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مقدمة

يالدولأواإلقليميأوالمحليالمستوى علىسواءمنظمةأيتتعرضعندما
لحلها،ينيةروتغيرأوابتكاريةأساليبإلىتحتاجفإنها،مهيكلةغيرلمشكالت

ةمتوقعتكنلمأزمةمنتعانيالعالممنظماتجميعأنهواآلنيحدثماولكن

المنظماتهذهوتحتاج.19-كوفيدالمستجدكورونافيروسانتشارجائحةوهي

مجاالتعدةفيكثيرةبياناتوتحليلجمعخاللمناألزماتتلكإدارةإلى

،البياناتهذهحوكمةوكذلكالمالي،أواالجتماعيأوالصحيكالمجالمختلفة

إدارةيفالبياناتلدورالمنظماتبعضإدراكضعففيالدراسةمشكلةوتتمثل

تأهيللعدمباإلضافةخاصة،بصفة19-كوفيدوجائحةعامةبصفةاألزمات

لمنظماتالتحولإجراءاتوضوحلعدمنتيجة19-كوفيدجائحةإلدارةبعضها

.البياناتعلىقائمة
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الدراسةأهداف
قليديةالتالمنظماتتحولمالءمةمدىعلىللتعرفالدراسةهذهتهدف

دار لمواجهةللتطبيققابلكحلالبياناتعلىقائمةلمنظمات جائحةةوا 
يقيوتطبمفاهيميإطارلتقديمأيضا  الدراسةتهدفكما،19-كوفيد

مستقبليةو حاليةكضرورةالبياناتعلىقائمةلمنظماتالتحوللمنهجية
الخصوص،سبيلعلى19-كوفيدوجائحةعموما  جائحةأيلمواجهة
التحولعلىالتقليديةالمنظماتقدرةالستطالعأيضاالدراسةوتهدف

جهوداتمإبرازإلىكذلكالدراسةوتهدف.البياناتعلىقائمةلمنظمات
فيياناتالبالستخدامناجحنموذجواعتبارهاالسعوديةالعربيةالمملكة
.األزماتإدارة

4



:يليفيماللدراسةالرئيسةالبحثيةالتساؤالتتتبلور
جائحةدارةإعلىقادرةيجعلهاالبياناتعلىقائمةلمنظماتالتقليديةالمنظماتتحولهل-1

؟19-كوفيد
تصبححتىالبياناتعلىقائمةلمنظماتللتحولالمنظماتتؤهلالتياإلجراءاتماهي-2

؟19-كوفيدجائحةإدارةعلىقادرة
البيانات؟علىقائمةلمنظماتالتحولعلىالقدرةالحاليةالمنظماتلدىهل-3
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لرأسالجديدوالشكلالعالم،مستوى علىالموحدةالعملةهيالبياناتأصبحت
,Corea)للقيمةمبتكرا  مصدرا  فهيالمال، القوي تأثيرهاإلىباإلضافة،(2019
علىائمةالقلألعمالالتقليديةاألعمالتحولأناثباتتمفقدالقطاعات،كلعلى

Data-Drivenالبيانات Business6-5بينتتراوحبنسبةاألداءفييزيد%
(Brynjolfsson et Al, ببناءاآلنإلىتقملمالتيالمنظماتفعلى،(2011

اللبنائهاكبيرةبسرعةتسعىأنبياناتهاإلدارةقويةاستراتيجية مصيرهاسيكون وا 
,DalleMule)والمنافسةالسوق منالخروجالحتمي & Davenport, 2017)،
Data-Drivenالبياناتعلىقائمةاستراتيجيةتبنيالمنظماتعلىيجبحيث

ApproachبياناتمكتبوجودخاللمنData Officeعنمسؤولووجودبها
Chiefالبيانات Data Officer .(CDO)

استنارةأكثرقراراتلصنعالبياناترحلة
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القيمة

الرؤية

المعلومات

البيانات

سلسلة قيمة البيانات

طلح ذو صلة ال توضح أغلب تعريفات البيانات أهميتها، ألنها تعتبرها مص
م من أن بعلم معين من الناحية الفنية مثل علوم الحاسب أو اإلدارة، بالرغ
جعل البيانات موجودة قبل معرفة العلوم أو اختراع الحاسب اآللي الذي
واضح من معالجة البيانات أسهل بكثير وأسرع وأقل عرضة للخطأ، ولكن ال
با  في حياتنا كل التعريفات أنها ببساطة محور أو مركز كل ما نقوم به تقري
ريقة ذكية، اليومية وفي حياتنا التجارية، وعندما يتم تجميع البيانات بط

ول على تصبح معلومات، ثم يتم تجميع المعلومات من عدة مجاالت للحص
سلسلة قيمة معروفة مسبقا  لتحقيق قيمة، وهذا ما يطلق عليهرؤية لم تكن 

كما يوضحه الشكل  Data Value Chainالبيانات

استنارةأكثرقراراتلصنعالبياناترحلة
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19-كوفيدفيروسأزمة–األزماتإدارةفيالبياناتعلىالقائمةالحديثةالتقنياتاستخدام

إلىالعالمأنحاءجميعفيوالحكوماتالمنظمات19-كوفيدوباءظهوردفع
والحدلرصدالبياناتعلىتعتمدالتياألدواتومختلفالحديثةالتقنياتاستخدام

تصاالت،االالحوسبة،حيثمن)التكنولوجيالتقدموساهم.الوباءهذاانتشارمن
القائمةلتقنياتااستخدامتسريعفي(وتحليلهاالضخمةالبياناتمعالجةعلىوالقدرة
,Junaidاألزماتإدارةفيالبياناتعلى كبيرتفاؤلهناكأصبححيث،((2016

فيالضخمةالبياناتأدواتمناالستفادةخاللمناألزماتهذهمواجهةفي

.تباألزماالمتعلقةالبياناتذلكفيبماالبياناتمنكبيرةكمياتمعالجة
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خمةالضوالبياناتاالصطناعيالذكاءوتقنياتاإلحصائيةالنماذجاستخدام
بينسالفيرو هذاانتشاربمدىللتنبؤمحتملةأدواتهيالمماثلةوالمنهجيات
اقتراحهاتمتيالالمختلفةوالحلولاالستراتيجياتفعاليةتحديدوكذلكالمجتمعات،

مهمةعلجمماللبيانات،محدودةتحتيةبنيةوجودرغمالمرض،هذاانتقالالحتواء
المنظماتبعضقامتذلك،ومع.للغايةصعبة19-بـكوفيدوالتنبؤالنماذجتطوير

.مستمربشكلوتحديثهاالبياناتعلىتعتمدللتنبؤآلياتبتطوير
(Abdulmajeeda et Al, 2020)

19-كوفيدفيروسأزمة–األزماتإدارةفيالبياناتعلىالقائمةالحديثةالتقنياتاستخدام
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.والخاصالحكوميالقطاعينبينموزعةمنظمة102علىالدراسةاشتملت

الالمنظماتمن52.94%
وحدةأوخليةفيهاتتوفر

تالبياناتوفيرعنمسؤولة
%39.24منها)األزماتأثناء
الخاصالقطاعفي
القطاعفي%14.71و

(الحكومي

من المنظمات % 26.47
تتوفر فيها خلية أو وحدة
ت مسؤولة عن توفير البيانا

% 21.57منها )أثناء األزمات 
%  4.9في القطاع الحكومي و

(في القطاع الخاص

ةنتائج الدراس

البياناتمة على تتعلق أغلبيتها باإلجراءات الضرورية للتحول إلى منظمة قائ( ال أدري / ربما / ال / نعم )سؤال متعدد الخيارات 26قمنا بطرح 

ع المنظمة توزيع عدد اإلجابات حسب الخيارات للمنظمات التي تتوفر فيها وحدة أو خلية مسؤولة عن توفير البيانات أثناء األزمات حسب نو 
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يل البياناتإليجاد العالقة بين المتغيرات تم استخدام بعض تقنيات الذكاء االصطناعي في تحل

إجراءات العالقة بين المنظمات التي تقوم بجمع أو معالجة بيانات جائحة كورونا معإيجاد 
تحولها إلى منظمة قائمة على البيانات

لمتعلقة في المنظمة وحدة أو خلية مسؤولة عن توفير البيانات اوجود 
ية ، ويأتي في المرتبة الثان(0.49)باألزمة تأثير طردي إيجابي عالي 

ير طردي وجود استراتيجية معينة إلدارة البيانات في المنظمة بتأث
، وفي المرتبة الثالثة نوع المنظمة حيث (0.42)إيجابي أيضا 

جتها المنظمات الحكومية أكثر اهتمام بجمع بيانات الجائحة ومعال
، (0.19)مقارنة بالجهات الخاصة وبتأثير طردي إيجابي يقدر ب 

بإجراءات المتعلقة" نعم"وفي المرتبة الرابعة عدد اإلجابات األخرى بـ 
در بـ التحول إلى قائمة على البيانات وبتأثير طردي إيجابي مق

رة ، وأخيرا  المتغير حجم المنظمة، حيث المنظمات الكبي(0.15)
يقدر بـ أكثر اهتمام  بجمع بيانات الجائحة وبتأثير طردي إيجابي

التحول المتعلقة بإجراءات" ال"بالنسبة لإلجابات األخرى بـ (. 0.10)
-)ي إلى قائمة على البيانات، نالحظ أن له تأثير سلبي وعكس

في قيام المنظمة بجمع أو معالجة البيانات المتعلقة ( 0.12
.بالجائحة

ةنتائج الدراس

ى البيانات عالقة المتغيرات بين أسئلة االستبانة المتعلقة بالمنظمات القائمة عل
19-معالجة بيانات جائحة كوفيد/واهتمام المنظمة بجمع
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البياناتعلىقائمةمنظماتإلىالتحولإجراءات

عاليةجودةذاتياناتبإلىتحتاجحيثالبيانات،حولجميعهاتتمحورالتيالقادمةالرقميالعصرتحدياتلمواجهةهيكليا  تستعدأنالمنظماتعلى
dataالبياناتعلىالحصولفيتتمثلخطوةأول.المنظمةلنجاحوموثوقة acquisitionالبياناتاستهالكمرحلةإلىالتنقلثمdata

consumption.البيانات،استهالكةكيفيعنوواضحةشاملةاستراتيجيةبوضعوإنمافقط،التحليالتعلىيقتصرالالبياناتمكتبيكونأنفيجب

Dataالبياناتإمدادبسلسلةيعرفماوهذا Supply Chainمراحلستةعلىتحتويوهيالشكليوضحهكما.
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الطوارئ خلية–األزماتإلدارةالبياناتعلىقائمةلمنظماتللتحولمقترحعملنموذج
19-كوفيدأزمةإلدارةالمعلوماتية

عامةةبصفاألزماتظهورعندوالخاصالعامالمستوى وعلىالقطاعاتجميعفيالمنظماتتحتاج
ووضعالقراراتالتخاذالالزمةالبياناتعلىالحصولإلىخاصة،بصفة19-كوفيدوأزمة

علىالحصولالىاأيضوتحتاج.والبعيدالقريبالمدىعلىالمناسبةالتشغيليةوالخططاالستراتيجيات
يجااألزمةمخاطروتخفيفالصحيحةاإلجراءاتألخدباألزمةالمتعلقةالسريعةالتقارير الحلولدوا 
.المناسبة
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:تعمل خلية الطوارئ في المنظمة القائمة على البيانات لتحقيق األهداف الرئيسية التالية
ضمان استمرار توفير البيانات الالزمة-
باألزماتتقديم الحلول القائمة على البيانات للتحديات المتعلقة -
مع الوضع الطبيعي التكيف -



يث تأخذ بعين مقترح لعمل خلية الطوارئ المعلوماتي في المنظمات القائمة على البيانات، حنموذج يوضح الشكل 
أو في 19-يداالعتبار سياق األزمة سواء كانت في المجال الصحي مثل ارتفاع وفيات المصابين بفيروس كوف

.، إلخ(تزايد نسبة البطالة بسبب الجائحة مثال)قطاعات أخرى، كالمجال االقتصادي 

19-دنموذج مقترح لعمل خلية الطوارئ المعلوماتي في المنظمات القائمة على البيانات إلدارة جائحة كوفي 14

الطوارئ خلية–األزماتإلدارةالبياناتعلىقائمةلمنظماتللتحولمقترحعملنموذج
19-كوفيدأزمةإلدارةالمعلوماتية



والتوصياتاالستنتاجات
االستنتاجات

أصبح. هذهحتأصبالحقيقةففيالقطاعات،جميعوفيحجمهاكانمهماالمنظماتجميعفيمهمدورللبيانات1
"الجديدالنفطهيالبيانات"الشهيرةالمقولةوتصدقالمنظماتهذهلجميعمهممالرأسالبيانات

تعتبر. الصحيحبالشكلاستثمارهاتمإذااألزماتلحلالمهمةالمفاتيحأحدالبيانات2

بينت. اتخاذخاللمن19-كوفيدجائحةمواجهةفيالبياناتعلىالقائمةالحديثةالتقنياتدورالنظريةالمراجعة3
والبياناتياءاألشوأنترنتاآللةوتعلماالصطناعيالذكاءكتقنيات.واستخدامهاالبياناتلتعزيزمحتملةخطوات
.التنبؤيةوالتحليالتالضخمة

المنظمات. أوالصغيرةبالجهاتمقارنةالبياناتعلىقائمةمنظماتإلىللتحولنسبياأعلىاستعدادلهاالكبيرة4
المتوسطة

مقترح. دورله19-كوفيدةكجائحمعينةبأزمةالمتعلقةوالمعلوماتالبياناتلتوفيرمعلوماتيةطوارئ خليةتخصيص5
األزمةأثناءوسريعةصحيحةقراراتبأخذالقرارمتخذيمساعدةفيكبير

خلية. فريقوهمااسيينأسفريقينمنتتكون األزماتإدارةفيالبياناتعلىالقائمةالمنظماتفيالمعلوماتيةالطوارئ 6
األزماتإدارةوفريقالبياناتمحللي

علىالقائمةتلفةالمخالتقنياتبتبنيالبياناتعلىقائمةمنظماتإلىالتحولإلىتسعىالتيالمنظماتعلىيجب7.
تطويرفيلبياناتاعلمبأهميةالوعيونشراآللةوتعلماالصطناعيوالذكاءالمختلفة،بأنواعهاكالتحليالتالبيانات
.المنظمة
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والتوصياتاالستنتاجات
التوصيات

قراءة. ماوهضمفيها،معنوالتالمعنيينقبلمنجيدةقراءةالبياناتعلىالقائمةالحديثةالتقنياتاستخدامأدبيات1
ياناتالبعلىقائمةمنظماتإلىالتحولاستراتيجيةمالمحلرسموتطويعهاخصائصمنعليهينطوي 

إيالء. التشغيليةالكفاءةو االستراتيجيالنموبلوغفيتساعدوالتيالبياناتعلىقائمةمنظمةإلىالتحولإجراءات2
19-كوفيدجائحةكأزمةظهورهاعنداألزماتومواجهةللمنظمة

ضرورة. منظومةوبناءالتالتحليفيالعالميةالممارساتأفضلوتنفيذعندهاالموجودةبالبياناتالمنظماتاهتمام3
البياناتنواتهاومتكاملةمتجانسة

يوصي. أخرى واياز خاللمناألزماتلمواجهةالبياناتعلىقائمةمنظماتإلىالتحولدراسةبمحاولةالباحثون 4
الدراسةهذهفيالمقترحالعملنموذجتحسينفيتساعدمكملة
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لكمشكرا
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