراسة أ

اعتمدتها شركا

أةرى م

وتعاياها ،ويحاول محترفو التقارير المالية التكي
التقنيا

والتطبيقا

تحليال

البيانا

تحليال

تتبع إج ار ا

أجل الحفاظ على مااياها التنافسية
مع التحديا

المتعلقة باستةدا واتقا

قدراته ومهاراته ف

الدراسة إل أ تحليال

وفراة حقيقية للمحاسبي  ،وأنه ال يوجد تغيير ف
ولك

الشركا

تحليال

الجديدة ،وفه الحاجة إلى تحسي

الكةمة ،وتوال

التغيير ف

شركا

الةطوط الجوية وشركا

البيانا

تمثل قكية ملحة

طبيعة المحاسبة واإفاان المال ،

األسالير التقليدية لتسجيل وجمع وتحليل المعلوما

البيانا

مجال

المحاسبية ،وأ

الكةمة ت ثر بشكل كبير على مستقبل التقارير المالية ودقتها ،وتطور

المبادئ المحاسبية المقبولة ،وبافة ةااة على اإفاان ع األاول ةارج المياانية
العمومية ومحاسبة القيمة العادلة .لذا تري الباحثة أ تحليل البيانا
تحسي ةااية الماداقية للمعلوما

المحاسبية.

 4/3/3تحليل البيانات الضخمة وخائية القابلية للمقارنة:

ي دي تحليل البيانا
الشركة ألكثر م

المعلوما

الكةمة إل

فترة مالية ،وبي

الكةمة ي دي إل

تحسي قابلية المقارنة بي قطاعا
القطاعا

البيانا

التفايلية الت توفرها تحليال

المثيلة ف

المنشآ

المنشأة ،ومقارنة
المماثلة م

ةالل

الكةمة ،وقد ذكر ) )Faye, 2016أ

هيلي كروفتس ،مستشارة المحتوى ف كابال  ،أشار إل أ كل قطاع م قطاع التانيع
إلى البيع بالتجائة والةدما  ،يستطيع االستفادة م فراة ايادة الكفا ا
المةاطر وتحديد الماايا ونقاط الكع
أ تحليل البيانا

م ةالل تحليل البيانا

الكةمة ،لذا تري الباحثة

الكةمة ي دي إل

جودة

الكةمة ي دي إل تحسي ةااية القابلية للمقارنة للمعلوما

مما سبق ،نستةل
المعلوما

التشغيلية ،وتقيي

أ

تحليل البيانا

المحاسبية.
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تحسي

المحاسبية.

ةاائ

الفئل ال اربع :الدراسة الميدانية
الدراسة إل

تهد

وةب ار ف

التعر

عل

مجال تحليل البيانا

تحسي جودة المعلوما

اتجاها

وآ ار األكاديمي والمحللي الماليي والمحاسبي

الكةمة بشأ تحديد أثر تحليل البيانا

المحاسبية ف البيئة السعودية.

الكةمة عل

 1/4فروض الدراسة:

ف كو مشكلة الدراسة وتحقيق أهدافها ،تعتمد الدراسة عل إةتبار الفرض الرئيس التال :
"يوجد أثر و داللة صحئالية لتحليل البيانات الضخمة علدي تحسدين جدودة المعلومدات
المحاسبية" .والةتبار هذا الفرض ت تقسيمه إل الفروض الفرعية التالية:

()١

أ منظما

()٣

يوجی یید أثی ییر ذو داللی ییة إحای ییائية للبيانی ییا

()٢

هنا تحديا

األعمال تع ماايا تحليل البيانا
تواجه منظما

الكةمة.

األعمال عند تحليل البيانا

الكةمة.

الك ی یةمة عل ی ی أدوار المحاسی ییبي ومهنی ییة

المحاسبة ف المستقبل.
()4

يوج یید أثی یر ذو داللی یة إحای یائية لتحلي ییل البيانی یا
المعلوما

المحاسبية.

جیییودة

الك ییةمة علی ی ةای یائ

 2/4مجتمع وعينة الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراسة الميدانية ف األكاديمي  ،والمحللي الماليي  ،والمحاسبي  ،وةب ار ف

مجال تحليل البيانا

الكةمة ،ويرجع اةتيار هذ الفئا

إل توافر الةبرة والوع  ،ونظ انر

لاعوبة تحديد إطار لمجتمع الد ارسة بسبر كةامة حج هذا المجتمع ،فقد قام

الباحثة

بتحديد عينة تقديرية تعتمد عل ةبرتها ف اةتيار العينة ،وكا عددها ( )٢٠٠مفردة.
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 3/4وسيلة جمع البيانات:
اعتمد

الباحثة ف جمع البيانا

عل موجهه إل العينة المةتارة ،وقد روع ف اعدادها

البساطة والوكون وسهولة الفه  ،وذل
مشكلة البحث والحاول عل البيانا

بهد

التعر

موق

عل

التطبيق العمل

الالامة إةتبار احة الفروض بإستةدا األسالير

االحاائية ،وقد ت عرض قائمة استقاا على مجموعة م المحكمي  ،تألف
أعكا هيئة التدريس ف الجامعا

واستجاب

م عدد م

السعودية والمتةااي ف المحاسبة وتحليل البيانا ،

الباحثة آل ار المحكمي بإج ار ما يلا م حذ

المقدمة حيث ةرج

م

كو المقترحا

وتعديل ف

االستبانة ف اورتها النهائية ،وت إستةدا مقياس ليكر الةماس

عند تامي إستمارة اإستقاا (غير موافق بشدة  ،5غير موافق  ،4محايد  ،٣موافق ،٢

موافق تمامان  .)١وكما هو موكح ف الجدول التال  ،بلغ

ستمار
ا
اال

الاحيحة ()١54

استمارة بنسبة استجابة  ،%٧٧وه نسبة مقبولة إج ار التحليل االحاائ .
جدول رقم () 1 / 4
تجميع صستمارات االستقئاء الخائة بالدراسة
الفلات

األكاديمي ف الجامعا السعودية
المحللي الماليي ف السوق السعودي
المحاسبي ف المكاتر السعودية
ةب ار ف تحليل البيانا الكةمة
اإلجمالي

المادر :م إعداد الباحثة.

صجمالي عدد االستمارات

نسبة االستجابة

الموزعة

المستلمة

المرتدة

5٠
5٠
5٠
5٠

4٢
٣5
٣٧
4٠

8
١5
١٣
١٠

%84
%٧٠
%٧4
%8٠

200

154

46

%77

ويعییرض جییدول رق ی ( )٢/4توايییع عينییة الد ارسییة حسییر سیینوا الةب یرة ،ووای
البيانا الكةمة م قبل الشركة ،ومدي االحتياج لتحليل تل البيانا
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التعامییل مییع

جدول رقم ( ) 2 / 4
توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة ،ووئف التعامل مع البيانات
الضخمة ،ومدي احتياجك لتحليل البيانات الضخمة
مدي احتياجك لتحليل
مستوي الخبرة في
وئف التعامل مع البيانات الضخمة من قبل الشركة
البيانات الضخمة
مزاولة المهنة
10
سنوات
فأكثر

–5
10
سنوات

5
سنوات
فأقل

الشركة
ليس لديها
علم بطرق
جمع
وتحليل
البيانات
الضخمة

العدد
%
العدد
%
العدد
%

١٣
٣١
١5
4٢.9
١٧
45.9

٢٠
4٧.6
١٢
٣4.٣
١٢
٣٢.4

9
٢١.4
8
٢٢.9
8
٢١.6

١
٢.4
١١
٣١.4
١٢
٣٢.4

٢١
5٠
6
١٧.١
٧
١8.9

الفلدددددددددددددددددددات

األكاديميي
المحللي
الماليي
المحاسبي
ةب ار ف
تحليل
البيانا
الكةمة

اإلجمالي

الشركة
على علم
بطرق
جمع
البيانات
لكنها لم
تقم
بتحليلها

الشركة ليس
لديها
متخئئين
في صدارة
البيانات
وتحليلها

الشركة
ال تدرك
مدي
تأثير
تحليل
البيانات
علي
ادالها

الشركة
تعتمد
علي
البيانات
عند
اعداد
التقارير

بئفة
مستمرة

غير
منتظم

نادر
جدا

٢
4.8
١
٢.9
٠
٠

٢٢
5٢.4
١5
4٢.9
٧
١8.9

١6
٣8.١
١١
٣١.4
١١
٢9.٧

4
9.5
9
٢5.٧
١9
5١.4

٢6
65

١٢
٣٠

٢
5

50

34

32.5

22

١٧
4٠.5
١٠
٢8.6
8
٢١.6

١
٢.4
٧
٢٠
١٠
٢٧

العدد
%

6
١5

١5
٣٧.5

١9
4٧.5

٢
5

٢5
6٢.5

4
١٠

8
٢٠

١
٢.5

العدد

51

59

44

26

59

39

26

4

70

%

33.1

38.3

28.6

16.9

38.3

25.3

16.9

2.6

45.5

المادر  :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا

المستقا منه .

يتكح م الجدول رق (  ) ٢/4أ عدد  5١بنسبة  %٣٣.١م إجمال عينة الدراسة
يااولو المهنة منذ  ١٠سنوا فأكثر ،وعدد  59بنسبة  %٣8.٣يااولو المهنة لفترة تتراون
بي  ١٠ – 5سنوا  ،وعدد  44بنسبة  %٢8.6يااولو المهنة منذ  5سنوا فأقل ،وم
حيث وا التعامل مع البيانا الكةمة م قبل الشركة فقد وجد أ عدد  ٢6بنسبة
 %١6.9أفادوا بأ الشركة ليس لديها عل بطرق جمع وتحليل البيانا الكةمة ،وعدد 59
بنسبة  %٣8.٣أفادوا بأ الشركة على عل بطرق جمع البيانا الكةمة لكنها ل تق
بتحليلها ،وعدد  ٣9بنسبة  %٢5.٣أفادوا بأ الشركة ليس لديها متةااي ف إدارة
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البيانا وتحليلها ،عدد  ٢6بنسبة  %١6.9أفادوا بأ الشركة ال تدر مدي تأثير تحليل
البيانا الكةمة عل ادائها ،وعدد  4بنسبة  %٢.6أفادوا بأ الشركة تعتمد عل البيانا
الكةمة عند اعداد التقارير المالية ،وم حيث مدي االحتياج لتحليل البيانا الكةمة فقد
وجد أ عدد  ٧٠بنسبة  %45.5م إجمال عينة البحث يحتاجو لهذ المعلوما بافة
مستمرة ،وعدد  5٠بنسبة  %٣٢.5يحتاجو لهذ المعلوما بافة غير منتظمة ،وعدد ٣4
بنسبة  %٢٢يحتاجو لهذ المعلوما ناد انر جدان.

 4/4متغيرات الدراسة:

تی تاییمي إسییتمارة اإستقاییا فی شییكل أربعییة أسییئلة رئيسییية ،وقیید قامی الباحثییة بقيییاس كیل
متغير بإستةدا أسئلة فرعية بلغ عددها ( )4٠س االن ،وهذ المتغي ار ت إيجااها فيما يل :
المتغير األول ) :(Z1ويمثله الس ال األول والذي يظهر ماايا تحليل البيانیا الكیةمة ،ونجید
أ المتغير ) (Z1له األسئلة م  X1إل .X10.....
المتغيدددر الثددداني ) :(Z2ويمثلییه الس ی ال الثییان والییذي يظهییر التحییديا الت ی تواجییه منظمییا
األعمال عند تحليل البيانا الكةمة ،والمتغير ) (Z2له األسئلة م  X11إل .X20 ....
المتغير الثالث ) :(Z3ويمثله الس ال الثالث والذي يظهر مدي تیأثير البيانیا الكیةمة علی
أدوار المحاس ییبي ومهن ییة المحاسی یبة فی ی المس ییتقبل ،والمتغي ییر ) (Z3ل ییه األس ییئلة می ی X21
إل .X30 .....
المتغير الثالث ) :(Z4ويمثله الس ال الثالث والذي يظهیر أثیر تحليیل البيانیا الكیةمة علی
جودة المعلوما المحاسبية ،والمتغير ) (Z4له األسئلة م  X31إل .X40 ....

 5/4أساليب التحليل االحئالي:

بعیید ترمي یا والبيانییا وادةالهییا للحاسییر اآلل ی  ،قام ی الباحث یة بتحليییل البيانییا ال یواردة بقائمییة
االستقاا م ةالل برنامج ( ،)SPSS 17.0وذل بإستةدا األسالير اإحاائية التالية:
 ١/5/4معامل الثبا والادق) :(Cronbach Alphaإةتبار ثبا أداة الدراسة.
 ٢/5/4إج ار إةتبار) :(Kolmogorov–Smirnovإةتبار التوايع الطبيع للبيانا .
 ٣/5/4ترتير األهمية النسبية للمتغي ار
 4/5/4إج ار اةتبار ) :(One Sample T-Testإةتبار فركيا الدراسة.

 6/4تحليل نتالج الدراسة اإلحئالية واختبار الفروض:

 1/6/4معاملي الثبات والئدق:
ت ی حسییار معامییل الثبییا بإسییتةدا معامییل ( ألفییا -كرونبییا ) ألسییئلة اسییتمارة االستقاییا ،
وذل ی لبح ییث م ییدي االعتم ییاد علی ی نت ییائج الد ارس ییة الميداني ییة فی ی تعمی یي النت ییائج .وبإس ییتعراض
الجییدول رق ی (  ) ٣/4يتكییح أ قییي معییامل الثبییا والاییدق مرتفعییة لجميییع األسییئلة ،حيیث
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تكییمن قائمییة االسییتبيا أربعییة أسییئلة رئيسییية تأةییذ شیكل ليكیر الةماسی وتتكییو می أكثییر
م عنار ،وتراوح قيمة معامل الثبا بیي ( )٠.٧46للسی ال ال اربیع " أثیر تحليیل البيانیا
الك ییةمة علی ی ةا ییائ ج ییودة المعلوم ییا المحاس ییبية" و ( )٠.9٠٧للسی ی ال األول " م ااي ییا
تحليییل البيانییا الكییةمة" ،وحيییث أ قيمییة معامییل الاییدق تسییاوي الجییذر التربيع ی لمعامییل
الثبییا  ،فییإ قییي معامییل الاییدق تت یراون بییي (  )٠.864للس ی ال ال اربییع ،و( )٠.95٢للس ی ال
األول ،وواكح م النتائج أ قيمة معامل ألفا كرونبا كان مرتفعة لجميع متغي ار استمارة
االستقاا وتساوي  ،٠.9٢4وكان قيمیة الایدق الیذات لجميیع المتغيی ار تسیاوي ،٠.96١
وبالتال يمك القول أنها معامال ذا داللة جيدة ألغراض البحث وتحقيیق أهیدا البحیث،
ويمك االعتماد عليها ف تعمي النتائج عل مجتمع الدراسة.
جدول رقم ( ) 3/4
معاملي الثبات والئدق ألسللة صستمارة االستقئاء
المحور

البيان

عدد
العنائر

معامل
الثبات

معامل
الئدق

األول

م اايا تحليل البيانا الكةمة
التحییديا التی تواجییه منظمییا األعمییال عنیید تحليییل
البيانا الكةمة
أثیر البيانییا الكیةمة علی أدوار المحاسیبي ومهنییة
المحاسبة ف المستقبل
أثییر تحليییل البيانییا الكییةمة عل ی ةاییائ جییودة
المعلوما المحاسبية

١٠

٠.9٠٧

٠.95٢

١٠

٠.8٢4

٠.9٠8

١٠

٠.8٣٣

٠.9١٣

١٠

٠.٧46

٠.864

0.924

0.961

الثاني
الثالث
الرابع

جميع متغيرات استمارة االستقئاء معا

المادر  :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا

40

المستقا منه .

 2/6/4صختبار التوزيع الطبيعيKlamagrove- Simirnov Test :
يعتبر اةتبار سميرونو كلمجرو أحد االةتبا ار اإحاائية الت تستةد ف فح
البيانا الت ت جمعها لمعرفة ما إذا كان مواعة توايعان طبيعيان أ ال ،وهو اةتبار
كروري ف حالة اةتبار الفركيا أل معظ االةتبا ار المعملية تشترط أ يكو توايع
البيانا طبيعيان ،وقد حال الباحثة عل النتائج التالية:
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جدول رقم ( ) 4 / 4

نتدالج اختبار سميرونوف كلمجروف لعينة واحدة
المتغيرات
N
Mean
Normal
Std. Deviation Parameters
Kolmogorov-Smirnov Z
)Asymp. Sig. (2-tailed

Z1

Z2

Z3

Z4

١54
1.48
1.25
٠.٧١٣
٠.96٠

١54
2.10
1.12
٠.5٠4
٠.96٢

١54
1.79
0.990
٠.5٣٧
٠.9٣5

١54
1.84
1.15
٠.9٢5
٠.٣59

المادر  :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا

المستقا منه .

يتكح م الجدول رق (  ) 4 / 4أ توايع البيانا كا طبيعيان ،حيث بلغ قيمیة االةتبیار
للمتغير األول  )٠.٧١٣( Z1عند مسیتوي معنويیة ( )٠.96٠وهی أكبیر می مسیتوي المعنويیة
) ،(α>0.05وبلغی ی ی قيم ی ییة االةتب ی ییار للمتغي ی ییر الث ی ییان  )٠.5٠4( Z2عن ی یید مسی ی یتوي معنوي ی ییة
( )٠.96٢وه أكبر م مستوي المعنوية ) ،(α>0.05وبلغ قيمیة االةتبیار للمتغيیر الثالیث
 )٠.5٣٧( Z3عنیید مسییتوي معنويییة ( )٠.9٣5وه ی أكبییر م ی مسییتوي المعنويییة )،(α>0.05
كمییا بلغی قيمییة االةتبییار للمتغيییر ال اربییع  )٠.9٢5( Z4عنیید مسییتوي معنوي یة ( )٠.٣59وه ی
أكبر م مستوي المعنوية ) ،(α>0.05وهذا يدل عل أ البيانا تتبع التوايع الطبيع .
 3/6/4ترتيب األهمية النسبية للمتغيرات:
يت عرض األهمية النسبية لعناار كل س ال م اسئلة الدراسة عل النحو التال :
يعرض جدول رق (  ) 5 / 4األهميیة النسیبية آل ار عينیة الد ارسیة حیول م اايیا تحليیل البيانیا
الكةمة م وجهه نظر فئا العينة (األكاديميي  ،المحللي المیاليي  ،المحاسیبي  ،ةبی ار فی
تحيل البيانا الكةمة).
يتكح م الجدول أ أه العناار طبقان لمعيار األهمية النسبية ه ما يل :
من وجهه نظر األكاديميين:
▪ يحقق مياة تنافسية عالية للم سسا .
▪ يحس م جودة المعلوما المحاسبية.
▪ يعمی ییل عل ی ی تی ییوفير معلومی ییا مالئمی ییة تسی ییاعد ف ی ی ترشی ییيد الق ی ی ار ار داةی ییل الوحی ییدة
االقتاادية ،وتحديد األدا ف الماك .
▪ يس ییاه فی ی إعطی یا نظی یرة ش ییاملة عی ی الوح ییدة االقتا ییادية ،واي ییادة فهی ی أنش ییطتها،
وتطوير استراتيجيتها ونموذج األعمال.
▪ ايی ییادة مسی ییتوي ركی ییا العمی ییال  ،وايی ییادة كفی ییا ة األعمی ییال ،وايی ییادة المبيعی ییا  ،وايی ییادة
االبتكار ف تطوير العمليا والمنتجا .
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جدول رقم ( ) 5 / 4

األهمية النسبية آلراء عينة الدراسة حول مزايا تحليل البيانات الضخمة

األهمية النسبية %

العنائر

المحللين
األكاديميين الماليين

يحقق مياة تنافسية عالية للم سسا .
يعمیل علی تیوفير معلومیا

مالئمیة تسیاعد فی ترشیيد القی ار ار

الوحدة االقتاادية ،وتحديد األدا ف الماك .

داةییل

يعمل عل تطیوير المياانيیا  ،ورسی الةطیط المسیتقبلية ،وايیادة قيمیة
الوحدة االقتاادية وتقدي ةدما

أفكل للعمال .

عنیید تحليییل البيانییا

الكییةمة ،تسییتةد التقنيییا

مای ییدر للمعلوم ی یا

المس ی یتقبلية الت ی ی ت ی ی ثر علی ییى ق ی ی ار ار

المعلوما

الحديثییة ف ی تییوفير

المالية الت تفيد ف التنب بالفشل المال .

الماالح.

عند تحليل البيانا  ،تستةد التقنيا

بما توفر م معلوما

أای ییحار

الحديثیة لتقليیل حیدوث األامیا

مستقبلية ،مما يحس م إدارة المةاطر.

يسییاه ف ی إعطییا نظ یرة شییاملة ع ی الوحییدة االقتا یادية ،وايییادة فه ی
أنشطتها ،وتطوير استراتيجيتها ونموذج األعمال.

يحس م جودة المعلوما

المحاسبية.

9٧.6

9٧.١

االبتكار ف تطوير العمليا
يساعد عل ترشيد التكالي

واكتشا

فر

توليد اإيرادا .

المادر :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا

9٢.9

8٠.٠

94.6

8٣.٣

8٢.9

89.٢

8٠.٠

69.٠

88.6

٧٣.٠

95.٠

٧8.6

94.٣

8١.١

8٧.5

8١.٠

85.٧

٧5.٧

9٢.5

9٠.5

٧4.٣

٧8.4

85.٠

95.٢

9١.4

9١.9

٧٧.5

88.١

68.6

٧٠.٣

9٠.٠

69.٠

٧٧.١

86.5

٧5.٠

المستقا منه .

من وجهه نظر المحللين الماليين:
▪ يحقق مياة تنافسية عالية للم سسا .
▪ مادر للمعلوما المستقبلية الت ت ثر على ق ار ار
▪ يحس م جودة المعلوما المحاسبية.
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8٣.8

9٧.5
8٢.5

ايادة مستوي ركا العمال  ،وايادة كفا ة األعمال ،وايادة المبيعا  ،وايادة
والمنتجا .

المحاسبين

خبراء في تحليل
البيانات الضخمة

أاحار الماالح.

▪
▪

الحديثة ف توفير المعلوما

عند تحليل البيانا الكةمة ،تستةد التقنيا
الت تفيد ف التنب بالفشل المال .
عند تحليل البيانا  ،تستةد التقنيا الحديثیة لتقليیل حیدوث األامیا
معلوما مستقبلية ،مما يحس م إدارة المةاطر.

المالية

بمیا تیوفر می

من وجهه نظر المحاسبين:
▪ يعمی ییل عل ی ی تی ییوفير معلومی ییا مالئمی ییة تسی ییاعد ف ی ی ترشی ییيد الق ی ی ار ار داةی ییل الوحی ییدة
االقتاادية ،وتحديد األدا ف الماك .
▪ يحس م جودة المعلوما المحاسبية.
▪ يعمی ییل عل ی ی تطی ییوير المياانيی ییا  ،ورس ی ی الةطی ییط المسی ییتقبلية ،وايی ییادة قيم ی یة الوحی ییدة
االقتاادية وتقدي ةدما أفكل للعمال .
▪ يساعد عل ترشيد التكالي واكتشا فر توليد اإي اردا .
▪ يحقق مياة تنافسية عالية للم سسا .
من وجهه نظر خبراء في تحليل البيانات الضخمة:
▪ يحقق مياة تنافسية عالية للم سسا .
▪ عند تحليل البيانا الكةمة ،تستةد التقنيا الحديثة ف توفير المعلوما المالية
الت تفيد ف التنب بالفشل المال .
▪ عند تحليل البيانا  ،تستةد التقنيا الحديثیة لتقليیل حیدوث األامیا بمیا تیوفر می
معلوما مستقبلية ،مما يحس م إدارة المةاطر.
▪ ايی ییادة مسی ییتوي ركی ییا العمی ییال  ،وايی ییادة كفی ییا ة األعمی ییال ،وايی ییادة المبيعی ییا  ،وايی ییادة
االبتكار ف تطوير العمليا والمنتجا .
▪ مادر للمعلوما المستقبلية الت ت ثر على ق ار ار أاحار الماالح.
نلة م ذل إل أهميیة الم اايیا التی يحققهیا تحليیل البيانیا
مما ي دي إل قبول الفرض الفرع األول الةا بالد ارسة.

الكیةمة لمنظمیا

األعمیال،

ويعرض جدول رق (  ) 6 / 4األهمية النسبية آل ار عينة الدراسة حول التحديا الت تواجه
منظمییا األعمییال عنیید تحليییل البيانییا الكییةمة می وجهییه نظییر فئییا العينییة (األكییاديميي ،
المحللي الماليي  ،المحاسبي  ،ةب ار ف تحيل البيانا الكةمة).
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األهمية النسبية آلراء عينة الدراسة حول التحديا

جدول رقم ( ) 6 / 4

الت تواجه منظما

العنائر
ارتفاع تكالي

توظي

التنوع ف البيانا

المحللين
األكاديميين الماليين

المهنيي ذوي الةبرة ف تحليل البيانا

الكةمة.

الكةمة غير المنسقة ي دي إلى اعوبة استةدامها.

يوجیید اییعوبة فی التعامییل مییع كميییة البيانییا
نظ انر لنموها المتسارع.

الكییةمة بیالرغ می توفرهیا

عد توفر الموظفي المتةااي ف تحليل البيانا
سرعة تدفق البيانا

الكةمة.

الكةمة ت ثر على ترشيد اتةاذ الق ار ار .

يواجی ییه عمليی ییة تحليی ییل البيانی ییا

عركها للمستةدمي .

الكی ییةمة ای ییعوبة الفه ی ی والوكی ییون عنی یید

يوجد اعوبة ف نقل وتةاي ومعالجة البيانا

الكةمة سريعة النمو.

يوجد انتها ةاواية وماداقية وأم البيانا

بطرق غير مشروعة.

الكةمة والتعامیل معهیا

عد توفر األنظمة اآللية الةبيیرة التی تناسیر احتيیاج الوحیدة االقتایادية،
وتتمتع بقد ار

جيدة عند تحليل البيانا

يوجد اعوبة ف عرض التحليال

األعمال عند تحليل البيانا الكةمة
األهمية النسبية %

الكةمة.

المرتبطة بالبيانا

الكةمة.

المادر :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا

95.٢

94.9

المحاسبين

8٠.٢

خبراء في تحليل
البيانات الضخمة

9٧.6

٧8.6

٧9.5

8٢.٠

9٢.٧

٧6.٢

84.6

95.5

٧5.6

٧٣.8

9٧.4

89.٣

95.١

9٢.9

9١.٣

٧8.5

8٠.5

9٠.5

٧4.4

94.١

٧5.6

85.٧

8٧.٢

96.٣

8٠.5

85.٧

٧١.8

٧١.٣

8٧.8

8٣.٣

66.٧

84.4

85.4

8١.٠

89.٧

٧٠.٧

9٠.٢

المستقا منه .

يتكح م الجدول أ أه العناار طبقان لمعيار األهمية النسبية ه ما يل :
من وجهه نظر األكاديميين:
▪ ارتفاع تكالي توظي المهنيي ذوي الةبرة ف تحليل البيانا الكةمة.
▪ سرعة تدفق البيانا الكةمة ت ثر على ترشيد اتةاذ الق ار ار .
▪ يواجه عملية تحليل البيانا الكةمة اعوبة الفه والوكون عند عركها للمستةدمي .
▪ يوجد اعوبة ف نقل وتةاي ومعالجة البيانا الكةمة سريعة النمو.
▪ يوجد انتها ةاواية وماداقية وأم البيانا الكةمة والتعامل معها بطرق غير مشروعة.
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من وجهه نظر المحللين الماليين:
▪ عد توفر الموظفي المتةااي ف تحليل البيانا الكةمة.
▪ ارتفاع تكالي توظي المهنيي ذوي الةبرة ف تحليل البيانا الكةمة.
▪ سرعة تدفق البيانا الكةمة ت ثر على ترشيد اتةاذ الق ار ار .
▪ يوجد اعوبة ف عرض التحليال المرتبطة بالبيانا الكةمة.
▪ يوجد اعوبة ف نقل وتةاي ومعالجة البيانا الكةمة سريعة النمو.
من وجهه نظر المحاسبين:
▪ يوجد اعوبة ف نقل وتةاي ومعالجة البيانا الكةمة سريعة النمو.
▪ يوجد اعوبة ف التعامل مع كمية البيانا الكةمة بالرغ م توفرها نظی انر لنموهیا
المتسارع.
▪ يواجی ییه عمليی ییة تحليی ییل البيانی ییا الكی ییةمة ای ییعوبة الفه ی ی والوكی ییون عنی یید عركی ییها
للمستةدمي .
▪ عد توفر الموظفي المتةااي ف تحليل البيانا الكةمة.
▪ عید تییوفر األنظمییة اآلليییة الةبي یرة الت ی تناس یر احتيییاج الوحییدة االقتاییادية ،وتتمتییع
بقد ار جيدة عند تحليل البيانا الكةمة.
من وجهه نظر خبراء في تحليل البيانات الضخمة:
▪ ارتفاع تكالي توظي المهنيي ذوي الةبرة ف تحليل البيانا الكةمة.
▪ عد توفر الموظفي المتةااي ف تحليل البيانا الكةمة.
▪ التنوع ف البيانا الكةمة غير المنسقة ي دي إلى اعوبة استةدامها.
▪ يوجد اعوبة ف عرض التحليال المرتبطة بالبيانا الكةمة.
▪ يوجیید انتهییا ةاواییية وماییداقية وأم ی البيانییا الكییةمة والتعامییل معهییا بطییرق
غير مشروعة.
نلة م ذل إل وجود مجموعیة می التحیديا التی تواجیه منظمیا األعمیال عنید تحليیل
البيانا الكةمة ،مما ي دي إل قبول الفرض الفرع الثان الةا بالدراسة.
ويع ییرض ج ییدول رقی ی (  ) ٧ / 4األهمي ییة النس ییبية آل ار عين ییة الد ارس ییة ح ییول ت ییأثير البيان ییا
الكییةمة علی أدوار المحاسییبي ومهنییة المحاسییبة فی المسییتقبل می وجهییه نظییر فئییا العينییة
(األكاديميي  ،المحللي الماليي  ،المحاسبي  ،ةب ار ف تحيل البيانا الكةمة).
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األهمية النسبية آلراء عينة الدراسة حول تأثير البيانا
العنائر
تعمل البيانا

جدول رقم ( ) 7 / 4

الكةمة عل أدوار المحاسبي ومهنة المحاسبة ف المستقبل
األهمية النسبية %
المحللين
األكاديميين الماليين

الكةمة عل تغيير دور المحاسر ف المستقبل.

يجییر علی المحاسییر تطییوير المهییا ار والمعییار المتعلقییة بإنشییا البيانییا  ،وادارة
وتعديل وتةاي وتحليل البيانا  ،واعداد تقارير بشأنها ،وأمنها.

بجانی ی ییر الی ی ییدور التقليی ی ییدي للمحاس ی ی یر ،يجی ی ییر أ يكی ی ییو المشی ی ییر الفعل ی ی ی عل ی ی ی

الةاواییية واإسییتةدا األةالقی للبيانییا

ار
الكییةمة می ةییالل إمتالكییه لمهی ا

98.٢

94.4

المحاسبين

9٧.5

خبراء في تحليل
البيانات الضخمة

8٢.٧

89.٣

86.١

9٠.٠

98.١

٧٣.٢

69.4

٧٠.٠

6٣.5

إدارة وتحليل البيانا .
المحاسبي الیذي لیديه مهیا ار تقنيیة واحایائية إدارة وتحليیل البيانیا
سيحالو على أعل الرواتر ف الوحدا

االقتاادية.

الكیةمة،

ايییادة أهميییة الییدور االسییتراتيج للمحاسییر ف ی المسییتقبل م ی ةییالل المش یاركة ف ی

اتةاذ الق ار ار االستراتيجية ف الوحدا

االقتاادية.

يجیر علی المحاسییر أ يكیو علی د اريییة كافيیة بیالتغي ار التی فركیتها البيانییا

الكییةمة مثییل الحوسییبة السییحابية ،ووسییائل التوااییل االجتمییاع  ،ومواجه یة ج یارئ
اإنترن  ،والةدما

ت ی ثر البيانییا
ت ثر البيانا

الكةمة عل المحاسبة م ةالل كيفية تجميیع وتسیجيل البيانیا ،

التقليدية ،وتقد أدلة أكافية لدع تل السجال .

المحاسییبية

وادارة البيانا  ،واعداد القوائ المالية ومراجعتها.
الحديثییة فی جمییع وتسییجيل وتحليییل وعییرض المعلومییا

الذي يستفيد منه عدد كبير م المستةدمي للمعلوما
وجی ییود البيانی ییا

94.6

٧٧.8

8٢.5

96.٢

8٧.5

9١.٧

8٠.٠

94.٢

الرقمية ،والذكا االاطناع .

الك یةمة المتمثلییة ف ی الاییور والفيییديو عل ی السییجال

تسییتةد التقنيییا

9١.١

٧5.٠

٧٢.5

٧6.9

الكی ییةمة سی ییو

بالشییكل

بحسر أهدافه المةتلفة.

ي ی ی ثر عل ی ی طريقی ییة اإفای ییان ع ی ی المعلومی ییا

المحاسییبية ،واالنتقییال م ی الییدور التقليییدي لإلفاییان ف ی الق یوائ الماليییة إل ی قن یوا
إفاان أةري مثل مواقع الوير ووسائل اإعال اإجتماعية.....،ال .

المادر :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا
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٧6.8

٧٢.٢

9٢.5

69.٢

94.6

8٣.٣

8٧.5

86.5

8٠.4

88.9

8٢.5

88.5

٧6.8

8٠.6

8٧.5

8٠.8

المستقا منه .

يتكح م الجدول أ أه العناار طبقان لمعيار األهمية النسبية ه ما يل :
من وجهه نظر األكاديميين:
▪ تعمل البيانا الكةمة عل تغيير دور المحاسر ف المستقبل.
▪ ايادة أهمية الدور االستراتيج للمحاسر ف المستقبل م ةالل المشاركة ف اتةاذ الق ار ار
االستراتيجية ف الوحدا االقتاادية.
▪ ت ی ثر البيانییا الكییةمة عل ی المحاسییبة م ی ةییالل كيفيییة تجميییع وتس یجيل البيانییا  ،وادارة
البيانا  ،واعداد القوائ المالية ومراجعتها.
▪ المحاسبي الذي لديه مها ار تقنية واحاائية إدارة وتحليیل البيانیا الكیةمة ،سيحایلو
على أعل الرواتر ف الوحدا االقتاادية.
▪ يجییر علی ی المحاسییر تط ییوير المه ییا ار والمع ییار المتعلقییة بإنش ییا البيان ییا  ،وادارة وتع ییديل
وتةاي وتحليل البيانا  ،واعداد تقارير بشأنها ،وأمنها.
من وجهه نظر المحللين الماليين:
▪ تعمل البيانا الكةمة عل تغيير دور المحاسر ف المستقبل.
▪ يجییر عل ی المحاسییر أ يكییو عل ی د اريییة كافيییة بییالتغي ار الت ی فركییتها البيانییا الكییةمة
مثییل الحوسییبة السییحابية ،ووسییائل التوااییل االجتمییاع  ،ومواجهیة جیارئ اإنترنی  ،والةییدما
الرقمية ،والذكا االاطناع .
▪ تستةد التقنيا الحديثة ف جمع وتسجيل وتحليل وعیرض المعلومیا بالشیكل الیذي يسیتفيد
منه عدد كبير م المستةدمي للمعلوما بحسر أهدافه المةتلفة.
▪ يج یر علی ی المحاسییر تط ییوير المه ییا ار والمع ییار المتعلقییة بإنش ییا البيان ییا  ،وادارة وتع ییديل
وتةاي وتحليل البيانا  ،واعداد تقارير بشأنها ،وأمنها.
▪ ت ی ثر البيانییا الكییةمة عل ی المحاسییبة م ی ةییالل كيفيییة تجميییع وتس یجيل البيانییا  ،وادارة
البيانا  ،واعداد القوائ المالية ومراجعتها.
من وجهه نظر المحاسبين:
▪ تعمل البيانا الكةمة عل تغيير دور المحاسر ف المستقبل.
▪ ت ی ثر البيانییا الك یةمة المتمثلییة ف ی الاییور والفيییديو عل ی السییجال المحاسییبية التقليديییة،
وتقد أدلة أكافية لدع تل السجال .
▪ يجییر علی ی المحاسییر تط ییوير المه ییا ار والمع ییار المتعلقییة بإنش ییا البيان ییا  ،وادارة وتع ییديل
وتةاي وتحليل البيانا  ،واعداد تقارير بشأنها ،وأمنها.
▪ ت ی ثر البيانییا الكییةمة عل ی المحاسییبة م ی ةییالل كيفيییة تجميییع وتس یجيل البيانییا  ،وادارة
البيانا  ،واعداد القوائ المالية ومراجعتها.

- 42 -

▪ وج ییود البيان ییا الك ییةمة س ییو يی ی ثر علی ی طريق ییة اإفا ییان عی ی المعلوم ییا المحاس ییبية،
واالنتقال م الدور التقليدي لإلفاان ف القوائ المالية إل قنیوا إفایان أةیري مثیل مواقیع
الوير ووسائل اإعال اإجتماعية.....،ال .
من وجهه نظر خبراء في تحليل البيانات الضخمة:
▪ يجییر علی ی المحاسییر تط ییوير المه ییا ار والمع ییار المتعلقییة بإنش ییا البيان ییا  ،وادارة وتع ییديل
وتةاي وتحليل البيانا  ،واعداد تقارير بشأنها ،وأمنها.
▪ ايادة أهمية الدور االستراتيج للمحاسر ف المستقبل م ةالل المشاركة ف اتةاذ الق ار ار
االستراتيجية ف الوحدا االقتاادية.
▪ يجییر عل ی المحاسییر أ يكییو عل ی د اريییة كافيییة بییالتغي ار الت ی فركییتها البيانییا الكییةمة
مثییل الحوسییبة السییحابية ،ووسییائل التوااییل االجتمییاع  ،ومواجهیة جیارئ اإنترنی  ،والةییدما
الرقمية ،والذكا االاطناع .
▪ تستةد التقنيا الحديثة ف جمع وتسجيل وتحليل وعیرض المعلومیا بالشیكل الیذي يسیتفيد
منه عدد كبير م المستةدمي للمعلوما بحسر أهدافه المةتلفة.
▪ ت ی ثر البيانییا الكییةمة عل ی المحاسییبة م ی ةییالل كيفيییة تجميییع وتس یجيل البيانییا  ،وادارة
البيانا  ،واعداد القوائ المالية ومراجعتها.
نلة م ذل إل أ هنا تأثير للبيانا الكةمة عل أدوار المحاسبي ومهنة المحاسبة
ف المستقبل ،مما ي دي إل قبول الفرض الفرع الثالث الةا بالدراسة.
ويعرض جدول رق (  ) 8 / 4األهمية النسبية آل ار عينة الدراسة حول تأثير تحليل البيانا
الك ی ییةمة علی ی ی ةای ی یائ ج ی ییودة المعلوم ی ییا المحاس ی ییبية می ی ی وجه ی ییه نظ ی ییر فئ ی ییا العين ی ییة
(األكاديميي  ،المحللي الماليي  ،المحاسبي  ،ةب ار ف تحيل البيانا الكةمة).
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جدول رقم ( ) 8 / 4

األهمية النسبية آلراء عينة الدراسة حول تأثير تحليل البيانا

الكةمة عل ةاائ

العنائر
الكیةمة إلی تیوفير معلومیا

ي دي تحليل البيانیا

المحللين
األكاديميين الماليين

85.٧

مالئمیة وموكیوعية وذا

قيمة ،تساعد ف اتةاذ الق ار ار ع الوحدة االقتاادية.
ي ی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إل ی تحسییي فه ی وتحليییل محتییوي المعلومییا

المحاسبية.

ي ی دي تحليییل البيانییا

ةییالل تییوفير بيانییا

والمكالما

الكییةمة إل ی تحسییي فه ی التقییارير الماليییة السیینوية م ی

تفاییيلية ع ی الوحییدة االقتاییادية ع ی طريییق المناقشییا

والفيديوها  ،مما يايد م ماداقية وجودة المعلوما

المحاسبية.

الكیةمة إلی تحسیي فهی طبيعیة العمليیا

المةتلفیة فی

ي دي تحليیل البيانیا

الوحدة االقتاادية ،وتحسي فه األدا اإستراتيج للوحدة االقتاادية ككل.

يی ی ی دي تحلي ی ییل الب يان ی ییا

الك ی ییةمة إلی ی ی تحس ی ییي التنبی ی ی باألرب ی ییان والمة ی ییاطر

المستقبلية ،مما يايد م ماداقية وجودة المعلوما

المحاسبية.

يی دي تحليییل البيانییا

الكییةمة إلی تحسییي فییر

ي ی دي تحليییل البيانییا

الكییةمة إل ی تحسییي تقيییي أدا الشییركة ممییا يايیید م ی

التنب باألدا المستقبل للوحدا
درجة الثقة ف المعلوما
ي ی دي تحليییل البيانییا

االقتاادية.

المحاسبية.

الماالح ،مما ي دي إل تحسي جودة المعلوما

عد تماثل المعلوما .
يی ی دي تحلي ییل البيان ییا

قطاعا

النمییو المسییتقبل  ،وتحسییي

الكییةمة إل ی تییوفير المايیید م ی المعلومییا

ألاییحار

المحاسیبية ومی ثی تةفیيض

الك ییةمة إلی ی تحس ییي قابلي ییة المعلوم ییا

للمقارن ییة ب ییي

الوحدة االقتاادية ،أو بي قطاع معي مع نظير ف السوق.

ي دي تحليل البيانیا

الكیةمة إلی معرفیة المسیتجدا

االقتاادية ،مما يعمل عل تحسي جودة المعلوما

التی تطی أر علی الوحیدة

المحاسبية.

المادر :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا
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جودة المعلوما المحاسبية
األهمية النسبية %

٧٧.٠

المحاسبين

84.٢

خبراء في تحليل
البيانات الضخمة

٧8.٧

8٧.٣

8٠.٠

89.4

٧4.٧

٧8.9

8٢.٣

٧٧.5

8١.١

٧5.٣

٧4.١

8٧.٢

٧٠.9

٧١.١

9٣.١

٧٧.9

88.5

٧٠.6

9٧.٣

٧٧.5

84.9

٧4.6

9١.6

٧٠.4

٧9.9

8١.5

88.9

٧١.9

69.٢

68.٧

68.6

6١.٧

66.٧

66.١

6٣.9

68.9

6٧.١

المستقا منه .

يتكح م الجدول أ أه العناار طبقان لمعيار األهمية النسبية ه ما يل :
من وجهه نظر األكاديميين:
▪ ي دي تحليل البيانا الكةمة إل تحسي فه وتحليل محتوي المعلوما المحاسبية.
▪ يی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إلی تییوفير معلومیا مالئمییة وموكییوعية وذا قيمییة ،تسییاعد
ار ع الوحدة االقتاادية.
ف اتةاذ القر ا
▪ ي ی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إل ی تییوفير المايیید م ی المعلومییا ألاییحار الماییالح ،ممییا
ي دي إل تحسي جودة المعلوما المحاسبية وم ث تةفيض عد تماثل المعلوما .
▪ ي ی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إل ی تحسییي فه ی التقییارير الماليییة السیینوية م ی ةییالل تییوفير
بيانیا تفایيلية عی الوحیدة االقتایادية عی طريیق المناقشیا والمكالمیا والفيیديوها  ،ممیا
يايد م ماداقية وجودة المعلوما المحاسبية.
▪ يی ی دي تحليی ییل البيانی ییا الكی ییةمة إلی ی تحسی ییي فه ی ی طبيعی ییة العمليیییا المةتلفی ییة ف ی ی الوحی ییدة
االقتاادية ،وتحسي فه األدا اإستراتيج للوحدة االقتاادية ككل.
من وجهه نظر المحللين الماليين:
▪ يی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إل ی تحسییي فییر النم یو المسییتقبل  ،وتحسییي التنبی ب یاألدا
المستقبل للوحدا االقتاادية.
▪ ي دي تحليل البيانا الكةمة إل تحسي التنب باألربان والمةاطر المستقبلية ،مما يايد می
ماداقية وجودة المعلوما المحاسبية.
▪ يی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إلی تحسییي تقيییي أدا الشییركة ممییا يايیید م ی درجیة الثقییة ف ی
المعلوما المحاسبية.
▪ ي ی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إل ی تییوفير المايیید م ی المعلومییا ألاییحار الماییالح ،ممییا
ي دي إل تحسي جودة المعلوما المحاسبية وم ث تةفيض عد تماثل المعلوما .
▪ ي ی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إل ی تحسییي فه ی التقییارير المالي یة السیینوية م ی ةییالل تییوفير
بيانیا تفایيلية عی الوحیدة االقتایادية عی طريیق المناقشیا والمكالمیا والفيیديوها  ،ممیا
يايد م ماداقية وجودة المعلوما المحاسبية.
من وجهه نظر المحاسبين:
▪ ي دي تحليل البيانا الكةمة إل تحسي فه وتحليل محتوي المعلوما المحاسبية.
▪ يی ی دي تحليی ییل البيانی ییا الكی ییةمة إلی ی تحسی ییي فه ی ی طبيعی ییة العمليیییا المةتلفی ییة ف ی ی الوحی ییدة
االقتاادية ،وتحسي فه األدا اإستراتيج للوحدة االقتاادية ككل.
▪ يی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إلی تییوفير معلومیا مالئمییة وموكییوعية وذا قيمییة ،تسییاعد
ف اتةاذ الق ار ار ع الوحدة االقتاادية.
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▪ ي دي تحليل البيانا الكةمة إل تحسي التنب باألربان والمةاطر المستقبلية ،مما يايد می
ماداقية وجودة المعلوما المحاسبية.
▪ ي ی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إل ی تحسییي فه ی التقییارير الماليییة السیینوية م ی ةییالل تییوفير
بيانیا تفایيلية عی الوحیدة االقتایادية عی طريیق المناقشیا والمكالمیا والفيیديوها  ،ممیا
يايد م ماداقية وجودة المعلوما المحاسبية.
من وجهه نظر خبراء في تحليل البيانات الضخمة:
▪ ي دي تحليل البيانا الكةمة إل تحسي التنب باألربان والمةاطر المستقبلية ،مما يايد می
ماداقية وجودة المعلوما المحاسبية.
▪ يی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إل ی تحسییي فییر النمییو المسییتقبل  ،وتحسییي التنبی ب یاألدا
المستقبل للوحدا االقتاادية.
▪ ي ی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إل ی تحسییي فه ی التقییارير الماليییة السیینوية م ی ةییالل تییوفير
بيانیا تفایيلية عی الوحیدة االقتایادية عی طريیق المناقشیا والمكالمیا والفيیديوها  ،ممیا
يايد م ماداقية وجودة المعلوما المحاسبية.
▪ يی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إلی تحسییي تقيییي أدا الشییركة ممییا يايیید م ی درجییة الثقییة ف ی
المعلوما المحاسبية.
▪ يی دي تحليییل البيانییا الكییةمة إلی تییوفير معلومیا مالئمییة وموكییوعية وذا قيمییة ،تسییاعد
ف اتةاذ الق ار ار ع الوحدة االقتاادية.
نلة م ذل إل وجیود تیأثير لتحليیل البيانیا الكیةمة علی ةایائ
المحاسبية ،مما ي دي إل قبول الفرض الفرع الرابع الةا بالدراسة.

جیودة المعلومیا

 4/6/4اختبار فروض الدراسة )(One Sample T-Test
قام الباحثة بعمل اةتبار  Tبإستةد مقياس ليكر الةماس للمقارنة بي متوسط
اإجابا لكل س ال واإجابة القياسية وه القيمة  ،٣فإذا كان قيمة ( ) المحسوبة سالبة
هذا يعن أ المستقا منه إجاباته تميل إل الموافقة عل الس ال ،واذا كان موجبة
فإنها تميل إل الرفض .الجداول التالية توكح نتائج التحليل االحاائ :
أوال :تحليل صجابات السؤال األول :Z1
يشتمل هذا الس ال عل عشرة إجابا
فرعية ه ،X7 ،X6 ،X5 ،X4 ،X3 ،X2 ،X1 :
 ،X10 ،X9 ،X8والمتغير  Z1يعبر ع إجمال االجابا الفرعية لهذا الس ال ،لذا قام
الباحثة بعمل اةتبار  Tلإلسئلة المجمعة وذل للمقارنة بي متوسط اإجابا لكل س ال
واإجابة القياسية ،حيث أ اإجابة النموذجية للس ال األول ه  ،٣٠وتوال الباحثة إل
النتائج التالية:
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جدول رقم ( ) 9 / 4
نتالج صستخدام اختبار  Tللمقارنة بين السؤال األول التجميعي والمتوسط العام لإلجابات
الحد األدني الحد األعلي
معامل
قيمة T
متوسط الفرق
المتغير
**
للفرق
للفرق
الثقة
المحسوبة
٠.٠٠٠
٢8.٢٣٢8.5٢٢8.٣85٠6.٣٢Z1

المادر  :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا
** معامل الثقة بمعدل .% 99

المستقا منه .

يتكح م الجدول رق ( )9/4أ قيمة  Tالمحسوبة سالبة وهذا يدل عل أ المستقا
منه إجاباته تميل للقبول بمعامل ثقة عال جدان بلغ  %99وهذا يعن أنه ال يوجد فرق
جوهري بي متوسط اإجابا ومتوسط اإجابة الت تعبر ع ال أري المحايد ،ويالحظ أ
متوسط الفرق سالر وقيمته  ٢8.٣8وبالتال فا متوسط الفرق أقل م المتوسط العا بهذا
المقدار وهذا يرجع إل عوامل الادفة فقط ،ونجد أ الحد األدن للفرق بي متوسط
اإجابا والمتوسط العا وهو  ،٢8.5٢-كما أ الحد األقا للفرق هو .٢8.٢٣-
وأيكان قام الباحثة بإستةراج بعض القياسا الوافية لنتائج عينة الدراسة مثل عدد
المتغي ار (األسئلة) الفرعية للس ال األول ،والمتوسط العا  ،واالنح ار المعياري ،ومتوسط
الةطأ المعياري ،م ةالل عرض نتائج التحليل اإحاائ الواردة ف الجدول التال :
جدول رقم ( ) 10 / 4
نتالج صستخدام اختبار  Tللمتوسط العام واالنحراف المعياري ومتوسط االنحراف المعياري
للمتغير األول Z1
متوسط الخطأ
اال نحراف
عدد
الوسط الحسابي
المتغير
المعياري
المعياري
المتغيرات
١.6٢
٠.٠56
٠.696
١٠
Z1

المادر :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا
** معامل الثقة بمعدل .% 99

المستقا منه .

ويتكح م نتائج الجدول السابق أ المتوسط العا لدرجا القبول لجميع المتغي ار ف
عينة الدارسة بلغ ( )١.6٢بانح ار معياري ( )٠.696وهذا يعن ا درجة القبول عالية
جدان لدي عينة الد ارسة لجميع المتغي ار المقترحة ،وهو ي دي إل قبول الفرض الفرع
األول الةا بالدراسة.
ثانيا :تحليل صجابات السؤال الثاني :Z2
يشتمل هذا الس ال عل عشرة إجابا
فرعية ه ،X12 ،X11 :
 ،X20 ،X19 ،X18 ،X17والمتغير  Z2يعبر ع إجمال االجابا
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،X16 ،X15 ،X14 ،X13

الفرعية لهذا الس ال ،لذا

قام الباحثة بعمل اةتبار  Tلإلسئلة المجمعة وذل للمقارنة بي متوسط اإجابا لكل
س ال واإجابة القياسية ،حيث أ اإجابة النموذجية للس ال الثان ه  ،٣٠وتوال
الباحثة إل النتائج التالية:
جدول رقم ( ) 11 / 4
نتالج صستخدام اختبار  Tللمقارنة بين السؤال الثاني التجميعي والمتوسط العام لإلجابات
الحد األدني الحد األعلي
معامل
قيمة T
متوسط الفرق
المتغير
**
للفرق
للفرق
الثقة
المحسوبة
٠.٠٠٠
٢٧.9٣٢8.٢٠٢8.٠٧5٢9.45Z2

المادر  :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا
** معامل الثقة بمعدل .% 99

المستقا منه .

يتكح م الجدول رق ( )١١/4أ قيمة  Tالمحسوبة سالبة وهذا يدل عل أ المستقا
منه إجاباته تميل للقبول بمعامل ثقة عال جدان بلغ  %99وهذا يعن أنه ال يوجد فرق
جوهري بي متوسط اإجابا ومتوسط اإجابة الت تعبر ع ال أري المحايد ،ويالحظ أ
متوسط الفرق سالر وقيمته  ٢8.٠٧وبالتال فا متوسط الفرق أقل م المتوسط العا بهذا
المقدار وهذا يرجع إل عوامل الادفة فقط ،ونجد أ الحد األدن للفرق بي متوسط
اإجابا والمتوسط العا وهو  ،٢8.٢٠-كما أ الحد األقا للفرق هو .٢٧.9٣-
وأيكان قام الباحثة بإستةراج بعض القياسا الوافية لنتائج عينة الدراسة مثل عدد
المتغي ار (األسئلة) الفرعية للس ال الثان  ،والمتوسط العا  ،واالنح ار المعياري ،ومتوسط
الةطأ المعياري ،م ةالل عرض نتائج التحليل اإحاائ الواردة ف الجدول التال :
جدول رقم ( ) 12 / 4
نتالج صستخدام اختبار  Tللمتوسط العام واالنحراف المعياري ومتوسط االنحراف المعياري
للمتغير الثاني Z2
متوسط الخطأ
االنح ارف
عدد
الوسط الحسابي
المتغير
المعياري
المعياري
المتغيرات
١.9٣
٠.٠5٣
٠.658
١٠
Z2

المادر :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا
** معامل الثقة بمعدل .% 99

المستقا منه .

ويتكح م نتائج الجدول السابق أ المتوسط العا لدرجا القبول لجميع المتغي ار ف
عينة الدارسة بلغ ( )١.9٣بانح ار معياري ( )٠.658وهذا يعن ا درجة القبول عالية
جدان لدي عينة الدراسة لجميع المتغي ار المقترحة ،وهو ي دي إل قبول الفرض الفرع
الثان الةا بالدراسة.
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ثالثا :تحليل صجابات السؤال الثالث :Z3
X
X
X
X
X
X
:
ه
عية
فر
يشتمل هذا الس ال عل عشرة إجابا
، 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21
 ،X30 ،X29 ،X28 ،X27والمتغير  Z3يعبر ع إجمال االجابا الفرعية ،لذا قام الباحثة
باةتبار  Tلإلسئلة المجمعة وذل للمقارنة بي متوسط اإجابا لكل س ال واإجابة
القياسية ،حيث أ اإجابة النموذجية للس ال الثالث ه  ،٣٠وتوال إل النتائج التالية:
جدول رقم ( ) 13 / 4
نتالج صستخدام اختبار  Tللمقارنة بين السؤال الثالث التجميعي والمتوسط العام لإلجابات
الحد األدني الحد األعلي
معامل
قيمة T
متوسط الفرق
المتغير
**
للفرق
للفرق
الثقة
المحسوبة
٠.٠٠٠
٢8.٠9٢8.٣١٢8.٢٠68٣.١4Z3

المادر  :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا
** معامل الثقة بمعدل .% 99

المستقا منه .

يتكح م الجدول رق ( )١٣/4أ قيمة  Tالمحسوبة سالبة وهذا يدل عل أ المستقا
منه إجاباته تميل للقبول بمعامل ثقة عال جدان بلغ  %99وهذا يعن أنه ال يوجد فرق
جوهري بي متوسط اإجابا ومتوسط اإجابة الت تعبر ع ال أري المحايد ،ويالحظ أ
متوسط الفرق سالر وقيمته  ٢8.٢٠وبالتال فا متوسط الفرق أقل م المتوسط العا بهذا
المقدار وهذا يرجع إل عوامل الادفة فقط ،ونجد أ الحد األدن للفرق بي متوسط
اإجابا والمتوسط العا وهو  ،٢8.٣١-كما أ الحد األقا للفرق هو .٢8.٠9-
وأيكان قام الباحثة بإستة ارج بعض القياسا الوافية لنتائج عينة الدراسة مثل عدد
المتغي ار (األسئلة) الفرعية للس ال الثالث ،والمتوسط العا  ،واالنح ار المعياري ،ومتوسط
الةطأ المعياري ،م ةالل عرض نتائج التحليل اإحاائ الواردة ف الجدول التال :
جدول رقم ( ) 14 / 4
نتالج صستخدام اختبار  Tللمتوسط العام واالنحراف المعياري ومتوسط االنحراف المعياري
للمتغير الثالث Z3
متوسط الخطأ
اال نحراف
عدد
الوسط الحسابي
المتغير
المعياري
المعياري
المتغيرات
١.8٠
٠.٠4١
٠.5١٢
١٠
Z3

المادر :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا
** معامل الثقة بمعدل .% 99

المستقا منه .

ويتكح م نتائج الجدول السابق أ المتوسط العا لدرجا القبول لجميع المتغي ار ف
عينة الدارسة بلغ ( )١.8٠بانح ار معياري ( )٠.5١٢وهذا يعن ا درجة القبول عالية
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جدان لدي عينة الدراسة لجميع المتغي ار
الثالث الةا بالدراسة.

المقترحة ،وهو ي دي إل

قبول الفرض الفرع

رابعا :تحليل صجابات السؤال ال اربع :Z4
يشتمل هذا الس ال عل عشرة إجابا
فرعية ه ،X36 ،X35 ،X34 ،X33 ،X32 ،X31 :
 ،X40 ،X39 ،X38 ،X37والمتغير  Z4يعبر ع إجمال االجابا الفرعية ،لذا قام
الباحثة باةتبار  Tلإلسئلة المجمعة وذل للمقارنة بي متوسط اإجابا لكل س ال واإجابة
القياسية ،حيث أ اإجابة النموذجية للس ال الرابع ه  ،٣٠وتوال إل النتائج التالية:
جدول رقم ( ) 15 / 4
نتالج صستخدام اختبار  Tللمقارنة بين السؤال الرابع التجميعي والمتوسط العام لإلجابات
الحد األدني الحد األعلي
معامل
قيمة T
متوسط الفرق
المتغير
**
للفرق
للفرق
الثقة
المحسوبة
٠.٠٠٠
٢٧.99٢8.١8٢8.٠98٢8.58Z4

المادر  :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا
** معامل الثقة بمعدل .% 99

المستقا منه .

يتكح م الجدول رق ( )١5/4أ قيمة  Tالمحسوبة سالبة وهذا يدل عل أ المستقا
منه إجاباته تميل للقبول بمعامل ثقة عال جدان بلغ  %99وهذا يعن أنه ال يوجد فرق
جوهري بي متوسط اإجابا ومتوسط اإجابة الت تعبر ع ال أري المحايد ،ويالحظ أ
متوسط الفرق سالر وقيمته  ٢8.٠9وبالتال فا متوسط الفرق أقل م المتوسط العا بهذا
المقدار وهذا يرجع إل عوامل الادفة فقط ،ونجد أ الحد األدن للفرق بي متوسط
اإجابا والمتوسط العا وهو  ،٢8.١8-كما أ الحد األقا للفرق هو .٢8.99-
وأيكان قام الباحثة بإستةراج بعض القياسا الوافية لنتائج عينة الدراسة مثل عدد
المتغي ار (األسئلة) الفرعية للس ال الرابع ،والمتوسط العا  ،واالنح ار المعياري ،ومتوسط
الةطأ المعياري ،م ةالل عرض نتائج التحليل اإحاائ الواردة ف الجدول التال :
جدول رقم ( ) 16 / 4
نتالج صستخدام اختبار  Tللمتوسط العام واالنحراف المعياري
للمتغير الرابع Z4
عدد
الوسط الحسابي
المتغير
المتغيرات
١.9١
١٠
Z4

المادر :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا
** معامل الثقة بمعدل .% 99
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ومتوسط االنحراف المعياري
االنحراف
المعياري
٠.4٢١

المستقا منه .

متوسط الخطأ
المعياري
٠.٠٣4

ويتكح م نتائج الجدول السابق أ المتوسط العا لدرجا القبول لجميع المتغي ار ف
عينة الدارسة بلغ ( )١.9١بانح ار معياري ( )٠.4٢١وهذا يعن ا درجة القبول عالية
المتغير المقترحة ،وهو ي دي إل قبول الفرض الفرع
ا
جدان لدي عينة الدراسة لجميع
الرابع الةا بالدراسة.
ويمك عرض النتائج اإجمالية الةتبار  One - Sample (T) Testلجميع المتغي ار
الجدول التال :

ف

جدول رقم ( ) 17 / 4
نتالج صستخدام اختبار  Tللمتوسط العام واالنحراف المعياري ومتوسط االنحراف المعياري
لجميع المتغيرات Z5
متوسط الخطأ
االنحراف
عدد
الوسط الحسابي
المتغير
المعياري
المعياري
المتغيرات
١.8٢
٠.٠٣٧
٠.456
4٠
Z5

المادر :م إعداد الباحثة م ةالل نتائج التحليل اإحاائ إجابا
** معامل الثقة بمعدل .% 99

المستقا منه .

يتكح مما سبق أ المتوسط العا لدرجا القبول لجميع المتغي ار ف عينة الدارسة بلغ
( )١.8٢بانح ار معياري ( )٠.456وهذا يعن ا درجة القبول عالية جدان لدي عينة
الدراسة لجميع المتغي ار  ،وت كد نتائج الجداول السابقة أنه ال يوجد اةتال معنوي بي
درجا القبول بي عينة الدراسة لكافة المتغي ار  ،وبذل يتكح أ جميع أفراد العينة قد
أيدوا المحاور والمتغي ار الواردة بكل محور ،وهو ما ي كد قبول فركيا الدراسة.

النتالج:

بن ییا ان علی ی نت ییائج التحلي ییل اإحای یائ  ،فإن ییه يمكی ی تلة ییي
الميدانية م نتائج عل النحو التال :

أهی ی م ییا توا ییل

إلي ییه الد ارس ییة

▪ تحقق منظما األعمال العديد م الماايا عند تحليل البيانا الكةمة ،منها المساهمة
ف إعطا نظرة شاملة ع الوحدة االقتاادية ،وايادة فه أنشطتها ،وتطوير
استراتيجيتها ونموذج األعمال ،وتحقيق مياة تنافسية عالية للم سسا  ،ويحس م جودة
المعلوما المحاسبية ،وتوفير معلوما مالئمة تساعد ف ترشيد الق ار ار داةل الوحدة
االقتاادية ،وتحديد األدا ف الماك  ،ومادر للمعلوما المستقبلية الت ت ثر على
ق ار ار أاحار الماالح .لذا يجر أ يكو المحاسبي على دراية بالفر والمةاطر
مهار تحليلية
ا
المتعلقة بالبيانا الكةمة ،وسيحتاج المحاسر الناجح ف المستقبل إلى
وادارة المعلوما للوفا بدور الوسيط بي محلل البيانا واإدارة العليا.
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▪ وجود عدة تحديا
توفر الموظفي

تواجه منظما
المتةااي

المهنيي ذوي الةبرة ف

األعمال عند تحليل البيانا
ف

تحليل البيانا

تحليل البيانا

الكةمة لعل أهمها عد

الكةمة ،وارتفاع تكالي

الكةمة ،سرعة تدفق البيانا

توظي

الكةمة ت ثر

على ترشيد اتةاذ الق ار ار  ،ووجود اعوبة ف نقل وتةاي ومعالجة البيانا

الكةمة

سريعة النمو ،واعوبة الفه والوكون عند عركها للمستةدمي  ،واعوبة ف عرض
التحليال
▪ هنا

المرتبطة بالبيانا

تأثير ذا

الكةمة.

داللة إحاائية للبيانا

أدوار المحاسبي

الكةمة عل

ومهنة

المحاسبة ف المستقبل.
▪ أهمية تحليل البيانا
البيانا

الكةمة ف تحسي جودة المعلوما

الكةمة بشكل واكح عل ةاائ

قبول الفرض الرئيس

المحاسبية ،حيث ي ثر تحليل

جودة المعلوما

المحاسبية ،وهذا يعن

للدراسة ،والذي مكمونه" :يوجد أثر و داللة صحئالية لتحليل

البيانات الضخمة علي تحسين جودة المعلومات المحاسبية"

التوئيات:

ف كو النتائج السابقة ،يمك للباحثة تلةي

▪ كرورة تدريس البيانا

الكةمة وتحليال

أه التوايا
األعمال ف

عل النحو التال :
مناهج التعلي المحاسب

ف

المرحلة الجامعية لتعايا معرفة الطالر بأهمية تل البيانا .
▪ إقامة وري عمل ودو ار

تدريبية للباحثي واالكاديمي وتعريفه بأهمية تحليل البيانا

الكةمة وكيفية معالجتها وتةاينها وادارتها واستةدامهما ف المجال المال والمحاسب .
إجر المايد م
ا
▪ يعتبر البحث بمثابة دعوة فكرية مفتوحة بكرورة
والتطبيقية ف مجال البيانا

الكةمة وأثرها عل مهنة المحاسبة.
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البحوث العلمية

قالمة المراجع
أوال :المراجع العربية

 .١إيما أحهد الهنين  ،دياال الدبع  ،سان ار اياد العقيل " ،٢٠١8 ،أثر الةاائ
لنظ المعلوما
العاملة ف

المحاسبية على جودة الةدما

المارفية دراسة ميدانية على الماار

األرد " ،مجلة الجامعة االسالمية للد ارسا

االسالمية ،غا  ،المجلد ( ،)٢6العدد (،)4
 .٢تقرير ركت لإلعال " ،٢٠١8 ،البيانا
تحليلها ،وكي

ست ثر ف

االقتاادية واالدارية ،الجامعة

.١8٢ -١59

الكةمة ما أهميتها وما أهمية االسثمار ف

وقرراتنا؟" ،متاحة عل
ا
حياتنا

ال اربط التال :

https://www.urecten.com

 .٣تقرير اادر ع شركة موبيل " ،٢٠١8 ،ر ية نحو المستقبل لتحليل البيانا
الفر

والتحديا " ،السعودية،

 .4تقرير اادر ع

الكبيرة:

.١4-١

وارة االتااال
ا

وتكنولوجيا المعلوما  ،٢٠١4 ،بعنوا

الكةمة :تحقيق التواا بي الم اايا والمةاطر" ،قطر،

 .5جمال ب

النوعية

مطر السالم " ،٢٠١8 ،البيانا

"البيانا

.١٣-١

دع اتةاذ الق ارر

الكةمة ودورها ف

والتةطيط االستراتيج  :دراسة افية" ،الم تمر السنوي الرابع والعشرو لجمعية المكتبا
المتةااة ،فرع الةليج العرب  ،مسقط 8-6 ،مارس ،٢٠١8
 .6ةالد قاش  ،ساعد العوادي" ،٢٠١8 ،البيانا

الكةمة وأثرها ف

.8-١
عملية اتةاذ القرار"،

مجلة االقتااد واالحاا التطبيق  ،الجاائر ،المجلد ( ،)١4العدد (،)٢

-١5٠

.١65
 .٧ةليل عبد القادر ،بروبة إلها " ،٢٠١6 ،االبداع المحاسب ف البرامج المحاسبية ودورها
ف معالجة البيانا

الكةمة بالم سسا

االقتاادية :دراسة حالة م سسة اناعة الكوابل

 ENICABبسكرة بالجاائر" ،بحث مقد إل الم تمر العلم الدول حول االبداع واالبتكار
ف

منظما

األعمال ،المنعقد ايا  5-٢مايو ،٢٠١6عما  ،االرد ،

.4٣٢
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-4١٣

 .8دعا عبداهلل على السيد" ،٢٠١6 ،تأثير المعلوما
على ق ار ار

اإنترن

االستثمار ف

الت

سوق األوراق المالية )دراسة تطبيقية على البوراة

المارية( ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قس العالقا
جامعة القاهرة،

يكتسبها الفرد م

ةالل

.١6٠-١

 .9رائد الشي  ،٢٠١8 ،تقرير بعنوا "عار البيانا

العامة واإعال  ،كلية اإعال ،

الكةمة ..كي

استفاد العال منها؟"،

متان عل الربطhttps://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2018 :
 .١٠سامر مظهر قنطقج " ،٢٠١4 ،سوق البيانا
اإسالم العالمية ،سوريا ،ديسمبر،

 .١١عبد الرحم

الكةمة ومفاهي جديدة" ،مجلة االقتااد
.4-١

الكبيرة  Big Dataوتحسي

عويض الجعيد" ،٢٠١٧ ،تحليل البيانا

التعلي " ،متاحة عل الرابط https://www.new-educ.com/
 .١٢عبد الرحم محمد سليما رشوا " ،٢٠١8 ،دور تحليل البيانا
ف

ترشيد اتةاذ الق ار ار

مجلة الدراسا

المالية واإدارية ف

الجامعا

 .١٣عل ب ذير األكلب " ،٢٠١٧ ،تحويل البيانا

.4١-٢٢

الكةمة إل قيمة مكافة" ،مجلة مكتبة

المل فهد الوطنية ،مجلد ( ،)٢٣عدد (،)٢

.٢4-١

ب ذير األكلب " ،٢٠١8 ،أهمية تحليل البيانا

جامعة المل

الكةمة ف

سعود" ،الم تمر السنوي ال اربع والعشرو لجمعية المكتبا

فرع الةليج العرب  ،مسقط 8-6 ،مارس ،٢٠١8
 .١5ف اد عبد المحس
المعلوما

الفلسطينية – د ارسة ميدانية"،

االقتاادية والمالية ،كلية العلو االقتاادية والتجارية وعلو التسيير،

الجاائر ،المجلد ( ،)١١العدد (،)١

 .١4عل

الكةمة Big Data

اتةاذ الق ارر ف

المتةااة،

.١5-١

الجابوري" ،٢٠١4 ،دور تكنولوجيا المعلوما

ف

تحسي

جودة

المحاسبية وانعكاساتها على التنمية االقتاادية ف العراق" ،مجلة كلية االدارة

واالقتااد والدراسا

االقتاادية ،جامعة بابل ،المجلد ( ،)6العدد (،)٢

 .١6محمد محمد الهادي" ،٢٠١8 ،الثورة الرقمية :التحول الرقم

ونماذج األعمال الجديدة"،

المجلة المارية للمعلوما  ،الجمعية المارية لنظ المعلوما
العدد ( ،)٢١يونيو،

.٢4-9
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.١١٧-94

وتكنولوجيا الحاسبا ،

 .١٧محمود عادل سليما " ،٢٠١4 ،دع طموحا
االتجاها

مهنة المحاسبة – كرورة الموائمة مع

الحديثة لتكنولوجيا المعلوما " ،الم تمر العرب السنوي العا األول بعنوا واقع

مهنة المحاسبة بي التحديا

والطمون ،بغداد  -جمهورية الع ارق ١٧-١6 ،ابريل ،٢٠١4

.٢١-١

الكةمة واناعة المعلوما " ،مجلة الحكمة للد ارسا

 .١8مري لطاب " ،٢٠١8 ،البيانا

االعالمية واالتاالية ،جامعة الج اائر ،المجلد ( ،)6العدد (،)4
 .١9موسوعة ويكيبيديا ،متاحة عل الرابط :البيانا
وارة االتااال
 .٢٠ا

.84-56

الكةمة https://wikipedia.org/

وتكنولوجيا المعلوما " ،٢٠١8 ،البيانا

الكةمة وأثرها ف

تحسي

أدا القطاع غير الربح " ،ورقة عمل مقدمة ف م تمر بعنوا تقنية القطاع غير الربح
 ،٢9-١متاحة عل

(حلول  ،)٢٠١8السعودية،

ال اربط التال :

https://www.Altqniah.sa
 .٢١يونس أحمد الشوبكة" ،٢٠١8 ،الوع
المكتبا

بمفهو البيانا

الكةمة لدي العاملي

ف

األكاديمية :دراسة حالة لمكتبة الجامعة األردنية" ،الم تمر السنوي الرابع

والعشرو

لجمعية المكتبا

،٢٠١8

.٢8-١

المتةااة ،فرع الةليج العرب  ،مسقط 8-6 ،مارس

ثانيا :المراجع األجنبية
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