
 بحث عن علم البيانات 

الشهيرة، والتي أصبح لها قيمة كبيرة في اآلونة األخيرة، حيث إنه ال   يعتبر مجال علم البيانات هو واحد من بين العلوم

يمكن أن يتم االستغناء عنه، فهو من المجاالت التي يتم استخدامها في الكثير من المجاالت المختلفة، والصناعات 

 .المتعددة، وسوف نقدم لكم بحث عن علم البيانات كامل بالعناصر

 مقدمة بحث عن علم البيانات

ن علم البيانات هو من بين التخصصات التي أصبحت ال غنى عنها في الفترات األخيرة، فهو يساعد على تطوير  إ

األعمال في كافة المجاالت والصناعات المختلفة، باإلضافة إلى أنه تحقيق الخطط واألهداف في حل المشكالت، 

مية، والحرص على اتخاذ اإلجراءات الصحيحة،  وكيفية التعامل معها، فهو من المجاالت التي تساعد على دعم التن

ولهذا وجدنا أنه من المجاالت الهامة، ولذلك يجب أن يتم البحث والكتابة عنها وتوضيح أهم النقاط التي تتعلق بها،  

 .وذلك من خالل كتابة بحث عن علم البيانات كامل

 ما هو علم البيانات

يمكن تعريف علم البيانات على أنه واحد من بين العلوم الهامة، والتي لها قيمة كبيرة جدًا في تحقيق النمو االقتصادي، 

 .كما أنه يساعد على تحقيق األهداف وتسهيل عملية التعامل مع المشكالت

ليه علم القرن الحادي  إن علم البيانات من العلوم التي تكون منتشرة بشكل كبير في الفترة األخيرة، ويطلق ع •

 .والعشرين

وتعد من أكثر المجاالت والوظائف طلبًا في السنوات األخيرة، حيث إن علم البيانات ارتفعت معدالته بنسبة   •

 .تصل إلى خمسة وستون في المائة من إجمالي عدد الوظائف األخرى

حاسب، فمن المعروف أنها من ويمكن القول أن علم البيانات هو من العلوم التي تم اشتقاقها من علوم ال •

 .العلوم التي تضم الكثير من األقسام والتخصصات المختلفة

حيث يهدف ذلك العلم إلى معالجة الكثير من البيانات، والعمل على تحليلها، وكذلك الوصول إلى الرؤى  •

 .الجديدة، وهو أيًضا من العلوم التي تساعد على اتخاذ القرارات

تقوم بالجمع ما بين العديد من المجاالت والتخصصات المختلفة، ومن بينها علوم كما أنه من العلوم التي  •

 .الرياضيات، وكذلك اإلحصاء، وغيرها من الكثير من العلوم المختلفة

 أهمية علم البيانات

ر من الوظائف  هناك أهمية كبيرة لعلم البيانات، وذلك ألنه من العلوم التي لها أهمية كبيرة، وزاد اإلقبال عليها في الكثي

 :المختلفة، حيث إنه من العلوم التي أصبح عليها طلب كبير، ومن خالل النقاط اآلتية سوف نوضح لكم أهمية ذلك العلم

يساعد هذا العلم على تحليل البيانات الخاصة بالعمل، وهذا ما يساعد على تطوير العمل، وتنميته، كما أنه  •

 .تطويريساعد في استثمار البيانات في عمليات ال

 .يعمل هذا النوع من العلوم على تسهيل عملية تقييم األعمال، واألداء الخاص به بكل دقة •

 .باإلضافة إلى أنه من العلوم التي تساهم في التنبؤ بالمستقبل الجيد للعمل •

يساعد علم البيانات على توليد األفكار، التي يكون من دورها أن تساعد على تطوير العمل، ويكون لتلك  •

 .فكار تأثير إيجابي على العملاأل

علم البيانات من العلوم التي يكون لها دور كبير في خروج الهيئات من الكثير من المشاكل واألزمات،  •

 .ويساعد أيًضا على التخطيط الجيد من أجل اتخاذ القرار الجيد



 دورة حياة علم البيانات

ذلك ألنه من العلوم التي تحتاج إلى الكثير من األمور حتى يتم  ويقوم علم البيانات على العديد من المراحل المختلفة، و

 :تطبيقها، ومن خالل تقديم بحث عن علم البيانات فال بد من ذكر تلك المراحل من خالل النقاط اآلتية

 مرحلة تحديد األهداف 

كون مسؤولة عن إعداد  تعتبر مرحلة تحديد األهداف هي من المراحل األولى واألهم في هذا النوع من العلم، والتي ت

 :الوثائق التي تتعلق بالمشاريع، والهدف منها، وغيرها من الكثير من المعلومات األخرى

 .يجب أن يتم تحديد النطاق الخاص بالبحث •

 .وأن يتم تحديد اإلطار الزمني، وكذلك البيانات التي تكون الزمة •

 .ل البياناتوأن يتم تحديد مدى االستفادة التي تعود على الشركة من تحلي •

 .وكذلك تحديد النتائج التي سوف يتم الحصول عليها •

 مرحلة تجميع البيانات 

تعتبر مرحلة تجميع البيانات هي واحدة من بين المراحل الهامة، والتي تهدف إلى تجميع البيانات التي تم العمل على  

 .تحديدها ودراستها

 .يتم من خالل تلك المرحلة العمل على توفير كافة البيانات، التي يكون بحاجة إليها •

وأن يتم تحديد الطرق التي تساعد الفرد في الوصول إلى البيانات الصحيحة، والتي تكون عبارة عن   •

 .مجموعة من الطرق المختلفة

 .حث عبر اإلنترنتحيث يمكن تجميع البيانات من األنظمة والتطبيقات، أيضا من خالل الب •

 .هذا إلى جانب تجميع البيانات من األبحاث، أو المنظمات •

 مرحلة معالجة البيانات 

تعتبر مرحلة معالجة البيانات هي من ثالث المراحل التي تتعلق بعلم البيانات، والتي يجب ذكرها خالل بحث عن علم  

 :البيانات وتتم تلك المرحلة من خالل األمور اآلتية

على التخلص من البيانات الغير صحيحة، و التي يكون بها تناقض، وتسمى تلك العملية باسم يتم العمل  •

 .عملية تطهير البيانات

كما أنه ال بد من أن يتم االعتماد على العديد من المصادر المختلفة التي تساعد على تجميع البيانات، وهذا  •

 .تسمى تكامل البياناتمن أجل العمل على تحسين الجودة، وهي من العمليات التي 

أما المرحلة التي تليها هي ما تسمى باسم تحويل البيانات، والتي يتم من خاللها العمل على ترجمة البيانات،   •

 .وجعلها جيدة ومناسبة، وذلك حتى يكون من السهل التعامل مع تلك البيانات، واستعمالها في تطوير العمل

 مرحلة تحليل البيانات

البيانات هي من بين المراحل الهامة، والتي يكون لها قيمة كبيرة، وال يمكن أن يتم التعامل من   تعتبر مرحلة تحليل

 .دونها، وذلك لكونها مرحلة استكمالية للمراحل السابقة

 .يتم من خالل تلك المرحلة العمل على تحليل البيانات •

 .من خالله التنبؤ للمستقبلكما أنها من المراحل التي يتم فيها االعتماد على التحليل الذي يتم   •



 مرحلة النتائج 

تعتبر تلك المرحلة من آخر المراحل في علم البيانات، والتي يجب أن تكون متوفرة، حيث ال يمكن اكتمال الدورة من 

 .دون تلك المرحلة

من  يتم من خالل تلك المرحلة تقديم كافة البيانات التي تم دراستها وتحليلها، ولكن في صورة جيدة، ويكون •

 .السهل أن يتم قراءتها

حيث على األغلب تكون مرحلة نتائج البيانات عن طريق رسوم بيانية أو مخطط، وهذا ما يسهل اتخاذ  •

 .القرارات الصائبة

 وظائف علم البيانات

يعتبر مجال علم البيانات هو واحد من بين العلوم المميزة، ولهذا فإنها من التخصصات التي أصبحت متاحة، وعليها  

 :إقبال وطلب كبير في الفترة األخيرة، وتكون مهام عالم البيانات اآلتي

 .يقوم شاغر تلك الوظيفة بالعمل على تحديد المشاكل، والعمل على طرح األسئلة من أجل فهم المشكالت •

 .كما أنه يقوم بتحديد العديد من المتغيرات المختلفة •

 .وجعل تلك البيانات جيدة وذات قيمةباإلضافة إلى جمع البيانات، والعمل على معالجتها  •

كما أنه من العلوم التي تعمل على تحديد األنظمة التي تعتمد عليها تلك البيانات، وبعدها يقوم بالعمل على   •

 .تفسير البيانات، وذلك من أجل استعمالها في حل المشكالت

 .وهو مسؤول أيًضا عن إيجاد النتائج التي تكون في صالح العمل •

 خاتمة بحث عن علم البيانات

صل إلى نهاية بحث عن علم البيانات والذي قمنا من خالله بجمع الكثير من المعلومات، وذلك من  وإلى هنا نكون قد و

 .عدة مراجع مختلفة، ونتمنى أن ينال هذا البحث على إعجابكم، وأن يكون قد وفقني هللا في كتابته

 


